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§ 92 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet samt föreslog att jurist Björn Boucht kunde 

delta hela mötet som sakkunnig vilket godkändes enhälligt av styrelsen. 

__________ 

 

 
 

§ 93 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Per Hellman och Barbro Kloo. 

 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 
 
 
 

§ 94 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: styrelsen godkände enhälligt ärendeförteckningen samt beslöt 

att ordningen på ärendena ändras så att § 101 behandlas efter  

§ 97 samt att § 99 behandlas före § 109. 

__________ 

 



          Ärendesida 4 (27) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 
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§ 95 Information och diskussion om staden Kristinestads avsikter att partiellt utloka-

lisera hälsovårdstjänster och bilda ett samföretag 

Svd:s dir 28 

På måndagen den 28.5.2018 fick Vasa sjukvårdsdistrikts tjänstemän läsa i medier om att 

Kristinestad gjort en upphandlingsannons i syfte att partiellt utlokalisera hälsovårdstjäns-

terna och bilda ett samföretag.  

 

Vi bekantade oss med baspromemorian och där kan man läsa att föremålet för upphandling-

en preciseras under förhandlingarna innan den slutgiltiga anbudsbegäran. Men utgångs-

mässigt omfattar upphandlingen de tjänster som tillhandahålls av Kristinestad, men därutö-

ver inryms också följande skrivning: 

  

h) Lab/Rtg/Dialysen (VSVD)  

På dialysavdelningen vårdas patienter med krävande, svår njurinsufficiens som kräver dia-

lysbehandling. Dialysenheten lyder under Vasa centralsjukhus, men det finns en satellitenhet 

i Kristinestad.  

Vasa centralsjukhus upprätthåller också laboratorie- och röntgenenheter i Kristinestad, vilka 

kan användas av omsorgsvården. 

 

VSVD:s tjänstemän har begärt representanterna för Kristinestad att upplysa VSVD:s styrelse 

om upphandlingsannonsen. 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen får en redogörelse över Kristinestads upphandlingsan-

nons och framförallt om grunderna till att man införde tjänster 

som tillhandahålls av Vasa sjukvårdsdistrikt i upphandlingsan-

nonsen.  

Styrelsen för en diskussion om eventuella åtgärder efter redogö-

relsen 

 

STYR.: Antecknade den erhållna redogörelsen till kännedom samt beslöt 

att återkomma till ärendet om det finns behov. 

     __________ 

     Åsa Blomstedt anmälde jäv och deltog inte i beslutet.  
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§ 96 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2017 

Svd:s dir.29 

Överläkaren för den prehospitala akutsjukvården Taneli Väyrynen har utarbetat en rapport 

om hur den akuta prehospitala akutsjukvården har förverkligats år 2017. Jämförelsen i rap-

porten görs i förhållande till den av fullmäktige godkända planen. 

 

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt 2017 

BILAGA § 96 

 

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

med att enheten ERP132, som är en enhet på basnivån, i det mellersta prehospitala akut-

sjukvårdsområdet inte längre räknades som en beredskapsenhet. ERP132 var dagligen i be-

redskap kl. 8-16. Inga övriga förändringar har skett i beredskapen. Antalet uppdrag ökade 

med 4,8 % i jämförelse med år 2016. 

 

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården har inte ändrat i någon nämnvärd ut-

sträckning då den jämförs med år 2016, och uppfyller på distriktsnivå de mål som uppställts 

i beslutet om servicenivån. Avskaffandet av den verksamhet som tillhandahölls av en dagen-

het på basnivå har inte hämmat servicenivån. I det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

uppnåddes inte det mål som hade uppställts för servicenivån. 

 

I fortsättningen kommer rapporteringen av servicenivån att göras i enlighet med den förord-

ning om prehospital akutsjukvård som trädde i kraft 1.1.2018. 

 

Rapporten presenteras noggrannare på sammanträdet av överläkaren för den prehospitala 

akutsjukvården Taneli Väyrynen. 

 

 

 

 
SVD:s DIR.: styrelsen tar del av rapporten och för den vidare till fullmäktige 

för kännedom. 

 
 

STYR.: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

Monica Sirén-Aura gick kl. 10.45 efter ärendets behandling. 
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§ 97 Verksamheten på barn- och ungdomspsykiatrin i sommar 

CÖS 2 

Den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten inom serviceområdet för psykiatri ska en-

ligt uppgjorda planer reduceras på sommaren 2018 så att avdelningarna och poliklinikerna 

stängs för 3–4 veckor. Stängningarna infaller på den livligaste semestertiden, dvs. i juli. Bar-

navdelningen stängs 2.7–29.7.2018, den barnpsykiatriska polikliniken 9.7–29.7.2018, den 

ungdomspsykiatriska avdelningen 9.7–5.8.2018 och den ungdomspsykiatriska polikliniken 

2.7–22.7.2018. 

 

Semestertiden inverkar avsevärt på behovet och efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls 

inom barn- och ungdomspsykiatrin. Valet av tidpunkten för stängningarna baserar sig på 

åratal av erfarenheter, vilka påvisar att servicebehovet minskar. Semestertiden har en positiv 

inverkan på den tid som familjer vistas tillsammans och hur de klarar av vardagen. Över-

enskomna besök och/eller avdelningsperioder annulleras i stor utsträckning, och därutöver 

vill man heller inte reservera tider till mottagningar som infaller under semestrarna. Barns 

och ungas problem kulminerar ofta i de utmaningar som anknyter till skolgången, vilket 

också genast märks i verksamheten då skolarbetet inleds i augusti. 

 

Under de planerade sommarstängningarna säkerställer man att service finns att tillgå i akuta 

situationer. På barnpsykiatrin har man kommit överens om hur olika yrkesgrupper kan kon-

sulteras då avdelningen är stängd. Utöver dessa konsultationstjänster kan barn och familjer 

också träffas polikliniskt. Inom ungdomspsykiatrin arbetar en sjukskötare från ungdomsav-

delningen på den akutpsykiatriska polikliniken i två veckor och tar då vid behov emot unga. 

Därutöver skickar man alltid ut separata meddelanden om sommarverksamheten till samar-

betsparter. Dessa meddelanden inrymmer information om den verksamhet som tillhanda-

hålls under stängningarna, kontaktuppgifter och uppgifter om vilken samarbetspart som står 

till förfogande ifall ett barn eller en ung person behöver avdelningsvård. I allmänhet har det 

här överenskommits inom ramen för specialansvarsområdet. Överskötaren för serviceområ-

det för psykiatri har kallats till styrelsesammanträdet för att noggrannare redogöra för den 

verksamhet som tillhandahålls inom barn- och ungdomspsykiatrin i sommar. 

 

Verksamheten inom barn- och ungdomspsykiatrin på somrar  BILAGA § 97 

 

 

 

 

 

 

 

        fortsätter 
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CÖSK.: föreslår att styrelsen  

ska anteckna lägesredogörelsen för kännedom 

ska godkänna att enheterna inom barn- och ungdomspsykiatrins 

stängs enligt följande:  

Barnpsyk. avd.  2.7 – 29.7 

Barnpsyk. pkl  9.7 – 29.7 

Ungdomspsyk. avd. 9.7 – 5.8 

Ungdomspsyk. pkl 2.7 – 22.7  

ska ge tjänstemännen i uppgift att se till att kontinuiteten i verk-

samheten bättre beaktas i samband med de stängningar som ge-

nomförs nästa sommar. 

 
STYR.: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 98 Vasa sjukvårdsdistrikts datasäkerhets- och dataskyddspolicy 

Svd:s dir 30 

Datasäkerheten och dataskyddet utgör en del av det arbete som görs i Vasa sjukvårdsdistrikt 

i syfte att utveckla verksamhetskvaliteten. Med hjälp av datasäkerhets- och dataskyddspoli-

cyn kan man för egen del se till att den vision och verksamhetsidé samt de värden och tjäns-

ter som fastslagits i Vasa sjukvårdsdistrikts strategi blir högklassigt och tryggt förverkligade. 

På behandlingen av personuppgifter tillämpas både nationell lagstiftning och EU:s allmänna 

dataskyddsförordning, som tillämpats från och med 25.5.2018.  

 

Med hjälp av Vasa sjukvårdsdistrikts datasäkerhets- och dataskyddspolicy strävar man efter 

att såväl styra och påverka behandlingen av personuppgifter och övriga uppgifter, för att be-

handlingen ska ske tryggt och säkert.  

 

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

nomföringssätt som anknyter till datasäkerhet och dataskydd. Datasäkerhets- och data-

skyddspolicyn inrymmer en beskrivning av såväl hur uppgifter skyddas genom tekniska och 

fysiska medel (datasäkerhet) som hur personuppgifter hanteras vederbörligt (dataskydd).  

 

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse godkände Vasa sjukvårdsdistrikts datasäkerhetspolicy 

15.12.2004, och den har därefter uppdateras i enlighet med den angivna uppdateringshisto-

riken. Genom att sammanslå datasäkerhets- och dataskyddspolicyn vill man säkerställa att 

de nuvarande åläggandena blir verkställda. 

 

VSVD:s datasäkerhets- och dataskyddspolicy BILAGA §98 

 

 

SVD:s DIR:  föreslår att styrelsen godkänner datasäkerhets- och data- 

skyddspolicydokumentet i föreliggande form.  

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 99 Mellanbokslut 30.4.2018 

Svd:s dir 31 

Mellanbokslutet per 30.4.2018 har uppgjorts enligt sjukvårdsdistriktets organisations-

modellen. Vissa utmaningar att hålla kostnadsnivån inom de budgeterade ramarna finns 

samtidigt som målsättningarna för verksamhetsvolymen inte helt uppnås men faktureringen 

till medlemskommunerna för den egna verksamheten ligger exakt på den planerade nivån 

och är 0,5 miljoner mindre än för förra årets första fyra månader. Mellanbokslutet är upp-

gjort på basen av den ursprungliga budgeten för 2018. Det förslag till budgetändring som av-

getts till fullmäktige har alltså inte beaktats ännu per 30.4.  

 

Mellanbokslutet per 30.4.2018 utvisar ett överskott om 0,5 milj. euro. Faktureringen till 

medlemskommunerna uppgår till 65,3 miljoner euro eller 32,2 % av det budgeterade. De to-

tala verksamhetsintäkterna uppgår till 76,4 milj. euro eller 32,4 %.  

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 32,3 % eller 72,8 milj. euro. Av dessa utgör 

personalkostnaderna 36,9 milj. euro eller 32,2 % av det budgeterade.  Kostnaderna för 

material, förnödenheter och varor har förverkligats till 13,5 miljoner eller 34,8 % av budge-

ten medan köp av tjänster utgör 21,5 miljoner eller 31,2 %.  I köptjänsterna ingår kostnader-

na för vård i andra inrättningar, av vilka en del dock ännu saknas. Kostnaderna per 

30.4.2018 är 9,3 milj. euro vilket är 1,5 miljoner högre än vid samma tidpunkt 2017.  

 

Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 3,2 

miljoner större än motsvarande period 2017 i och med att två nya bäddavdelningar öppnats, 

instrumentvården övertagits från Vasa stad samt den regionala hjälpmedelscentralen inlett 

sin verksamhet. De allmänna löneförhöjningarna från 1.4 är större än budgeterat men glap-

pet torde inte bli större än ca.150.000,- euro. 

 

Poliklinikbesöken har planenligt minskats eftersom man anpassat statistikföringen till nat-

ionella rekommendationer. Jämfört med samma period 2017 är minskningen 4,3 %. Drg-

paketens antal har minskat med 3,8 % men drg-paketen omvandlades till öppenvårdsbesök 

när en bäddavdelning ändrades till dagavdelning hösten 2017, varför den egentliga produkt-

ionen är på samma nivå som 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Kostnadsnivån har m.a.o. kunnat hållas inom den budgeterade nivån och målsättningen är 

fortsättningsvis att den uppställda budgeten kommer att kunna hållas. Mindre verksamhet 

under semesterperioden leder förhoppningsvis till mindre kostnader men följaktligen också 

till en betydligt mindre fakturering under sommarmånaderna, vilket beräknas leda till ett 

underskott efter sommarperioden. 

 

Mellanbokslutet     BILAGA § 99 

 

 

SVD:s DIR.:  föreslår, att styrelsen diskuterar mellanbokslutet för de fyra 

första månaderna och manar enheterna till fortsatt återhållsam-

het. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

  Ulla Hellén gick kl. 12.20 under ärendets behandling. 
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§ 100 Vasa sjukvårdsdistrikts medverkande i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts 

konkurrensutsättning av klient- och patientdatasystem  

Svd:s dir 32 

1. Bakgrund 

 

Ett av de viktigaste målen i social- och hälsovårdsreformen är att sammanjämka tjänsterna 

så att de skapar en enhetlig helhet där kunden kan få vård och betjäning i rätt tid. Utöver att 

förnya strukturer och finansieringen ska även styrningen och verksamhetsmodellerna inom 

social- och hälsovården moderniseras grundligt. Målet är att skapa mera kundorienterade, 

genomslagskraftiga, kostnadseffektiva och bättre sammanjämkade tjänster. Användningen 

av digitalisering och e-tjänster kommer att tillta. För att uppnå dessa mål så spelar IKT den 

största rollen, eftersom nya tillvägagångssätt kräver nya system. (www.alueuudistus.fi) I 

fråga om landskaps- och vårdreformen så är den politiska situationen och tidtabellen ännu 

diffus, men social- och hälsovården kommer likafullt att genomgå en förändring. I Österbot-

ten har man diskuterat om viljan att gå mot ett enhetligt social- och hälsovårdssystem som 

omfattar hela landskapet, med en enhetlig IKT-infrastruktur som inrymmer ett enhetligt kli-

ent- och patientdatasystem.  

  

Det största, enskilda reformprojektet som anknyter till klient- och patientdatasystem i Fin-

land är Nylands Apotti-projekt som omfattar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 

(HNS), Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och Tusby. Området omfattar ca 35 000 yr-

kespersoner inom social- och hälsovården samt 1,6 miljoner kommuninvånare. Bruktagning-

en av systemet beräknas skapa en årlig besparing på över 100 miljoner euro. Apotti är det 

första systemet i världen där social- och hälsovårdens uppgifter finns i ett och samma sy-

stem. Planeringen av projektet inleddes år 2012 och systemet ska för första gången tas i bruk 

i slutet av år 2018 i Vanda och på Pejas sjukhus (HNS). (www.apotti.fi) 

 

Ett annat av de större aktuella klient- och patientdatasystemsprojekten i Finland är Mellersta 

Finlands sjukvårdsdistrikts APTJ-projekt, vilket demografiskt betraktat bättre motsvarar 

vårt eget sjukvårdsdistrikt.   

 

2. Nuvarande klient- och patientdatasystem i Vasa sjukvårdsdistrikt  

 

För tillfället använder man sig av 4 olika patientdatasystem i Vasa sjukvårdsdistrikts område. 

Inom primärvården använder man sig av patientdatasystemen Pegasos, Effica (LifeCare) och 

Abilita. Pegasos används enbart i Vasa stad, men den har mest användare, cirka 2 000 styck-

en. Effica används i Jakobstad och Kristinestad samt inom mun- och tandvården i Vasa stad. 

Effica används av cirka 1 800 användare. Abilita används i Korsholm, Malax och Närpes av 

cirka 1 000 personer. Pegasos täcker 45 % av befolkningsunderlaget, Effica 30 % och Abilita 

25 %. På Vasa centralsjukhus används patientjournalsystemet Esko och patientförvaltnings-

systemet Oberon.        fortsätter 

http://www.alueuudistus.fi/
http://www.apotti.fi/
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Socialväsendet i Kristinestad använder sig av systemet Pro Consona, medan övriga använder 

sig av Abilita. Inom socialväsendet används Abilita av cirka 1 000 användare, vilket omfattar 

över 90 % befolkningsunderlaget. I en nationell jämförelse så är klient- och patientdatasy-

stemen i Österbotten, i synnerhet inom hälsovården, synnerligen splittrade och oenhetliga.  

 

De nuvarande systemen har anpassats utgående från behoven i respektive kommun och or-

ganisation, varför de utgångsmässigt bemöter de krav som ställs av verksamheten, proces-

serna, begreppen, organisationen och servicestrukturen inom endast en instans. Brokigheten 

i de nuvarande systemen är alltså mycket omfattande och rutinerna varierande, samtidigt 

som skillnaderna är stora. Skillnaderna är stora även i lägen där man i princip använder sig 

av samma system. I nuläget rör sig knappt några uppgifter mellan de olika systemen, vilket 

för med sig att den övergripande patientprocessen hämmas, riskerna ökar och vårdpersona-

lens arbete försvåras. Den nuvarande situationen främjar varken samanvändning eller 

systemutveckling och gör det heller inte möjligt att skapa en obruten informations- och vård-

stig. Inte heller systemen inom social- och hälsovården diskuterar med varandra, även om de 

vårdmässigt har många kontaktytor.  

 

I det framtida landskapet finns det en vilja att ha ett enhetligt klient- och patientdatasystem, 

där både social- och hälsovårdssektorn använder sig av samma användargränssnitt. Inget sy-

stem i nuvarande form kan bemöta landskapets framtida behov. Dessutom är det dyrt och 

tidskrävande att sammanföra många olika system till en helhet, samtidigt som slutresultatet 

inte nödvändigtvis utmynnar i en obruten och välfungerande helhet. En ny verksamhet och 

nya landskapsomfattande vårdprocesser kräver mycket av ett system. Ett modernt patientda-

tasystem främjar en verksamhetsmässig utveckling av vårdprocesser och bidrar till att för-

bättra patientsäkerheten. För framtiden är det också viktigt att systemet kan utvidgas med så 

många digitala lösningar som möjligt, både med tanke på yrkespersoner och patienter.  

 

3. Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt 

 

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt står i begrepp att upphandla ett nytt och omfattande 

klient- och patientdatasystem (APTJ) för social- och hälsovården. Det här systemet ska be-

tjäna sjukhuset Nova som färdigställs i Jyväskylä år 2020 samt det kommande landskapet 

för Mellersta Finland. Upphandlingen omsätts i praktiken genom en konkurrenspräglad dia-

log, där ansvaret för upphandlingsprocessen bärs av KL-Kuntahankinnat Ab. I det här skedet 

har också landskapet Södra Savolax (ESSOTE, Sosteri) gått med i upphandlingen. Upphand-

lingen befinner sig nu i den tredje fasen av dialogen och de företag som gått vidare är i bok-

stavsordning följande: Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation och Tieto Finland 

Ab. Det är fullt möjligt att delta i den pågående konkurrensutsättningen och upphandlingen 

av det nu ifrågavarande systemet ända tills den slutgiltiga anbudsbegäran inlämnas, vilket 

enligt nuvarande vetskap betyder till slutet av augusti i innevarande år.  

 

För att delta i den s.k. APTJ-konkurrensutsättningen måste man ingå ett ramavtal om 
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konkurrensutsättning med KL-Kuntahankinnat, med vilket man upphandlar ett klient- och 

patientdatasystem för de medverkande organisationerna. Samtliga klienter hos KL-

Kuntahankinnat kan delta i denna upphandling. Konkurrensutsättningen förvaltas av Mel-

lersta Finlands sjukvårdsdistrikt. De övriga organisationerna som går med i konkurrensut-

sättningen ingår ett avtal med KL-Kuntahankinnat och ett samarbetsavtal med Mellersta 

Finlands sjukvårdsdistrikt.  

 

En konkurrensutsättning av datasystem är alltid en lång process som varar flera år. Vi kom-

mer uppskattningsvis att spara cirka 2 år i tid om vi inte går in för att konkurrensutsätta ett 

system i egen regi helt från början, därutöver kommer de samtidiga ibruktagningarna att ge 

många synergifördelar. Konkurrensutsättningen kommer emellertid också att kräva stora in-

satser på landskapsnivå, vilket uppskattningsvis innebär en arbetsinsats av ca 20-30 perso-

ner från såväl de medverkande organisationerna som InHouse-bolaget 2M-IT. Enligt Mel-

lersta Finlands sjukvårdsdistrikts egna uppskattningar så kommer konkurrensutsättningen 

att kunna slutföras innan utgången av år 2018 eller senast i början av år 2019. En grupp 

tjänstemän från Vasa besökte Jyväskylä i maj för att bekanta sig med APTJ-projektet. Enligt 

uppgifter som erhållits från Jyväskylä måste man innan utgången av augusti meddela om 

man har för avsikt att delta i konkurrensutsättningen, för efter det kommer det inte längre gå 

vägen. 

 

4. Verksamhetsutveckling 

  

Upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem är i första hand ett projekt som syf-

tar till verksamhetsutveckling, där målet är att verksamhetsmässigt förenhetliga social- och 

hälsovårdsprocesserna i landskapet. Förenhetligandet omfattar såväl patient- och klientpro-

jekt som t.ex. samma produkter, tjänster, dokumentationsrutiner, kodsystem och integre-

rade system, vilket i praktiken betyder att man skapar gemensamma spelregler för en social- 

och hälsovårdservice som omfattar hela landskapet. Systemet bygger därutöver på en enhet-

lig IKT-infrastruktur som omfattar hela landskapet.  

 

För att utveckla verksamheten måste det finnas verksamhetsmässiga utvecklingsmål och -

grupper för vilka man skapar en enhetlig modell i landskapet. Utvecklingsarbetet kommer att 

förutsätta att de nuvarande aktörerna ställer nyckelresurser till förfogande. I motsvarande 

landskapsprojekt inbegriper enbart hälso- och sjukvården talrika utvecklingshelheter, exem-

pelvis bakgrundsuppgifter om systemet, öppenvård, rådgivningar, avdelningsvård, hemvård, 

mun- och tandvård, bilddiagnostik, laboratorium, rehabilitering, fakturering, rapportering 

och socialsektorn. 

 

Ett enhetligt system skapar också kostnadsbesparingar, både på kort och på lång sikt. Över-

lappande arbete försvinner då alla uppgifter finns på samma plats oberoende av tid och plats, 

personalens rörlighet främjas då samtliga enheter använder samma verksamhetsmodeller  
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och dokumentationssätt, samtidigt som det blir lättare att effektivera och centralisera verk-

samheten än i nuläget. I och med bruktagningen av ett nytt system kommer man i något 

skede att frångå alla gamla system och licenser, och bara betala för en systemhelhet. Då blir 

det också lättare att ordna stödtjänster.  

 

5. Kostnaderna för konkurrensutsättningen och en upphandlingsförbindelse 

 

Konkurrensutsättningen kommer i sin helhet att kosta uppskattningsvis 3,2 M€. Denna 

summa fördelas enligt befolkningsunderlaget mellan samtliga sjukvårdsdistrikt som deltar i 

konkurrensutsättningen. De uppskattade kostnaderna för konkurrensutsättningen baserar 

sig på Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts egen beräkning av dagsverken och kostnaderna 

för användningen av KL-Kuntahankinnat samt marknadsrättsliga utgifter för eventuella be-

svär. Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt fakturerar de sjukvårdsdistrikt som deltar i kon-

kurrensutsättningen enligt de förverkligade kostnaderna. VSVD:s andel kommer uppskatt-

ningsvis bli 893 137 €, då sammanlagt 4 olika sjukvårdsdistrikt deltar i konkurrensutsätt-

ningen, andelen minskar om ännu fler sjukvårdsdistrikt tar del i konkurrensutsättningen. 

Konkurrensutsättningen behandlas som bäst i marknadsdomstolen, men behandlingen för-

väntas vara slutförd i slutet av år 2018 eller senast i början av år 2019. Om vård- och land-

skapsreformen framskrider på förväntat sätt kommer ett upphandlings- och leveransavtal 

ingås med landskapet Österbotten eller alternativt med de social- och hälsovårdsorganisat-

ioner som senare kommer att använda sig av detta system.  

 

I det här skedet är det svårt att uppskatta upphandlings- och underhållskostnaderna för Ös-

terbottens del, eftersom omfattningen av och tidtabellen för projektet preciseras först senare 

i avtalet. I Mellersta Finlands område har man uppskattat att totalkostnaderna för de föl-

jande 10 åren kommer att bli (upphandlingen av systemet utgör bara alltså en del) ca 75-

100M€.  

 

6. Framskridning och medverkande i konkurrensutsättningen av Mellersta Finlands sjuk-

vårdsdistrikts klient- och patientdatasystem 

 

Om den lagstiftning som får landskaps- och vårdreformen att bli verklighet träder i kraft så 

övergår styrningen av klient- och patientdatasystemsprojektet i sin helhet till landskapet. 

Om ingen lagstiftning fås till stånd, så kommer man att föra separata förhandlingar med 

samtliga kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt, för att klargöra i vilken omfattning projektet 

ska föras vidare. 

 

Inom ramen för den beredning som görs i landskapet Österbotten har man tillsatt en arbets-

grupp som har till uppgift att bereda ett förenhetligande av klient- och patientdatasystem. 

Arbetsgruppens huvudsakliga uppgift är att sörja för mellanfasen, dvs. konsolideringen av 

systemen, tills ett nytt system tagits i bruk.  

 

          fortsätter 

 



          Ärendesida 15 (27) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 100 11.6.2018 

 

 

APTJ-projektet, som omfattar hela landskapet, är omfattande och inrymmer många olika 

helheter, både verksamhetsmässiga roller och roller för IKT-experter, vars uppgift är att bistå 

de verksamhetsmässiga rollerna, men också omfattande stödservicearrangemang som till-

handahålls av flera organisationsaktörer och eventuella underleverantörer. För Vasa sjuk-

vårdsdistrikts del är det motiverat att denna roll sköts av 2M-IT Ab. 2M-IT Ab är ett av Vasa 

sjukvårdsdistrikt ägt bolag som för närvarande har verksamhet i 12 sjukvårdsdistrikt och in-

nehar ett omfattande expertnätverk samt erfarenhet av motsvarande fusionsprojekt, där de 

innehaft synnerligen många och ansvarsfulla roller. 

 

SVD:s DIR.: föreslår att 

 

Styrelsen ska befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör och av 

henne utsedda tjänstemän att bereda medverkandet i KL-

Kuntahankinnats och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts kon-

kurrensutsättning av ett klient- och patientdatasystem 

 

Styrelsen ska fatta ett slutgiltigt beslut i ärendet på sammanträ-

det i augusti, varvid styrelsen befullmäktigar direktören för sam-

kommunen att underteckna de avtal som anknyter till konkur-

rensutsättningen av klient- och patientdatasystemen (: förbin-

delse med KL-Kuntahankinnat och ett samarbetsavtal med Mel-

lersta Finlands sjukvårdsdistrikt) 

 

Styrelsen ska ge tjänstemännen i uppgift att innan sammanträ-

det i augusti: 

Precisera det nationella läget gällande klient- och patientdatasy-

stem 

Klarlägga kostnadsberäkningen för upphandlingen och hur med-

verkandet förbinder till upphandling av det system som konkur-

rensutsätts 

Gå igenom medverkandet i konkurrensutsättningen via bered-

ningen i landskapet på det forum som reserverats för kommun- 

och stadsdirektörer. 

 

 

STYR.: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

Fullmäktiges viceordförande Mari Lampinen-Tuomela gick 

kl.11.25 efter ärendets behandling. 
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§ 101 Inledning av ett planeringsarbete som syftar till att sammanslå Vasa sjukvårds-

distrikts och Vasa stads tjänster inom mental- och missbrukarvården 

Svd:s dir 33 

Samarbetsgruppen för ledningen för Vasa stads social- och hälsovårdssektor och Vasa sjuk-

vårdsdistrikt har kommit överens om att inleda ett beredningsarbete i syfte att uppgöra en 

plan för hur Vasa sjukvårdsdistrikts och Vasa stads mental- och missbrukarvård kan förenas 

till en organisatorisk helhet från och med början av år 2019.  

 

Beredningsarbetet anknyter delvis till den pågående landskaps- och vårdreformen, men är 

inte beroende av förverkligandet av landskaps- och vårdreformen. I bakgrunden ligger också 

nationella anvisningar och program som syftar till en integration av mentalvårds- och miss-

bruksarbetet. I linje med den nationella trenden samt social- och hälsovårdsministeriets an-

visning borde mentalvårds- och missbruksarbetet ordnas så att det bildar en enhetlig helhet. 

År 2007 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet på initiativ av riksdagen en arbetsgrupp 

(Mieli 2009) för att utarbeta en nationell plan för psykisk hälsa och missbruksarbete. I pla-

nen fastställde man följande tre mål: 1) klientens ställning bör stärkas 2) insatser bör 

vidtas för att främja psykisk hälsa och nykterhet samt för att förebygga upp-

komsten av problem och 3) i mentalvårds- och missbrukararbete bör man be-

tona öppenvårds- och bastjänster som ur klientens synpunkt utgör en smidigt 

fungerande helhet.  

 

En funktionell och administrativ sammanslagning av mental- och missbrukarvården skulle 

utgöra en av de åtgärder som vidtas för att få social- och hälsovårdstjänsterna i landskapet 

Österbotten anpassade enligt den nya servicestrukturen. I samband med förändringen skulle 

man sammanslå de i nuläget administrativt separerade social- och hälsovårdstjänsterna samt 

specialsjukvårdstjänsterna. 

 

Målet med sammanslagningen av de tjänster som tillhandahålls inom mental- och miss-

brukarvården är att göra klient- och vårdprocesserna till en tydligare och genomslagskrafti-

gare helhet. Dessutom vill man också avlägsna överlappningar i verksamheten. Med den nu-

varande arbetsfördelningen kan klienten inte alltid röra sig från en serviceform till en annan, 

samtidigt som det heller inte finns klara och tydliga vård- och servicestigar. Därutöver vill 

man bygga upp ett gemensamt, elektroniskt patient- och klientdatasystem för Vasa sjuk-

vårdsdistrikt och Vasa stad.  

 

Betraktat från klientens perspektiv kommer integrationen av mental- och missbrukarvården 

att göra vården mera övergripande. Tanken är att klienten ska få all den hjälp som hon eller 
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han behöver av en aktör. Servicen tillhandahålls på basis av en enhetlig bedömning av vård- 

och servicebehovet samt en enhetlig klient- och vårdplan. Servicesamarbetet utkristalliseras 

till klientens fördel. I och med processutvecklingen skapas det en effektivitet i servicepro-

duktionen som för med sig ekonomiska besparingar.  

Sakkunniga från samtliga samarbetsområden eller kommunernas mental- och missbrukar-

vård i Österbotten har inbjudits till att medverka i berednings- och planeringsarbetet.  

 

 

 

SVD:s DIR: Styrelsen beslutar att befullmäktiga de tjänstemän som utses av 

sjukvårdsdistriktets direktör att bereda en plan för hur Vasa 

stads och Vasa sjukvårdsdistrikts tjänster inom mental- och 

missbrukarvården ska sammanslås från och med början av år 

2019.  

Planen tas till sjukvårdsdistriktets styrelse för behandling senast 

i oktober 2018. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 102 Ställföreträdare för förvaltningsdirektör 

Svd:s dir 34 

Redan innan hösten kommer man att göra betydelsefulla avgöranden i fråga om landskaps- 

och vårdreformen. Beredningen i landskapet Österbotten fortgår med insikt om att tidtabel-

len och lagstiftningen kan ändra sig ännu i sommar. Inom ramen för beredningsarbetet i Ös-

terbotten ska man härnäst noggrannare dela upp ansvaret för beredningen mellan ansvariga 

beredare som inom kort ska utses för beredningen. I reformledningsgruppen har man kom-

mit fram till att beredningen kräver en ansvarig person som kan arbeta med att bereda för-

valtningen för landskapet och utarbeta en förvaltningsstadga för landskapet. Vasa sjukvårds-

distrikts förvaltningsdirektör Olle Gull har på begäran övervägt att ta emot detta uppdrag 

och är nu beredd att övergå till landskapsberedningen efter sommaren för att bereda land-

skapsförvaltningen med en arbetsinsats på 100 procent. Förvaltningsdirektör Olle Gull har 

lovat att bistå organisationen i den omfattning som det behövs. 

 

I sjukvårdsdistriktet behövs det en person som kan ansvara för förvaltningsdirektörens upp-

gifter. Förvaltningsdirektörens uppgift håller dock på att omformas i och med de bolagise-

ringar som genomfördes i våras. Med anledning av detta anses den bästa lösningen vara att 

Vasa sjukvårdsdistrikts jurist Björn Boucht utses till ställföreträdare för förvaltningsdirektö-

ren för tiden 6.8.2018–30.5.2019. Boucht sköter uppgiften vid sidan av sitt eget arbete, vilket 

betyder att man vid behov måste omorganisera även hans uppgifter. 

 

 
SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen beslutar att  

Förvaltningsdirektör Olle Gull för tiden 6.8.2018–30.5.2019 

övergår till landskapsberedningen till 100 %, och kostnaderna 

belastar landskapsberedningen 

Björn Boucht fungerar som ställföreträdare för förvaltningsdi-

rektören under tiden 6.8.2018–30.5.2019, och om ersättning be-

sluts enligt förslaget i separat bilaga 

Förvaltningsplanerare Paula Granbacka inträder i förvaltnings-

direktörens plats i ägarstyrningssektionen som sakkunnigmed-

lem, juristen är redan sakkunnigmedlem 

Sjukvårdsdistriktets direktör kan besluta på vilket sätt förvalt-

ningsdirektörens plats i olika interna arbetsgrupper hanteras. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. Eftersom Olle Gull och Björn 

Boucht anmälde jäv och inte deltog i ärendets behandling valdes 

Marina Kinnunen till paragrafens protokollförare. 

 __________ 
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§ 103 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  
 

Svd:s dir 35 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 103/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 103/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 103/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 103/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 104 Säkring av värmedistributionen på sjukhusområdet 

FD 29 

Vasa centralsjukhus har haft ett avtal om leverans av fjärrvärme med Vasa elektriska Ab se-

dan 1985 och avtalet har förnyats 1991. Avtalet har utgått ifrån att Vasa centralsjukhus har 

haft en egen värmeproduktion som vid avbrott i värmedistributionen har stått för produkt-

ionen av värme. I stället har sjukhuset inte betalt någon grundavgift. I praktiken har Vasa 

centralsjukhus inte kunnat leva upp till förpliktelsen under många år. Ärendet har diskute-

rats mellan sjukhusets representanter och Vasa elektriska 9.2.2018. Resultatet av diskuss-

ionerna var att det säkraste alternativet är att Vasa elektriska helt skulle ta över ansvaret för 

värmeproduktionen och att Vasa elektriska Ab skulle göra ett initiativ i ärendet. De tidigare 

avtalen och Vasa elektriskas initiativ finns bifogade i bilaga. 

 

Vasa elektriska      BILAGA § 104 

 

Förvaltningsdirektören och tekniska direktören gör gemensamt den bedömningen att Vasa 

sjukvårdsdistrikt inte framöver har något intresse att investera i och ta ansvaret för en egen 

fjärrvärmeproduktion utan med tanke på produktionssäkerheten är det bäst att ansvaret 

överlåts på Vasa elektriska Ab. Vasa sjukvårdsdistrikt skulle göra samma fjärrvärmeavtal 

som alla andra kunder. För sjukhuset innebär grundavgiften enligt 61.760 euro per år. 

 

FD: föreslår att styrelsen godkänner att de tidigare avtalen med Vasa 

elektriska Ab sägs upp och att det görs nytt avtal enligt stan-

dardmodell så att Vasa sjukvårdsdistrikt börjar betala samma 

grundavgift som andra kunder.  

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 105 Byte av sakkunnigmedlem i psykiatriska sektionen 

FD 30 

Avdelningsskötare Tina Halpin har varit sakkunnigmedlem i psykiatriska delegationen. Ef-

tersom hon nu fått andra arbetsuppgifter önskar hon att någon annan kunde väljas i stället. 

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad föreslår att servicehandledare Anna-Stina Småros 

ska väljas i stället. 

 

 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen besluter att som sakkunnig i psykiatriska 

delegationen utse servicehandledare Anna-Stina Småros i stället 

för avdelningskötare Tina Halpin.  

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 106 Protokollförteckning 

FD 31 

Protokoll för psykiatriska delegationen 3/2018, 12.4.2018 

Protokoll för sektionen för ägarstyrningen 2/2018, 23.3.2018 

Protokoll för sektionen för ägarstyrningen 3/2018, 25.4.2018 

 

Protokollen som      BILAGA § 106/1-3 

 

 

FD:  protokollen antecknas för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 107 Regionförvaltningsverkets beslut om beviljande av ersättning för kostnader 

som utbildning av läkare åsamkat 

CÖL 9 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar med sina beslut att verket utbe-

talar ersättning för kostnader som utbildning av läkare har åsamkat under tiden 1.1–

30.6.2017 och 1.7–31.12.2017 enligt följande: 

 

1.1–30.6.2017: 

13 440,00 euro   för särskild utbildning i allmänmedicin 

222 030,00 euro  för specialiseringsutbildning för läkare  

     

Regionförvaltningsverkets beslut   BILAGA § 107/1-2 

LSSAVI/5515/07.00.01/2017 

LSSAVI/5516/07.00.01/2017 

 

1.7–31.12.2017: 

2 730,00 euro   för särskild utbildning i allmänmedicin 

212 556,00 euro  för specialiseringsutbildning för läkare  

2 700,00 euro för specialiseringsutbildning för tandläkare 

 

Regionförvaltningsverkets beslut   BILAGA § 107/3-5 

LSSAVI/2507/2018 

LSSAVI/2505/2018 

LSSAVI/2510/2018 

 

 

CÖL: föreslår att regionförvaltningsverkets beslut antecknas för kän-

nedom.  

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 24 (27) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 108 11.6.2018 

 
 

 

 

§ 108 Klientrådets resolution 

CÖSK 3 

Vasa centralsjukhus klientråd består av 12 medlemmar som utsetts bland invånarna i Vasa 

sjukvårdsdistrikt. Klientrådet sammanträder fyra gånger per år och uppgör en resolution 

över sina förslag. Resolutionen fungerar som ett rådgivande dokument. Vid sitt samman-

träde 21.3.2018 utfärdade rådet en resolution. 

 

På klientrådets sammanträde 21.3.2018 behandlades ärenden som fanns på agendan på rå-

dets initiativ.  

Vård- och rehabiliteringsplanen i vården av klienten. Klientrådets förslag tas till lednings-

gruppen för sjukvårdsverksamheten samt till planerings- och utvecklingsledningsgruppen. 

Aktuellt i byggnationen av H-huset. Vid sammanträdet kom man överens om att rådet deltar 

i planeringen vid en tidpunkt som är lämplig med tanke på planeringen. Frågan om plane-

ringen av H-huset tas till rådet på förhösten 2018. 

Den första information samt det stöd och den handledning som ges klienter. Den vårdetiska 

arbetsgruppen ombes se över hur den anvisning ska implementeras där man berättar om hur 

patienter ska upplysas om allvarliga sjukdomar.  

Under punkten diskussion, frågor, idéer, information föreslog en rådmedlem att läkaren 

kunde ringa patientens anhörig efter en operation, för att den anhöriga inte ska behöva söka 

efter en person som vet något om den närståendes hälsotillstånd. Förslaget ges till chefen för 

det operativa ansvarsområdet och chefsöverläkaren för kännedom.  

 

Resolution 21.3.2018   BILAGA § 108 

 

 

CÖSK:  föreslår, att styrelsen ska anteckna resolutionen för kännedom. 

 

STYR.: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



          Ärendesida 25 (27) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 109 11.6.2018 

 

 

 

 

§ 109 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Vasa sjukvårdsdistrikt har till Fimea föreslagit att ett apotek kunde öppnas i samband med 

det nya H-byggnaden. Fimea har nu berett ärendet på det sättet att en ny apoteksrättighet 

kunde ges åt en privat apotekare och begär utlåtande av Vasa sjukvårdsdistrikt. På andra 

ställen där denna lösning prövats har det dock inte gett något resultat. Sjukvårdsdistriktets 

direktör informerade styrelsen om läget och styrelsen befullmäktigade styrelsens ordförande 

och sjukvårdsdistriktets direktör att avge ett utlåtande. 

 

Företagshälsovården står inför omorganiseringar inför SOTE-reformen. Det troliga är att fö-

retagshälsovården måste bolagiseras och Vasa stad som i dag upprätthåller Vasa regionala 

företagshälsovård har som ett starkt alternativ att verksamheten kunde säljas ut. För det 

kommande landskapet blir dock företagshälsovården en viktig samarbetspart vad det gäller 

remitteringen av patienter till specialsjukvården. Frågan är nu under utredning och ärendet 

tas upp på nytt i styrelsen när något beslutsförslag är klart. 

 

Harri Moisio informerade om ett pågående projekt som berör barnskyddets framtid i Öster-

botten. Material angående projektet finns i bilaga. 

 

Osaamiskeskus     BILAGA § 109 

 

Ett studiebesök till universitetssjukhuset i Århus kommer att ordnas 20-22 augusti. 

__________ 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   11.6.2018 

 

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: 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109 

 

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

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 97, 98, 102, 104, 105 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 97, 98, 102, 104, 105 

 

 

 

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. 

 


