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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 173-175 12.12.2018

§ 173 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet.

§ 174 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Per Hellman och Barbro Kloo.

STYR:

§ 175 Sammanträdets arbetsordning

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 176 12.12.2018

§ 176 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och
chefsöverskötarens beslut

Svd:s dir. 60

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens be-
slutförteckningar.

Distriktsdirektörens beslut BILAGA § 176/1
Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA § 176/2
Chefsöverläkarens beslut BILAGA § 176/3
Chefsöverskötarens beslut BILAGA § 176/4

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 177 12.12.2018

§ 177 Information om specialomsorgen i Österbotten

Svd:s dir. 61

I samband med planeringen av landskapet har diskussionen om hur specialomsorgen skall
skötas i Österbotten aktualiserats. Österbotten är så tillvida utmanande att vi har 2 olika
samkommuner som sköter specialomsorgen, Eskoo (den finska) och Kårkulla (den svenska).
Utöver detta har kommunerna egen verksamhet. Styrelsen informeras om kommande för-
ändringar i lagstiftningen, hur specialomsorgen är arrangerad i Österbotten och vilka utveck-
lingsplaner som finns på olika nivåer.

Rapport av utredningspersoner BILAGA § 177/1
Landskapsöverskridande samarbete BILAGA § 177/2

SVD:s DIR: föreslår att styrelsen ska anteckna informationen om speci-
alomsorgen för kännedom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 178 12.12.2018

§ 178 Donationsprofessur i psykologi 1.1.2019–31.12.2023

Svd: dir. 62

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse godkände på sitt möte 18.9.2017 en donationsprofessur inom
psykologi där uppdraget var att utveckla kostnadseffektiva vårdmodeller för specialgrupper,
som har utmanande utvecklings- och inlärningssvårigheter, samt psykiska symptom. Dona-
tionsprofessuren finansierades av Syd-Österbottens svd, Vsvd och Eskoo. Professuren hörde
till Jyväskylä universitet och professorn skulle vara placerad i Seinäjoki.

Situationen har nu förändrats då Jyväskylä universitet inte gick med på att professorn place-
ras i Seinäjoki och därför föll samarbetet med Jyväskylä universitet.

Nya förhandlingar har förts med Tammerfors universitet och en ny projektplan har gjorts
upp som innehållsmässigt motsvarar den som godkändes i Vsvd:s styrelse 18.9.2017.

Professuren är tvåspråkig (svenska och finska). Professorn ska med hjälp av sin forsknings-
grupp producera nya vetenskaplig rön som stöder utvecklingen inom det psykologiska områ-
det. Dessa rön ska tillgodogöras för att utveckla vårdarbetet i samkommunen Eskoo, Syd-
Österbottens sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt. Därutöver ska man sträva efter att
skapa ett internationellt och nationellt samarbetsnätverk för att stöda utvecklingsarbetet
inom området. I samband med professurprojektet ska man tillsammans med anställda i
Eskoos samkommun för socialtjänster, Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt och Vasa sjuk-
vårdsdistrikt utveckla utbildning, där man fokuserar på att omsätta forskningsrön i prakti-
ken samt tillämpa nya analys-, rehabiliterings- och utvärderingsmetoder i det egna arbetet.
Professuren betjänar kunderna i både Vasa sjukvårdsdistrikt och Syd-Österbottens sjuk-
vårdsdistrikt. Utbildning och material ska produceras både på svenska och finska. Forsk-
ningsgruppen ska utveckla och testa olika teknologiska lösningar som stöder vårdarbetet.

I utredningsmännens rapport om specialomsorgsdistriktens ställning i reformen av social-
och hälsovården konstateras det att den statistikföring och informationsinsamling som an-
knyter till handikappfrågor ska göras regelbundet och ständigt samtidigt som man bör fast-
ställa vem som ansvarar för att den insamlade informationen tillgodogörs mångsidigt för
analyser och forskning. Vårdreformen är starkt förknippad med ett mål om kostnadshanter-
ing. Det här målet kan inte förverkligas om en tilltagande del av de handikappade är i behov
av specialtjänster på grund av att det råder en bristfällig kompetens i det allmänna servicenä-
tet. Donationsprofessuren i psykologi bidrar till att dessa mål kan omsättas i praktiken i Vasa
sjukvårdsdistrikts område.

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 178 12.12.2018

Önskvärt skulle ha varit att Kårkulla samkommun även skulle varit part i donationsprofessu-
ren.

Donationsprofessuren är planerad för 5 år, 2019–2023. Projektets totalkostnad är 875 000
euro, varav Vasa sjukvårdsdistrikts andel 175 000 euro, d.v.s. 35 000 euro per år.

I november 2018 presenterade den förändringsorganisation som arbetar med landskaps- och
vårdreformen i Egentliga Finland ett utkast till ett tänkbart kompetens- och stödcentrum för
handikappservicen på Västkusten. Merparten av de klienter som är i behov av mera krävande
tjänster omfattar personer med utvecklingsstörningar och personer inom olika neurospekt-
rum.  En  stor  del  av  finansieringen  av  handikappservicen  går  till  att  finansiera  den  service
som dylika personer behöver. Centrets uppgift skulle således bli att agera både som service-
producent och serviceutvecklare. Kompetens- och stödcentret skulle betjäna både klienter
och anställda på bas- och specialnivån. Kompetens- och stödcentret för handikappservicen
skulle samarbeta tätt med forskningsnätverk (universitet, yrkeshögskolor, FPA, nationella
forskningsenheter). Kompetens- och stödcentrets utvecklings- och forskningssamarbete
skulle omfatta tjänster på bas- och specialnivån samt på den krävande nivån, men också nya
fenomen som ger upphov till utmaningar. I det här arbetet skulle man fokusera sig framför-
allt på sådana helheter, vars utveckling och forskning kräver multiprofessionell kompetens.
Exempelvis utmaningar som klienter inom neurospektrumet ställer. Kompetens- och stöd-
centrets verksamhet skulle utgå från en programmässig utveckling, samtidigt som insatsom-
rådena i verksamheten skulle införas i en strategi. Inom ramen för dessa insatsområden
skulle  man framförallt  stärka  kompetensen inom basservicen,  skapa  ett  starkt  stöd  för  den
regionala specialservicen och utveckla den krävande servicen till en flexibel, planmässig
verksamhet.

Kompetens- och stödcentrets forsknings- och utvecklingsuppgifter är att:
1) stärka kompetensen hos personer som arbetar inom handikappsektorn samt stöda utveck-
landet av dessa tjänster. Kompetens- och stödcentret skulle ta fram data om verkningsfull-
het, kvalitetskriterier och enhetliga verksamhetsmodeller genom att tillgodogöra sig av na-
tionella uppföljningsuppgifter i samband med planeringen.
2) utveckla och sprida evidensbaserade rehabiliterings- och servicemodeller tillsammans
med forskningsinrättningar och högskolor.
3) för egen del se till  att  resultaten av utvecklingsprojekten förankras i  den praktiska verk-
samheten och undersöka hur verkningsfulla dylika utvecklingsarbeten är.

Projektplan BILAGA § 178
Västkustens kompetens- och stödcentrum för handikappservice, utkast

BILAGA § 178

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 178 12.12.2018

SVD:s DIR:  Samarbetsområdets planer gällande organiseringen av och
strukturerna för vården av utvecklingsstörda samt inrättandet av
en forsknings- och utvecklingsenhet kom Vasa sjukvårdsdistrikt
till kännedom på hösten 2018. Dessa planer överlappar till stor
del med Eskoos professurprojekt. Oberoende av den situation i
vilken social- och hälsovårdslagstiftningen nu befinner sig kan
Vasa sjukvårdsdistrikt inte utebli från samarbetsområdets eller
det egna specialupptagningsområdets planer.
I nuläget är det förnuftigast att inte splittra på de ringa resurser
som finns till förfogande för det arbete som tillhandahålls för
personer med utvecklingsstörning och därmed låta bli att för
binda sig till en kostnadspost på fem år, vilket professuren skulle
förutsätta.
Sjukvårdsdistriktets direktör föreslår att VSVD inte ska delta i
finansieringen av donationsprofessuren.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 179 12.12.2018

§ 179 Uppföljning av det ekonomiska läget per 31.10.2018 samt en resultatprognos
av totalresultatet för 2018

SVD:s dir. 63

Uppföljningen per 31.10 visar ett underskott om 2,1 miljoner euro. Produktionen totalt ligger
något under den planerade nivån även om variationen är stor mellan enheterna. Den totala
kommunfaktureringen har förverkligats till 173,5 miljoner euro eller 82,5 %.  Vård i andra in-
rättningar  uppgår  till  29,6  miljoner  eller  84,2  % av  det  budgeterade,  vilket  är  2,4  miljoner
euro  mera  än  vid  samma  tid  2017.  De  totala  verksamhetsintäkterna  uppgår  till  194,3  milj.
euro  eller  82  %  av  det  budgeterade  medan  de  totala  verksamhetskostnaderna  uppgår  till
188,6 miljoner eller 83,2 % av det budgeterade. Både intäkter och kostnader ligger inom den
budgeterade ramen men intäkterna underskrider budgeten med drygt en procent mera än
kostnaderna varför underskottet uppstår.

Verksamhetsintäkterna för den egna verksamheten uppgår till 164,7 miljoner, vilket motsva-
rar endast 81,6 % av det budgeterade, dvs. ca 3 miljoner mindre än planerat. Eftersom verk-
samheten haft en lägre volym än planerat, har mindre kommunfakturering förverkligats,
men även försäljningen av hälsovårdstjänster (laboratorie-, röntgen-, patologiska undersök-
ningar, apotekstjänster, osv.) har varit ca 0,7 miljoner mindre än planerat.  Avgiftsintäkterna
(patientavgifterna) understiger likaså det budgeterade med ca 0,7 miljoner euro, vilket dels
beror på minskad verksamhetsvolym och dels på att förordningen om avgifternas storlek in-
nebar en avgiftssänkning i motsats till tidigare år och kom efter att budgeten fastställts. In-
täkter för försäljningsvinster av den planerade egendomsförsäljningen är budgeterat till en
miljon euro men endast 0,2 miljoner har hittills förverkligats.

Personalkostnaderna har under perioden förverkligats till 89,4 milj. euro eller 81,2 %. De be-
räknas i sin helhet för 2018 uppgå till ca 108 miljoner, vilket blir drygt 2 miljoner mindre än
budgeterat. Underskridningen i personalkostnader kommer dock att uppvägas av en över-
skridning i köpta läkartjänster med ca 2 miljoner. Kostnaderna för vård i andra inrättningar
överstiger det budgeterade med uppskattningsvis 3 miljoner euro. Kostnaderna för material
uppskattas till ungefär den budgeterade nivån. Verksamhetskostnaderna för den egna verk-
samheten totalt beräknas förverkligas enligt det budgeterade. Kostnaderna för vård i andra
inrättningar påverkar inte resultatet eftersom det är fråga om genomfakturering med samma
intäkter som kostnader.

Tack vare det låga ränteläget och höga dividendintäkter har finansieringens nettokostnader
fortsättningsvis kunnat hållas på en minimal nivå och de slutliga kostnaderna blir ca
300.000 mindre än budgeterat. Även avskrivningarna blir mindre än budgeterat, främst be-
roende på att anskaffning och ibruktagning har skett senare under året än beräknat.

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 179 12.12.2018

Utfallet av de kostnader som täcks av gemensamma betalningsandelar i form av medlemsav-
gift och avgift för dyr vård ser för tillfället bra ut och kommer att utjämnas via en tilläggsde-
bitering eller -kreditering i den sista kommunfaktureringsraten eftersom debiteringsgrunden
är kapitationsbaserad. I nuläget ser kostnaderna för dyr vård ut att bli lägre än de avgifter
som debiterats och en kreditering kommer att ske till den delen medan det ännu är svårt att
förutse de övriga kapitationsbaserade andelarnas slutsumma.

Efter att dessa och andra kända utgifter beaktats förväntas underskottet för 2018 ligga unge-
fär på 4 miljoner euro, mycket beroende på hur intensiv produktionen är ännu i december.

Uppföljningen  av  investeringsbudgeten  för  2018  visar  att  de  totala  investeringarna  inte
kommer att förverkligas i sin helhet, främst är det byggnadsprojekten som framflyttats, me-
dan apparaturinvesteringarna torde hållas inom den budgeterade nivån. En del större appa-
raturanskaffningar kommer att slutföras ännu innan årsskiftet och de största pågående
byggprojekten, fortsätter ännu under nästa år. Av den budgeterade totalsumman för bygg-
nadsinvesteringar om 39,7 miljoner torde endast ca 28 miljoner euro förverkligas, rester
överflyttas till kommande år.

Uppföljning av läget 31.10.2018 som  BILAGA § 179

SVD:s DIR.:   föreslår att styrelsen diskuterar läget per 31.10.2018 samt an-
tecknar det till kännedom och diskuterar åtgärder med anleding
av underskottet.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 180 12.12.2018

§ 180 Prissättning av sjukvårdsdistriktets tjänster 2019

SVD:S dir. 64

På basen av den uppgjorda budgeten för 2019, godkänd av fullmäktige 29.11.2018, har pro-
duktvisa priser för den egna verksamheten beräknats för år 2019. Prissättningen bygger på
självkostnadspriser. Huvudprodukterna som prissatts är poliklinikbesök, vårddagar, drg-
paket, outlierdagar, vårddagar för andningsförlamade, övernattningar på patienthemmet
Vilma samt vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning. Primärvårdssamjouren är
numera en integrerad del av akutens verksamhet och prissätts som poliklinikbesök.

Priserna är specialitetsvisa och öppenvårdsbesöken faktureras via olika prisklasser beroende
på innehåll, åtgärder och resursåtgång. Inom den somatiska bäddavdelningsvården tillämpas
drg-baserad kommunfakturering (diagnosrelaterade grupper) medan den psykiatriska bädd-
avdelningsvården faktureras via vårddagspriser med olika prisklasser. Även den bäddavdel-
ningsvård som ges på enheterna för specialgeriatri och krävande rehabilitering faktureras
genom vårddagspriser.  Prissättningen för all verksamhet gäller såväl egna patienter inom
VSVD som utsocknes patienter.

För allmänmedicinska/akutmedicinska patienter som väntar på fortsatt vårdplats inom pri-
märvården/socialvården, antingen de kommit in som primärvårdspatienter eller är färdigt
vårdade inom specialsjukvården, faktureras vårddagarna enligt ett vårddagspris När patien-
ten överförs till annan avdelning registreras den med annan specialitet inom specialsjukvår-
den.

Priserna för de gemensamma betalningsandelarna som fastställdes av fullmäktige i samband
med budgeten har medtagits i sammandraget över priser.

Ifall nya drg-grupper kommer i användning beräknas priset genom att det fastställda poäng-
priset multipliceras med gruppens koefficient.

Prislistan som BILAGA § 180

fortsätter
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Styrelsen 180 12.12.2018

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen godkänner prissättningen för år 2018 enligt
bilagan och att poängpriserna per specialitet fastställs enligt föl
jande:

Inremedicin 3 977,58

Endokrinologi 3 977,58

Gastroenterologi 3 977,58

Hematologi 3 977,58

Infektionssjukdomar 3 977,58

Kardiologi 3 977,58

Nefrologi 3 977,58

Reumatologi 3 977,58

Kirurgi 3 696,25

Gastrokirurgi 3 696,25

Ortopedi 3 696,25

Urologi 3 696,25

Blodkärls- och thoraxkirurgi 3 696,25

Allmänkirurgi 3 696,25

Plastikkirurgi 3 696,25

Neurokirurgi 3 696,25

Dagkirurgi 3 098,07

Ögondagkirurgi 2 127,15

Gynekologi 4 520,51

Ögonsjukdomar 3 696,25

Öron-, näs- och halssjukdomar 3 696,25

Mun- och käksjukdomar 3 696,25

Onkologi 3 791,72

Neurologi 3 299,47

Lungsjukdomar 3 977,58

Barnsjukdomar 4 542,20

Barnkirurgi 4 542,20

Barnneurologi 4 542,20

STYR:
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 181 12.12.2018

§ 181 Anhållan om avsked, Olle Gull

Svd:s dir. 65
Förvaltningsdirektör  Olle  Gull  säger  upp sig  från  sin  tjänst  med anledning  av  att  han  går  i
pension 1.6.2019.

Anhållan om avsked BILAGA § 181

Svd:s dir. föreslår att styrelsen beviljar avsked.

STYR:
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 182 12.12.2018

§ 182 Informationskampanj

Svd:s dir. 66

Vasa centralsjukhus har under de senaste två åren varit synligt framme i offentligheten med
andledning av linjeringarna i jourförordningen och framförallt på grund av den politiska dis-
kussion som förts efter dessa linjeringar. Vårt anseende har därmed styrts av oss oberoende
budskap som förmedlats i medier och diskussioner. Det är ytterst viktigt att organisationen
själv tar grepp om hanteringen av sitt anseende samt arbetar föregripande och planmässigt
med  kommunikation  och  marknadsföring.  Med  tanke  på  vår  bild  i  offentligheten  och  vårt
anseende  finns  det  ett  tydligt  behov  av  att  effektivera  vår  kommunikation  genom informa-
tionskampanjer som riktas till medborgarna.

Vasa sjukvårdsdistrikts kommunikationsverksamhet har från och med år 2005 skötts profes-
sionellt, och nu ska denna verksamhet utvidgas genom användning av olika kanaler. Med
tanke på hur vi har varit synliga i medierna under de senaste åren, vilket också har lett till att
befolkningen och  intressegrupper  fått  en  felaktig  uppfattning  om vår  verksamhet,  måste  vi
avsevärt utvidga vårt kommunikationsfält under de kommande åren. Under det första halv-
året år 2018 genomförde vi en utredning av vårt varumärke, vilken sedan användes till att ta
fram ett underlag för hur vi ska kunna effektivera vår kommunikation och klargöra vårt va-
rumärke. Nu har det blivit dags att utnyttja detta underlag i praktiken. De felaktiga uppfatt-
ningar som befolkningen har om Vasa centralsjukhus verksamhet, serviceutbud och utveck-
lingsverksamhet ska korrigeras genom effektfulla och vittomfattande informationskampan-
jer. Arbetet ska delvis omsättas i praktiken genom köptjänster som köps av en reklambyrå
med vilken vi har ett giltigt samarbetsavtal.

SVD:s DIR.: Styrelsen ges en plan om informationskampanjen för kännedom
samt diskuterar innehållet och genomförandet av kampanjen.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 183 12.12.2018

§ 183 Läget gällande konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet

Svd:s dir. 67
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt står i begrepp att upphandla ett nytt och omfattande
klient- och patientdatasystem (APTJ) för social- och hälsovården, vilket ska betjäna sjukhu-
set Nova som färdigställs i Jyväskylä år 2020 samt det kommande landskapet för Mellersta
Finland. Upphandlingen omsätts i praktiken genom en konkurrenspräglad dialog, där ansva-
ret för upphandlingsprocessen bärs av KL-Kuntahankinnat Ab. Dessutom deltar också
ESSOTE  (Samkommunen  för  social-  och  hälsovårdstjänster  i  Södra  Savolax),  SOSTERI
(Samkommunen för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt) och SIUNSOTE (Samkommunen för
social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen) i konkurrensutsättningen av systemet. Kon-
kurrensutsättningen  befinner  sig  nu  i  den  tredje  fasen  och  de  företag  som  gått  vidare  är  i
bokstavsordning följande: Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation och Tieto Fin-
land Ab.
Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt tog vid sitt sammanträde 11.6.2018/§100 ställning till
medverkandet i konkurrensutsättningen som förvaltas av Mellersta Finlands sjukvårdsdi-
strikt och Kuntahankinnat. Vid sitt sammanträde 27.8.2018/§116 beslutade styrelsen att
medverka i ifrågavarande konkurrensutsättning.
Styrelsen har dessutom vid sitt sammanträde 1.10.2018/§145 fått ta del av en lägesöversikt
om konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet samt den samarbetsmodell
som används i samband med konkurrensutsättningen.
Nu har man i konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet gått en fjärde och
antagligen en sista förhandlingsomgång med leverantörerna.  Under den här omgången har
man koncentrerat sig bland annat på att precisera avtalen och få leverantörernas syn på ex-
empelvis förslagen till pilotförsök. Betraktat från Vasa sjukvårdsdistrikts perspektiv har det
viktigaste temat i förhandlingarna varit systemets tvåspråkighet.
Det avtal som ska skickas till kommunerna angående klient- och patientdatasystemet har re-
dan varit på en första kommentarrunda hos kommundirektörerna, och finslipas nu för tillfäl-
let. Målet är att avtalet ska kunna skickas till kommunerna ännu före jul.

SVD:S DIR.: Styrelsen ges en lägesöversikt över konkurrensutsättningen av
klient- och patientdatasystemet för kännedom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 148 1.10.2018
Styrelsen 184 12.12.2018

§ 148 Sammanslagning av Vasa sjukvårdsdistrikts och Jakobstads social- och hälso-
vårdsverks laboratorieverksamhet

CÖL 12
I början av år 2018 så sammanslogs Vasa sjukvårdsdistrikts och Jakobstads social- och häl-
sovårdsverks röntgenfunktioner. Tanken var att framskrida mot samma mål även gäl lande
laboratoriefunktionerna, men ett år senare.
Tjänstemännen har utrett fördelar och nackdelar med en sammanslagning samt kartlagt de
förändringar som en eventuell sammanslagning kräver. Utredningen har omfattat samman-
träden och arbetsgrupper, där anställda haft en bred representation. Även IT-sakkunniga har
deltagit i sammanträden (2M-IT, VSVD:s IT-direktör, Jakobstads IT-chef). Tjänstemän från
bägge organisationer med ansvar för ekonomi- och personalfrågor har medverkat i processen
från första början.
En sammanslagning anses få ett positivt utbyte inom ramen för bland annat följande frågor:
en centralisering av kompetensen stärker helhetsverksamheten, samtidigt som verksamhets-
kontinuiteten lättare kan tryggas av en större enhet och kostnadsbesparingar kan uppnås ge-
nom gemensam upphandling, förvaltning och kvalitetsledning samt gemensamma IT-system
och verksamhetsprocesser. En större verksamhetsenhet kan uppnå skalfördelar genom en
produktionsstyrning av analytiken och en optimal lokalisering av provtagningspunkter.
På laboratoriesektorn pågår det även på riksnivå konsolideringar, och den planerade sam-
manslagningen skulle erbjuda laboratorieverksamheten vid Jakobstads social- och hälso-
vårdsverk tillgång till ett planerat, omfattande in-house-laboratorienätverk. Verksamhets-
mässigt betraktat så får man ett direkt utbyte genom förenhetligandet av undersökningsbe-
teckningar och koder samt priser, eftersom det omedelbart möjliggör en enhetlig handlägg-
ning av laboratorieresultat och remisser. Anställda i bägge organisation kommer då utan
dröjsmål att få tillgång till laboratorieresultat. I och med att det kliniska beslutsfattandet
mycket ofta stödjer sig på laboratorieresultat så blir vårdprocesserna effektivare, samtidigt
som den arbetsinsats som krävs för handläggning av laboratorieresultaten minskar.
En del ändringar i IT-system kommer att genomföras senare. Förändringen i klient- och pa-
tientdatasystemet tas i beaktande vid förenhetligandet av IT-systemen.
Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad har godkänt det avtal som berör en samman-
slagning av laboratorierna (18.9.2018). BILAGA § 148

VSVD:s laboratorium hyr Jakobstads social- och hälsovårdsverks nuvarande utrymmen som
används för laboratorieverksamheten och uppgör ett separat hyresavtal om dem.

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 148 1.10.2018
Styrelsen 184 12.12.2018

VSVD erlägger enligt ett separat avtal en ersättning för Jakobstads social- och hälsovårds-
verks apparater som används i laboratorieverksamheten eller övertar eventuella leasingavtal
som anknyter till dessa apparater eller övriga motsvarande förbindelser som anknyter till
verksamheten. Underhållet av apparater och de avtal som anknyter till detta underhåll över-
förs också på VSVD:s ansvar.
Ett separat avtal uppgörs också om städning och användning av eventuella lagervaror samt
användning av apotek och övrig dylik verksamhet.
Överföringen av personalen som gamla arbetstagare förverkligas enligt ett separat avtal.

CÖL: föreslår att VSVD:s styrelse ska godkänna planen om att VSVD:s
och Jakobstads social- och hälsovårdsverks laboratorieverk-
samhet sammanslås från och med 1.1.2019.

STYR: godkände förslaget enhälligt.
________

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 184 12.12.2018

§ 184 Sammanslagning av Vasa sjukvårdsdistrikts och Jakobstads social- och hälso-
vårdsverks laboratorieverksamhet

FD 46
Representanter för Vasa sjukvårdsdistrikt och Jakobstads social och hälsovårdsverk har efter
styrelsens möte 1.10.2018 på Jakobstads initiativ fört fortsatta förhandlingar om vissa delar i
avtalet, vilket har utmynnat i de tillägg som framgår av det uppdaterade avtalet. Tilläggen
utgör preciseringar av den verksamhet som överlåts och omnämnandet av en tjänsteupp-
handling som påbörjas i december 2018.  BILAGA § 184

FD: föreslår att styrelsen godkänner det uppdaterade avtalet om en
sammanslagning av Vasa sjukvårdsdistrikts och Jakobstads soci-
al och hälsovårdsverks laboratorieverksamhet from 1.1.2019.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 185 12.12.2018

§ 185 Fastställande av resultatenheternas officiella namn och ansvarspersoner inom
sjukhusets ansvarsområden och serviceområden för 2019

FD  47

Sjukhusets verksamhet är indelad i ansvarsområden och serviceområden och dessa i sin tur i
resultatenheter, vilka finns officiellt fastslagna i samkommunens kontoplan. Styrelsen fast-
ställer årligen resultatenheterna och deras officiella namn samt ansvarspersoner för dessa.
Ansvarspersonerna är ansvariga för budget, för personalkostnader, för godkännande av ut-
gifter och anskaffningar samt för verksamheten på den nämnda resultatenheten. Listan över
resultatenheter och ansvarspersoner finns bifogat i bilaga.

För de flesta enheter fastställs en ordinarie ansvarsperson och en ställföreträdare. Rollen
som ansvarsperson är knuten till chefskapet på enheten och kan inte delegeras. Vid sjukfrån-
varo eller semestrar o dyl. sköts rollen av en annan utsedd vikarie i fall ställföreträdaren inte
är på plats.

Lista över resultatenheter och ansvarspersoner
BILAGA § 185

FD: föreslår att styrelsen fastställer resultatenheterna, deras namn
och ansvarspersoner.

 STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 186 12.12.2018

§ 186 Utnämnande av förmän med beslutanderätt i personaladministrativa ärenden
2019

FD 48

Enligt förvaltningsstadgan fastställer styrelsen varje år de personer som ska fungera som
förmän och som har rätt att besluta i personaladministrativa ärenden. En förteckning med
förmän och deras ställföreträdare har sammanställts. Om det inte utsetts någon ställföreträ-
dare, går beslutsrätten uppåt i organisationen till förmannens förman. När det väljs en ny
tjänsteinnehavare överförs också ansvaret till denna.

Förteckning över förmän med beslutanderätt i personalärenden
BILAGA § 186

FD:  föreslår att styrelsen godkänner förmannalistan enligt bilaga.

FD:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 187 12.12.2018

§ 187 Kapitalinsats i TeeSe Botnia Oy Ab

FD 49
TeeSe Botnia Oy Ab har till sina ägare  (Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun)
framfört en begäran om dels en placering av fritt eget kapital om 400 000 € och dels en an-
hållan om bidrag om  400.000 euro, dessa fördelade mellan ägarna i förhållande till den till
bolaget överförda personalmängden.  Överföringen av personal till bolaget var från Vasa stad
500 och från Vasa sjukvårdsdistrikt 200.

Anhållan skulle fördelas enligt följande:
- Vasa stad, placering i fritt eget kapital 284.900,28 €euro och bidrag likaså 284.900,28

euro
- VSVD, placering i fritt eget kapital 115.099,72 euro som bidrag 115.099,72 euro
Bolaget bildades med ett aktiekapital om endast 100.000 euro vilket gett bolaget problem
med kassalikviditeten och tillsammans har Vasa stad och sjukvårdsdistriktet diskuterat fram
en lösning om en kapitalplacering med 400.000 som skulle höja det egna kapitalet till totalt
500.000 euro. Eventuella framtida nya ägare som överför betydande mängd personal förut-
sätts vara beredda på motsvarande arrangemang.

Bolaget  anhåller  också  om 400.000 euro  i  verksamhetsbidrag  eftersom bolaget  enligt  pro-
gnoserna  för  2018  kommer  att  uppvisa  ett  underskott  om  434.000  euro.  Underskotten
kommer speciellt från logistikservicen och från matservicen, 182.000 euro respektive
252.000 euro. Vasa sjukvårdsdistrikt köper inga tjänster från logistikservicen inom TeeSe
Botnia  Oy  Ab,  varför  det  inte  finns  någon motivering  för  att  ge  verksamhetsbidrag  till  den
enheten. Vad beträffar matservicen så uppstår underskottet på grund av att Vasa stad tidiga-
re beviljat hyresbidrag eftersom endast direkta hyror har kunnat medtas i statsandelskalky-
lerna. Det finns heller ingen motiverad grund för sjukvårdsdistriktet att bevilja något bidrag
till matservicen. Vasa stad föreslår i sin beredning ett verksamhetsbidrag om 200.000,- euro

TeeSe:s styrelseprotokoll som BILAGA § 187

FD: föreslår att förhöjningen av det egna kapitalet sker genom en ka-
pitalplacering om 115.100 euro och att inget verksamhetsbidrag
beviljas.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 188 12.12.2018

§ 188 Protokollförteckning

FD 50
Protokoll för sektionen för ägarstyrningen 5/2018, 27.9.2018

Protokollet som BILAGA § 188

FD: protokollet antecknas för kännedom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 189 12.12.2018

§ 189 Utvärdering och rapportering inom intern kontroll och riskhantering

FD 51
Förvaltningsplanerare Paula Granbacka har ansvarat för den interna revisionen sedan
hösten 2017 vid sidan om sina andra arbetsuppgifter. För att bli bekant med nuläget har hon
utfört förmannaintervjuer under senhösten 2017 och våren 2018 därverskötarna samt
cheferna inom stödservice har blivit intervjuade. En kort sammanfattning av in-
tervjuresultaten presenteras på mötet.

De redovisningsskyldiga ansvarar för att den interna kontrollen och riskhanteringen är re-
sultatrik och därför bör man nu  komma överens om uppföljningsförfarandena till styrelsen
så att styrelsen i fortsättningen har underlag till att i verksamhetsberättelsen årligen ge en
rapport om hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad. I fortsättningen kun-
de den årliga utvärderingen och rapporteringen ordnas med hjälp av en webropol –förfrågan
som riktas till alla ansvarsområdeschefer, serviceområdeschefer samt högsta ledningen.

Förslag till förfrågan i bilaga BILAGA § 189

FD: styrelsen antecknar presentationen för kännedom och godkän
ner användningen av förfrågan som uppföljningsförfarande
inom intern kontroll och riskhantering.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 190 12.12.2018

§ 190 Ändring av tidpunkten för styrelsens möte i januari

FD 52
Styrelsen har fastställt tidpunkten för mötet till 16.1.2019 kl 9:00

FD: ny tidpunkt för mötet föreslås bli 17.1.2019 kl 9:00.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 191 12.12.2018

§ 191 Ersättning för merarbete

Styr. ordf. 4
Några av sjukvårdsdistriktets tjänstemän har, utöver sitt eget arbete, under året 2018 utfört
merarbete som hänför sig till beredningen av det nya landskapet. Merarbetet har varit så om-
fattande  att  det  är  skäl  att  på  något  sätt  ersätta  dem för  detta.  Personalsektionen förde  en
principiell diskussion i ärendet vid sitt sammanträde 28.11 och beslöt föreslå för styrelsen att
följande tjänsteinnehavare omfattas av ersättningen för merarbetet:
distriktets direktör Marina Kinnunen
förvaltningsdirektör Olle Gull (fram till 5.8.2018)
ekonomidirektör Lena Nystrand och
HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl

Ersättningen kan uträknas på olika sätt men det vanliga inom den offentliga sektorn är att
den uppgår till 2-6,5 % av månadslönen. Den skäliga procentsatsen i det här fallet utifrån en
helhetsbedömning är 4 % på den uppgiftsrelaterade lönen.

Lönesättningsprinciper för personal som arbetar i projekt och utvecklingsarbeten
BILAGA § 191

Eftersom ordinarie föredragande omfattas av förslaget föredras ärendet av styrelsens ordfö-
rande.

Styrelsens ordförande:
föreslår att styrelsen i enlighet med personalsektionens förslag
besluter ersätta ovan nämnda tjänsteinnehavare för under året
2018 utfört merarbete enligt en skäligen beprövad nivå.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 192 12.12.2018

§ 192 Samarbetsavtalen mellan Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens respektive
Mellersta Österbottens och Jakobstads räddningsverk

FD 53
De samarbetsavtal som sjukvårdsdistriktet har ingått med Österbottens räddningsverk samt
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk är från 2013. Nu har det
uppstått ett behov att uppdatera avtalet med Österbottens räddningsverk  för att det ska
motsvara nuläget men också pga att ansvarsfrågorna och arrangemangen reviderats av prak-
tiska orsaker. En ny aspekt som inte har beskrivits i det gällande avtalet är fältchefens ar-
betspar som tillhandahålls av räddningsverket. Dessutom ska samarbetsforumet enligt det
tidigare avtalet sammanträda två gånger per år, men i praktiken har det inte funnits något
behov för ett dylikt förfarande, varför samarbetsforumet enligt det nya avtalet ska samman-
träda minst en gång per år. I det tidigare avtalet ansvarade räddningsverket för ICT-
utrustningen i ambulanserna, medan sjukvårdsdistriktet ansvarade för programmen, men
med tanke på underhållet skulle det vara ändamålsenligt om sjukvårdsdistriktet ansvarade
för bägge.

Frågan om längden på avtalet med Mellersta Österbottens och Jakobstads räddningsverk
preciseras på mötet.

Samarbetsavtalen jämte kompletteringsavtal är anslutna som bilaga.
BILAGA § 192

FD: Föreslår att styrelsen ska godkänna det föreslagna samarbetsav-
talet med Österbottens respektive Mellersta Österbottens och
Jakobstads områdets räddningsverk.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen       193        12.12.2018

§ 193 Information, meddelanden, initiativ, frågor



Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Styrelsesammanträdet 12.12.2018

Besvärsförbud

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

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.
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