
Protokoll  sida 1(13) 

nr 5/2018 

 

 

Organ: Styrelsen 

Tid: 7.5.2018 kl. 9.00-12.35 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 

Beslutsfattare 

Närvarande: 

Hans Frantz 

Barbro Kloo 

Hans-Erik Lindqvist 

Åsa Blomstedt 

Greger Forsblom 

Mona Vikström 

Per Hellman 

Ulla Hellén 
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ledamot 

ledamot 

Frånvarande:    

Sakkunniga:    

Övriga  

närvarande: 

Gösta Willman (gick kl.11.00) 

Bernhard Bredbacka 

Mari Lampinen-Tuomela 

FMGE:s ordf. 

FMGE:s I vice ordf. 

FMGE:s II vice ordf. 

 

Föredragande: Marina Kinnunen 

Olle Gull 

Reijo Autio 

Arja Tuomaala 

 

svd:s direktör 

förvaltningsdirektör 

chefsöverläkare 

tf. chefsöverskötare 

 

 

 

Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektör  

Paragrafer: 66-76 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Plats och tid: 

Dagsmark 24.5.2018 

 

 

Åsa Blomstedt 

Plats och tid: 

Jakobstad 31.5.2018 

 

 

Mona Vikström 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under  

tiden____.____-____.____.2018 

 

 

Olle Gull, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 



Protokoll  sida 2(13) 

nr 5/2018 

 

Organ: Styrelsen 

Tid: 7.5.2018 kl. 9.00-12.35. 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 66 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 67 Val av protokolljusterare 3 

§ 68 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 69 Lägesöversikt över H-nybyggnaden 4 

§ 70 Personalrapport 2017 5 

§ 71 Uppdatering av behörighets och språkstadga 6 

§ 72 Styrelsens möten under hösten 2018 7 

§ 73 Internationella sjukhuskongressen i Brisbane 8.-10.10.2018 8 

§ 74 Social- och hälsovårdsutskottets hörande angående ett medborgarinitiativ om 

 ändring av hälso- och sjukvårdslagen 9 

§ 75 Placering av den österbottniska räddningshelikoptern 10 

§ 76 Information, meddelanden, initiativ, frågor 11 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 12 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 

 



          Ärendesida 3 (13) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 66-68 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 66 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 
 

§ 67 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Åsa Blomstedt och Mona Vikström. 

 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 

 
 
 
 

§ 68 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände arbetsordningen enhälligt. 

 __________ 

 



          Ärendesida 4 (13) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 69 7.5.2018 

 

 

 

§ 69 Lägesöversikt över H-nybyggnaden 

Svd:s dir. 20 

Alliansen för H-nybyggnaden har startat upp sin verksamhet 8.1.2018 med en gemensam 

skolningsdag. Utvecklingsskedet pågår för fullt och det har hittills hållits sammanlagt 26 s.k. 

BigRoom-dagar där aktuella teman behandlats. T.ex flytt av infra, husets placering, hustek-

nik samt logistiken på området. Mycket tid har också lagts på planeringen av områdets par-

keringslösningar. 

 

I arktitektplaneringen har det arbetats främst med husets utformning samt placering. Ca 15 

olika förslag har diskuterats och man är nu nere i två alternativ på husets utformning. Rami 

Kolehmainen från Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen presenterar de olika alternativen 

på sammanträdet. En simulering av funktionerna i huset kommer att ge svar på vilken av de 

två modeller man går vidare med. En alternativ riktning för huvudingången har också kart-

lagts (söderifrån). Men det ser ut som att den ursprungliga tanken med huvudingång från ös-

ter har mest fördelar. Nya H-husets placering påverkar också centrallagrets samt snickeriets 

verksamhet. Som bäst utreds alternativen för dessa funktioner. 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen antecknar lägesöversikten och arkitekternas presentat-

ion av utformningen av H-huset för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

 Raija Kujanpää anlände kl.9.05 under ärendets behandling. 

 

 



          Ärendesida 5 (13) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Personalsektionen 15 5.4.2018   

Styrelsen 70 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 15 Personalrapport 2017 

 
Verksamhetsåret 2017 påverkades av den landskaps- och vårdreform som planeras på nat-

ionell nivå, samt av sjukvårdsdistriktets egna strategiska framtidsprogram 2025, som föru-

tom kundinriktade målsättningar även innehåller ett omfattande sparprogram. Personalan-

talet minskade med 41 personer, medan årsverken gick ned med 103. Personalens frånvaro-

dagar gick totalt sett ned och även sjukfrånvaron sjönk med 0,6 dagar/anställd. I arbetshäl-

soinstitutets förfrågan om välmående i arbete, kunde man notera att arbetsmängden ökat, 

att det finns en större osäkerhet i arbetet och att det sker förändringar. Förutsättningar för 

att i större omfattning ge nattersättning i ledig tid skapades. 

 

Personalrapporten i bilaga    1/§15 5.4.2018. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner rapporten och sänder 

den till styrelsen. 

 

 

PS:  godkände enhälligt HRD: s förslag. 

  __________ 

   

 

 

§ 70 Personalrapport 2017 

FD 22 

Personalsektionen har 5.4 2018 godkänt personalrapporten samt önskat att den tas för  

kännedom i styrelsen. 

 

Personalrapport 2017 som    BILAGA § 70 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen antecknar rapporten för kännedom. 

 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________  

 

 



          Ärendesida 6 (13) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Personalsektionen 25 5.4 2018 

Styrelsen 71 7.5.2018 

 
 
 
 

§ 25 Uppdatering av behörighets och språkstadga 

 
Behörighets- och språkstadgan har uppdaterats med de yrkesbenämningar som tillkommit 

och avslutats via verksamhetsplanen. Gällande fältcheferna inom den prehospitala akutsjuk-

vården, har social- och hälsovårdsministeriet gett en ny förordning som trädde ikraft 

1.1.2018 och enligt vilken man tagit bort kravet på 30 sp ledarskapsutbildning och ersatt det 

med en text om administrativ kompetens. 

 

Förslag till behörighets- och språkstadga i   bilaga 1/§25 5.4.2018. 

 

Ändringarna är införda med röd font. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget och sänder 

det till styrelsen. 

 

 

PS:  godkände enhälligt HRD: s förslag. 

  __________ 

 

 

 

 

§ 71 Uppdatering av behörighets och språkstadga 

FD 23 

Personalsektionen har uppdaterat behörighetsstadgan 5.4.2018. Fullmäktige fastställer be-

hörighetsstadgan. 

 

Behörighets- och språkstadgan  BILAGA § 71 

 

 

FD: styrelsen torde föra behörighetsstadgan till fullmäktige för  

fastställelse. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

 



          Ärendesida 7 (13) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 72 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 72 Styrelsens möten under hösten 2018 

FD 24 

För styrelsen föreslås följande mötestider för hösten 2018: 

 

Måndagen den 27.8.2018 kl. 9 

Torsdagen den 30.8.2018 kl. 9, planeringsmöte 

Måndagen den 17.9.2018 kl. 9 

Måndagen den 1.10.2018 kl. 9 

Måndagen den 29.10.2018 kl. 9 

Onsdagen den 14.11.2018 kl. 9 

Onsdagen den 12.12.2018 kl. 9 

 

För fullmäktige föreslås följande mötestid: 

 

Torsdagen den 29.11.2018 kl. 13 

 

 

FD:   föreslår att styrelsen fastslår de föreslagna mötestiderna. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 8 (13) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 73 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 73 Internationella sjukhuskongressen i Brisbane 8.-10.10.2018 

FD 25 

Den 42:a internationella sjukhuskongressen hålls 9-10.10.20178i Brisbane i Australien. Ar-

rangör är som tidigare IHF (Internationella sjukhusförbundet). Temat i år är ”Innovate | In-

tegrate | Inspire - How can healthcare evolve to meet 21st century demands?”, dvs. förnya 

sig, Integrera, Inspirera – Hur kan hälsovården utvecklas för att möta kraven på 2000-talet? 

Kongressen vänder sig till beslutsfattare och ledare inom sjukhusadministration. Program-

met finns i bilaga. 

Vasa sjukvårdsdistrikt medverkar i programmet i och med att distriktets direktör håller ett 

anförande vid kongressen under rubriken ”Vaasa Central Hospital – the leading hospital in 

patient safety in Finland”. 

Vidare deltar distriktet i en tävling anordnad av Internationella sjukhusförbundet 

IHF/Austco Excellence Award for Quality & Safety and Patient-centered Care. 

 

Brisbane IHF 8-10.10.2018   BILAGA § 73 

 

 
FD:  styrelsen torde besluta om sitt deltagande. 

 

STYR:  Styrelsen beslöt att följande personer deltar: 

Marina Kinnunen, Olle Gull, Hans Frantz och Per Hellman. 

__________ 

 



          Ärendesida 9 (13) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 74 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 74 Social- och hälsovårdsutskottets hörande angående ett medborgarinitiativ om 

ändring av hälso- och sjukvårdslagen 

Svd:s dir. 21 

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har kallat Vasa sjukvårdsdistrikts sakkunniga samt 

Kim Berg och Hans Frantz i egenskap av representanter för initiativtagarna till ett hörande 

och begärt att få ett skriftligt sakkunnigutlåtande till hörandet. Hörandet, som gällde ett 

medborgarinitiativ där man krävde att § 50, mom. 3 i hälso- och sjukvårdslagen ska ändras, 

hölls på onsdagen 2.5.2018 kl. 11.30. Ärendet var: MI 3/2017 rd Hälso- och sjukvårdslagen, § 

50, mom. 3 bör ändras 

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/MI_3+2017.pdf  

 

Vid hörandet representerades Vasa sjukvårdsdistrikt av tf sjukvårdsdistriktets direktör Ma-

rina Kinnunen och initiativtagarna av Kim Berg och Hans Frantz. De hördas ömsesidiga sak-

kunnigutlåtande har anslutits som bilaga. 

 

Sakkunnigutlåtande    BILAGA § 74 

 

 

SVD:s DIR.: Sakkunnigutlåtandet till styrelsen för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/MI_3+2017.pdf


          Ärendesida 10 (13) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 75 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 75 Placering av den österbottniska räddningshelikoptern 

Svd:s dir. 22 

Regeringen har i samband med ramförhandlingarna beslutat att grunda två nya läkarbaser, 

en i Österbotten och en i Sydöstra Finland. De nya baserna ska tas i bruk i början av år 2022. 

Stationeringsort för den österbottniska helikoptern har ännu inte bestämts. 

 

Som bilaga förslag till Vasa sjukvårdsdistrikts utlåtande ang. placeringsort och helikoptertyp. 

       BILAGA § 75 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att styrelsen godkänner utlåtandet. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 

   Gösta Willman gick kl. 11.00 under ärendets behandling. 



          Ärendesida 11 (13) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 76 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 76 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Diskuterades behovet av en professur i patientsäkerhet. Ärendet bereds och kommer upp se-

nare. 

 

Styrelsen informerades om planerna på att sjukvårdsdistriktet och Vasa stad kunde slå ihop 

sin psykiatriska verksamhet och att de övriga kommunerna skulle ges möjlighet att ta del av 

den planeringen. 

 

Styrelsen informerades om det kommande strategiarbetet. 

 

Fördes en diskussion om civiltjänstgörare och beslöts att ärendet utreds. 

__________ 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   7.5.2018 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunalla-

gen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet 

Paragrafer: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 73 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. 

Paragrafer: 

 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begäras: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

besöksadress: X-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. 

 

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsgrunder ska framgå av begäran om omprövning. Begäran skall undertecknas av den som framstäl-

ler det. 

 

 

 

 

 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 

en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt ompröv-

ningsbegäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. 

 

Besvärsmyndighet: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

 

Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till förvaltningsdomstolen skall anges 

- det beslut i vilket ändring söks 

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 

- de grunder på vilka ändring yrkas. 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har 

uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I be-

svärsskriften skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas änd-

ringssökanden. 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

Till besvären skall fogas 

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 

- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat 

- de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har 

tillställts myndigheterna 

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §) 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före 

utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- 

eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. Be-

svärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 


