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Ärendesida 3 (19)

Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 1-3 17.1.2019

§ 1 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Greger Forsblom och Ulla Hellén.

STYR:

§ 3 Sammanträdets arbetsordning

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 4 17.1.2018

§ 4 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och
chefsöverskötarens beslut

Svd:s dir. 1
Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-
tarens beslutförteckningar.

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

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna
för kännedom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 5 17.1.2019

§ 5 Val av förvaltningsdirektör

Svd:s dir 2

Vid sitt sammanträde 12.12.2018 beviljade styrelsen förvaltningsdirektör Olle Gull avsked
från sin tjänst med anledning av att han går i pension 1.6.2019. Tjänsten ledigförklarades ef-
ter sammanträdet.

Tjänsten var ledigförklarad mellan 30.11.2018 och 16.12.2018.

Tjänsten söktes av 4 personer, varav tre uppfyllde de behörighetskrav som ställs på tjänsten.
Ansökningarna finns i bilaga (delges styrelsen) BILAGA § 5

Beredningsgruppen bestod av Hans Frantz, Mona Vikström, Gösta Willman och Marina
Kinnunen. Beredningsgruppen sammanträde 9.1.2019 och kunde konstatera att inga inter-
vjuer behövs. På basis av de inkomna ansökningarna var gruppen enig i sin åsikt enligt vilken
den föreslår att tf. förvaltningsdirektör Björn Boucht ska utses till tjänsten som förvaltnings-
direktör. Hans utbildning och erfarenhet bemöter bäst de krav som ställs på skötseln av upp-
giften.

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen ska utse Björn Boucht till förvaltningsdirek-
tör.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 4 17.1.2018

§ 6 Protokollförteckning

FD 1
Protokollet för psykiatriska delegationen 5/2018, 22.11.2018.

Protokollet som bilaga BILAGA § 6

FD: Protokollet antecknas för kännedom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 7 17.1.2019

§ 7 Val av IT-direktör

FD 2
Tjänsten som IT-direktör har varit lediganslagen och inom ansökningstidens utgång har in-
kommit 13 ansökningar. De sökande och deras meriter framgår ur bifogat sammandrag.

Lista över sökande (icke offentlig)
Sammandrag över sökandes meriter (icke offentlig)

BILAGA § 7

Fyra personer har kallats till intervju och förvaltningsdirektören, chefsöverläkaren, sjuk-
vårdsdistriktets direktör, styrelsens ordförande, fullmäktigeordföranden och ytterligare en
styrelseledamot har deltagit i intervjuerna. Profilen på IT-direktörens uppgifter har ändrat
1.1.2017 när den operativa IT-verksamheten utlokaliserats till MedBit och vidare till 2m-IT.
En helhetsdömning av de sökande måste därför göras utgående från det nya sättet att arbeta.
IT-direktören skall tillsammans med sjukvårdsdistriktets ledning utarbeta ICT-strategier
samt gentemot serviceproducenter ansvara för hela sjukvårdsdistriktets ICT. Vidare leder IT-
direktören också olika utvecklingsprojekt. De formella kompetenskraven är lämplig högre
högskoleexamen och arbetserfarenhet samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska
och finska språket.

FD: föreslår att Pia Haglund väljs till tjänsten som IT-direktör. Hag-
lund har lämplig utbildning och arbetserfarenhet och de motsva-
rar bäst det behov som skötseln av tjänsten uppställer. Haglund
sköter ifråga varande tjänst sedan 1.11.2018 på tidsbestämd basis
och är väl förtrogen med sjukvårdsdistriktets organisation. Hag-
lund  gav  ett  gott  intryck  vid  intervjun  och  är  van  att  arbeta  på
både finska och svenska.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 8 17.1.2019

§ 8 Tillsättandet av en arbetsgrupp för planeringen av de konstverk som ska skaf-
fas till H-huset

FD 3
Ett  led  i  planeringen  av  det  nya  H-huset  är  också  planeringen  och  anskaffandet  av  olika
konstföremål till byggnaden. Saken har hittills behandlats på byggnadskommitténs möte
14.12.2018  och  vid  två  tillfällen  på  tjänstemannanivå.  De  tjänstemän  som  hittills  deltagit  i
diskussionerna är tekniska direktören Ulf Stenbacka, tf.förvaltningsdirektören Björn Boucht,
planeringsingenjör Sanna Ahola och byråsekreterare Anne Hanka.

Utöver nämnda personer är det också motiverat att överväga om det i arbetsgruppens sam-
mansättning ska ingå förtroendevalda och i så fall i vilken omfattning.

Arbetsgruppen rapporterar till styrelsen vid behov.

Arbetsgruppen kan vid behov kalla sakkunniga att höras.

FD: föreslår att styrelsen beslutar
§ att tillsätta en arbetsgrupp jämte ordförande för plane-

ringen av de konstverk som ska anskaffas till H-huset
§ att Ulf Stenbacka, Björn Boucht, Sanna Ahola och Anne

Hanka utses till medlemmar i arbetsgruppen
· om det ska ingå förtroendevalda i arbetsgruppen och i så

fall vilka personer

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 9 17.1.2019

§ 9 Verkställighet av fullmäktigebeslut från mötet 29.11.2018

FD 4
§ 27 Tillägg till förvaltningsstadgan med anledning av grundandet av nytt

serviceområde

FD:        beslutet får verkställas.

§ 29 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospi-
tala akutsjukvården för tiden 1.1.2019-31.12.2019

      FD:        beslutet får verkställas.

§ 30 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

FD:        beslutet får verkställas.

FD:                     föreslår att styrelsen fattar ovanstående verkställighetsbeslut.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 10 17.1.2019

§ 10 Försäljning av en av sjukvårdsdistriktets aktier i Oy Seinäjoen keskuspesula Ab
på Teese Botnia

FD 5
Vasa sjukvårdsdistrikt köper sina tvätteritjänster av Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab som är
ett av distriktets in house bolag. Då Teese Botnia numera är ett in house bolag åt Vasa sjuk-
vårdsdistrikt är det motiverat att också Teese Botnia köper sina tvätteritjänster av samma
producent.  Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab är dessutom bunden av 15 § i  lagen om offentlig
upphandling enligt vilken högst fem procent av de producerade tjänsterna får ske åt andra än
de som utövar bestämmande inflytande över den producerande enheten. Den här gränsen
skulle överskridas om Teese Botnia inte får en ägarandel i Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab.
Som helhetslösning är det därför motiverat att Vasa sjukvårdsdistrikt, för ovan nämnda än-
damål, säljer en (1) av sina aktier i Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab åt Teese Botnia. Vasa sjuk-
vårdsdistrikt äger 975 aktier i Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab.

En försäljning av aktien till dess nominella värde, 210 euro, bedöms vara mest motiverad
med beaktande av att aktiens köpare är sjukvårdsdistriktets in house bolag och att Oy Seinä-
joen Keskuspesula Ab aldrig har utbetalt någon dividend åt sina ägare.

Försäljningen sker i enlighet med villkoren i Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab:s bolagsordning.

FD: föreslår att Vasa sjukvårdsdistrikt säljer en av sina aktier i Seinä-
joen keskuspesula åt Teese Botnia till aktiens nominella värde,
210 euro, i enlighet med villkoren i Oy Seinäjoen Keskuspesula
Ab:s bolagsordning

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 11 17.1.2019

§ 11 Regionförvaltningsverkets beslut om beviljande av ersättning för kostnader
som utbildning av läkare åsamkat

CÖL 1
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar med sina beslut att verket utbe-
talar ersättning för kostnader som utbildning av läkare har åsamkat under tiden 1.1–
30.6.2018 enligt följande:

27 653,18 euro   för särskild utbildning i allmänmedicin
195 442,60 euro  för specialiseringsutbildning för läkare
2 550,00 euro för specialiseringsutbildning för tandläkare

Regionförvaltningsverkets beslut BILAGA § 11/1-3
LSSAVI/8813/2018
LSSAVI/8817/2018
LSSAVI/8815/2018

CÖL: föreslår att regionförvaltningsverkets beslut antecknas för känne-
dom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 12 17.1.2019

§ 12 Behov av mertidsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter 2019

CÖL 2
För att såväl uppfylla vårdgarantin som för att hålla vårdköerna under kontroll måste man på
olika enheter förbereda sig på att öka läkarnas arbetsprestation med hjälp av kliniskt till-
äggsarbete även år 2019. Med erfarenhet kan det konstateras att utan tilläggssatsningar blir
det omöjligt att på lång sikt hålla köerna under kontroll. I verksamhets- och ekonomiplanen
för år 2019 framförs ett mål om ett köfritt sjukhus, vilket utöver allt detta ökar pressen på att
förkorta våra köer. Naturligtvis så strävar man efter att kunna skapa ett köfritt sjukhus också
på andra sätt än bara genom en ökning av resurser.

Vanligtvis har specialiteternas behov av kliniskt tilläggsarbete godkänts i styrelsen på styrel-
semötet i januari för ett år åt gången, dvs. till slutet av januari nästa år. Utöver läkarutgifter
tas även de utgifter som förorsakas av skötar- och sekreterarinsatser i beaktande.

Inom det operativa ansvarsområdet blir man tvungen att förbereda sig på tilläggsar-
bete inom urologin, gastrokirurgin, ortopedin, allmänkirurgin samt på anestesienheten,
smärtpolikliniken och ögonenheten:

· Inom urologin finns det ett behov av att vårda 100 patienter. Kostnad 9 515,00 €.
· Inom ortopedin finns det ett behov av att vårda 150 patienter. Kostnad 13 440,00 €.
· Inom gastrokirurgin finns det ett behov av att utföra 100 koloskopier. Kostnad 35 520,00

€.
· Inom ögonsjukdomarna finns ett behov av att utföra 320 Avastin-injektioner. Kostnad

20 832,00 €.
· Injektionsbehandlingarna av ögon har ökat explosionsartat i och med det starkt tilltagna

antalet makuladegenerationer (åldersdegeneration i ögonbotten) men också på grund av
att indikationerna har tilltagit.

· På operations- och anestesienheten utför inhyrda kirurger från Tammerfors universitets-
sjukhus ryggoperationer som förutsätter tung anestesi en dag per månad, 9 gånger per år.
Vasa centralsjukhus anestesiläkare sköter anestesin och efterkontrollerna i genomsnitt till
kl. 21. Med personalsektionens beslut 3.10.2011 erläggs anestesiläkarna ett mertidsarbets-
tillägg för ryggoperationer som sker på kvällstid. Kostnadsbedömningen med sociala
kostnader inberäknade uppgår till 6 500 €/år.

· Inom allmänkirurgin finns det ett behov av att vårda 60 patienter. Kostnad 5 724,00 €.
· På smärtpolikliniken har man ett behov av att vårda 25 patienter. Kostnad 3 250,00 €.
· Sekreterarkostnaderna för totalt ca 400 texter uppgår till 3 200 €.

Den uppskattade totalkostnaden för tilläggsarbetet inom den operativa klinikgruppen kom-
mer år 2019 att uppgå till cirka 97 981€ euro.
Brev av direktören för det operativa ansvarsområdet BILAGA § 12/1

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 12 17.1.2019

Inom det medicinska ansvarsområdet blir man tvungen att ty sig till mertidsarrange-
mang på den kardiologiska, gastroenterologiska, neurologiska och onkologiska polikliniken
samt på polikliniken för lungsjukdomar och polikliniken för hudsjukdomar:

På den onkologiska polikliniken omfattar behovet 210 förstabesök, 240 besök för symtoma-
tiska patienter och 180 besök för kontrollpatienter; kostnad cirka 93 893,00 €
På den neurologiska polikliniken finns det ett  behov av att  vårda 75 patienter med botulin-
toxin, 40 epilepsipatienter, 32 patienter med muskelsjukdomar (totalt 147 besök; kostnad
cirka
21 125,00 €)
På  den kardiologiska  polikliniken  har  man ett  behov  av  att  sköta  100 förstabesök  och  340
återbesök, kostnad ca 88 088,00 €
På den gastroenterologiska  polikliniken  har  man ett  behov  av  att  genomföra  100 endosko-
pier, kostnad cirka 44 850,00 €
På polikliniken för hudsjukdomar har man ett  behov av att  sköta 300 förstabesök och 200
kontrollbesök; kostnad cirka 54 054,00 €
På polikliniken för hudsjukdomar har man ett behov av att sköta 80 återbesök, kostnad cirka
6 370,00

Den uppskattade totalkostnaden för tilläggsarbetet inom det medicinska ansvarsområdet
kommer år 2019 att uppgå till cirka 308 380,00 €.

Brev av direktören för det medicinska ansvarsområdet BILAGA § 12/2

På den radiologiska enheten uppgick kostnaden för kliniskt tilläggsarbete år 2018 till
sammanlagt cirka 125 410 €.

År 2018 tydde sig röntgenenheten utöver till det ovan nämnda kliniska tilläggsarbetet även
till köptjänster (Attendo, Coronaria, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt).

Specialläkarnas antal på röntgenenheten minskade under 2018 med två personer. I och med
att distriktet fortsättningsvis har stora rekryteringsutmaningar, föreslås det att tidsfristen för
avtalet om tilläggsarbete för specialister i radiologi ska förlängas. Kostnaden för tilläggsar-
betet uppskattas år 2019 bli 150 000 €.

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 12 17.1.2019

MRI: MRI-skötarna utför varannan lördag 12 undersökningar kl. 8-14 (2 skötare). På en
månad genomför man 24 led-, ryggrads- och knäundersökningar.
Personalkostnad: 660 euro/lördag (2 personer x 6h) och 1 320 euro/månad.
Totalt: 15 840 €.

På patologienheten har man ett behov av att utföra undersökningar för hälsovårdscen-
traler och undersökningar som sänts till sjukhuset av enheter utanför sjukhuset i form av till-
läggsarbete, kostnaderna uppgår på årsbasis till uppskattningsvis 70 000 €.

Brev av patologiöverläkare Marcus Svartbäcks BILAGA § 12/3

CÖL: föreslår att styrelsen ska befullmäktiga ovan nämnda enheter att i
behövlig omfattning förkorta köer inom ramen för de egna bud-
geterna i syfte att uppfylla kraven i vårdgarantin.

Styrelsen torde befullmäktiga chefsöverläkaren att underteckna
de avtal som ingås med läkare gällande tilläggsarbete för tiden
1.2.2019–31.1.2020  samt  godkänna  att  chefsöverläkaren  i  medi-
cinskt trängande situationer beviljar tillstånd att utöva tilläggsar-
bete utan ett giltigt styrelsebeslut.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 13 17.1.2019

§ 13 Klientrådets resolution

CÖSK 1
Vasa centralsjukhus klientråd deltog i samband med sitt sammanträde 26.11.2018 i plane-
ringen av den nya H-byggnaden och gav följande förslag i sin resolution:

Huvudingången och entréhallen
· Gården invid huvudingången kommer enligt bilderna att bli tämligen biltät. Fot-

gängarna borde bättre tas i beaktande.
· Huvudingången borde vara mer ståtlig.
· Viktigt med bra skyltning.
· Det bör uppmärksammas att det också måste finnas barnvårdsrum.

Vårdenheter och patientrum
· Det faktum att de psykiatriska uterummen ska placeras på taket gjorde rådet funder-

samt, med tanke på säkerhetsperspektivet.
· Väntrummet i öppenvårdsmottagningens korridor verkar inte trivsam.
· I regel understödde rådet enkelrum. En del av rummen kan vara dubbelrum, varvid

två patienter kan placeras i samma rum i samband med rusningssituationer.
· Belysningen i patientrummen måste kunna dämpas.
· I rummet kunde sockeln vid fönsterbänken vara indragen för att  man ska få bättre

rum för benen och det ska bli bättre att sitta vid bänken.
· Toalettstolarna bör vara tillräckligt höga.

Restaurangen och kaféerna
· Rådet  dryftade  den gångled  som planerats  till  restaurangen och  som går  invid  den

psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Alla som besöker den psykiatriska öppen-
vårdsmottagningen vill inte bli sedda.

· Hittar kunderna till restaurangen på den tredje våningen? I övrigt så verkar place-
ringen av restaurangen vara bra. Det måste vara trivsamt att vistas i restaurangen.

· Entréhallen skulle vara en naturlig plats för ett kafé.
· Rådet önskade att det gamla kaféet i den nuvarande entréhallen ska bevaras.

Logistiken
· Vid styrningen av kunderna kunde man dra nytta av digitala skärmar för att kunder-

na ska veta var de är, dvs. för att de inte ska sitta vid fel dörr.
· Det behövs ett bra och fungerande wifi-nätverk.
· Hur är passagen till de nuvarande byggnaderna planerad, exempelvis till Y-huset, la-

boratoriet eller röntgen?
· Ingångarna kunde utmärkas med färger.

fortsätter
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 13 17.1.2019

Resolutionen tillkännages de personer som ansvarar för planeringen av H-huset.

CÖSK: föreslår att styrelsen ska anteckna klientrådets resolution för
kännedom.

STYR:
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§ 14 Information, meddelanden, initiativ, frågor



Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Styrelsesammanträdet 17.1.2019

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 begärs:

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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