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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
   
§ 53 Päätösluettelo; Sydänultraäänilaite; Philips Oy, 119 272 € 
 
§ 54  Päätösluettelo; Kaksi ultraäänilaitetta; Sonar Oy, 155 000 € 
 
§ 55 Päätösluettelo; Näönhuollon apuvälineet 2020 – 2021; Instru Optiikka Oy, 

80 000€ 
 
§ 56 Päätösluettelo; Sisätautipoliklinikan reuma-ultraäänilaite; Sonar Oy, 43 500 € 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
 

§ 49 Päätös luovutettavista instrumenteista Morogoroon Tansaniaan 

§ 50 Apuvälineen luovutus Folkhälsanille 

§ 51 Lifemed Oy:n hankintaoikaisupyyntö 

§ 52 Exera-keskusyksikön ja valolähteen hankinta 

§ 53 ABBOTT –vieritestilaitteen ja reagenssien hankinta 

§ 54 ENMG-laitteen hankinta 

§ 55 Korvausvaatimus kadonneesta rahasummasta 

§ 56 Korvausvaatimus kadonneista silmälaseista 

§ 57 Korvausvaatimus kadonneista erikoisrintaliiveistä 

§ 58 Korvausvaatimus rikkoutuneesta paidasta 

§ 59 Ersättningskrav för sprucken tandprotes 

§ 60 Ersättningskrav för onödigt vaccin 

§ 61 Ersättningskrav för borttappade skor 

§ 62 Ersättningskrav för borttappade glasögon och fodral 

§ 63 Ansökan om Vacks verksamhetsbidrag 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
  
 
 
§ 92 Lupa kandidaatti- ja maisteritason opinnäytetyöhön ”Virheenhallinta hierarkki-

sen ja jaetun johtamisen rajapinnalla; johtamisen vaikutus virheenhallintaan tur-
vallisuuskriittisissä ympäristöissä; Mikko Jaakko Lehtimäki, Vaasan yliopisto 

 
§ 93 Palkankorotuksen sekä lisän myöntäminen 
 
§ 94 Irtisanoutuminen jatkuvasta palvelusuhteesta  
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 50 Anvisning; Bedömning av behov av ordnande av tilläggspersonal i vårdarbetet 

när en psykiatrisk patient överförs till en somatisk enhet för vård/ Hoitohenkilö-
stön lisätarpeen arviointi ja järjestäminen psykiatrisen potilaan siirtyessä somati-
ikan yksiköihin hoitoon 

 
§ 51 Opinnäytetyölupa; ”Perehdytyksessä esiintyvät arvot terveydenhuollon yksikös-

sä” 
 
§ 52  Forskningstillstånd; ”Vårdpersonals kunskap om afasi och deras erfarenheter av 

att kommunicera med personer som har afasi” 
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    UTKAST 

 

 

 

UTKAST TILL KÖPEBREV OM ÖVERLÅTELSE AV 

VERKSAMHET 
 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 

 

Fimlab Laboratoriot Ab  

 

__.__.2019 
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De undertecknade avtalsparterna har idag uppgjort följande köpebrev om överlåtelse av 

affärsverksamhet. 

1. Parter 

 

Vasa Sjukvårdsdistrikt samkommun (senare säljare), Fo-nummer 0349388-3 

Fimlab Laboratoriot Ab (senare köpare), FO-nummer 2392519-6 

 

2. Bakgrund och syfte

Säljaren har beslutat sälja och överlåta den laboratorieverksamhet som hänför sig

till den verksamhet som bedrivs av Vasa sjukvårdsdistrikt till köparen som obrutet

kommer att fortsätta att bedriva den verksamhet som avses i detta köpebrev från

och med verkställigheten av överlåtelsen.

Verksamhetsöverlåtelsen omfattar samtliga sakkunnigtjänster, snabbanalytiska

tjänster och provtagningstjänster som tillhandahålls av den kliniska kemin och

hematologin, de kliniska mikrobiologiska undersökningstjänsterna,

blodcentralstjänsterna samt laboratoriet i nuvarande omfattning, såväl

innehållsmässigt som regionalt. Separat konstateras att Köparen förbinder sig att

även i fortsättningen tillhandahålla tjänster både på finska och svenska efter

Säljarens behov samt att anpassa serviceinnehållet och det regionala utbudet

efter Säljarens förhandenvarande behov.

Verksamhetsöverlåtelsen omfattar dessutom klinisk fysiologiska undersökningar

på basnivå (EKG-registreringar och spirometrier), vilka hänför sig till

provtagningsuppgifter som tas av personer som avklarat en utbildning för

laboratorieskötare/bioanalytiker. Verksamhetsöverlåtelsen omfattar varken klinisk

fysiologiska eller isotopmedicinska undersökningar eller klinisk neurofysiologiska

undersökningar på specialistnivå.

Samtidigt konstateras att Köparen har ensamrätt att anskaffa den

patologilaboratorieverksamhet som idkas av Säljaren till liknande eller

motsvarande prissättningsgrunder och villkor som anges i detta köpebrev,

förutsatt att Säljaren beslutar att inte längre idka denna verksamhet i egen regi.

Säljaren reserverar på motsvarande sätt rätten att förutsätta att Köparen

anskaffar den patologilaboratorieverksamhet som Säljaren idkar i enlighet med de

principer som anges i detta köpebrev. Ovanstående utlåtanden angående

patologilaboratorieverksamheten är i kraft till 31.12.2024.

För tydlighetens skull konstateras att verksamheten inom patologin omfattar

undersökningstjänsterna inklusive de medicinska utredningar som utförs av

patolog i syfte att fastställa dödsorsak, men inte övriga funktioner och tjänster

eller utrymmen, förnödenheter och personal som hänför sig till bevaring eller

hantering av avlidna.

Syftet med den verksamhetsöverlåtelse som fastställs i detta köpebrev är att

effektivera och utveckla idkandet av och verksamhetsförutsättningarna för den

laboratorieverksamhet som tidigare idkats av Säljaren och som Köparen köpt med
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detta köpebrev, men även tillhandahållandet av de tjänster som hänför sig till 

affärsverksamheten och som ska tillhandahållas i samarbete till godo för bägge 

avtalspart.  

Avtalsparterna avser genomföra denna verksamhetsöverlåtelse så att Köparen i 

fortsättningen i samarbete har möjlighet att ordna de laboratorietjänster som 

Köparen behöver på ett kostnadseffektivt sätt och på affärsverksamhetsmässigt 

hållbara grunder men även så att man kan trygga en tillräcklig servicenivå. 

Med detta köpebrev överlåter Säljaren samtliga anläggningstillgångar, 

omsättningstillgångar, avtal, know-how, immateriella rättigheter till Köparen samt 

övriga uppgifter och filer som är nödvändig för Köparen med tanke på den 

verksamhet som överlåts och om vilket parterna inte ömsesidigt avtalat om något 

annat. 

Härmed konstateras att innan överlåtelsen av affärsverksamheten kommer 

parterna att sluta ett separat ramavtal om laboratorietjänster och kompletterande 

tjänster, vilket kompletteras med serviceavtal om de produkter och tjänster som 

ska säljas. I anslutning till ramavtalet överenskommer man om hur 

serviceproduktionen ska uppföljas och utvecklas regelbundet tillsammans. Därtill 

uppgör parterna eventuella, separata serviceavtal om vilka tjänster Köparen 

kommer att köpa av Säljaren.  

 

3. Ägande- och besittningsrätt 

Ägande- och besittningsrätten till de medel som hänför sig till den 

affärsverksamhet som överlåts överförs till Köparen 1.3.2020 kl. 0.01. Köparen 

tar vid ögonblicket för överföringen även över de skyldigheter som hänför sig till 

den affärsverksamhet som överlåts. 

För tydlighetens skull konstateras att Säljaren ansvarar för funktioner, kostnader 

och intäkter tills 29.2.2020 kl. 24.00, medan köparen ansvarar för dem från och 

med 1.3.2020. 

4. Köpeskilling  

Den totala köpeskillingen är tre miljoner tvåhundratusen (3 200 000,00) euro. 

Den totala köpeskillingen innefattar eventuell mervärdesskatt och övriga skatter 

samt anläggningstillgångar som hänför sig till den affärsverksamhet som överlåts. 

De anläggningstillgångar som överlåts innefattar de apparater och inventarier 

samt licenser och/eller övriga användningsrätter till IT-program som är 

nödvändiga för laboratorieverksamheten och vilka uppges i ett separat register 

över anläggningstillgångar. Köpeskillingen inrymmer även den mängd reagenser 

och förnödenheter som behövs för att verksamheten ska kunna tillhandahållas 

oavbrutet. Därutöver innefattar köpeskillingen ett affärsvärde som baserar sig på 

den omfattning och mängd som är rådande vid köpögonblicket då Vasa 

sjukvårdsdistrikts laboratorieverksamhet överlåts.  

Den totala köpeskillingen är fördelad på följande sätt: Enligt bokslutsvärdet per 

29.2.2020 så blir köpeskillingen för apparater och inventarier, immateriella 

rättigheter samt IT-program/licenser 178 910,90  euro. Köpeskillingen för 

affärsvärdet är 3 021 089,10 euro. 
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Om man efter det ögonblick då man räknat ut köpeskillingen för 

anläggningstillgångarna anskaffat nya anläggningstillgångar, vilka inte har 

beaktats i beräkningen, och vilka köparen anser vara nödvändiga för 

verksamheten, uppgör man ett separat köpebrev över dessa. 

 

5. Erläggandet av köpeskilling 

Köpeskillingen på tre miljoner tvåhundratusen (3 200 000) euro erläggs till det av 

Säljaren uppgivna bankkontot senast 29.2.2020. 

 

6. Avtal 

Säljaren förbinder sig att överföra alla avtal till Köparen, vilka är väsentliga för 

Bolagets verksamhet och vilka hänför sig till den affärsverksamhet som överlåts. 

Om något avtal inte kan överlåtas på grund av att Säljarens samarbetspart inte 

ger sitt samtycke till överlåtelsen av avtalet, och det därför inte kan överlåtas till 

Köparen, så förbinder sig Säljaren att agera som Köparens representant i frågor 

som hänför sig till ifrågavarande avtal. Säljaren fakturerar Köparen för de direkta 

kostnader som åsamkas Säljaren för att denna representerar Köparen i frågor 

som anknyter till detta avtal.  

Säljaren förbinder sig att inom ramen för lagen ge Köparen möjlighet tillgodogöra 

sig av de upphandlingsavtal som Säljaren ingått. 

 

7. Personal 

De anställda som är i arbets- och tjänsteförhållande inom den verksamhet som 

överlåts av Säljaren övergår i Köparens tjänst som personal i 

arbetsavtalsförhållande 1.3.2020. Dessa anställda övergår i Köparens tjänst som 

s.k. gamla arbetstagare. 

Säljaren svarar för alla skyldigheter som hänför sig till de anställda och som 

uppkommer innan överlåtelseögonblicket. Säljaren fakturerar Köparen för de 

semesterdagar, sparade ledigheter, lediga dagar som tagits ut mot 

semesterpenning och övriga motsvarande lediga dagar som införtjänats i 

Säljarens tjänst senast 31.5.2020, men som ska tas ut då arbetstagarna är i 

Köparens tjänst. Köparen förbinder sig att tillställa de uppgifter som Säljaren 

behöver vid faktureringen senast 30.4.2020. Köparen ersätter Säljaren för den 

semesterpenning som införtjänats innan överlåtelseögonblicket under 

innevarande semesterkvalifikationsår. 

Utöver alla ovanstående lönekostnader som anknyter till den personal som 

överlåts så fakturerar Köparen senast 31.5.2020 för de direkta socialavgifter som 

hänför sig till ifrågavarande lönekostnader, vilka Köparen erlägger utgående från 

den gällande avgiftsprocenten för sociala avgifter. 
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Säljaren försäkrar att alla lagstadgade skyldigheter som hänför sig arbetstagarna 

har uppfyllts på tillbörligt sätt före verkställigheten av den avsedda 

verksamhetsöverlåtelsen. 

Säljaren försäkrar att den fört samarbetsförhandlingar med de anställda som 

överförs i den avsedda verksamhetsöverlåtelsen på det sätt som förutsätts av 

Säljaren i lagen om samarbete samt i god tid före verkställigheten av 

verksamhetsöverlåtelsen. Säljaren är ansvarig gentemot Köparen för samtliga 

förbindelser och skyldigheter i sin helhet, vilka hänför sig till de 

samarbetsförhandlingar som Säljaren fört med personalen. 

 

8. Lag som tillämpas och meningsskiljaktigheter 

Meningsskiljaktigheter som föranleds av detta avtal och tolkningar av detta avtal 

avgörs i mån av möjlighet genom förhandlingar. Om ärendet inte kan lösas 

försonligt kan endera avtalsparten ta ärendet till Centralhandelskammarens 

skiljedomstolsinstitut för avgörande enligt de regler som gäller vid förenklat 

skiljeförfarande. 

 

Avtalsexemplar 

 

 

Detta köpebrev har uppgjorts i två (2) likalydande exemplar, ett (1) för 

respektive part. 

 

Vasa ___________ __________2019 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun Fimlab Laboratoriot Ab                                 

 

__________________________ ___________________________ 

Marina Kinnunen Ari Miettinen                              

Sjukvårdsdistriktets direktör Verkställande direktör 

 

 

 

 

BILAGOR 

  



BILAGA

Anläggningstillgångar          Anskaffningsvärde             Bokföringsvärde   

31.12.2019

Bolföringsvärde

28.2.2020

Apparater och utrustning tot.                   387 473,60            156 528,84  144 282,98

+ moms 24 %              178 910,90 
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Kapitel 3 
Personalorganisationen 
 

§ 12 Personalorganisationen 
 

Sjukvårdsdistriktet upprätthåller Vasa centralsjukhus, som är indelat i ansvarsområden och 

serviceområden. Ansvarsområdena och serviceområdena indelas i resultatenheter. 

Ansvarsområdena omfattar de medicinska processer indelade per specialområde, vilka har 

anordnandeansvaret för de tjänster som kommunfaktureras. 

Serviceområdena omfattar de resultatenheter som producerar tjänsterna. 

ANSVARSOMRÅDENA är: 

- operativa ansvarsområdet 

- medicinska ansvarsområdet 

- ansvarsområdet för barn 

- psykiatriska ansvarsområdet 

SERVICEOMRÅDENA är: 

- serviceområdet för läkare och sakkunniga 

- serviceområden för vården: 

o serviceområde för akutvård 

o serviceområdet för öppenvård 

o serviceområdet för bäddavdelningar 

o serviceområdet för kvinnor och barn 

o serviceområdet för psykiatri 

o serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 

o serviceområdet för rehabilitering 

o diagnostikcentret 

- serviceområdet för stödtjänster: 

o serviceområdet för försörjning 

o serviceområdet för förvaltning 

 

I detta kapitel finns det bestämmelser om direktörer och chefer inom ansvarsområdena och 

serviceområdena.  

 

Samkommunen leds av direktören för sjukvårdsdistriktet. Direktören för sjukvårdsdistriktet direkt 

underställda tjänsteinnehavare är chefsöverläkaren, chefsöverskötaren och förvaltningsdirektören.   

BILAGA § 180
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Chefsöverläkaren direkt underställda tjänsteinnehavare är direktörerna för ansvarsområdena. 

Chefsöverskötaren direkt underställda tjänsteinnehavare är överskötarna. 

Förvaltningsdirektören direkt underställda tjänsteinnehavare är chefer och direktörer inom förvaltningen  

och försörjningen. 

Chefsöverläkaren, chefsöverskötaren och förvaltningsdirektören kan ha sig underställd  

sakkunnigpersonal i stabsfunktion. 

 

____________ 

 

 

§ 19 Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning och dess uppgifter 
 

 
Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning består av sjukvårdsdistriktets direktör, 

chefsöverläkaren, chefsöverskötaren, förvaltningsdirektören, HR-direktören, ekonomidirektören och 

juristen.  

Som ordförande fungerar sjukvårdsdistriktets direktör. Ledningsgruppens uppgifter är att svara för att 

sjukvårdsdistriktets verksamhet och resultat motsvarar de av fullmäktige fastställda resultatmålen och 

syftena. 

 
 

 



Asia: Kiireellinen laitehankinta; perustelut 
 
Laite: ENMG 
 
Yksikkö: Kliininen neurofysiologia 4115 
 
Taustaa: ENMG-tutkimus (hermoratatutkimus, ääreishermostotutkimus) on paras 
lääketieteellinen tutkimusmenetelmä, kun potilaan oireet viittaavat ääreishermoston 
vaurioon. ENMG-tutkimuksella selvitetään esimerkiksi hermopinteitä, hermojuuren 
vaurioita, monihermosairauksia (polyneuropatioita) sekä lihassairauksia.  
 
VKS kliinisen neurofysiologian ENMG-laite oli yli 10 v. vanha, mutta toimi 
moitteettomasti kunnes sen piirilevy rikkoontui. Lääkintä- ja viestintätekniikan 
osasto totesi, että kyseinen laitemalli ei ole enää vuosiin ollut tuen piirissä eikä 
laitteen rikkoutuneen osan tilalle saa enää varaosaa. Näin ollen laite on 
korjauskelvoton. ENMG-tutkimuksia tarvitaan keskussairaalassa jatkuvasti, joten 
hankinta on kiireellinen. 
 
Hankinnan kokonaisarvo kaikkine lisäosineen mukaan lukien tietoliikenneyhteydet 
on 33 239 €. 
 
Vaasassa 25.10.2019    Susanna Luukkonen 
     Ylilääkäri, diagnostiikkakeskuksen johtaja 
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VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SAMKOMMUNS BESLUT OM SERVICENIVÅN INOM 

DEN PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN FÖR TIDEN 1.1.2020–31.12.2020   

Uppgjorts och godkänts i styrgruppen för centralen för prehospital akutsjukvård i Åbo 
universitetssjukhus specialupptagningsområde: 24.10.2019     

Godkänt i styrelsen för samkommunen:     

Godkänt i fullmäktige för samkommunen:   

 

1. Verksamhetsmiljö   

Beslutet om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården omfattar den 

prehospitala akutsjukvård som sker i det område som omfattas av samkommunen 

för Vasa sjukvårdsdistrikt (senare samkommun) och för vilken samkommunen bär 

ett organiseringsansvar. Måluppställningen är enhetligt uppgjord och har i enlighet 

med 39 § i hälso- och sjukvårdslagen godkänts i specialupptagningsområdets 

styrgrupp för centralen för prehospital akutsjukvård. Basuppgifterna för området 

presenteras i tabell 1 och specialupptagningsområdets riskklasser presenteras i 

bilaga 1. Den prehospitala akutsjukvården har årligen cirka 19 000 uppdrag i 

samkommunens område.   

Tabell 1. Basuppgifter för området (1. Sotkanet.fi 31.12.2018, 2. Lantmäteriverket 
1.1.2019, 3. CGI 2019)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organiseringen av den prehospitala akutsjukvården   

Samkommunen tillhandahåller den prehospitala akutsjukvården i sitt område i 

samarbete med räddningsverken (Österbotten räddningsverk, Mellersta 

Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk ). Samarbetsavtalen är i 

kraft tillsvidare.   

 

3. Den prehospitala akutsjukvårdens innehåll   

Den prehospitala akutsjukvården omfattar de uppdrag som fastställs i 40 § i hälso- 

och sjukvårdslagen och i 2 § i förordningen om den prehospitala akutsjukvården 

585/2017. Den prehospitala akutsjukvården omfattar första insatser, prehospital 

akutsjukvård på bas- och vårdnivå samt fältchefsverksamhet inom den 

prehospitala akutsjukvården samt en läkarenhet på tjänstetid.  Samkommunen har 

en läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården. Egentliga Finlands 

Sjukvårdsdistriktets namn    Vasa sjukvårdsdistrikt skn   

Invånarantalet i slutet av föregående år 1   169 684   

0 – 14 1   17,3 %   

15 – 64 1   60,2 %   

65 –  1   22,5 %   

THL:s icke ålderskorrigerade prevalensindex 2016 1   88,2   

Områdets totala areal 2    17 081,1 km2   

Varav vatten- eller havsområde 2   10 393,0  km2   

Antalet och fördelningen3 av riskområdesceller (km2)      

     Centralort   15 stycken, 0,2 %   

     Annan tätort   818 stycken, 10,3 %   

     Bebodd landsbygd   1 906 stycken, 24,0 %   

     Övriga områden   5 209 stycken, 65,5 %   

BILAGA § 184/1



 

 

sjukvårdsdistrikt upprätthåller en akutläkarjour i specialupptagningsområdet 

dygnet runt.   

 

Fältcheferna för den prehospitala akutsjukvården ansvarar för den operativa 

ledningen under Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområdes jourhavande 

akutvårdsläkare och den läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården 

i samkommunen.   

 

4. Utbildningskrav som ställs på personal inom den prehospitala akutsjukvården   

4.1 Enheter för första insatsen   

I en enhet för första insatsen ska minst två personer ha en utbildning och 

behörighet som lämpar sig för första insatsen.    

4.2 Enhet inom prehospital akutsjukvården på basnivå   

I en enhet inom den prehospitala akutsjukvården på basnivå ska det finnas 

minst en person med en behörighet som avses i förordningen om prehospital 

akutsjukvård (585/2017). Emellertid ska det i enheten finnas minst en sådan 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om 

yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och som har 

en utbildning som är inriktad på prehospital akutsjukvård.   

4.3 Enhet inom prehospital akutsjukvård på vårdnivå   

Manskapet i en enhet inom den prehospitala akutsjukvården på vårdnivå ska 

med iakttagande av övergångsbestämmelserna ha den behörighet som avses i 

förordningen om prehospital akutsjukvård (585/2017).   

4.4 Enhet inom prehospital akutsjukvård bestående av en person   

En person med behörighet på vårdnivå kan enligt 3 a-punkten i 8 § av den 

förordning som utfärdats om den prehospitala akutsjukvården eller en 

legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården kan enligt 
övergångsbestämmelserna i 11 § 2 mom. utgöra en sådan enhet inom den 

prehospitala akutsjukvården som avses i punkt 4 i 8 § av förordningen och till 

vars uppgifter det hör att bedöma patienternas vårdbehov, inleda omedelbar 

vård och bistå de andra enheterna inom den prehospitala akutsjukvården. Till 

en sådan enhets uppgifter hör inte transport av patienter.   

4.5 Fältchef för den prehospitala akutsjukvården   

En fältchef för den prehospitala akutsjukvården ska uppfylla de behörighetskrav 

som ställs ovan på en förstavårdare på vårdnivå. Dessutom ska fältchefen ha 

tillräcklig administrativ och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård 

och den erfarenhet som krävs för uppdraget. Fältchefen ska ha god förmåga att 

i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.   

4.6 Akutvårdsläkare   

Specialistläkare ska enligt behörighetskraven ha specialläkarrättigheter inom en 

lämplig specialitet och en djup förtrogenhet med prehospital akutsjukvård och 

en tillräcklig kompetens i anestesiologi. Läkare under specialistutbildning ska 

enligt behörighetskraven vara legitimerade läkare samt ha en tillräcklig 

erfarenhet av undersökningen och vården av patienter inom olika specialiteter. 

För att kunna vara verksam i en FinnHEMS-enhet förutsätter man dessutom att 

personen uppfyller de kriterier som fastställts av FinnHEMS Ab och som ställs 
på flygverksamhet.   



 

 

4.7 Avvikande från de utbildningskrav som ställs på personalen   

I situationer där den prehospitala akutsjukvården är utsatt för hög belastning 

och i specialsituationer kan man tillfälligt avvika från de utbildningskrav som 
ställs på personal i enheter för första insatsen samt i enheter inom den 

prehospitala akutsjukvården på basnivå och vårdnivå.   

 

5. Målen för insatstider   

Målen för insatstiderna har presenterats i tabell 2. Insatstiden definieras som tiden 

från det att ansvaret för uppdraget överförts till den prehospitala akutsjukvården 

till dess att enheten meddelar att den är på plats.   

Tabell 2. Tillgången till service i den dagliga verksamheten angivet 

per områdesklass.    

A- och B-uppdrag    

 

 

 

 

C- och D-

uppdrag   

 

 

 

En rapport över den prehospitala akutsjukvårdsverksamheten avges kvartalsvis på 

det sätt som fastställts i förordningen.   

 

6. Transporter som hör till den prehospitala akutsjukvården   

I enlighet med 40 § i hälso- och sjukvårdslagen omfattar den prehospitala 

akutsjukvården förflyttningar i samband med plötsligt insjuknade eller skadade 

patienters fortsatta vård när patienten behöver krävande och kontinuerlig vård 

eller övervakning under förflyttningen.    

De ambulanstransporter som inte omfattas av den prehospitala akutsjukvården 

kommer att konkurrensutsättas. Tilldess kommer dessa förflyttningar att skötas 

av den prehospitala akutsjukvårdsservicen.   

 

7. Övriga väsentliga angelägenheter som anknyter till organiseringen av den   

     prehospitala akutsjukvården   

Vid uppdrag som överskrider samkommunens gränser och då den prehospitala 

akutsjukvården är utsatt för hög belastning och i specialsituationer kommer 

fältcheferna för den prehospitala akutsjukvården överens om tillvägagångssätten 

från fall till fall.   

I den prehospitala akutsjukvårdsservicen följer man nationella (Duodecim: 

Ensihoito-opas), anvisningar som sammanställts av centralen för den prehospitala 

akutsjukvården och/eller godkänts av den läkare som ansvarar för den prehospitala 

akutsjukvården i samkommunen.  

 

Områdesklass   Median   90 %   

Stadskärna   6 min   9 min   

Annan tätort   8 min   17 min   

Bebodd landsbygd   15 min   26 min   

Hela landskapet   90 %   

C   30 min   

D   120 min   
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