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1. Definition och uppföljning av servicenivån 

I och med en ny förordning kommer modellen som används vid definiering och uppföljning av den prehospitala 

akutsjukvården att omarbetas. Förordningen och det nya servicenivåbeslutet trädde i kraft 1.1.2018. Således 

bygger rapporten för år 2018 på de krav som ställs i den nya förordningen. Utöver rapporteringen kommer 

också analyseringssättet att förändras. Hittills har analyserna köpts av InPlace Solutions. I fortsättningen ska 

analyserna uppgöras centraliserat, inledningsvis av HNS, och efter bruktagningen av det nya 

nödcentraldatasystemet ERICA av SHM. I framtiden kommer analyseringsansvaret sannolikt att överföras på 

THL. 

De väsentligaste förändringarna i definieringen och uppföljningen av servicenivån: 

I den nuvarande modellen bygger riskområdesklassificeringen på antalet prognostiserade uppdrag, dvs. det 

befintliga servicebehovet inom den prehospitala akutsjukvården. Riskområdena indelas i fem grupper. I den nya 

modellen baserar sig klassificeringen i huvudsak på Finlands miljöcentrals tätortsklassificering. Riskområdena 

delas in i fyra områdesklasser: centralort, annan tätort, bebodd landsbygd och övriga områden. Antalet uppdrag 

och invånare beaktas enbart i samband med definitionen av centralorter. 

Dessutom kommer insatstiderna i fortsättningen att presenteras i minuter i stället för tidsbestämda 

insatsprocenter. I fråga om A- och B-uppdrag beskrivs insatstiderna med hjälp av en mediantid inom vilken 90 % 

av patienterna ska få vård. Insatstiden definieras som tiden från det att den första enheten för prehospital 

akutsjukvård har fått larm till dess att den första enheten (en enhet för första insatsen eller en ambulans) 

meddelar att den är på plats. I C-uppdrag ska 90 % nås inom 30 minuter och i D-uppdrag ska 90 % nås inom två 

timmar. 

2. Servicenivån 2017 

Beredskapen inom den prehospitala akutsjukvården förändrades i början av år 2017 i och med att enheten 

ERP132, en enhet på basnivån, i det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet inte längre räknades som en 

beredskapsenhet. ERP132 var dagligen i beredskap kl. 8-16. Inga övriga förändringar har skett. 

Däremot så har det skett förändringar i antalet uppdrag. I linje med den nationella trenden tilltar antalet 

prehospitala akutsjukvårdsuppdrag årligen med rent av 5-10 % inom vissa områden. I Vasa sjukvårdsdistrikt har 

ökningen under de senaste två åren varit moderat (ca 2 %/år). År 2017 skedde det emellertid en aning kraftigare 

ökning i antalet uppdrag (+4,8 %).  

Under de senaste åren har antalet A-B-uppdrag minskat, men nu har antalet igen ökat (A-uppdragen +5,6 %, B-

uppdragen +6,4 %). Under det senaste året var antalet A-B-uppdrag 4,0 % högre än år 2013, då antalet var som 

högst. I jämförelse med år 2015 var antalet A-uppdrag ifjol bara 0,7 % högre, medan antalet B-uppdrag var 5,7 % 

högre. 

 



Antalet A-D-uppdrag angivet per år: 

  

Antalet A-B-uppdrag angivet per år: 
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Antalet uppdrag år 2017 och förändringen 2016-2017 (%) per område och kommun: 

  
A 

Förändring 
(%) B 

Förändring 
(%) C 

Förändring 
(%) D 

Förändring 
(%) A-D 

Förändring 
(%) 

Vasa sjukvårdsdistrikt 1023 +5,6 4620 +6,4 7319 +5,5 4162 +1,8 17124 +4,8 

Mellersta prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 563 +3,9 2624 +6,3 4248 +2,9 2623 +4,5 10058 +4,2 

  Vasa 434 +9,4 1940 +7,7 3255 +1,5 2044 +1,7 7673 +3,6 

  Korsholm 82 -8,5 407 +4,4 552 +0,9 306 +11,1 1347 +3,7 

  Laihela 47 -25,5 277 -1,4 441 +15,4 273 +17,9 1038 +9,7 

Norra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 275 +4,7 1213 +5,1 1804 +5,4 943 -2,2 4235 +3,6 

  Jakobstad 115 -1,7 530 +6,8 835 -0,8 488 0,0 1968 +1,4 

  Nykarleby 49 +18,4 236 +11,4 349 +23,5 154 -5,2 788 +14,0 

  Vörå 38 -13,2 170 -5,9 244 -7,4 109 -24,8 561 -10,7 

  Pedersöre 47 +23,4 197 +6,6 290 +19,0 148 +10,8 682 +13,9 

  Larsmo 26 0,0 80 -5,0 86 -17,4 44 -4,5 236 -8,9 

Södra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 185 +11,9 783 +8,9 1267 +14,5 596 -4,0 2831 +8,9 

  Närpes 82 +20,7 295 +13,6 499 +21,4 219 +3,7 1095 +15,7 

  Kristinestad 46 -21,7 226 +2,7 375 +16,5 176 -8,5 823 +5,2 

  Malax 24 -12,5 146 +7,5 230 +8,3 127 +0,0 527 +5,1 

  Kaskö 17 +52,9 51 +0,0 88 -1,1 52 -3,8 208 +2,9 

  Korsnäs 16 +56,3 65 +20,0 75 -4,0 22 -68,2 178 +2,2 

 

I de samtliga prehospitala akutsjukvårdsområden ökade antalet A-uppdrag; minst i det mellersta prehospitala 

akutsjukvårdsområdet (3,9 %) och mest i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet (11,9 %). I det södra 

prehospitala akutsjukvårdsområde hade man 22 fler A-uppdrag än ifjol. I sjukvårdsdistriktet som helhet var 

ökningen 5,6 % (57 uppdrag). 

Även antalet B-uppdrag ökade inom samtliga prehospitala akutsjukvårdsområden. I sjukvårdsdistriktet som 

helhet var ökningen 6,4 % (296 uppdrag). Ökningen var kraftigast i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

(+8,9 % eller +70 uppdrag). 

Då antalet C-uppdrag granskas på sjukvårdsdistriktsnivå så var ökningen 5,5 %. Då de prehospitala 

akutsjukvårdsområdena betraktas skilt har den mest betydande ökningen skett inom det södra prehospitala 

akutsjukvårdsområdet (+14,5 %). 

Antalet D-uppdrag ökade med 1,8 % i och med de förändringar som skedde i det mellersta (+ 4,5 %) prehospitala 

akutsjukvårdsområdet. I de övriga prehospitala akutsjukvårdsområdena sjönk antalet D-uppdrag en aning. 

Då samtliga prehospitala akutsjukvårdsuppdrag tas i beaktande steg antalet uppdrag i hela sjukvårdsdistriktet 

med 4,8 %. Ökningen i antalet uppdrag uppgick till 829 uppdrag, dvs. cirka 2,3 uppdrag/dygn. Antalet uppdrag 

ökade mest i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet (+8,9 %), och betraktat per kommun i ifrågavarande 

prehospitala akutsjukvårdsområde klart mest i Närpes (+15,7 %). 



Ökningen av antalet uppdrag i det norra prehospitala akutsjukvårdsområdet berodde på ökningen av antalet 

uppdrag i Nykarleby (+14,0 %) och Pedersöre (+13,9 %), för i Vörå och Larsmo sjönk antalet uppdrag (-10,7 och -

8,9 %). I Jakobstad var antalet uppdrag nära nog oförändrat (+1,4 %). 

Den genomsnittliga förekomsten A-C-uppdrag per dag: 

      Uppdrag/dag     

  

 

A B A/B C 

Vasa sjukvårdsdistrikt 2,80 12,66 15,46 20,05 

Mellersta prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 

1,54 7,19 8,73 11,64 

  Vasa 1,19 5,32 6,50 8,92 

  Korsholm 0,22 1,12 1,34 1,51 

  Laihela 0,13 0,76 0,89 1,21 

Norra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 

0,75 3,32 4,08 4,94 

  Jakobstad 0,32 1,45 1,77 2,29 

  Nykarleby 0,13 0,65 0,78 0,96 

  Vörå 0,10 0,47 0,57 0,67 

  Pedersöre 0,13 0,54 0,67 0,79 

  Larsmo 0,07 0,22 0,29 0,24 

Södra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 

0,51 2,15 2,65 3,47 

  Närpes 0,22 0,81 1,03 1,37 

  Kristinestad 0,13 0,62 0,75 1,03 

  Malax 0,07 0,40 0,47 0,63 

  Kaskö 0,05 0,14 0,19 0,24 

  Korsnäs 0,04 0,18 0,22 0,21 

 

I genomsnitt har man dagligen A-uppdrag i den högsta riskklassen enbart i det mellersta prehospitala 

akutsjukvårdsområdet, och bland kommunerna enbart i Vasa. A/B-uppdrag sköts oftare än dagligen enbart i 

Vasa, Jakobstad och Korsholm. Betraktat på kommunnivå var antalet A/B-uppdrag klart lägst i tre kommuner, 

dvs. i Larsmo, Kaskö och Korsnäs, där det inträffar ett A/B-uppdrag ca 1–2 gånger per vecka. I dessa kommuner 

finns det ingen ambulans stationerad. 

Då det totala antalet A–D-uppdrag ställs i förhållande till antalet enheter i respektive prehospitala 

akutsjukvårdsområde är det genomsnittliga antalet uppdrag/dygn/ enhet och prehospitala akutsjukvårdsområde 

följande: 

Mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet 5,5 uppdrag/enhet/dygn 



Norra prehospitala akutsjukvårdsområdet 2,7 uppdrag/enhet/dygn 

Södra prehospitala akutsjukvårdsområdet  1,9 uppdrag/enhet/dygn 

Förflyttningstransporter har inte beaktats i dessa antal. Därutöver är det verkliga antalet uppdrag per enhet en 

aning högre än det ovan angivna antalet, eftersom uppdrag som kräver flera enheter enbart registreras till en 

enhet. 

Den förverkligade servicenivån presenteras i tabellerna nedan. Förändringen i jämförelse med år 2016 framförs i 

parentes, i fråga om procentandelar som absoluta procentandelar och i fråga om antalet uppdrag i form av den 

ändring som skett i antalet. D-uppdrag presenteras inte eftersom det inte är meningsfullt att statistikföra dem 

på det sätt som fastställs i förordningen (från larmet till dess enheten är på plats), eftersom larmet ofta ges 

fördröjt en lång tid efter det inkomna samtalet. 

Vasa sjukvårdsdistrikt 

    A/B-uppdrag C-uppdrag 

  
Enhet som klarar minst 

livräddande första insats 
Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min Antal 30 min Antal 

Klass 1 91,8 (-0,1) % 99,5 (+0,5) % 100 (+0,3) % 1024 (+77) 99,2 (-0,5) % 1568 (+81) 

Klass 2 71,8 (-0,3) % 95,1 (+0,3) % 99,7 (+0,2) % 2184 (+130) 98,4 (±0) % 3021 (+93) 

Klass 3 45,8 (+2,5) % 81,9 (+0,7) % 98,8 (+0,6)% 1069 (-8) 92,9 (+0,1) % 1315 (+56) 

Klass 4 23,9 (+2,0) % 71,9 (+0,7) % 95,2 (+1,0) % 1290 (+142) 85,2 (+1,1) % 1351 (+166) 

 

I servicenivån kan man inte notera några avsevärda förändringar. Servicenivån uppfyller det mål som fastställts i 

beslutet om servicenivån. Det att ERP132 inte längre deltar i beredskapen har inte hämmat servicenivån. 

Mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet 

  A/B-uppdrag C-uppdrag 

  
Enhet som klarar minst 

livräddande första insats 
Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min Antal 30 min Antal 

Klass 1 91,7 (-1,8) % 99,8 (+0,2) % 100 (+0,1) % 844 (+78) 99,3 (-0,5)% 1304 (+66) 

Klass 2 71,0 (-0,6) % 97,7 (+0,5) % 99,8 (+0,1) % 1417 (+57) 98,8 (+0,1) % 1969 (+37) 

Klass 3 47,0 (+2,4) % 88,5 (+0,6) % 100 (+0,7) % 458 (-10) 95,1 (+1,9) % 532 (+17) 

Klass 4 25,7 (+2,9) % 82,0 (+3,5) % 97 (+0,8) % 444 (+59) 89,4 (+4,1) % 430 (+7) 

 

I servicenivån kan man inte notera några avsevärda förändringar. Det att ERP132 inte längre deltar i 

beredskapen har inte hämmat servicenivån. 

 



Norra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

  A/B-uppdrag C-uppdrag 

  
Enhet som klarar minst 

livräddande första insats 
Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min Antal 30 min Antal 

Klass 1 92,7 (+7,8) % 98,3 (+1,7) % 100 (+1,1) % 180 (-1) 98,8 (-0,3) % 264 (+15) 

Klass 2 78,3 (-0,5) % 94,6 (+0,2) % 99,8 (+0,4) % 540 (+32) 98,1 (-0,6) % 709 (+1) 

Klass 3 48,5 (+6,4) % 84,0 (+5,5) % 99,7 (+1,0) % 310 (-21) 93,7 (+0,1) % 407 (+27) 

Klass 4 22,4 (+0,3) % 68,0 (-3,0) % 94,5 (+0,7) % 434 (+64) 85,6 (-0,2) % 395 (+50) 

 

En förändring på -7,8 % kan noteras i servicenivån i riskklassområde 1 i fråga om A/B-uppdrag med en insatstid 

på 8 minuter då den jämförs med den förverkligade nivån år 2016 samt en förändring på +6,4 % i 

riskklassområde 3. En förändring på +5,5 % kan också noteras i servicenivån i riskklassområde 3 i fråga om A/B-

uppdrag med en insatstid på 15. 

 Södra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

  A/B-uppdrag C-uppdrag 

  
Enhet som klarar minst 

livräddande första insats 
Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min Antal 30 min Antal 

Klass 2 61,9 (+4,4) % 79,6 (+0,6) % 98,7 (-0,2) % 227 (+41) 96,8 (+1,8) % 343 (+55) 

Klass 3 41,0 (-1,8) % 69,5 (-3,7) % 95,9 (+0,3) % 301 (+23) 89,0 (-2,3) % 376 (+12) 

Klass 4 23,5 (+2,7) % 65,1 (+0,7) % 93,9 (+1,2) % 412 (+19) 81,6 (±0) % 526 (+109) 

 

I riskklassområde 3 kan man notera en svag försämring i servicenivån (i A/B-uppdrag då platsen ska nås av 

åtminstone en enhet för första insatsen: -1,8–3,7 %, C-uppdrag: -2,3 %). Med beaktande av antalet uppdrag så 

motsvarar den procentuella sänkningen cirka 5–10 uppdrag där man inte når målet, då antalet jämförs med ifjol. 

I riskklassområde 1 kan man notera en förbättring på 4,4 % i fråga om A/B-uppdrag med en insatstid på 8 

minuter. 

Enheterna för första insatsen har en viktig roll att spela då det gäller insatstiderna i A/B-uppdrag, framförallt i de 

kommuner där det inte finns en ambulans stationerad (Korsnäs, Kaskö). Framförallt Kaskö är problematiskt med 

tanke på insatstiderna, eftersom kommunen fortsättningsvis inte har någon enhet för första insatsen. 

Ansträngningar har gjorts för att bemöta servicenivån genom att effektivera den verksamhet som upprätthålls 

genom första insatser. Med tanke på antalet uppdrag i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet (i 

genomsnitt < 8 uppdrag per dygn) är det inte motiverat att öka på ambulansresurserna. 
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Allmänt 

• Inom psykiatrin så ligger i tyngdpunkten i vården på öppenvård, där också 
den centrala planeringen och realiseringen sker. 

• Syftet med avdelningsvården är att den ska erbjuda ett stöd i form av en 
tämligen kort och intensiv period i situationer då öppenvården inte räcker 
till. 

• Inom barn- och ungdomspsykiatrin deltar familjen tätt i vården under hela 
vårdperioden. Vården planeras i samarbete med föräldrarna 

– familjemöten/familjearbete 

• Psykiska symtom hos barn och ungdomar utvecklas i allmänhet långsamt 

– Tillståndet förvärras inte ”över en natt”  

– Miljöförändringar/Skolan och varierande krav eller situationer som 
kräver t.ex. koncentration påverkar barnets/den ungas situation och 
hälsotillstånd 

 

 



Erfarenheter av verksamheten på sommaren 
• Den barnpsykiatriska avdelningen har stängts för sommaren sedan år 1985. Det finns alltså åratal av 

erfarenheter om reduceringen av verksamheten. 
• Semestertiden spelar en central roll 

– Gemensam tid för familjen. Man klarar sig bättre. Gemenskapen i vardagen upplevs som något 
positivt, mera bekymmerfri, rutinerna är friare under semestertiden.  

– Föräldrarna upplever att då barnen är lediga från skolan, så vill de inte ta barnen till 
avdelningen mitt under pågående sommarlov.  

• Skolgången spelar en central roll 
– Problemen hos barn och unga kulminerar ofta i skolan, för där känner de en press.  
– Barn reagerar på skolgången, det uppstår bl.a. sociala problem/inlärningssvårigheter. Unga 

igen upplever att de inte behöver vård under sommarlov. 
– Då skolan börjar så söker man sig lättare till vård. 

• Många annulleringar 
– Poliklinikbesök annulleras, man vill inte boka tider som infaller på semestertider.  
– Barn: undersöknings- och vårdperioder annulleras av föräldrarna.  
– Unga vill inte komma till avdelningen på sommaren. Avdelningsperioder som planerats till 

försommaren förverkligas i allmänhet på familjernas önskemål först i augusti efter 
semestrarna 

• S.k. ”tomgång” i verksamheten. 
– Tidigare försökte man ha verksamhet på enheterna. Det fanns inget behov.  
– Besöken börjar minska – statistiken påvisar att de börja minska från och med vecka 20  
– Sportlov -> resor, man vill inte komma på mottagning. Föräldrarna har till och med blivit arga 

för att de måste finnas på plats. 
• Kräver samarbete av ett multiprofessionellt team 

– Då man håller stängt och det multiprofessionella teamet har sin semester samtidigt kan man 
inleda en fullgod verksamhet genast då skolorna börjar 

 



• Specialansvarsområdet 
– Det har varit ett lyckat arrangemang att samarbeta med specialansvarsområdet under 

avdelningsstängningar 

– Samma erfarenheter inom specialansvarsområdet i övrigt; i och med att verksamheten 
också inom specialansvarsområdet är lugnt. 

– Barn: Antalet vårdplatser har minskat, hälften är på semester samtidigt, behovet 
omfattar 1-5 barn under semesterperioden 

• På sommaren har det oftare funnits ett behov av de tjänster som 
tillhandahålls av socialjouren (barnskydd). 



Verksamhetstal över sommarstängningen av ungdomspsykiatrin 

2016 

• Avdelningen och polikliniken var stängda i två 
veckor samtidigt. 

• Då arbetade en av avdelningens skötare på den 
akutpsykiatriska polikliniken. Tider till 
sjukskötaren hade bokats i förväg för sådana 
ungdomar som antingen besökte polikliniken 
eller vårdades på avdelningen och som ansågs 
behöva träffa någon. Samma anställd tog även 
emot nya patienter som ännu inte hade haft 
någon vårdkontakt med den öppna eller slutna 
vården.  

• Under dessa två veckor hade man sammanlagt 
16 besök. Inget av besöken var akut. 

• Man hade kommit överens med Satakunta 
sjukvårdsdistrikts sjukhus i Harjavalta att de tar 
emot patienter som är i behov av 
avdelningsvård. Antalet patienter var 2-3 
stycken och de behövde korta 
observationsperioder. 

• Belastningen på avdelningen var under 
skolornas lov (1.6-14.8) 53.99%. Tiden för 
stängningen har beaktats och är inte 
inberäknad.  

 

2017 
• Avdelningen och polikliniken var stängda i 

två veckor samtidigt.  

• En av avdelningens sjukskötare arbetade 
på den akutpsykiatriska polikliniken. 

• Under dessa två veckor hade man 
sammanlagt 15 besök. Ett av besöken var 
akut.  

• Man hade kommit överens med Satakunta 
sjukvårdsdistrikts sjukhus i Harjavalta att 
de tar emot patienter som är i behov av 
avdelningsvård. Då avdelningen stängdes 
flyttades en ung person till Harjavalta och 
denna återvände till Vasa då avdelningen 
öppnades. Därutöver var en ung person i 
Harjavalta under en kort period. 

• Belastningen på avdelningen var under 
skolornas lov (1.6–13.8) 50,54%.  



Sommarstängningar på barnpsykiatrin 

• Några somrar har man testat att ha 2 anställda i jobb på vuxensidan då 
enheten varit stängd. Trots att man upplyst om mottagningsmöjligheten 
har man inte haft några besöker eller högst 2-4 besök under det andra 
året.  

• Också någon av läkarna har kunnat kontaktas samt en skötare och 
specialarbetare enligt överenskommelse.  

• Inget akut behov av vård under sommarstängningarna.  

• Servicebehovet har i större utsträckning berört det verksamhetsfält som 
sköts av barnskyddet. 



Meddelanden om verksamheten på barn- och ungdomspsykiatrin under sommaren 2017 
Till aktörer som uppgör remisser, anvisningar om vart man ska ta kontakt under stängningen 

 

Meddelande om sommarens verksamhet på barnpsykiatrin 
 
 
Barnpsykiatriska polikliniken är stängd 10-30.07.2017 
 
Barnpsykiatriska avdelningen är stängd 03-30.07.2017 
10-14.07.2017  möjlighet till barnpsykiatrisk konsultation 
under tjänstetid tfn 044 323 2234   
 
17-30.07  Psykolog Susanna Åman-Back (06) 213 2250, som 
vid behov kontaktar Åbo universitetssjukhus läkare på den 
barnpsykiatriska kliniken. 
 
15-19.07 (vecka 29) 
Vid behov kan ÅUCS kontaktas direkt. 
måndag-onsdag specialist Taina Juven 050 4383750 
torsdag-fredag barnpsykiatriska avdelningen 02 313 1410 
och polikliniken 02 313 1421   
 
 
Övriga samarbetsparter: 
Barnskyddets journummer (06) 325 2347  
Journumret till barnsjukdomarna 7993   
 
05.06.2013 
Kristiina Forsman  
tf överläkare 
 

VASA CENTRALSJUKHUS UNGDOMSPSYKIATRISKA POLIKLINIKENS 
OCH AVDELNINGENS SOMMAR 2017 
 
Ungdomspsykiatriska polikliniken är stängd 3. – 23.7.2017 
Ungdomspsykiatriska avdelningen är stängd  10.7. – 6.8.2017 
 
Vid  akuta fall  under stängningen, ta kontakt: 
3. – 6.7. Ungdomspsykiatriska avdelningen 2132199 
7. – 23.7. Akutpsykiatriska polikliniken 2132392 
24.7 – . 6.8. Ungdomspsykiatriska polikliniken 2132289 

 
tjänstetid ta kontakt till samjouren. 
  
Under  sommarstängningen  finns personal från ungdomspsykiatrin  
på  akutpsykiatriska polikliniken.  De kan konsulteras gällande 
ungdomspsykiatrisk vård. 
  
Ungdomar som behöver avdelningsvård, vårdas på Harjavalta 
sjukhus i Satakuntas sjukvårdsdistrikt i Björneborg. 
  
7.8.2017 återupptar ungdomspsykiatrin sin normala verksamhet. 
  
 
UNDER STÄNGNINGARNA SKÖTS BARA AKUTA ÄRENDEN! 
 

Suunniteltujen sulkujen aikana on kesäisin järjestetty palvelua 



Sommaren 2018 

Barnpsykiatri 

• Reducerad verksamhet finns att tillgå 
för akuta situationer/konsultationer 

• Stängning av den barnpsykiatriska 
avdelningen 2.7-29.7 (vecka 27-30) 

– Vecka 27 barnpolikliniken är 
öppen 

– Vecka 28 Barnpsykiatrins 
överläkare Kristina Forsman  + 
Heidi Karlsson 

– Vecka 29 Heidi Karlsson, Mari 
Lassila, Susanne Hautamäki 

     (turvis) 

– Vecka 30 Psykolog Susanna 
Åman-Back   

– Överläkaren har tidigare kommit 
överens med Åucs om 
beredskapen att ta emot 
patienter 

Ungdomspsykiatri 

• Reducerad verksamhet finns att tillgå 
för akuta situationer 

•  Stängning av den 
ungdomspsykiatriska avdelningen 
9.7-5.8 (vecka 28-31) 

– Vecka 27 är avdelningen öppen, 
polikliniken är stängd 

– Vecka 28 -29  Sjukskötare Miia 
Korpi från ungdomsavdelningen 
arbetar på den akutpsykiatriska 
polikliniken 

     (liksom under tidigare år) 

– Vecka 30 polikliniken är öppen 



Förslag till slutsatser 

• Motiverat att fortsätta med reducerad verksamhet under semestertider.  

• Den planerade verksamheten påvisar att service finns att tillgå för 
eventuella akuta situationer och att unga med vårdkontakt kan erbjudas 
tillgång till planerade besök. 

• Det ställer till för stora utmaningar att ha avdelningarna öppna 

– Det finns inte skötare som kan rekryteras 

– Skötare i tre skift är en dyr lösning för ett klientantal på 1 eller 2 patienter 

• Servicebehovet och de förverkligade kontakterna samt besöken ska 
noggrant uppföljas, dokumenteras och bedömas under sommaren 2018 

-> om det visar sig att det råder ett annorlunda behov så kommer man att ändra 
på rutinerna 

 



Framtidsplaner 

• Akutmodell som verkställs med arbetspar 

• Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningarna ska inhysas i H-
huset i anslutning till den övriga bäddavdelningsvården 

• Sjukhusundervisning behövs under avdelningsperioder – 
platsen är ännu öppen 

• En parallell plan behövs 
– Den ungdomspsykiatriska polikliniken och Ungdomsstation Klaara 

förenas 

– Det finns inga gemensamma lokaler ännu 

– Det finns ännu inga lokaler för den barnpsykiatriska poliklinikens 
verksamhet. Barnskyddet är en betydelsefull samarbetspart. 

– Den nationella trenden i vården av barn och unga går mot en 
individuell vård och en service som tillhandahålls hemma/kan 
tillhandahållas i olika former i en skolmiljö  

 
 

 

 

 



 

 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.liedonluja.fi/nuoriso-ja-voimistelu/lasten-ja-nuorten-toiminta/&psig=AOvVaw3kew4fd3u4QmZRSwBT83sn&ust=1527526476640219
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VASA SJUKVÅRDSDISTRIKTS DATASÄKERHETS- OCH DATASKYDDSPOLICY 
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Datasäkerhets- och dataskyddspolicyn inrymmer en beskrivning av såväl hur uppgifter skyddas 

genom tekniska och fysiska medel (datasäkerhet) som hur personuppgifter hanteras vederbör-

ligt (dataskydd). Med hjälp av datasäkerhetspolicyn kan man för egen del se till att den vision, 

den verksamhetsidé, de värden och tjänster som fastställts i Vasa sjukvårdsdistrikts strategi blir 

högklassigt och tryggt förverkligade. Behandlingen av personuppgifter regleras av EU:s all-

männa dataskyddsförordning. Datasäkerhets- och dataskyddspolicyn samt de delområden som 

omfattas av datasäkerheten styrs, preciseras och kompletteras i både EU-lagstiftning och nat-

ionell lagstiftning. 

 

1. Mål och syfte 

 

I datasäkerhets- och dataskyddspolicyn definieras de mål, principer, ansvarsfrågor och genom-

föringssätt som anknyter till datasäkerhet och dataskydd, vilka är en del av det arbete som 

görs i Vasa sjukvårdsdistrikt i syfte att utveckla verksamhetskvaliteten. 

 

Datasäkerhet och dataskydd har ett gemensamt mål. Målet med datasäkerhetsarbetet är att 
säkerställa att de datasystem och datanät som är viktiga för Vasa sjukvårdsdistrikt fungerar 
oavbrutet, förhindrar att utomstående får tillgång till information och datasystem samt för-
hindrar obehörig användning, oavsiktlig eller avsiktlig förstörelse eller förvrängning av inform-
ation samt minimerar eventuella skador. Vasa sjukvårdsdistrikts uppgifter, databehandlingssy-
stem och -tjänster hålls tillbörligt skyddade under normala förhållanden och undantagsförhål-
landen med hjälp av administrativa, tekniska och övriga åtgärder. Vasa sjukvårdsdistrikt har 
som mål att de arrangemang som vidtas i datasäkerhetssyfte ska hålla en god nationell och in-
ternationell nivå. Därutöver har man som mål att den grundläggande datasäkerhetsnivån ska 
omfatta all databehandling i Vasa sjukvårdsdistrikt utan att förglömma enheternas grundläg-
gande karaktär och det eventuella behovet av att effektivera datasäkerheten. 
 

2. Datasäkerhet  

Datasäkerhet betyder att behandlingen av uppgifter är säkerställd. Datasäkerhet och data-

skydd bör göras till en naturlig del av all verksamhet. Utvecklandet, upprätthållandet och upp-

följandet av datasäkerheten och dataskyddet utgör en del av Vasa sjukvårdsdistrikts allmänna 

säkerhetsverksamhet, riskhantering och interna kontroll. Integritetsskydd innebär att datasä-

kerheten och dataskyddet omsätts i praktiken i organisationen. 

Dataskyddet utgör en väsentlig del av datasäkerheten. Dataskydd innebär att personuppgifter 

och personers övriga konfidentiella och känsliga uppgifter skyddas. Följande begrepp som ank-

nyter till dataskyddet; personuppgift, behandling av personuppgifter, personregister, person-
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uppgiftsansvarig, registrerad, utomstående och samtycke definieras i EU:s dataskyddsförord-

ning och i nationell lagstiftning. 

 

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016 och ska tilläm-

pas nationellt från den 25 maj 2018.  

Den ersätter personuppgiftsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen (523/1999) som stif-

tades för att implementera direktivet nationellt. Parallellt med förordningen kommer det att 

stiftas en ny dataskyddslag.  

Syftet med dataskyddsförordningen är bl.a. att öka öppenheten och genomskinligheten i be-

handlingen av personuppgifter. Förordningen stärker också den registrerades rättigheter att 

övervaka behandlingen av de egna personuppgifterna. 

I dataskyddsförordningen är påföljderna av behandling som strider mot stadgandena strängare 

än i personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen inrymmer principer som styr behandlingen 

av personuppgifter. 

Principer för dataskydd: 

– Laglighet, rimlighet och öppenhet 

– Ändamålsbegränsning 

– Uppgiftsminimering 

– Korrekthet 

– Lagringsminimering 

– Integritet och konfidentialitet  

– Ansvarsskyldighet. 

Vasa sjukvårdsdistrikt tillämpar ovan nämna dataskyddsprinciper i samtliga faser av behand-

lingen av personuppgifter med målsättningen att också kunna påvisa att distriktet iakttar dessa 

principer. För att påvisa att dessa principer efterlevs måste sjukvårdsdistriktet bland annat 

planera och dokumentera behandlingen av personuppgifter noggrannare än tidigare. 

EU:s dataskyddsförordning ålägger den personuppgiftsansvarige att göra en grundlig bedöm-

ning av de risker som är förknippade med behandlingen av personuppgifter. I dataskyddsför-

ordningen avser man med en risk en fysisk, materiell eller immateriell skada som eventuellt or-

sakas den registrerade i samband med behandlingen av personuppgifter. Det här kan till ex-
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empel inträffa när behandlingen kan leda till diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, 

ekonomisk förlust, social nackdel eller hävande av pseudonymisering. 

Dataskyddet bygger på laglighet, ansvarsskyldighet, konfidentialitet, integritet och användbar-

het samt till tillämpliga delar på passagekontroll och obestridlighet. Vid behandling av person-

uppgifter måste man alltid hörsamma de grundläggande principer som fastställts i dataskydds-

förordningen, det vill säga laglighet, rimlighet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgifts-

minimering, korrekthet, lagringsminimering samt integritet och konfidentialitet. Den verksam-

het som yrkespersoner inom hälso- och sjukvården idkar i egenskap av yrkespersoner styrs av 

de skyldigheter och rättigheter som fastställts i lagar och bestämmelser. Datasäkerheten i 

Vasa sjukvårdsdistrikt tryggas genom en tillämpning av nationella och internationella stadgan-

den och rekommendationer som berör datasäkerhet samt anvisningar och rekommendationer 

som statsförvaltningen utfärdat om datasäkerhet. Det hör till yrkesetiken att ta ansvar för att 

tillvägagångssätten är bra och att uppgifter hålls konfidentiella och inte yppas till utomstående 

(tystnadsplikt). 

 

Ansvarsskyldighet innebär att Vasa sjukvårdsdistrikt ser till att dataskyddsprinciperna efterlevs 

i alla faser av behandlingen av personuppgifter samt att distriktet kan påvisa detta även i prak-

tiken. Ansvarsskyldigheten förutsätter att de processer som anknyter till behandlingen samt 

den praktiska omsättningen av dataskyddsprinciperna planeras och dokumenteras noggrann-

nare än tidigare. 

 

Konfidentialitet innebär att data är tillgängliga på överenskommet sätt på överenskomna tider 

endast för behöriga och att data inte röjs eller på annat sätt görs tillgängliga för obehöriga. 

Personuppgifter ska behandlas vederbörligt och på ett öppet sätt i förhållande till den registre-

rade för att bemöta de krav som ställs på laglighet, rimlighet och öppenhet. 

 

Integritet innebär att data och datasystem är tillförlitliga, korrekta och uppdaterade och inte 

har ändrats eller skadats av utrustnings- eller programfel, naturfenomen eller obehöriga 

mänskliga ingrepp. Personuppgifter ska förvaras i en form som möjliggör identifiering av den 

registrerade endast under den tid som är nödvändig för de ändamål för vilka personuppgifter-

na behandlas. Principen om begränsning av förvaring måste tas i beaktande i behandlingen av 

personuppgifter. Uppgiftsminimering innebär att personuppgifterna ska vara adekvata och re-

levanta samt begränsade i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. 

Användbarhet innebär att data och databehandlingssystem är tillgängliga och användbara för 

behöriga användare inom en ur verksamhetens synvinkel rimlig tid. Personuppgifter insamlas 
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bara för ett bestämt och lagligt ändamål. Personuppgifterna får inte senare behandlas på ett 

sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna har insamlats. Behandlingen av 

personuppgifterna baserar sig på ändamålsbundenheten. 

 

Passagekontroll innebär att data och datasystem inte kan användas utan tillåtelse. 

 

Oomtvistlighet innebär att man skapar en sådan bevisföring att ingen som har deltagit i data-
behandlingen eller dataöverföringen efteråt kan förneka sin andel i den. Personuppgifterna ska 
vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. För att principen om korrekthet ska uppfyllas 
måste alla möjliga, rimliga åtgärder vidtas. Personuppgifter som är inexakta och felaktiga i för-
hållande till de ändamål för vilka de behandlas ska raderas eller rättas utan dröjsmål. 
 
Autentisering innebär att aktörer (en person eller ett system) identifieras tillförlitligt.  
 

Datasäkerhetsarbetet omfattar planering och verkställande av åtgärder som måste vidtas för 

dataskyddet ska vara bra. Denna verksamhet omfattar de metoder, apparater och åtgärder 

som används för att trygga data, de resurser som allokerats för arbetet samt apparaturens sä-

kerhetsegenskaper.  

 

Datasäkerheten omfattar all informationsbehandling i Vasa sjukvårdsdistrikt, inklusive kon-

torsarbete och arkivering. Datasäkerhetsåtgärderna inbegriper behandling, överföring och för-

varing av data i elektronisk, audiovisuell, muntlig och skriftlig form.  

 

3. Ansvar 

Datasäkerheten är hela Vasa sjukvårdsdistrikts gemensamma angelägenhet. Datasäkerheten 

leds av direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt. Det högsta ansvaret för datasäkerheten bärs av 

direktören och Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse som beslutar om hur de delområden som ank-

nyter till Vasa sjukvårdsdistrikts helhetssäkerhet ska utvecklas, organiseras och resurseras, 

men också om de befogenheter som anknyter till dessa delområden. 

 

Ansvaret för utvecklandet av helhetssäkerheten bärs av IT-direktören. IT-direktören samordnar 

och leder datasäkerheten. Dataskyddschefen ansvarar för och övervakar hur de principer och 

normer som anknyter till dataskyddet omsätts i praktiken i Vasa sjukvårdsdistrikt. Dataskydds-

chefen bistås i uppgiften av säkerhetsarbetsgruppen och den arbetsgrupp som tillsatts för att 

övervaka användningen av elektroniska patientuppgifter. Det huvudsakliga ansvaret i fråga om 

Vasa sjukvårdsdistrikts fastighets- och utrymmessäkerhet, personsäkerhet, arbetarskydd, mil-
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jösäkerhet, brand- och räddningsverksamhet samt beredskap för undantagsförhållanden har 

fastställts i ett annat dokument. Frågor om tillämpning av lagstiftning besvaras av Vasa sjuk-

vårdsdistrikts jurist. 

 

Ansvaret för utvecklandet och övervakningen av datasäkerheten samt främjandet av medve-

tenheten om datasäkerhet bärs i Vasa sjukvårdsdistrikt av IT-direktören inom ramen för de be-

fogenheter och resurser som tilldelats honom. Varje person som behandlar uppgifter, upprätt-

håller eller använder datasystem eller datanät i Vasa sjukvårdsdistrikt är i sista hand ansvarig 

för att hon eller han efterlever de krav som fastställts för datasäkerheten. I Vasa sjukvårdsdi-

strikt ansvarar varje ägare av datasystem och ägare av de uppgifter som finns i dessa datasy-

stem för att deras uppgifter och datasystem är skyddade. I Vasa sjukvårdsdistrikts datasäker-

hetsplan finns en detaljerad beskrivning av dessa ansvarsfrågor. 

 

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandling-

ar offentliga, om inte något annat föreskrivs i denna eller i någon annan lag. I lagen om yrkes-

utbildade personer inom hälso- och sjukvården (1994/559) stadgas det om yrkesutbildade per-

soners tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården. I lagen om patientens ställning och rättighet-

er (785/1992) stadgas det att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller någon 

annan som arbetar vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller utför uppdrag för 

den inte utan patientens skriftliga samtycke till utomstående får lämna sådana uppgifter som 

ingår i journalhandlingarna. Inom hälso- och sjukvården avser man med utomstående personer 

sådana personer som inte vid verksamhetsenheten eller på uppdrag av den deltar i vården av 

patienten eller i andra uppgifter i samband med vården. Tystnadsplikten gäller även civiltjänst-

görare och praktikanter som är verksamma på sjukhuset. Tystnadsplikten kvarstår efter det 

anställningsförhållandet eller uppdraget har upphört.  

 

4. Omsättande av datasäkerhet och dataskydd i praktiken 

Förverkligandet av datasäkerheten bygger på denna skriftliga datasäkerhets- och dataskydds-

policy som godkänts av ledningen för Vasa sjukvårdsdistrikt. Respektive anställd och använ-

dare av datasystem i Vasa sjukvårdsdistrikt ges anvisningar som baserar sig på denna policy. 

Den måluppfyllelse som fastställts för datasäkerheten är en oavbruten process som inrymmer 

administrativa, fysiska och tekniska lösningar. Utgående från datasäkerhets- och dataskydds-

policyn ska man uppgöra en datasäkerhetsplan för Vasa sjukvårdsdistrikt samt dataskyddsan-

visningar för användare, IT-ansvariga och informationsförvaltningen.  



    

   6.6.2018 

7 (9) 

 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt ska ta i bruk en säkerhetsklassificering av uppgifter och datasystem. Sä-

kerhetsnivåer och på dessa baserade datasäkerhetsnivåer ska fastställas för respektive säker-

hetsklass. Varje datasystem eller en del av ett system ska ha en entydig ägare. De dokument 

som styr förverkligandet av datasäkerheten har fastställts och finns till förfogande för veder-

börliga målgrupper.  

 

Anställda delges de datasäkerhetsanvisningar som de behöver i sin verksamhet. Vikarier, stu-

derande och samarbetsparter informeras om datasäkerheten samt de regler och rekommen-

dationer som gäller dem. Nivån på den datasäkerhet som anknyter till databehandlingen och 

datasystemen i Vasa sjukvårdsdistrikt bedöms med de medel som den interna revisionen för-

fogar över, och vid behov även med hjälp av extern revision. Brister i datasäkerhet analyseras 

tillsammans med dem som upprätthåller och äger systemen. 

 

Sjukvårdsdistriktet säkerställer att serviceproducenterna genom avtal förbinder sig till att det 

system eller den tjänst som upphandlas för behandling av uppgifter uppfyller kraven på in-

byggt dataskydd och dataskydd som standard. Den personuppgiftsansvariges skyldigheter och 

den registrerades rättigheter ska beaktas redan då informationssystemet definieras och införs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

I sjukvårdsdistriktets serviceavtal och övriga avtal där sjukvårdsdistriktet har ett ansvar som 

personuppgiftsansvarig bör man se till att det finns ett avtalsvillkor som tryggar att skyddet av 

personuppgifter och behandlingen av personuppgifter osv. sker på tillbörligt sätt. Giltiga avtal 

som inte uppfyller detta villkor förhandlas på nytt. 

 

5. Uppföljning av datasäkerhet och dataskydd samt hantering av problemsituationer 

Vasa sjukvårdsdistrikts högsta ledning har gett IT-direktören befogenhet och skyldighet att 

kartlägga datasäkerheten i Vasa sjukvårdsdistrikts datasystem och vidta åtgärder för att korri-

gera de svagheter som han upptäcker i datasäkerheten.  

 

Varje anställd, person som behandlar uppgifter, upprätthåller och använder datasystem eller 

datanät i Vasa sjukvårdsdistrikt är för egen del ansvarig att hörsamma dataskyddsprinciperna 

och skyldig att efterleva de regler och datasäkerhetsanvisningar som godkänts av Vasa sjuk-

vårdsdistrikts ledning. Sjukvårdsdistriktets anställda har ett övervakningsansvar i frågor som 

berör datasäkerhet och dataskydd. Användare och upprätthållare ska meddela upptäckta bris-

ter i datasäkerhet, missbruk som är förknippade med datasäkerhet eller misstankar om data-
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skyddsförseelser via HaiPro (datasäkerhetsanmälan) eller genom at kontakta 2M-IT:s Service-

desk. Respektive verksamhetsenhet ansvarar för att givna datasäkerhetsanvisningar efterlevs. 

Enheternas huvudanvändare och ansvariga användare svarar för att personalen har tillräckliga 

kunskaper om användningen av datasystemen och om de givna anvisningarna. 

 

Det som är nytt i EU:s dataskyddsförordning är att den personuppgiftsansvarige är skyldig att 

anmäla säkerhetsincidenter till dataskyddsmyndigheten och till de registrerade. Med en säker-

hetsincident avses en situation eller händelse som får till följd att exempelvisUtomstående har 

fått tillgång till eller syn på patientuppgifter  

 Utomstående har kunnat få tillgång till personalens anställningsupp-

gifter 

 En stor mängd personuppgifter har av misstag läckt ut så att utom-

stående fått tillgång till dem 

 Uppgifter har förstörts utan grund, och kan få konsekvenser för för-

måner eller rättigheter 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt ska anmäla en säkerhetsincident till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar 

efter att ha fått vetskap om den. Den registrerade ska meddelas om säkerhetsincidenten ifall vissa 

förutsättningar uppfylls. Dataskyddsombudet anmäler incidenten och konsulterar i mån av möjlig-

het den ledande tjänsteman, vars medarbetare medverkat i incidenten och vars uppgifter frågan 

gäller, samt övriga aktörer som kan ha information i ärendet, innan ombudet anmäler incidenten. 

 

Enligt förordningen ska personuppgiftsbiträdet anmäla en säkerhetsincident till den personupp-

giftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om den. I praktiken betyder det här 

att varje anställd i Vasa sjukvårdsdistrikt är skyldig att meddela sin egen förman om den anställda 

upptäcker en säkerhetsincident. Då en säkerhetsincident upptäcks ska den person som upptäckt 

incidenten och dennes förman sträva efter att bedöma hur allvarlig och kritisk incidenten är, men 

också vilka konsekvenser den kan få. 

 

6. Övervakning och följder av förseelser 

Användningen av data och datasystem övervakas i enlighet med gällande lagar och förordningar 
med iakttagande av integritetsskyddet i arbetslivet. Samtliga säkerhetsincidenter behandlas ve-
derbörligt bland annat på det sätt som beskrivs noggrannare i Vasa sjukvårdsdistrikts anvisning om 
dataskydd för patientregister. Det är en klart mildrande omständighet om den person gjort sig 
skyldig till en förseelse omedelbart efter att hon eller han upptäckt förseelsen kontaktar förman-
nen samt den datasäkerhets- och dataskyddsansvariga och under inga omständigheter missbrukar 
den information som hon eller han kommit över. Förseelser som anknyter till datasäkerhet och 
dataskydd leder till disciplinära åtgärder i enlighet med en av chefsöverläkaren separat fastställd 
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anvisning. Nämnda överträdelser kan också innebära att arbets- eller tjänsteförhållandet upphör. 
Vidare kan förseelser som anknyter till datasäkerhet och dataskydd också leda till straffrättsligt 
ansvar.  



 
                                                                              11.6.2018 

 

           
 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan  päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 28 Hoitoeettisen työryhmän kokoonpanon päivittäminen vuosille 2018-2021 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 11.6.2018   

 

          

 

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   

Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

2018 

§ 43 Anskaffning av fönster 

§ 44 Laminaarivirtauskaapin hankinta 

§ 45 Intern överföring av befattning 

§ 46 Ultraäänilaitteen hankinta 

§ 47 Köp av avskrivet lösöre 

§ 48 Försäljning av avskrivna maskiner 

§ 49 Lasermurskaimen hankinta 

§ 50 Flyttande av befattning 

§ 51 Gästfrihet 

§ 52 Sahaporajärjestelmän hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 22 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
 
§ 23 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig pati-

entdokumentation 
  
§ 24 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig pati-

entdokumentation 
 
§ 25 Lupa-anomus, muut tutkimus: ”The safety of alemtuzumab om Finnish multiple 

sclerosis patients”, LL Ilkka Rauma (Tampereen Yliopisto) 
 
§26 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
 
§27  Määräaikainen henkilökohtainen lisä kun virkoja on täyttämättä yli 50 % 
 
§28 Määräaikainen henkilökohtainen lisä kun virkoja on täyttämättä yli 50 % 
 
§29 Henkilökohtainen lisä ammatillisesta erityispätevyydestä 
 
§30  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig pati-

entdokumentation 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johatajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 18  Muutokset virkarekisteriin, toimien yhdistäminen; osastonsihteeri C2o11003 

9.5.2018 lähtien. 
 
§ 19 Ansökan om tillstånd, kandidat/magisteravhandling: #Lediga jobb-Sociala me-

dier i rekryteringsprocessen, Ketty Rodas (Åbo akademi) 
 
§20 Muutokset virkarekisteriin, toimien yhdistäminen; sairaanhoitaja 50% + 75 % 

10.9.18 alkaen. 
 
§21 Määraikainen palkankorotus merkittävästä vastuusta 1.9 – 31.12.2018 
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Protokoll · sida 1(5) 

nr 3/2018 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Torsdagen den 12.4.2018 kl. 9.00–10.52 

Plats: Psykiatriska enheten, F-huset, 2:a vån. 

Informationsmöte för de fackliga representanterna kl. 11.00 

Beslutsfattare  

Närvarande: Hellman Per 

Vikström Pernilla 

Erickson Sture 

Eriksson Roger 

Kemppinen Juha 

Jaakola Tanja 

Granfors Mikaela 

Frantz Hans 

Kujanpää Raija 

ordförande 

viceordförande 

medlem 

medlem 

föredragande 

sekreterare 

sakkunnig 

styrelsens ordf. 

styrelsens repr. 

 

Vasa 

Korsholm 

Vasa 

Pedersöre 

ansv.omr.direktör 

överskötare, VCS 

Närpes 

Vasa   

Vasa 

 

Frånvarande: Smeds-Nylund Ann-Sofie 

Lundman-Evars Helena 

Halpin Tina 

Sirviö Markku 

Backström Alice 

Rönnlund Christer 

 

medlem 

sakkunnig 

sakkunnig 

sakkunnig 

sakkunnig 

ersättare 

Närpes 

Närpes 

Jakobstad 

Vasa 

Korsholm 

Kristinestad 

Sakkunniga: Granlund Susann koordinerande  

avdelningsskötare 

VCS 

Övriga  

närvarande: 

   

Föredragande: Kemppinen Juha   

Sekreterare: Jaakola Tanja   

Paragrafer: 19-28 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hellman Per 

Sekreterare: 

 

 

Jaakola Tanja 

Justerat: Plats och tid: 

 

 

Vikström Pernilla 

Plats och tid: 

 

 

Eriksson Roger 

Framlagt till  

påseende: 

 Utdragets riktighet bestyrker: 
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Möteskallelse · sida 2(5) 

 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Torsdagen den 12.4.2018 kl. 9.00 

Plats: Psykiatriska enheten, F-huset, 2:a vån. 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 19 Sammanträdet öppnas 3 

§ 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 

§ 21 Val av protokolljusterare 3 

§ 22 Läget med H-husets planering 3 

§ 23 Mentalvårds- och missbrukarservicegruppens planer (sote) 4 

§ 24 Läget med utvecklandet av VCS psykiatrin 4 

§ 25 Aktuella personalärenden/flyttning 5 

§ 26 Övriga ärenden 5 

§ 27 Nästa sammanträde 5 

§ 28 Sammanträdet avslutas 5 

 

Ordförande:  

 

 

Per Hellman 



Ärendesida 3(5) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen                                                   12.4.2018 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

 

§ 19 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per Hellman öppnade mötet kl. 9.00 och hälsade de närvarande väl-

komna. 
 

§ 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslut-

fört. 

 

§ 21 Val av protokolljusterare 

Pernilla Vikström och Roger Eriksson valdes till protokolljusterare. 
 

§ 22 Läget med H-husets planering 

Susann Granlund redogjorde för det aktuella läget gällande planeringen av H-huset. 

Ett simuleringsarbete, i vilket också ett utomstående företag (Delfoi) deltar, har in-

letts. Simuleringen baserar sig på verksamhetsrelaterade statistiska uppgifter, inter-

vjuer av nyckelpersoner och genomgång av processer. Målet är att få en realistisk 

bild av kundströmmarna, utrymmesbehoven och vilka funktioner som måste ligga 

nära varandra. Det här görs för att undvika misstag i utrymmesplaneringen. En rap-

port av simuleringen fås i maj. 

 

Dessutom har man gjord en skiss av H-husets framtida modell, dvs. det s.k. fotspå-

ret. Också rivningen av de gamla byggnaderna har påbörjats. Förändringar har 

gjorts i den verksamhetsmässiga planen gällande psykiatrin. Öppenvården i H-huset 

görs mera omfattande, därutöver föreslår man att den barnpsykiatriska avdelningen 

ska inhysas i byggnaden. Det är viktigt att barnavdelningen ligger i nära anslutning 

till de övriga psykiatriska avdelningarna både med tanke på samarbetet och säker-

heten. Den parallella planen för de funktioner som tillhandahålls utanför H-huset 

saknas fortfarande. Presentationen av planeringen av H-huset finns i bilaga. 
 

Delegationen noterade att de moderna, nya utrymmena är ändamålsenliga och pati-

enterna har egna rum. Möjligheten till utevistelse är viktig och därför ansåg rådet att 

en trygg takterrass är en bra lösning för patienter som inte får röra sig fritt. Det no-

terades att det är bra få psykiatrin från Roparnäs till Sandviken för att den inte 

längre ska vara separerad från de övriga funktionerna på sjukhuset. En flytt anses ge 

ett utbyte i form av ett smidigt samarbete. 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen                                                   12.4.2018 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

§ 23 Mentalvårds- och missbrukarservicegruppens planer (sote) 

Tanja Jaakola presenterade de planer som mentalvårds- och missbrukarservice-

gruppen uppgjort inom ramen för social- och hälsovårdstjänsterna. 

Presentationen i bilaga. 

 

§ 24 Läget med utvecklandet av VCS psykiatrin 

Ansvarsområdesdirektör Juha Kemppinen berättade om det utvecklingsbehov som 

berör psykiatrins processer och presenterade en modell för hur detta kunde göras. 

Presentationen i bilaga. Han ansåg att processerna är diffusa och siloformade samt 

att arbetsbeskrivningarna är bristfälliga. Det är viktigt för processutvecklingen att 

tjänsterna utformas korrekt. Ett utvecklingsarbete har inletts inom serviceområdet, 

och personalen är synnerligen positivt inställd till förändringar. Målet är att respek-

tive enhet ska få 2-3 huvudprocesser beskrivna + arbetsinstruktioner uppgjorda. 

Från och med början av nästa år strävar man efter att ha en remisslös poliklinisk 

verksamhet inom öppenvården för vuxna. 

 

Investeringsbehov: Familjeterapeutisk utbildning, ett mera omfattande tillgodogör-

ande av elektroniska tjänster (Lync), en utveckling av IT-systemen överlag. Det är 

centralt för uppföljningen och utvecklingen av verksamheten att dokumentationen 

utvecklas och att grundläggande data finns lätt till förfogande. 

 

Inom ungdomspsykiatrin arbetar man med att utveckla såväl avdelningsvårdspro-

cesserna som en modell för mobila arbetspar för öppenvården för att man ska kunna 

reagera snabbt på ungas behov av hjälp. 

En övergripande vårdkedja för rehabiliteringspsykiatrin måste planeras.  

 

Rekryteringen av tjänsteläkare fortgår. Även svårigheterna att få vårdpersonal tas i 

beaktande.  

 

En redogörelse gavs om de förberedelser som görs i syfte att förena mentalvårds- 

och missbrukartjänsterna i Vasa trakten från och med början av år 2019. Planer ska 

uppgöras i samråd. 

 

Delegationen ansåg det viktigt att personalen involveras och att dess kompetens till-

godogörs i utvecklingsarbetet. Delegationen ansåg att det planerade utvecklingsar-

betet går i rätt riktning. 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen                                                   12.4.2018 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

§ 25 Aktuella personalärenden/flyttning 

Läkare: En ny överläkare + specialiserande läkare börjar i maj. På sommaren får 

man dessutom medicine kandidater. Avtalen med sex konsulterande läkare har av-

slutats. 

 

Vårdpersonalen: Fem skötare bland den ordinarie personalen har sagt upp sig och 

börjat arbeta på Gamla Vasa sjukhus. Sommarvikarier anställs HPY: n= 14, svårig-

heter att få manliga skötare. Utmaningar att rekrytera skötare för tillfället. 

 

På sommaren är den psykiatriska verksamheten reducerad och sommarstängningar 

verkställs såsom under tidigare år. 

 

Sommarstängningar: 

– Akut psykogeriatri, avd. 4: 25.6–22.7.  

– Barnpsykiatriska avdelningen: 2.7–29.7. 

– Ungdomspsykiatriska avdelningen: 9.7–5.8. 

– Affektiva polikliniken 

    Ätstörningspolikliniken: 16.7–29.7. 

– Akutpsykiatriska polikliniken 

    Allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken: 16.7–5.8. 

– Barnpsykiatriska polikliniken: 9.7–29.7. 

– Ungdomspsykiatriska polikliniken: 2.7–22.7. 

 

Effektivering av utrymmesanvändningen i Roparnäs: Ungdomsavdelningen har flyt-

tat till RB-byggnaden. Nu finns alla funktioner som tillhandahålls 24/7 i samma 

byggnad. Den barnpsykiatriska polikliniken flyttar från Sandviken till RD-huset i 

maj. Hjälpmedelscentralen flyttar till RA-byggnaden och rehabiliteringshandledarna 

till RC-lokalerna. 

 

§ 26 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

§ 27 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls den 6 september 2018 kl. 9.00–11.00, F2. 
 

§ 28 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet kl. 10.52. 



Protokoll · sida 1(7) 

nr 2/2018 

Organ: Sektionen för ägarstyrningen 

Tid: 23.3.2018 kl. 9.00-11.10 

Plats: T1 

Beslutsfattare  

Närvarande:  

Hans Frantz 

Raija Kujanpää 

Ulla Hellén 

Per Hellman 

 

ledamot, ordf. 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

 

Frånvarande:    

Sakkunniga: Olle Gull förvaltningsdirektör  

Övriga  

närvarande: 

Göran Honga sjukhusråd  

Föredragande:    

Sekreterare: Olle Gull   

Paragrafer: 9-18 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Vasa 9.4.2018 

 

 

Raija Kujanpää 

Vasa 11.4.2018 

 

 

Per Hellman 

  Utdragets riktighet bestyrker: 
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Organ: Sektionen för ägarstyrningen 

Tid: 23.3.2018 kl.9.00-11.10 

Plats: Styrelsens mötesrum T1 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 9 Mötet öppnas 3 

§ 10 Uppdatering av ägaravtalet för Seinäjoen Keskuspesula Oy 3 

§ 11 Eventuell bolagisering av Vasa stads företagshälsovård 3 

§ 12 Bolagisering av konkurrensutsatta laboratorieverksamheten 4 

§ 13 Rapportering 4 

§ 14 Utvärdering av riskerna vid bolagisering av verksamheten till Teese  

 Oy Ab och Mico Botnia Oy Ab 5 

§ 15 Avtal med Teese Oy Ab och Mico Botnia Oy Ab 5 

§ 16 Övriga ärenden 7 

§ 17 Nästa möte 7 

§ 18 Mötet avslutas 7 

 

Ordförande:  

 

Hans Frantz 

      



Ärendesida 3(7) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  23.3.2018 

 

 

§ 9 Mötet öppnas 

Ordförande öppnade mötet och till protokolljusterare utsågs ledamöterna Raija Kujanpää 

och Per Hellman. 

 

 

§ 10 Uppdatering av ägaravtalet för Seinäjoen Keskuspesula Oy 

I och med att Seinäjoen keskuspesula Oy har fått två nya ägare 1.6., Seinäjoen kou-

lutuskuntayhtymä, och Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, måste ägaravtalet skrivas om så att de 

nya ägarna också blir delaktiga i förvaltningen. De tre minsta ägarna turas nu om att ha en 

plats i styrelsen. Till övriga delar har ägaravtalet moderniserats så att det motsvarar Kom-

munförbundets rekommendationer. Det nya avtalet innehåller inga egentliga förändringar i 

förhållandet mellan de tidigare ägarna. Eftersom Seinäjoen keskuspesula Oy i praktiken till 

stora delar är den som verkställer avtalet har bolaget också tagits med som en avtalspart. 

Tvätteriets styrelse har behandlat avtalet och godkänt det för sin del. 

 

Seinäjoen keskuspesula Oy, ägaravtal  BILAGA § 10 

 
FD:   sektionen torde godkänna avtalet 

 

SFÄ:  godkände avtalet enhälligt. 

__________ 

 

 

§ 11 Eventuell bolagisering av Vasa stads företagshälsovård 

Vasa sjukvårdsdistrikt har i dag erhållit sin företagshälsovård via Vasa regionala företagshäl-

sovård, som administrativt är ett affärsverk i Vasa stad. Via samarbetsavtal har Vasa sjuk-

vårdsdistrikt haft en plats i direktionen för affärsverket och tjänsterna har köpts av Vasa stad 

som av ett inhouse-företag. I och med SOTE- och landskapsreformen aktualiseras frågan om 

hur arbetshälsovården skall vara regionalt organiserad framöver. Informella diskussioner 

har förts mellan stadens och de övriga intressenterna i olika sammanhang. Eftersom före-

tagshälsovården i dag är en del av Vasa stads verksamhet har det i direktionen för affärsver-

ket 13.2.2018 tagits ett initiativ om att man skall börja utreda en bolagisering. En bolagise-

ring av verksamheten måste utredas tillsammans med sjukvårdsdistriktet, det kommande 

landskapet och kommunerna. 

 

          fortsätter 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  23.3.2018 

 
 

Direktionsbeslut 13.2.2018    BILAGA § 11 

 

FD: föreslår att Vasa sjukvårdsdistrikt förhåller sig positivt till en dy-

lik utredning och sektionen utser de personer som skall deltaga i 

utredningsarbetet. 

 

SFÄ: beslöt att sjukvårdsdistriktet deltar i utredningen och förvalt-

ningsdirektör Olle Gull utsågs till sjukvårdsdistriktets represen-

tant. 

  __________ 

 

 

§ 12 Bolagisering av konkurrensutsatta laboratorieverksamheten 

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt 3.11.2017 att Vasa sjukvårdsdistrikt deltar i utred-

ningen av bolagiseringen av laboratorieverksamheten tillsammans med de övriga sjukvårds-

distrikten inom TYKS-Erva samarbetsområdet. Vid samma tillfälle avtalades att Fimlab Oy 

gör utredningen. Efter utredningen tar vi ställning till hur vi går vidare. 

Fimlab Oy har 31.1.2018 hållit ett informationsmöte för hela styrelsen och 13.3.2018 ett info-

tillfälle för tjänstemannaledningen. 

 

Styrelsebeslut § 177/3.11.2017    BILAGA § 12 

 

FD:   sektionen ges en rapport från mötet 13.3.2018  

 

SFÄ:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

§ 13 Rapportering 

Sektionen torde diskutera i vilken form sektionen önskar rapportering från bolagstämmor 

och styrelsemöten. 

 

SFÄ: sektionen ansåg att en fortlöpande rapportering från de viktig-

aste bolagsstämmorna i form av stolpar görs kontinuerligt. Om 

det i något bolag behandlas ärenden som har kännbar inverkan 

på sjukvårdsdistriktets ekonomi eller funktion rapporteras detta 

alltid separat. De representanter som vi har i olika bolags styrel-

ser torde bjudas in till sektionen för att ge en muntlig rapport 

över verksamheten. 

    __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  23.3.2018 

 

 

§ 14  Utvärdering av riskerna vid bolagisering av verksamheten till Teese Oy Ab och 

Mico Botnia Oy Ab 

En utlokalisering av verksamheter via en bolagisering innebär en viss risk. I Vasa sjukvårds-

distrikt har vi som rutin att göra en riskutvärdering. Därför har en riskutvärdering gjorts 

runt utlokaliseringen av verksamheten till Mico och TeeSe.  

Detta ger ett riskindex från 0-125. Därefter beskriver man vilka skyddsåtgärder som man kan 

vidta för att förhindra eller minimera risken. 

 

En riskutvärdering består av att man först identifierar och beskriver en risk. Efter det upp-

skattar man sannolikheten för att risken inträffar samt hur allvarlig risken är i en riskmatris.  

 

Efter ett lämpligt tidsintervall utvärderar man matrisen och gör korrigeringar om så behövs. 

 

Förvaltningsdirektören kommer vid mötet att presentera den riskkartläggning som gjorts.  

 

FD:   sektionen antecknar redogörelsen till kännedom  

 

SFÄ:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

§ 15 Avtal med Teese Oy Ab och Mico Botnia Oy Ab  

Det var planerat att överföringen av verksamheten till TeeSe och Mico Botnia skulle ha skett 

1.4.2018. Det har i praktiken visat sig att alla avtal och därtill hörande behandlingar i kom-

munala organ inte går att genomföra inom mars utan att det skulle bli slarvig beredning. 

Därför har det beslutats att verksamheten i stället överförs 1.5.2018. Därför är inte heller alla 

avtal i dagens färdiga så att de kunde sändas ut för godkännande. 

 

Vid beredningen av bolagiseringen har vi också hela tiden försökt att ha det kommande land-

skapets behov i åtanken så att dessa delar inte skulle behöva göras om 1.1.2020.  

 

I dagens läge kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att till TeeSe överföra 220 personer. Detta om-

fattar följande funktioner i sin helhet: 

- anskaffningstjänster 

- fastighetsservicetjänster 

- transporttjänster 

- materialhanteringstjänster 

- rengöringstjänster 

- matservicetjänster 

          fortsätter 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  23.3.2018 

 

 

Till Mico Botnia överför Vasa sjukvårdsdistrikt i detta skede 6 personer från ekonomiavdel-

ningen och 5 personer från HR-avdelningen. De tjänster som fås från Mico Botnia är: 

- ekonomiförvaltning (bokföring och betalningsrörelse, inköps- och försäljningsreskontra) 

- löneräkning (månadsavlönade och mötesarvoden) 

- tolktjänster  

Detta följer de riktlinjer som från statsmaktens sida har dragits upp i samband med land-

skaps- och SOTE-beredningen. I inledningsskedet kommer Vasa stad att överför den delen  

av ICT-verksamheten som inte tillhör hälsovården till bolaget. Enligt den strategi som disku-

terades vid senaste sektionsmötet har vi också valt att på sikt arbeta mot den lösningen. 

 

Vi kan i detta läge presentera utkast till huvudavtal. Vår målsättning är att vi skall ha huvud-

avtalen jämte serviceavtal färdiga före sektionens möte 23.3. Det som varit viktigt vid utfor-

mande av avtalen är dels att vi går in för att ha en gemensam kvalitetsuppföljning och ge-

mensamma kundmöten och att den språkliga servicen är garanterad. Under det första verk-

samhetsåret kommer det att vara mycket svårt att kunna få prissättningen helt fungerande 

eftersom vi inte har något att falla tillbaka på. Därför måste vi som användare och ägare vara 

beredda att tillsammans med bolagen följa med den delen och justera så att det motsvarar 

målsättningen. 

 

Om vi inte hinner få alla avtal färdiga i tillräckligt god tid måste vi bordlägga ärendet och ta 

upp det i april. 

 

Utkast till huvudavtal med TeeSe och Mico Botnia    BILAGA § 15 

 
FD:   sektionen behandlar avtalsutkastet 

 

SFÄ: eftersom det 26.3.2018 skall föras en ägardiskussion mellan Vasa 

stad och Vasa sjukvårdsdistrikt föreslog Hans Frantz att Vasa 

sjukvårdsdistrikt som sin åsikt uttalar att man är beredd att 

flytta påbörjandet av bolagens verksamhet till 1.1.2019 så att 

man hinner få en samsyn hos ägarna. Sektionen behandlar avta-

len först efter att total samsyn om verksamhetens utformning 

råder mellan ägarna.   Förslaget understöddes av Per Hellman 

och godkändes enhälligt. 

     __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrning  23.3.2018 

 

 

§ 16 Övriga ärenden 

Sektionen informerades om att:  

 

- 2M-IT har ett ägarmöte 4.4.2018. 

- 4.4.2018 har Una Oy en extra bolagstämma och Olle Gull representerar Vasa sjukvårds-

distrikt. 

- Coxa Oy håller bolagstämma 28.3.2018. 

 

§ 17 Nästa möte 

Nästa möte hålls 19.6.2018 kl. 13.00. Om behov finns att behandla Mico Botnias eller TeeSes 

serviceavtal hålls ett extra möte. 

 

§ 18 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet kl. 11.10. 



Protokoll · sida 1(4) 

nr 3/2018 

Organ: Sektionen för ägarstyrningen 

Tid: 25.4.2018 kl. 8.00-9.30 

Plats: K3 

Beslutsfattare  

Närvarande: Hans Frantz 

Raija Kujanpää 

Hans-Erik Lindqvist 

Ulla Hellén 

ledamot, ordf. 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

 

Frånvarande:    

Sakkunniga: Olle Gull 

Marina Kinnunen 

 

förvaltningsdirektör 

svd:s direktör 

 

Övriga  

närvarande: 

   

Föredragande:    

Sekreterare: Olle Gull   

Paragrafer: 19-27 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Plats och tid: 

Vasa 22.5.2018 

 

 

Ulla Hellén 

Plats och tid: 

Vasa 17.5.2018 

 

 

Raija Kujanpää 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under 

tiden ___.___-___.___.2018 

 

 

Olle Gull, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 
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Möteskallelse · sida 2(4) 

 

Organ: Sektionen för ägarstyrningen 

Tid: 25.4.2018 kl. 8.00-9.30 

Plats: K3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 19 Mötet öppnas -beslutförhet 3 

§ 20 Val av protokolljusterare 3 

§ 21 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 22 TeeSe Oy Ab, huvudavtal och serviceavtal 3 

§ 23 Mico Botnia Oy Ab, huvudavtal och  serviceavtal 4 

§ 24 Rapportering och delgivning 4 

§ 25 Övriga ärenden 4 

§ 26 Nästa möte 4 

§ 27 Mötet avslutas 4 

 

Ordförande:  

 

Hans Frantz 

      



Ärendesida 3(4) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  25.4.2018 

 

 

 

§ 19 Mötet öppnas -beslutförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade mötet. 

 

§ 20 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Ulla Hellén och Raija Kujanpää. 

 

§ 21 Sammanträdets arbetsordning 

Arbetsordningen godkändes enhälligt. 

 

§ 22 TeeSe Oy Ab, huvudavtal och serviceavtal 

Med TeeSe Oy har det uppgjorts dels ett huvudavtal, vilket så långt som möjligt följer avtalet 

med Vasa stad. Därtill har det gjorts serviceavtal för de två största servicefunktionerna, mat-

servicen och städverksamheten. Därtill har det gjort serviceavtal för tjänsterna för avdel-

ningarna 8 och 10 som finns i Vasa stads hälsovårdscentral. 

 

Huvudavtal TeesSe     BILAGA § 22/1 

Serviceavtal köksverksamheten   BILAGA § 22/2 

Serviceavtal städverksamheten   BILAGA § 22/3 

Serviceavtal avdelningarna 8 och 10   BILAGA § 22/4 

 
FD:   avtalen torde godkännas. 

 

SFÄ: Gick igenom avtalen och godkände dem med följande önskan om 

preciseringar: 

Man behöver precisera i texten att beställaren och utföraren träf-

fas åtminstone en gång per år. 

Så länge som utföraren inte har ett eget kvalitetsystem så deltar 

beställaren i tillämpliga delar i beställarens kvalitetssystem. 

  __________ 

 

 



Ärendesida 4(4) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  25.4.2018 

 

 

 

 

§ 23 Mico Botnia Oy Ab, huvudavtal och  serviceavtal 

Med Mico Botnia Oy Ab har uppgjorts ett huvudavtal, vilket så långt som möjligt följer avta-

let med Vasa stad. 

 
Huvudavtal Mico Botnia    BILAGA § 23 

 
FD:   avtalet torde godkännas 

 

SFÄ: Gick igenom avtalen och godkände dem med följande önskan om 

preciseringar: 

Man behöver precisera i texten att beställaren och utföraren träf-

fas åtminstone en gång per år. 

Så länge som utföraren inte har ett eget kvalitetsystem så deltar 

beställaren i tillämpliga delar i beställarens kvalitetssystem. 

Beställeren kan inte tänka sig ett förlikningsmannasystem vid 

meningsskiljaktigheter utan vill ha domstolsförfarande som det 

sista sättet att avgöra tvister. 

  __________ 

 

§ 24 Rapportering och delgivning 

Rapporterades att TeeSe håller 25.4.2018 en extra bolagsstämma då man behandlar en rik-

tad emission till de kommuner som vill vara med i anskaffningsringen. 

 

§ 25 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

§ 26 Nästa möte 

Nästa möte hålls 20.6.2018 kl. 9.00. 

 

§ 27 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet kl. 9.30. 
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Resolution · sida 1(3) 

nr 1/2018 

Organ: Klientrådet 

Tid: 21.3.2018 kl. 13.00–16.00 

Plats: Vasa centralsjukhus mötesrum T1  

  

Närvarande: Bengs Petra  

Heikkilä Antti    

Kapiala Ulla-Helena  

Nylund Mariann  

Paakkonen Sari   

Rautavirta Marika   

Sohlberg Roger   

Strömsholm Eva-Maria 

Turtonen Heikki  

Wiklund Göran  

 

Tuomaala Arja 

West Sari 

Wik Pia 

 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

 

tf. chefsöverskötare 

kundbetjäningschef 

planeringschef 

 

 

Frånvarande: Holmberg Maria  

Juutilainen Emmi  

Jaakola Tanja 

 

medlem 

medlem 

överskötare  

 

 

Sakkunniga: Grannas-Honkanen Hedvig 

Kantola Christian 

Jekunen Antti  

rehabiliteringsöverläkare 

chef för mediciniska ansvarområdet  

överläkare, onkologi 

Övriga närva-

rande: 

  

Föredragande:    

Sekreterare: Sari West   

  

Resolution  

undertecknad: 

Ordförande: 

 

 

Sari West 

Sekreterare: 

 

 

Sari West 

maria.maars
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Ärendesida 2(3) 

 

Organ   Sammanträdesdag  

Klientrådet  21.3.2018 

 

 

Resolution 
 

Vård- och rehabiliteringsplan i vården av klienten  

På önskan av klientrådet hade man vård- och rehabiliteringsplanen på sammanträdesagendan. 

Rehabiliteringsöverläkare Hedvig Grannas-Honkanen och direktören för det medicinska an-

svarsområdet Christian Kantola redogjorde för den juridiska och medicinska bakgrunden till 

vård- och rehabiliteringsplanen. Vårdplanen ska upplysa såväl klienten, den behandlande läka-

ren som den fortsatta vårdgivaren. Det är mycket viktigt att vårdplanen uppgörs tillsammans 

med klienten. I allmänhet så finns klientens vårdplan i slutet av vårdsammanfattningen. 

Klientrådet konstaterade att klienten ofta inte är medveten var hon kan hitta hennes eller hans 

vård- eller rehabiliteringsplan eller om det överhuvudtaget finns någon plan. Därför är det skäl 

att framhäva rollen av vård- och rehabiliteringsplanen för att klienten bättre ska bli medveten 

om den. Klienten borde informeras tydligare om hennes/hans plan och var den finns dokumen-

terad. 

Ärendet dryftades och bland annat följande förslag framfördes: 

 Besök hos skötare för genomgång av vård- och rehabiliteringsplanen. 

 Hemförlovningsskötaren bör alltid upplysa patienten om planen för den fortsatta  

       vården innan utskrivningen. 

 En utsedd person som vid behov kan kontaktas i fråga om vårdplanen. 

 I rehabiliteringsärenden är rehabiliteringshandledaren till stor hjälp, men många    

      känner inte till denna möjlighet.  

 Viktig att ge ett telefonnummer och information om vart man kan ringa.   

 

Aktuellt i byggprojektet med H-huset  

Planerare Camilla Ahlskog redogjorde för planeringen av byggnationen av H-huset. Den nya 

byggnaden kommer att bistå de mål som uppställts för landskapsreformen. I maj–juni ska R- 

och I-huset rivas för att göra rum för H-byggnaden. Målet är att byggnationen av det nya H-

huset ska kunna inledas i januari 2019 och att den ska kunna tas i bruk i januari 2022.  

 

Klientrådet vill medverka i planeringen av byggnaden, och man kom överens om att rådet be-

reds möjlighet att delta i planeringen vid ett lämpligt tillfälle på ett sammanträde i år.  



Ärendesida 3(3) 

 

Organ   Sammanträdesdag  

Klientrådet  21.3.2018 

 

 

 

Att ge första info, stöd och handledning åt klienten 

Klientrådet hade önskat sig en redogörelse i ärendet. Professor, överläkaren i onkologi och ord-

föranden för den vårdetiska arbetsgruppen Antti Jekunen redogjorde för den anvisning som den 

vårdetiska arbetsgruppen uppgjort för hur en patient ska upplysas om en allvarlig sjukdom. 

Därutöver redogjorde han för hur man exempelvis inom onkologin upplyser patienter om can-

cerdiagnoser. Då patienten kommer till onkologin är patienten redan medveten om diagnosen.  

 

 Klientrådet konstaterade att den befintliga anvisningen och de befintliga verksamhets-

principerna för hur man berättar om allvarliga sjukdomar är bra. Det viktiga är att an-

visningarna också blir använda i praktiken. Rådet föreslog att anvisningen kunde ge-

nomgås på personalens avdelningsspecifika introduktion.   

 

 Vid diskussionen konstaterade man att det alltid är uppskakande då man blir upplyst om 

att man drabbats av en allvarlig sjukdom. Det är inte lätt att komma ihåg de saker som 

man fått höra på läkarmottagningen, delvis beroende på chocken. Det skulle vara bra om 

patienten hade med sig en stödperson då hon/han kommer till mottagningen för att bli 

informerad om diagnosen. Ju fler öron som hör, desto bättre, och det kräver alltid upp-

repning för att budskapet ska nå fram. Stödpersonen kunde kanske nämnas i kallelse-

brevet.  

 

 Klientrådet föreslog att då en patient upplysts om en allvarlig diagnos så kunde någon 

från organisationen ringa patienten inom en vecka, för att fråga hur patienten eller hela 

familjen klarar sig och om patienten/familjen behöver stöd och hurdant stöd.  

 

 Klientrådet ansåg det viktigt att man får kontakt med den egna behandlande läkaren. 

 

 Processkvaliteten kunde bekräftas genom ett kontrollsamtal, exempelvis inom ett år.  

 

 

Diskussion, frågor, idéer, information  

Det skulle vara bra om läkaren kunde ringa den anhöriga då operationen slutförts för att upp-

lysa om hur det gått. På så sätt skulle den anhöriga inte behöva söka efter den vårdpersonal som 

vårdar den som är patient. Man kunde i förväg komma överens med patienten om att hon/han 

ger sitt samtycke till ett dylikt förfarande. 

 




