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§ 163 Val av chefsöverskötare 9
§ 164 Lärdomar från den internationella sjukhuskongressen 10
§ 165 Styrelsens möten under våren 2019 11
§ 166 Avskrivning av fordringar 12
§ 167 Avtal om överföring av personal med anledning av sammanslagningen av

laboratorieenheterna vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och Vasa
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§ 168 Hyresavtal, avtal om kapitalersättning och avtal om städning med anledning av
sammanslagning av laboratorie-enheterna vid social- och hälsovårdsverket i
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§ 169 Tillägg till förvaltningsstadgan med anledning av grundandet av nytt serviceom-
råde 15
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Ärendesida 3 (22)

Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 158-160 12.11.2018

§ 158 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet.

§ 159 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Mona Vikström och Per Hellman.

STYR:

§ 160 Sammanträdets arbetsordning

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 161 12.11.2018

§ 161 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och
chefsöverskötarens beslut

Svd:s dir. 55

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens be-
slutförteckningar.

Distriktsdirektörens beslut BILAGA § 161/1
Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA § 161/2
Chefsöverläkarens beslut BILAGA § 161/3
Chefsöverskötarens beslut BILAGA § 161/4

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kän-
nedom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 162 12.11.2018

§ 162 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

Svd:s dir. 56
Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde.

Plantexterna har kompletterats och likaså sifferdelen med service- och ansvarsområdesvisa
resultaträkningar, prestationsmålsättningar och fördelningar mellan kommunerna.

Prissättningsgrunden och  enskilda  priser  har  beräknats  för  att  få  den  slutliga  fördelningen
mellan medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna be-
handlar styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den 29.11.2018

Verksamhetsvolymen totalt  motsvarar  ungefär  tidigare  års  volymer,  allt  mer  av  sköts  inom
ramen för den öppna vården såväl inom somatiken som inom psykiatrin. Såväl vårddagarna
inom psykiatrin som antalet drg-paket planeras minska. Inga organisatoriska förändringar
har skett inom bäddavdelningsverksamheten men bäddplatsantalet har minskat med 3.

De totala verksamhetsintäkterna i  budgetförslaget uppgår till  244,4 miljoner euro och ökar
med  3,2  % jämfört med budgeten 2018. Kommunernas totala betalningsandelar ökar med
2,5 % på så sätt att faktureringen för den egna verksamheten ökar med 2,4 % medan genom-
faktureringen för vård i andra inrättningar ökar med 3,1 %. Totala faktureringen till med-
lemskommunerna ökar med 2,8 % eller 5,8 miljoner.

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 234,4 miljoner euro vilket är en ökning med
3,4 % jämfört med budgeten för 2018. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten
utgör 198,2 miljoner, vilket är en ökning med 3,5 % eller 6,6 miljoner euro jämfört med bud-
geten  2018.  Personalkostnaderna  uppgår  till  110,2  miljoner  euro,  vilket  är  ganska  exakt
samma nivå som för 2018. Budgetförslaget 2019 är dock inte jämförbart med budgeten för
2018 eftersom den utlokaliserade verksamheten nu gäller hela året och lönerna därmed
minskar men samtidigt ökar i och med att laboratorieverksamheten från Jakobstad överförts
till distriktet. Därtill har det både skett stora allmänna löneförhöljningar men också minsk-
ningar i lönebikostnaderna. Totalt har antaltjänster och befattningar ökat med 37,75 stycken,
dels genom övertagandet av laboratorieverksamheten (23,75 stycken) men dels också genom
att nya tjänster och befattningar skapats (16 stycken). Ett fyrtiotal tjänstebenämningsföränd-
ringar har medtagits.

 Anslagen för köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 43,7 miljoner
euro, vilket utgör en ökning med 9,9 % eller 3,9 miljoner euro. Material och förnödenheter
ökar  med 3,8  % eller  1,4  miljoner  euro  och  förklaras  av  ökningen av  apoteksförnödenhets-
kostnaderna.  Övriga  ökningar  och  minskningar  förklaras  huvudsakligen  av  dels  övertagen
verksamhet (laboratorieförnödenheter) och dels utlokaliserad verksamhet (mindre livsme-
del). Köpta tjänster totalt ökar med 5 miljoner eller 6,7 %.

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 162 12.11.2018

§ 162 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021, fortsättning

De finansiella nettokostnaderna 2019 ökar med 0,9 miljoner euro.  Trots ökad låneupptag-
ning kan nivån ännu hållas ganska låg eftersom ränteläget är extremt lågt och vilket gör att
räntekostnaderna varit betydligt mindre än budgeterat 2018.

Eftersom  en  del  av  apparturen  finansieras  genom  leasing  och  donationer  samt  en  del  it-
system anskaffas som köptjänster återstår 51,1 miljoner euro i investeringsutgifter 2019.  För
det nya H-huset har medtagits 28,2 miljoner, varav 3 miljoner utgör ändringar i infrastruk-
turen.  Andra  större  renoveringar  är  F-delen,  för  vilken  har  budgeterats  3  miljoner  och  X-
byggnaden för vilken har budgeterats 1,5 miljoner euro. För X-byggnadens del framflyttas 1,7
miljoner av det som budgeterades 2018 men inte kommer att användas. För tilläggsvåningen
på parkeringshuset har budgeterats 2,5 miljoner euro. Övriga anslag om 2,8 miljoner går till
övriga fastighetsinvesteringar. Investeringsanslagen för apparatur är 4,2 miljoner euro och
för IT-investeringar har upptagits 12,6 miljoner euro. En del apparatur finansieras med do-
nationer och genom leasing. Fastighetsinvesteringarna finansieras i sin helhet inledningsvis
med lån. Gällande H-huset och det nya klient- och patientdatasystemet tas beslut under vå-
ren 2019 när slutliga kostnadskalkyler finns att tillgå.

H-huset har tagits upp i ekonomiplanen för Vasa sjukvårdsdistrikt och projektet planeras
och drivs initialt via distriktet till dess att den slutliga ägarstrukturen utformats. Planeringen
har inletts och planeringskostnaderna har medtagits i sjukvårdsdistriktets budget. H-husets
totalkostnader beräknas uppgå till ca 130 miljoner euro för själva H-huset medan det samti-
digt  omändras  och  byggs  infrastruktur  för  9,8  miljoner  euro  samt  reserveras  medel  för  ny
automationsteknik för 5,5 miljoner euro. Förutom H-huset ändras och saneras även andra
byggander  under  åren,  bl.a  X-huset  för  totalt  6,5  miljoner  euro,  F-delen  för  21,3  miljoner,
matsalen för 2,5 miljoner samt C-byggnaden för 6,7 miljoner. Totalt uppgår kostnaderna till
ca.185 miljoner euro under perioden 2019-2022. Därefter inleds saneringar av andra bygg-
nader för 67 miljoner euro.

Ekonomiplanen som BILAGA § 162

SVD:s DIR.:  föreslår att

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomipla-
nen i föreliggande form,

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga fakture-
ringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2019 på föl-
jande sätt:

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 162 12.11.2018

§ 162 Verksamhets- och ekonomiplan FÖR 2019-2021, fortsättning

a. kommunfaktureringen baserar sig på öppenvårdsbesök, vårddagar och
drg-paket som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill fakture-
ras vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen och för patienter vars
förflyttning fördröjs (tidigare klinikfärdiga).

b.  gränsen för dyr vård är 85.000,- euro per patient och år.  Gränsen gäller
även  psykiatri.  Summan  av  den  beräknade  dyra  vården  uppgår  till
5.000.000,- euro eller 29,46 euro per invånare i utjämningsavgift

c.     genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, kostnader till
giftinformationscentralen, verksamhet och läkemedel enligt lagen om
smittosamma sjukdomar, skolnings- och handledningsansvar för medi-
cinsk rehabilitering, kostnader rehabiliteringsförnödenheter, den region-
ala hjälpmedelscentralens verksamhet, kostnader för upprätthållande av
regionala hälsovårdsregister och för primärvårdsenheten samt de kostna-
der  som  åläggs  distriktet  för  patienter  med  andningsinsufficiens.  Med-
lemsavgiften för 2019 är 50,03 euro per invånare.  Den totala kostnaden
utgör 8.491.785,-  euro.

d.     nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 8.455.282,- euro
faktureras som en avgift om 49,81 euro per invånare.

e.     för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 32,85 euro per
invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen.

f.     köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar faktureras
som s.k. genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet

g.     den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. genom-
fakturering

h.     för grundkapitalet den 1.1.2019 erläggs ränta om 0,75 % som utbetalas i
december 2019 till medlemskommunerna.

i.     ett lån om 20 miljoner upptas för att finansiera investeringarna

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 162 12.11.2018

§ 162 Verksamhets- och ekonomiplan FÖR 2019-2021, fortsättning

j. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt avskrivningsplanen
fastställs  till  50.000,-  euro  för  investeringar  i  fastigheter  och  15.000,-
euro för anskaffningar av maskiner och apparatur.

k. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksamhetens
nettoverksamhetskostnader, nettofinansieringsintäkter och kostnader
samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan i de-
talj bindande.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 163 12.11.2018

§ 163 Val av chefsöverskötare

Svd:s dir. 57

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 1.10.2018 § 144 att tjänsten som chefsöverskötare
ska ledigförklaras.

Tjänsten var ledigförklarad mellan 5.10.2018 och 21.10.2018.

Tjänsten söktes av 6 personer som samtliga uppfyllde de behörighetskrav som ställs på tjäns-
ten. Ansökningarna finns i bilaga (delges styrelsen)

BILAGA § 163

Intervjugruppen bestod av Hans Frantz, Mona Vikström, Reijo Autio och Marina Kinnunen

Intervjugruppen anser att Arja Tuomaala är den lämpligaste för tjänsten som Vasa sjuk-
vårdsdistrikts chefsöverskötare. Intervjugruppen föreslår därför enhälligt att Tuomaala ska
utses till tjänsten. Tuomaala är den lämpligaste för uppgiften och har åratal av erfarenhet
utav skötseln av uppgiften som ledande överskötare, samtidigt som hon har påvisat sin för-
måga att leda vårdarbetet i linje med sjukvårdsdistriktets strategi.

SVD:s DIR.: Föreslår att styrelsen ska utse Arja Tuomaala till chefsöverskö-
tare

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 164 12.11.2018

§ 164 Lärdomar från den internationella sjukhuskongressen

Svd:s dir. 58

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 7.5.2018 att sjukvårdsdistriktet ska ta del i den in-
ternationella sjukhuskongressen som arrangerades 10-12.10.2018 i Brisbane.

Distriktet representerades av styrelsens ordförande Hans Frantz, vice ordförande Per Hell-
man, förvaltningsdirektör Olle Gull, sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen och kva-
litetschef Mari Plukka.

På  fredagen  höll  Plukka  och  Kinnunen   ett  anförande  om  casemanager-verksamheten  vid
Vasa centralsjukhus.

Hans Frantz representerade Kommunförbundet i det internationella sjukhusförbundets ge-
neralförsamling (IHF General Assembly).

Förvaltningsdirektörens reseskildring i BILAGA § 164/1

Sjukvårdsdistriktsdirektörens bloggskrivelse som publicerats på sjukvårdsdistriktets intranät
för personalen för kännedom finns i BILAGA § 164/2

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

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 165 12.11.2018

§ 165 Styrelsens möten under våren 2019

FD  41

Till styrelsen föreslås följande mötestider:

Onsdagen den 16.1. kl. 9.00
Måndagen den 18.2. kl. 9.00
Måndagen den 4.3. kl. 9.00
Måndagen den 25.3. kl. 9.00
Måndagen den 29.4. kl. 9.00
Måndagen den 20.5. kl 9.00
Måndagen den 10.6. kl. 9.00

Fullmäktigesammanträden kunde hållas den 15.4. och 17.6., kl. 13.00

FD: föreslår att styrelsen fastslår de föreslagna mötestiderna.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 166 12.11.2018

§ 166 Avskrivning av fordringar

FD 42
Ekonomidirektören har inkommit med förslag att patientavgifter och övriga fordringar hö-
rande från tiden 1.11.2016 – 31.10.2017 skall avskrivas eftersom utmätningsman konstaterat
att  personerna  inte  haft  utmätningsbara  tillgångar  och  eftersom övriga  fordringar  trots  in-
drivning  inte  betalts.  Vårdavgifterna  uppgår  till  327.262,11  euro  och  övriga  fordringar  till
61.048,83 euro. Även om patientavgifterna och fordringarna avskrivs från bokföringen bety-
der det inte att vi avstår från möjligheten att driva in avgifterna om det finns möjlighet här-
till.

Övriga fordringar består huvudsakligen av utlänningar som saknar försäkringar eller som
inte kunnat uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet och därmed fakturerats för fullt be-
lopp, dvs. både kommunandelen och patientandelen. Dessa behandlas via normala processer
och kravrutiner men trots uppmaningar lämnar de ofta sina fakturor obetalda.

Eftersom fordringarna  består  av  enskilda  personer  är  listorna  inte  offentliga  men finns  till
påseende på mötet om någon av styrelsemedlemmarna vill bekanta sig med dem.

FD: föreslår att styrelsen beslutar att vårdavgifter om 327.262,11 euro
och övriga avgifter om 61.048,83 euro avskrivs.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 167 12.11.2018

§ 167 Avtal om överföring av personal med anledning av sammanslagningen av
laboratorie-enheterna vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och Vasa
centralsjukhus

FD 43

När social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och Vasa sjukvårdsdistrikt har beslutat sam-
manslå laboratorieverksamheten i Jakobstad och Nykarleby med Vasa centralsjukhus labo-
ratorie behövs ett skilt avtal över de villkor som tillämpas på den personal som överförs. Ett
avtalsutkast har utarbetats mellan Vasa sjukvårdsdistrikt och social- och hälsovårdsverket i
Jakobstad. Personalen överförs 1.1.2019 till Vasa sjukvårdsdistrikt enligt principerna om
överlåtelse av rörelse, eller som s.k. gamla arbetstagare. Anställningsförhållandet fortsätter
oavbrutet, vad gäller avtalsenliga förmåner, såsom semesterrättigheter, arbetserfarenhetstil--
lägg och beviljande av förmåner som anknyter till sjukledigheter och övriga förmåner som är
bundna till tjänstgöringstid. I fråga om eventuella separatersättningar som inte omfattas av
det kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet och i frågor som överenskoms lokalt til--
lämpas Vasa sjukvårdsdistrikts bestämmelser och praxis från och med övergångstidpunkten.
Avtalsutkastet finns i bilaga.

Avtal om överförande av personal BILAGA § 167

FD: föreslår att styrelsen godkänner avtalet om överföring av perso-
nal.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 168 12.11.2018

§ 168 Hyresavtal, avtal om kapitalersättning och avtal om städning med anledning av
sammanslagning av laboratorie-enheterna vid social- och hälsovårdsverket i
Jakobstad och Vasa centralsjukhus

FD 44
När laboratorieverksamheten vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad sammanslås med
Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorie behöver ett hyresavtal göras med Malmska fastigheter
samkommun och Nykarleby stad om användningen av utrymmena och gällande ersättning-
arna för den oavskrivna laboratorieutrustningen. Därtill behövs ett avtal om underhållstjäns-
ter, främst städtjänster, med det kommunala stödtjänstbolaget Alerte Ab och Nykarleby stad.
Utgångspunkten för diskussionerna är att Vasa sjukvårdsdistrikt ersätter kostnaderna enligt
samma principer och på samma nivå som social- och hälsovårdsverket i Jakobstad har gjort.
Avtalen är till den delen ännu inte klara.

FD: föreslår att styrelsen ska godkänna att förvaltningsdirektören får
underteckna service- och hyresavtal med Malmska fastigheter sk,
Alerte Ab och Nykarleby stad så att laboratorieverksamheten kan
överföras 1.1.2019. Avtalen tas senare till styrelsen för känne-
dom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

 Styrelsen 169 12.11.2018

§ 169      Tillägg till förvaltningsstadgan med anledning av grundandet av nytt serviceom-
råde

FD 45

I och med att befolkningen blir allt äldre och bor/klarar sig hemma intar rehabilitering och
den verksamhet som bidrar till att upprätthålla patienternas funktionsförmåga en allt centra-
lare roll. Även i samband med landskaps- och vårdreformen är det viktigt att de serviceked-
jor  och  servicehelheter  som  är  förknippade  med  rehabilitering  blir  beskrivna.  Vasa  sjuk-
vårdsdistrikt förbereder sig redan nu på det kommande genom ett grundande av ett eget ser-
viceområde för rehabilitering från början av året 2019, vilket kommer att omfatta den fysia-
triska avdelningen, medicinsk rehabilitering, rehabiliteringshandledare, hjälpmedelscen-
tralen samt enheten för terapeuter och sakkunniga. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller re-
dan nu regional verksamhet.

Den här organisationsförändringen förutsätter samtidigt en komplettering av förvaltnings-
stadgans 3 kapitels 12 § så att till den läggs till serviceområdet för rehabilitering.

FD: föreslår att förvaltningsstadgans 3 kapitels 12 § kompletteras
med serviceområdet för rehabilitering.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 170 12.11.2018

§ 170 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala akutsjuk-
vården för tiden 1.1.2019–31.12.2019

CÖL 13
Enligt  den  nya  förordningen  måste  servicenivåbeslutet  fattas  årligen.  Styrgruppen  för  cen-
tralen för prehospital akutsjukvård i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde har
både uppgjort och för egen del godkänt sjukvårdsdistriktens servicenivåbeslut för år 2019.

Servicenivåbeslutet för år 2018 baserade sig på FINNHEMS Ab:s riskområdesklassificering
och servicenivåanalys (som gjordes på basis av material från år 2016). FinnHEMS Ab slutade
med att göra dylika analyser i början av år 2018. Tanken var att SHM i samband med bruk-
tagningen av det nya nödcentralsystemet ERICA skulle axla ansvaret för riskområdesklassifi-
ceringen och servicenivåanalyseringen. Lanseringen av ERICA blev dock fördröjd, och som
en tillfällig lösning ansvarar HNS tillsvidare (i samarbete med CGI) för denna verksamhet.

HNS riskområdesklassificering avviker emellertid från den tidigare klassificeringen. Med
SHM:s godkännande har HNS experter smått ändrat på kriterierna för riskområdesklassifi-
ceringen, varför antalet rutor som används vid klassificeringen nu ändrat en aning. Service-
nivåbeslutet har uppdaterats till denna del såsom även den riskområdeskarta som är i bilaga.

Även den analysmodell som HNS använder sig av skiljer sig från den modell som användes
av  FinnHEMS  Ab.  Den  väsentligaste  skillnaden  är  att  HNS  klassar  uppdragen  enligt  den
första skyndsamhetsgraden som fastställts för larmet, medan FinnHEMS Ab använde sig av
den sista kända skyndsamhetsgraden som fastställdes innan den första enheten nådde plat-
sen för uppdraget. Om en enhet larmas till ett B-uppdrag, men nödcentralen på basis av til--
läggsuppgifter sänker uppdraget till C-nivå så kör enheten slutsträckan som normal körning
(vilket förlänger insatstiden). I dylika fall analyserar HNS insatstiden utgående från den in-
satstid som fastställts för B-uppdrag (målet ska nås så fort som möjligt), medan FinnHEMS
Ab analyserade ifrågavarande insatstid utgående från den insatstid som fastställts för C-
uppdrag (en insatstid på 30 minuter). Det här påverkar insatstiderna framförallt i samband
med långa avstånd.

Då man jämförde insatstiderna från år 2016 med hjälp av den nya och den gamla analysme-
toden, så kunde man konstatera att den nya metoden förlängde insatstiderna. Skillnaden an-
sågs  bero  på  ovan  nämnda  sätt  att  hantera  uppdrag.  I  praktiken  visade  det  sig  att  det  var
omöjligt att nå upp till de insatstider som hade fastställts i servicenivåbeslutet, eftersom in-
satstiderna hade fastställts på basis av de resultat som hade tagits fram med hjälp av den
gamla analysmodellen.

fortsätter
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§ 170 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala akutsjuk-
vården för tiden 1.1.2019–31.12.2019, fortsätter

Detta betydande, kvalitativa fel upptäcktes först på den prehospitala akutsjukvårdens över-
läkarmöte den 10 oktober 2018. Då framkom det att inga data över insatser som genomförts
med enheter för första insatsen hade överförts till CGI:s server. Analysen av servicenivån på-
visar alltså enbart den insatstid som uppnåtts med hjälp av ambulanser, medan inga insatser
utförda  av  enheter  för  första  insatsen  har  tagits  i  beaktande,  såsom det  borde  göras  enligt
förordningen, och vilket FinnHEMS Ab också gjort i sina analyser. I glesbefolkade trakter,
framförallt i trakter där avstånden till stationeringsorterna för ambulanser är långa, förkor-
tas insatstiden i avsevärd grad genom användningen av enheter för första insatsen.

Det upptäckta felet har ännu inte korrigerats, varför sjukvårdsdistrikten i nuläget inte känner
till den verkliga, förordningsenliga servicenivån. I och med att behandlingen av besluten om
servicenivån måste göras i sjukvårdsdistrikten inom en tidsram som gör det möjligt att om-
sätta servicenivåbeslutet i praktiken redan från början av nästa år beslutade styrgruppen för
centralen för den prehospital akutsjukvården i vårt specialupptagningsområde (23.10.2018)
att bibehålla servicenivåbeslutet på samma nivå som år 2018, och uppdatera enbart de bas-
uppgifter (tabell 1) och riskområdeskartor där det skett förändringar (bilaga 1).

BILAGA § 170

CÖL: föreslår att styrelsen ska godkänna Vasa sjukvårdsdistrikts beslut
om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården för tiden
1.1.2019–31.12.2019 och ska föra det vidare till fullmäktige för
godkännande.

STYR:
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§ 171 Klientrådets resolution

CÖSK 6

Vid sitt sammanträde 23.10.2018 utfärdade Vasa sjukvårdsdistrikts klientråd följande reso-
lution:

Reformen av mental- och missbrukarvården i Vasa
Klientrådets förslag:
-  Det är mycket viktigt att tröskeln till vården är låg och att man får vård snabbt. Inte vän-

tetider  på  dagar  eller  veckor.  Om  vården  inte  tillhandahålls  inom  den  specialiserade
sjukvården så bör man klart och tydligt berätta var man kan söka hjälp. Numera måste
självmordsrisken vara hög för att en klient ska få akut hjälp.

-  All vård från en och samma lucka.
-  En övergripande vård där hela familjen tas i beaktande -> söndriga familjer och relation-

er gör människor sjuka. Många unga som exempelvis kommer från en söndrig familj mår
dåligt.  Ofta  är  hela  familjen  i  behov  av  vård.  I  vården  bör  familjens  eventuella  ekono-
miska problem beaktas, behovet av socialhjälp.

-  Akut hjälp till invandrarfamiljer, hela familjen. Nu är det nära nog omöjligt att få hjälp
för ett barn som behöver tolk. Föräldrar som lider av posttraumatisk stress är nära nog
oförmögna att sköta om sitt traumatiserade barn. Det behövs mera yrkespersoner som är
förtrogna med hurdant psykiatriskt stöd invandrare behöver. Det här är något som man
borde inse på riksnivå, men framförallt i Vasa där det finns många invandrare.

-  En övergripande vård för kunder med mångfasetterade problem, t.ex. med psykiska
sjukdomar och missbruksproblem

-  Kompetens i vård av spelberoende
-  Genuin lyhördhet/genuint bemötande. Så att även närstående blir hörda.
-  Ett öppet, förtroligt och positivt bemötande av kunden och närstående
-  Den skötare som gör den första bedömningen måste ha en bred sakkunnighet och kom-

petens för att kunna bedöma kundens behov av mental- och missbrukarvård.
-  Ett tätt samarbete med aktörer inom den tredje sektorn, bland annat kamratstöd för kli-

enter (Olka-verksamheten) samt förebyggande missbrukararbete i bland annat skolor
och läroinrättningar.

-  Erfarenhetsexperter i entrén.

fortsätter
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§ 171 Klientrådets resolution, fortsätter

-  Om en kund kommer in i  entrén i  dåligt skick (mentalvårds- och missbruksproblem) så
 bör det finnas det någon människa på plats som kan anvisa honom eller henne till vård.
- Möjlighet att 24/7 ringa H-huset. Ett nummer, ett eget kontaktnummer.
- Möjlighet att  ta kontakt då man t.ex.  börjat med en ny medicin eller då medicineringen

har ändrat.
- En casemanager, ”stigföljare” till stöd för kunden
- Psykiatriska patienter bör ha få tillgång till tjänster som tillhandahålls av rehabiliterings-

handledare.

Klientrådet ansåg att den integrationsplan som presenterades på sammanträ-
det för integrationen av mental- och missbrukarvården framstod som mycket
bra, varför klientrådet understöder att integrationen omsätts i praktiken. Styr-
kan är att patientens olika problem behandlas på ett och samma ställe. För tillfället är vården
förknippad med många väntetider, vilket gör att patienten riskerar att falla utanför vården då
hon eller  han väntar  på  nästa  besök.  Betraktat  från  patientens  perspektiv  är  reformen för-
knippad med många positiva aspekter: snabbhet, en bättre helhetsbild av patientens situat-
ion, mer kompetens på ett och samma ställe. Servicen till familjen betonas, vilket gör att man
i  vården får  en  möjlighet  att  stoppa  den onda  cirkeln.  Mer  resurser  behövs  för  de  mental-
vårdstjänster som tillhandahålls för invandrare.

Klientrådet vidarebefordrar sitt ställningstagande angående integrationen både
till styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt samt social- och hälsovårdsnämnden
och stadsstyrelsen i Vasa stad.

Klientrådets resolution BILAGA § 171

CÖSK: föreslår att styrelsen ska anteckna klientrådets resolution för
kännedom och föra den till social- och hälsovårdsnämnden och
stadsstyrelsen i Vasa stad för kännedom.

STYR:
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Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Styrelsesammanträdet 12.11.2018

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:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
134 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

Anvisning för begäran om omprövning

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

Paragrafer:

Myndighet hos vilken omprövning begäras:

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt

registrator@vshp.fi

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

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

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



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.


