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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 21 Anomus vapaasta terveystieteellistä tutkimustoimintaa varten; Mari Plukka 
 
§ 22  Päätösluettelo; F-peruskorjaus vaihe 2 kokonaisurakka; Rakennus K. Karhu Oy, 

7 292 000 € (alv 0%) 
 
§ 23 Personaladministrativt beslut 
 
§ 24 Päätösluettelo; Naistentautien poliklinikan ultraäänilaite; GE Healthcare Finland 

Oy, 48 ooo € 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

2019 

§ 28 UÄ-laitteen hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 35 Chefsöverläkarens direktiv; Anvisning om överlåtelse av produkter och utrust-

ning inom hälso- och sjukvården till patienter för hemmabruk/ Ohjeistus tervey-
denhuollon laitteiden ja tarvikkeiden luovuttamisesta potilaalle kotikäyttöön. 

 
§ 36  Irtisanoutuminen jatkuvasta palvelusuhteesta; vastuualuejohtaja Juha Kemppi-

nen 
 
§ 37  Luottamuksellinen asia 
 
§ 38 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Iäkkään paksusuolisyöpäpotilaan leikka-

ushoito: toimintakyky, elämänlaatu ja ennuste”; Jan Andersén 
 
§ 39 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation. 
  
§ 40 Tutkimushankehakemus; ”Digitaalinen palvelumuotoilu sairaanhoitopiirien 

teknologisten innovaatioiden käyttöönotossa; Sanna Ryynänen, Lapin Yliopisto 
 

§ 41 Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä 
 
§ 42 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Retrospective non-interventional chart 

review study of the dosing and short-term clinical outcomes of patients with 
Crohn’s disease treated with ustekinumab in Finland”; Christian Nielsen 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 19 Opinnäytetyön lupa-anomus 
 
§ 20 Johtajaylihoitajan ohje ”Tuntilistalle otetaan töihin vain poikkeustapauksessa” 
 
§ 21 Opinnäytetyön lupa-anomus  
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Direktiv för den interna revisionen 

 

 

1 §  

Bakgrund och syfte 

 

Den interna revisionen är styrelsens och ledningens verktyg för att förvissa sig om den interna kontrollens 

tillräcklighet. Intern revision kan sägas omfatta alla de åtgärder och rutiner med vilka organisationen strävar 

efter att säkerställa att den uppnår de mål som uppställts för verksamheten och tryggar kontinuiteten i 

verksamheten, dvs. ser till att verksamheten är framgångsrik och laglig. I praktiken betyder det här att: 

 

 den information som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig  
 lagstiftning, myndighetsföreskrifter och beslut fattade av olika organ iakttas  
 egendom och resurser tryggas. 

 

Det här är alltså en process som anknyter till den dagliga ledningen och styrningen samt det dagliga arbetet. 

Den interna kontrollen omsätts i praktiken av människor på alla nivåer i organisationen – och består inte 

enbart av olika principer, anvisningar, system och modeller. I vår arbetsdag kommer den interna kontrollen 

till uttryck bland annat genom att uppgifter, befogenheter och ansvar är tydligt fördelade, genom kontroll- 

och rapporteringsskyldigheter, genom skydd av information och informationssystem, genom skydd av 

egendom och avtalshantering. Ansvaret för den interna kontrollen ligger utöver på ledningen även på alla de 

övriga personer som ansvarar för måluppfyllelsen. Riskhanteringen är ansluten till den interna kontrollen, 

eftersom måluppfyllelsen påverkas av varierande externa händelser som organisationen inte kan påverka i 

någon större utsträckning. Genom riskhantering kan man få en rimlig visshet om att den operativa ledningen 

och styrelsen i tid blir medveten om inom vilken tidsram de uppställda målen kommer att uppnås. 

 

Den interna revisionen hjälper organisationen att nå målen genom att erbjuda ett systematiskt angreppssätt 

för att utvärdera och utveckla organisationens riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesser. 

 

I den interna revisionen tillämpas etiska kriterier och förhållningsregler (IIA) som uppgjorts av branschens 

fackorganisation. Dessa kriterier och förhållningsregler omfattar integritet, objektivitet, konfidentialitet och 

kompetens. 
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Integritet skapar förtroende och bildar grunden för tilliten till revisorns omdöme. Revisorn ska utföra sitt 

arbete på ett ärligt, noggrant och ansvarsfullt sätt samt följa lagar och tillhandahålla de uppgifter som lagar 

och professionen förväntar samt respektera och verka för organisationens legitima och etiska mål. 

 

Revisorn ska inte medvetet delta i illegal verksamhet eller vara involverad i för yrkeskåren eller 

organisationen diskrediterande sammanhang. 

 

Objektivitet: Revisorn ska visa högsta grad av yrkesmässig objektivitet vid insamling, utvärdering och 

kommunikation av information om den verksamhet eller process som granskas. Revisorn ska göra en 

balanserad utvärdering av alla relevanta omständigheter och får inte otillbörligt låta sig påverkas av sina 

egna eller andras intressen i sina 

bedömningar. Revisorn ska inte delta i någon aktivitet eller relation som försvagar eller kan antas försvaga 

deras opartiska utvärdering. Revisorn ska inte motta något som kan störa eller som kan antas störa det 

professionella omdömet. Revisorn ska tillkännage alla väsentliga saker som han/hon känner till och som kan 

ge en felaktig bild av de bedömda funktionerna om de utelämnas. 

 

Konfidentialitet: Revisorn ska respektera värdet av och äganderätten till informationen de får tillgång till och 

får inte röja denna utan särskilt tillstånd, förutsatt att det inte finns juridiska eller yrkesmässiga skyldigheter 

att göra så. Revisorn ska omsorgsfullt använda och skydda den information han/hon får tillgång till i arbetet, 

och ska inte använda information för egen vinning och inte heller på något sätt som skulle vara oförenligt 

med lag eller skadligt för organisationens legitima och etiska målsättningar. 

 

Kompetens: Revisorn ska tillämpa de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som krävs för utförande av 

uppgiften. Revisorn ska utföra sitt revisionsuppdrag i överensstämmelse med de professionella standarderna 

samt kontinuerligt höja sin yrkeskompetens samt effektiviteten, verkningsfullheten och kvaliteten på sina 

tjänster. 

 

I sjukvårdsdistriktet sköter en planerare inom förvaltningen om de revisorsuppgifter som hör till den interna 

revisionen med en arbetsinsats på 50 procent. 
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2 §  

Befogenheter, ansvar och rätt till tillgång till information 

 

Administrativt verkar den interna revisionen under ekonomiförvaltningen samt rapporterar till 

sjukvårdsdistriktets direktör om de fynd som den interna revisionen observerat vid revisionen av 

verksamheten. Styrelsen får årligen en sammanfattning över den revision som genomförts, och vid behov en 

precisare redogörelse för enskilda revisioner. Internrevisionens arbetsfält täcker samtliga organisationens 

verksamhetsområden med undantag för samkommunens fullmäktige och styrelse. Internrevisionen granskar 

inte heller klinisk/ vårdrelaterad verksamhet och en granskningsuppgift ger inte rätt att ta del av 

patientuppgifter. 

 

Den interna revisionen är oberoende av de funktioner som granskas.  

Den interna revisionen har inga befogenheter eller ansvar gentemot de funktioner som granskas. 

Den interna revisionen skall iaktta de stadganden och bestämmelser som utfärdats om hemlighållande av 

uppgifter.  

 

Den interna revisionen har rätt att för sin revisionsuppgift få nödvändiga uppgifter och dokument, träffa 

nödvändiga personer och få tillgång till att granska fysisk egendom som anknyter till ärendet. Därtill är den 

berättigad att av verksamhetsenheterna få den hjälp som behövs med tanke på skötseln av uppgifterna.  

 

 

3 §  

Uppgifter 

Den interna revisionen har till uppgift att i enlighet med arbetsprogrammet eller som särskilt tilldelade 

uppgifter granska och utvärdera: 

 

1. verksamhetens resultatmässighet, garanterandet av egendomen samt resursanvändningen 

2. kontroll- och riskhanteringsmekanismernas tillräcklighet och ändamålsenlighet 

3. tillförlitligheten, rättidigheten och ändamålsenligheten i fråga om rapportering och annan 

informationsgång 

4. riktigheten, efterlevnaden och ändamålsenligheten beträffande beslut, avtal och direktiv. 

 

Därtill ska intern revisionen 

5. delta som sakkunnig i olika utvecklingsprojekt enligt särskild överenskommelse 

6. ge råd till samkommunens olika enheter i frågor som berör intern kontroll 

7. utvärdera anordnandet av interna kontrollen i samband med det årliga bokslutet 
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8. upprätthålla ett kvalitetssäkringssystem som täcker internrevisionens samtliga verksamhetsområden 

 

Intern revisionen rapporterar observerade brister och föreslår förbättringsåtgärder. 

 

 

4 §  

Planering 

Den interna revisionen bygger på en riskorienterad planering. I det arbetsprogram som årligen uppgörs för 

den interna revisionen iakttas de risker som anknyter till organisationens verksamhet och ekonomi, 

betydelsefulla förändringar i verksamheten och ledningens synpunkter. Arbetsprogrammet fastställs av 

sjukvårdsdistriktets direktör. Arbetsprogrammet ges revisionsnämnden samt den externa revisorn tillkänna.  

 

Utöver arbetsprogrammet kan revisorsassistenten ta emot extraordinära uppgifter om vilka överenskommes 

skilt med sjukvårdsdistriktets direktör.  

 

 

5 § 

Arbetsmetoder 

Den interna revisionen bygger på insamling av objektiva observationer, varefter dessa observationer används 

för att skapa en helhetsbild av situationen. 

 

Syftet med den interna revisionen är att ge organisationen en opartisk bedömning av riskhantering, tillsyn 

eller lednings- och förvaltningsprocesser. 

Det hör till revisionsuppdraget att fastställa mål för revisionen, inhämta bestyrkande information och 

analysera denna information, göra slutsatser och vid behov avge rekommendationer om hur 

missförhållanden ska korrigeras och verksamheten ska utvecklas. Den bestyrkande informationen kan 

förvärvas exempelvis genom analytiska metoder, undersökning av dokument, observationer och intervjuer. 

Den interna revisionen beskrivs och rekommendationer avges i form av en revisionsrapport. Denna kan även 

inrymma ställningstaganden av personer som ansvarar för den granskade verksamheten, dvs. hur de anser 

att utvecklingsförslagen borde omsättas i praktiken. 

 

Konsultationer omfattar rådgivning och andra tjänster av liknande karaktär som har till syfte att ge 

organisationens funktioner ett mervärde men också rekommendationer om hur organisationens 
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riskhanterings-, tillsyns- samt lednings- och förvaltningsprocesser borde utvecklas, men utan att den interna 

revisionen tilldelas ett beslutsansvar. 

Konsultationstjänster kan bland annat innefatta rådgivning (inkl. enskilda ställningstaganden och 

kommentarer), handledning av självutvärderingar och utbildning i områden som hör till den interna 

revisionens sakkunskap. Karaktären och omfattningen av konsultationen ska överenskommas med kunden 

för att den interna revisionen ska kunna slå vakt om sin opartiskhet och objektivitet. 

 

 

6 §  

Rapportering och uppföljning 

Den interna revisionen avger en rapport om sitt arbete till sjukvårdsdistriktets direktör på överenskommet 

sätt. Styrelsen delges årligen en sammanfattning över genomförda granskningar. Rapport över enskild 

granskning delges ansvarspersonen för den granskade verksamheten samt dennes förman.  

Internrevisionens rapporter ges även revisionsnämnden och externa revisorn tillkänna.  

För extraordinära uppgifter sker rapporteringen enligt skild överenskommelse.  

 

Rapporteringen kan ske muntligt eller skriftligt beroende på signifikansen av revisionsfynden. 
 

Principer för rapporteringen är att 

1. efter fullgjord granskning eller annan uppgift avges skriftlig rapport utan dröjsmål 

2. innan rapport avges diskuteras observationer och åtgärdsförslag med ansvarsperson för den 

granskade verksamheten 

3. ur rapporten framgår granskningens syfte, omfattning och resultat 

4. i fall av upptäckta missbruk underrättas även externa revisionen 

 

Interna revisorn ska följa med att i granskningsrapporter givna åtgärdsförslag behandlas i behörig instans. 

 

 

7 §  

Den interna revisionens ställning gentemot övriga utvärderings- och 

kvalitetssäkringsfunktioner 

Den interna revisionen ska för att minimera överlappningar utbyta information och samordna verksamheten 

med andra interna och externa utvärderings- och kvalitetssäkringsfunktioner, så att dessa tillsammans utgör 

ett heltäckande övervakningssystem. 
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8 § 

Dokumentation och arkivering 

Den interna revisionen ska uppgöra arbetspapper över genomförda granskningar för att påvisa vilka arbeten 

som omfattas av arbetsplanen, men även över övriga genomförda arbeten och granskningar, angivet per 

revisionsobjekt. Arbetspappren ska uppgöras och förvaras så att observationer och rekommendationer kan 

påvisas även i efterskott på basis av dem. 

 

Internrevisionens granskningsrapporter arkiveras i enlighet med sjukvårdsdistriktets arkivstadga. 



Uppdatering av 
strategin för 
Västkusten 

Ledningsgruppen för Åbo 
universitetssjukhus 
specialansvarsområde 
11.3.2019 

8.4.2019 

13.5.2019 
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Vision: Västkustens universitetssjukhus 

• Med Västkustens universitetssjukhus avser man enhetliga, högklassiga och 
offentliga specialistsjukvårdstjänster som bygger på de bästa, aktuella och 
evidensbaserade vårdrutinerna samt fortlöpande kvalitetsuppföljning och 
ömsesidig utvecklingsverksamhet 

• Det är ett virtuellt uttryck för det långsiktiga samarbete som de tre 
sjukvårdsdistrikten bedrivit där man inte utesluter möjligheten av en framtida 
gemensam organisation 

• Västkustens universitetssjukhus innebär att undervisning och forskning har en 
stark ställning och närvaro på samtliga tre centralsjukhus 

• Vi delar på våra resurser och styrkor i samarbete och bemöter hot och 
svagheter tillsammans 

 



Våra centrala risker 

• För att trygga verkningsfullheten i vården är det av central vikt att se till att 
specialistvården är säker och håller god klass. Det här förutsätter en 
kompetent personal och gott ledarskap 

• Bristen på specialister hämmar tillgången till tjänster, likvärdighet och en 
optimal organisering av tjänster. Det råder en brist på även andra 
yrkesutbildade personer.  

• De långa avstånden i regionen hämmar rörligheten bland patienter och 
yrkesutbildade personer samt servicetillgången. Investeringar i digitalisering 
skapar nya kostnader – vilket skapar ett behov av att göra saker förnuftigt 
tillsammans. 

• Om patientströmmarna går annanstans kan det här leda till att den kritiska 
patientmängden underskrids. I och med det täta sjukhusnätverket är det 
lättare att ty sig till valfrihet som överskrider även landskapsgränser 

. 



Våra centrala styrkor 

• I samtliga sjukvårdsdistrikt är man i kunnig i kvalitetsarbete. Tack vare det kan vi 
stärka den kundorienterade verksamheten, patientsäkerheten och främjandet av 
bra vårdrutiner.  

• Vi har redan ett gemensamt cancercenter och specialiteterna bedriver samarbete. 

• Ett bra varumärke bygger på bra tjänster och en förmåga att konkurrera om 
kompetent personal. Den egna verksamhetens dragningskraft är ett sätt att 
behärska kostnaderna.  

• Sjukhusets universitetspräglade natur är en stark attraktionsfaktor. 

• Vi har ett gemensamt universitet. Läkarnas grund- och specialiseringsutbildning 
understöds i hela området. Vi samarbetar med andra högskolor.  

• Vi kan allt oftare tillhandahålla tjänster oberoende av det fysiska läget. Invånarna i 
området har en god beredskap att använda sig av digitala tjänster. Vi har en 
gemensam aktör som tillhandahåller ICT-tjänster.  

 



Våra strategiska insatsområden 

Utbildnings- och 

forsknings-

samarbete 

Högklassiga och 

åtkomliga tjänster 

görs kundorienterade 

och enhetliga 

Samarbete kring 

digitala tjänster 

Utvecklande av 

konkurrenskraften 

och attraktiviteten 



Åtgärdsrekommendationer: befolkningen 

Vi ser till att servicen är täckande och verkningsfull på 

befolkningsnivå. Vi följer upp kvaliteten, tillgången och 

verkningsfullheten i servicen. 

 

Vi satsar alltjämt på utvecklandet av kvalitet och patientsäkerhet. 

 

Vi bygger upp e-tjänster med gemensamma metoder och 

spelregler. Vi tillhandahåller distanskonsultationer och 

distansutbildning mellan sjukhusen, erbjuder patienterna 

distansmottagningar och möjligheter till elektronisk kommunikation 

och tidsbeställning 

 

Vi lanserar en digital kundhanledning genom att dra nytta av 

gemensamma digitala serviceplattformar. Vi informera befolkningen 

i vårt område om våra tjänster. 



Åtgärdsrekommendationer: personalen 

Vi kartlägger expertbrister och utbildningsbehov med 

framförhållning i samråd. Vi samordnar specialistutbildningen på 

Västkusten samt skapar nödvändiga och ändamålsenliga 

utbildningskanaler. Vi sörjer för tillgången på svenskspråkig 

personal. 

 

Vi ger undervisning  och forskning en stark ställning på samtliga 

sjukhus, så att den utgör en kärnprocess. Vi lyfter externt fram 

oss som en kumpan till universitetssjukhuset genom 

gemensamma tjänster och sakkunniga. 



Åtgärdsrekommendationer: utvecklingsverksamhet 

Vi väljer gemensamma utvecklingsmål och utvecklar 

verksamhetsmodellerna för att få dem enhetliga. Vi stärker 

ledning genom information, kunskapsunderlag, analytik och 

rapportering. 

 

Vi bygger upp e-tjänster med gemensamma metoder och 

spelregler. Vi tillhandahåller distanskonsultationer och 

distansutbildning mellan sjukhusen, erbjuder patienterna 

distansmottagningar och möjligheter till elektronisk 

kommunikation och tidsbeställning.  

 

Vi utreder alternativa affärsverksamhetsmodeller i anslutning till 

utvecklandet av konkurrenskraften. 



Verkställande och uppföljning av strategin 

• Ledningsgruppen för Åbo 
universitetssjukhus specialansvarsområde 
tryggar verkställandet av strategin genom att 
årligen planera åtgärder och 
uppföljningsmätare med fastställda 
målnivåer 

• Verkställandet av strategin tas årligen till 
styrelsen för respektive sjukvårdsdistrikt 



Lupapyyntö:  

1) Käytettyjen kemian ja immunokemian analysaattoreiden 
suorahankinta Pietarsaaren sairaalan laboratorioon  

Esitys: 

Rochella on varastossaan noin vuoden Fimlabissa käytössä ollut 
laitteisto, joka sisältää Pietarsaaren laboratorion tarpeet täyttävän 
kemian ja immunokemian analysaattorikokonaisuuden. Rochen 
hintatarjous näille laitteille Pietarsaaren laboratorioon käyttökuntoon 
saatettuna on 75 000 €. Tämän laitehankinnan myötä saavutetaan myös 
n. 100 000 € säästö käyttökustannuksissa/vuosi. 

Vastaavan uuden laitekokonaisuuden hinta on 250 000 – 500 000 € 
laitevalmistajasta riippuen. 

Perustelut: 

-Nykyiset laitteet vanhat ja huonokuntoiset; Suomessa ei enää vastaavia 
laitteita eikä huoltoa (tilataan nyt ulkomailta) 

-V. 2018 Pietarsaaren kaupunki antanut luvan laitteiston uusimiseen 
palvelusopimusperiaatteella, mutta hankintaa ei ehditty tehdä 

-Vaasan ja Pietarsaaren laboratoriot voivat toimia toistensa vara- ja 
tukilaboratorioina vain niiltä osin kuin laitteistot ja menetelmät ovat 
yhteneväiset 

2) Hyytymisanalysaattorin hankinta Pietarsaaren laboratorioon 
Vaasan kilpailutuksen yhteydessä 

 
Esitys: 

VKS A-listalle on varattu v. 2019 140 000 € kahden 
hyytymisanalysaattorin hankintaan. Alustavien hintatiedustelujen 
perusteella on mahdollista saada kolme laitetta samaan hintaan 

Perustelut: 
-Hankinta Pietarsaareen ja uusi kilpailutus tulee joka tapauksessa 
ajankohtaiseksi v. 2020 
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