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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 15 - 17 18.2.2019 

         

 

 

 

 

§ 15 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 16 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Raija Kujanpää och David Pettersson. 

 

  STYR:   
 

 
 
 
 

§ 17 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  
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Styrelsen 18 - 19 18.2.2019 

 

 

 

§ 18 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 1 

 Styrelsen för sjukvårdsdistriktet får månatligen ta ställning till sjukvårdsdistriktsdirektörens 

lägesöversikt vid sitt sammanträde. I samband med behandling av mellanbokslut presente-

ras dock ingen separat lägesöversikt.  

I lägesöversikten genomgås de nyckeltal som anknyter till kunder, personal och utveckling. 

På de sammanträden där styrelsen inte får ta del av mellanbokslut så presenteras de ekono-

miska nyckeltalen i form av mer begränsade delområden. I samband med lägesöversikten 

genomgås även det aktuella läget gällande vårdreformen och de lagförändringar som ankny-

ter till social- och hälsovårdssektorn. Vid behandlingen av lägesöversikten kan styrelsen även 

diskutera framtida mera omfattande sakhelheter som senare kommer till beslutsfattande. 

Sjukvårdsdistriktets direktör presenterar lägesöversikten för februarimånad vid sammanträ-

det. 

 

 

SVD:s DIR.: Föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

    lägesöversikt för februari 2019 för kännedom. 

 

STYR:  

 

 

 

§ 19 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 2 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 19/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 19/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 19/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 19/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:   
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Styrelsen 20 18.2.2018 

 

 

 

 

§ 20 Läget gällande konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet   

Svd:s dir. 3 

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 även 

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 och 12.12.2018/§ 183 fått ta del 

av en lägesöversikt om konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet samt den 

samarbetsmodell som används i samband med konkurrensutsättningen.  

  

I konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet går man nu som bäst en sjätte 

förhandlingsomgång med leverantörerna. Avsikten med den här omgången är att precisera 

avtalen och dryfta vissa problematiska helheter. Enligt den ursprungliga planen skulle den 

slutgiltiga anbudsbegäran skickas 17.1.2019, men eftersom för många frågor ännu var öppna 

blev man tvungen att flytta fram avsändningen. I ljuset av nuvarande kunskap kommer den 

slutgiltiga anbudsbegäran att skickas i maj. Det här betyder att också produktjämförelserna 

flyttas fram till hösten och att även beslutet om leverantören av systemet fattas i höst. 

Dröjsmålet ger oss mera tid att förbereda oss på det egentliga arbetet. Tillsammans med 2M-

IT har man nu hållit ett kickoff-möte för kommunernas kontaktpersoner och börjat ta fram 

en projektplan. Den här projektplanen inrymmer också en plan för hur hela projektet ska ge-

nomdrivas i Vasa sjukvårdsdistrikt. Nu börjar samarbetsformerna mellan de organisationer 

som medverkar i konkurrensutsättningen också att ta form, och som det nu ser ut så kommer 

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt att bli värdorganisation och verksamheten att styras ge-

nom samarbetsavtal som ingås mellan de medverkande organisationerna. Vi har en egen ju-

rist som deltar i den här processen.    fortsätter.. 
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Styrelsen 20 18.2.2018 

 

 

 

Kostnadsberäkningen för projektet, utspritt på 10 år, uppgår till ca 110 miljoner euro, varav 

ca 1,4 M€ har reserverats för konkurrensutsättningen och ca 28 M€ för själva systemet. Den 

största utgiftsposten är de fasta investeringskostnaderna för arbete, för vilket man reserverat 

67 M€. Denna summa inrymmer det arbete som utförs av såväl Vasa centralsjukhus, kom-

munernas resurspersoner som den blivande leverantören och 2M-IT. För de övriga fortlö-

pande årskostnaderna har man reserverat 15 M€. Budgeten är en maximal uppskattning, ef-

tersom valet av leverantör även påverkar budgeteringen. De klient- och patientdatasystem 

som för tillfället är i bruk i sjukvårdsdistriktet kostar ca 9 M€ på årsnivå.  

Finansieringsmodellen för investeringen i klient- och patientdatasystemet kommer att disku-

teras under de kommande månaderna med stads- och kommundirektörerna samt ekonomi-

direktörerna. I ljuset av nuvarande vetskap kommer ett förslag till investerings- och finansie-

ringsmodell att tas till behandling till det sammanträde som hålls den 25 mars. 

 

 SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen ska anteckna redogörelsen över det aktuella  

   läget gällande konkurrensutsättningen för kännedom och åter-

   komma till ärendet på framtida sammanträden. 

 

STYR:   
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Styrelsen 21 18.2.2018 

 

 

 

§ 21 Lägesöversikt över H-nybyggnationen    

Svd:s dir. 4 
Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.3.2017 en investerings- 

och behovsplan för H-huset. Vid sitt sammanträde 19.6.2017/§ 111 beslutade styrelsen att 

nybyggnationen i planerings- och byggnationsfasen ska genomdrivas med hjälp av en alli-

ansmodell. I och med användningen av en alliansmodell får man genast tillgång till plane-

rarnas och entreprenörernas erfarenhet och specialkunnande. Samtidigt som modellen mi-

nimerar riskerna så främjar den också möjligheterna att hitta innovativa ekonomiska och 

verksamhetsmässiga lösningar. I en allians så delar samtliga parter på riskerna och möjlig-

heterna. Både beställaren och entreprenörerna arbetar i samma projektorganisation mot 

gemensamt fastställda mål. Upphandlingsprocessen i anknytning till H-huset genomfördes 

under sommaren och hösten 2017. Fyra konsortier meddelade sitt intresse och det slutgiltiga 

upphandlingsbeslutet fattades 8.12.2017. 

Det vinnande anbudet som fick de högsta poängen för både kvalitet och pris (lägsta priset) 

gavs av det konsortium som består av Lemminkäinen Hus Ab (1.2.2018 YIT Hus Oy), Ram-

boll Finland Ab, Granlund Österbotten Ab, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy (nu-

mera Raami Arkkitehdit Oy) och Arkkitehdit Kontukoski Oy.  

 

Planeringen av H- nybyggnationen har fortsatt med det valda konsortiet i form av en samar-

betsallians som getts namnet Botnia high five. För tillfället befinner man sig i en utvecklings-

fas av alliansavtalet. Avtalet om utvecklingsfasen undertecknades 22.12.2017, och genast ef-

ter nyåret inleddes en planeringsfas. En kickoff hölls 19.1.2018. I inledningsfasen kom man 

överens om spelregler och arbetssätt. Samtidigt kom man överens om att två dagar i veckan 

hålla s.k. Big Room-dagar då alla ska finnas på plats och delta i planeringsarbetet. En pro-

jektplan och preliminär tidtabell uppgjordes för planeringsfasen. På våren 2018 revs de 

gamla H-, I- och R-husen för att bereda rum för det nya H-huset. Det här genomfördes i 

form av en egen entreprenad. Rivningsarbetet löpte raskt och störde inte verksamheten på 

sjukhuset. Därefter började arbetet med att flytta den befintliga infrastrukturen undan för 

det nya huset. Detta arbete omfattade bland annat kylningsrör, avloppsrör och reservaggre-

gatskablar. En del av NO-byggnaderna revs under senhösten, för att möjliggöra byggandet av 

bättre trafikleder till den nya huvudingången. Med hjälp av simuleringar kunde formen på 

huset fastställas. Simuleringarna påvisade att en Y-form är den effektivaste. 

Förutom arkitekter och teknikplanerare har även anställda vid sjukhuset medverkat i plane-

ringsarbetet genom att kommentera utrymmena i det nya H-huset. På hösten byggde man 

också modellrum som besöktes av många framtida användare som gav värdefulla kommen-

tarer som vidarebefordrades till planerarna. Senare har arbetet fortsatt med hjälp av virtuella 

modeller. Under vintern har man jämfört olika hustekniska lösningar och reflekterat dem 

gentemot beställarens mål. Målet är att hitta intelligenta, energieffektiva, säkra och påvisat 

goda lösningar. 

 

          fortsätter.. 
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Då utvecklingsfasen nu närmar sig slutet så preciseras också riktpriset som ska slås fast in-

nan realiseringsfasen. Just nu arbetar man mycket med den här frågan. Priser jämförs och 

risker övervägs. Det här en viktig del av alliansarbetet där alliansens styrka, öppenhet och 

gemensamma mål framhävs. 

 

Utrymmesprogrammet som låstes i januari kommer att användas för att fastställa de verk-

samheter som ska inhysas i H-huset.  

 

Mottagningstjänsterna för öppenvården ska inhysas på våning 1-3 av byggnaden. Denna hel-

het som kallas storpolikliniken kommer att inhysa följande verksamheter:  

- Gemensam mottagningstjänst för den specialiserade sjukvården (inremedicin, kirurgi,  

 lungsjukdomar, neurologi) 

- Allmänmedicinska mottagningstjänster 

- Verksamhet förknippad med undervisningshälsocentralen 

- Geriatriska kompetenstjänster 

 

Vårdavdelningstjänsterna som ska inhysas på våning 4-6 kommer att omfatta följande tjäns-

ter: 

- Vårdavdelningstjänster för den specialiserade sjukvården (ersättande/nya utrymmen för 

  följande vårdavdelningar: Kir/A3, T2, T3. Med: E5. Onk/S2) 

- Krävande rehabilitering 

- En del av de regionala akutgeriatriska vårdavdelningstjänsterna 

 

Missbrukar- och mentalvårdstjänsterna som ska inhysas på våning 3, 7 och 8 kommer att 

omfatta följande tjänster:  

- Psykiatriska specialisttjänster för vuxna (öppenvård och vårdavdelning) och för unga 

  (vårdavdelning) 

- Psykiatriska specialisttjänster för barn (vårdavdelning) 

- Landskapets socialjour 

- Tillnyktringsstation och avgiftningsvård 

- Landskapets krisenhet 

 

Dagsjukhusverksamheten som ska inhysas på våning 0 och 2 kommer att omfatta följande 

tjänster:  

- Dialysen och självbetjäningsrum 

- Dagenheten (ersättande utrymmen för E4) 

- Landskapets skopienhet 

 

Andra verksamheter som ska inhysas i H-huset är bland annat en servicehandledning för 

kunder, aktörer inom den tredje sektorn och frivilliga aktörer. Byggnaden kommer också att 

få ett kundapotek, ett café/en kiosk och en restaurang.  

          fortsätter..
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Tidtabell för H-nybyggnationen/alliansen Bothnia High 5: 

Planeringsfasen av H-nybyggnationen och alliansens upphandlingsfas 2017 – 4/2019 

Byggnation 5/2019 – 4/2022 

Byggnaden står klar  5/2022 

Produktansvar  5/2022 – 4/2027 

 

Finansieringsmodellen för investeringen av H-huset ska diskuteras under de kommande 

månaderna med stads- och kommundirektörerna samt ekonomidirektörerna. Det slutgiltiga 

beslutet jämte bilagor ska behandlas i styrelsen den 25 mars och i fullmäktige den 15 april. 

 

SVD:s DIR.: Föreslår att styrelsen ska anteckna redogörelsen för det aktuella 

  läget för kännedom och återkomma till ärendet senare på sam

  manträdena i vår. 

 

STÝR: 
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Styrelsen 22 18.2.2018 

 

 

 

 

 

§ 22 Köavkortning/Tilläggsarbete   

Svd:s dir 5 
Vid sitt sammanträde 30.1.2019 behandlade personalsektionen det beslut som styrelsen fat-
tade i § 5 om kliniskt mertidsarbete. Personalsektionen förde en lång diskussion i ärendet 
och beslutade att godkänna ersättningen för mertidsarbete inom röntgen och patologin en-
ligt bilaga § 22/1 samt att i övrigt återremittera ärendet till styrelsen för fortsatt beredning.  
 
(Bilaga § 22/1 delas ut åt styrelsen) BILAGA § 22/1 
 
Styrelsen för en diskussion på sammanträdet om behovet av kliniskt mertidsarbete och den 
praxis som anknyter till kliniskt mertidsarbete. 
 
 

SVD:s DIR.: 
föreslår att styrelsen ska föra en diskussion om den verksamhets- 
och godkännandepraxis som anknyter till kliniskt mertidsarbete 
samt befullmäktiga tjänstemännen att bereda en framställning till 
nästa sammanträde. 

 

 STYR.: 
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§ 23 Omfördelning av anslagen i investeringsbudgeten 2019  

FD 1 

På tre enheter har det inträffat oförutsebara incidenter angående appartur och därtill hö-

rande utrustning som kräver en omfördelning av investeringsanslag år 2019.  

 

På diagnostikcentret har det uppstått ett behov att till patologiska enheten anskaffa en vat-

tenrotationsmikrotom-apparat till ett värde av 19.900 euro, eftersom det visat sig att ifråga-

varande apparat inte kunnat repareras. Det föreslås att budgetmedlen tas från en planerad 

investering om 16.000 euro för en HVC IT-anslutning.  

 

 Anhållan och motivering, se bilaga  BILAGA § 23/1 

 

Inom gastroenterologin önskar anskaffa en FibroScan-apparat till ett värde av 80.000 euro 

istället för det planerade gastroskopet och ultraljudsapparaten (40.000 euro vardera).  

 
Anhållan och motivering se bilaga  BILAGA § 23/2 

 

Inom fastighetsservicen har en traktor som är över 20 år gått sönder. En ny kostar ca 92.000 

och för den gamla erbjuds 24.000 ifall den först repareras för ca 10.000 euro. Nettoinveste-

ringen för den nya traktorn skulle alltså bli 68.000 ,- euro och medföra en tilläggskostnad 

om ca. 10.000,- i reparation. Tekniska direktören föreslår att budgeterade medel för elauto-

mation omdisponeras så att 92.000,- (av totalt 200.000,- euro) går till anskaffningen av en 

ny traktor.  

 

FD.:  föreslår att  

- styrelsen godkänner omfördelningen av investeringsansla-

gen. 

 

STYR: 
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§ 24 Protokollförteckning 

FD 2 

Protokollet för sektionen för ägarstyrningen 6/2018, 21.12.2018. 

 

Protokollet som bilaga     BILAGA § 24 

 

 

FD:  Protokollet antecknas för kännedom. 

 

STYR:   
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§ 25 Försäljning av sjukvårdsdistriktets fastigheter  

FD 3 

I enlighet med styrelsens och fullmäktiges tidigare principbeslut ska de fastigheter som inte 

behövs för sjukvårdsverksamheten avyttras. Nedan uppräknade föreslås därför nu läggas ut 

till försäljning och har värderats till bifogade belopp:  

 

- Fastighet 905-427-10-43, Ulappatie, 65100 Vasa (10.000 euro +/- 10.000 euro) 

- Fastighet 905-11-1002-5, Sandviksgatan 1, 65130 Vasa (1.500.000 euroa +/-300.000 

euro) 

- 905-4-3-1019, Storalånggatan 35, 65100, Vasa (1.200.000 euro +/- 150.000 euro) 

 

Dessa är inte de fastigheter rörande vilkas försäljning ett besvär är anhängigt i Vasa förvalt-

ningsdomstol. 

 

Försäljningen planeras ske via www.huutokaupat.com, som är ett internet forum som i 

ganska stor utsträckning används också av bl.a. olika statliga myndigheter, kommuner och 

samkommuner för försäljningar av bl.a. fastigheter. Utannonsering ska också göras i åt-

minstone Vasabladet och Pohjalainen. Försäljningen sker genom ett sk budförfarande via 

ovan nämnda webbsida,  där sjukvårdsdistriktet först anger ett minimibelopp under vilket 

objektet inte kan säljas trots att ett bud har givits. Sjukvårdsdistriktet förbehållera sig också 

rätten att inte sälja fastän ett givet bud når upp till det nämnda minimibeloppet. 

 

Samtliga objekt har värderats av en sakkunnig och värderingsinstrumenten (3 st) finns som 

bilaga.  

Värderingsinstrument 20.12.2018, tre st          

(delas ut åt styrelsen)      BILAGOR § 25/1-3 

 

FD:  föreslår att styrelsen:           

 godkänner att ovan nämnda fastigheter läggs ut till för-

säljning på ovan nämnda sätt, 

 godkänner att objekten kan säljas till minst det belopp 

som värderingsinstrumenten visar, men att sjukvårdsdi-

striktet förbehåller sig rätten att inte sälja fastän ett givet 

bud når upp till det nämnda minimibeloppet 

 befullmäktigar förvaltningsdirektören att upprätta för 

försäljningen behövliga dokument och efter beslut av 

sjukvårdsdistriktets direktör på förslag av förvaltningsdi-

rektören verkställa försäljningen 

 ålägger förvaltningsdirektören att i efterhand redovisa de  

genomförda försäljningsåtgärderna för styrelsen  

 

STYR:                
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Styrelsen 26 18.2.2019 

 

 

 

 

§ 26 Begäran om omprövning över val av elektronikmontör 

FD 4 

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt avdelning för medicinsk teknik har ett fortgående arbetsförhål-

lande som elektronikmontör varit lediganslaget att sökas. Kompetenskraven har varit lämp-

lig yrkesexamen eller arbetserfarenhet samt nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och 

finska språken. Den lediganslagna befattningen har lockat fyra sökande, vilka alla har fyllt de 

formella kompetenskraven. Sjukhusingenjör Petri Luoma har med sitt beslut 7.1.2019/§1 valt 

en av de sökande. Enligt Luoma uppfyller den valda personen behörighets- och språkkraven. 

 

En sammanställning av de sökande och deras meriter samt Luomas beslut finns i bilaga.     

     

Annons       BILAGA § 26/1 

Beslut 7.1.2019/§1       BILAGA § 26/2 

Sökandena till befattningen och deras meritförteckningar  

(delas ut till styrelsen)      BILAGA § 26/3 

 

Christian Borg har den 16.1.2019 inkommit med ett rättelseyrkande över ovan nämnda val.  

 

Rättelseyrkande finns i bilagan (delas ut till styrelsen)  BILAGA § 26/4 

 

Med anledning av rättelseyrkandet har inbegärts ett svaromål av beslutsfattaren i ärendet, 

sjukhusingenjören Petri Luoma (delas ut till styrelsen)  BILAGA § 26/5 

 

När det finns flera formellt kompetenta sökanden till en befattning måste det göras en bre-

dare helhetsbedömning av de sökandes meriter och lämplighet. Arbetsgivaren motiverar var-

för någon har valts men aldrig varför någon inte har valts. Sjukhusingenjör Petri Luoma 

framför i sitt svaromål bl.a. att befattningen som lediganslagits inte längre var den samma 

som Borg tidigare innehaft, utan i befattningen ingick nya uppgifter både från kommunikat-

ionsteknik och ansvar för system från medicinsk teknik. Dessutom behövdes kompetens, 

kunnande och utbildning gällande behärskandet av databehandlingssystem, programmering 

och i synnerhet kommunikationsteknik. Enligt Luoma besatt den valda personen i en hel-

hetsbedömning bäst de färdigheter som behövdes för den nya befattningen.  

 

Arbetsgivaren gör ett val utgående från de kriterier som arbetsgivaren anser att är viktiga för 

just den befattningen. En arbetsgivare har rätt till en relativt vid bedömning utan att arbets-

givaren därigenom skulle överskrida sin prövningsrätt. 

   

 

  

          fortsätter.. 
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Styrelsen 26 18.2.2019 

 

 

 

 

FD:  föreslår att  

- styrelsen ska förkasta rättelseyrkandet i och med att inget for-

mellt fel har begåtts och att prövningen inte har över skridit 

prövningsrätten. Valet har därutöver gjorts på motiverade 

grunder. 

 

STYR:                 
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Styrelsen 27 18.2.2019 

 

 

 

§ 27 Ägarstyrningssektionens verksamhetsberättelse för år 2018   

FD 5 

Sektionen för ägarstyrningen höll sitt konstituerande möte 22.2.2018 så verksamhetsberät-

telsen för år 2018 i bilagan nedan är den första i ordningen.  

 

Verksamhetsberättelse   BILAGA § 27 

 

FD:  föreslår att styrelsen antecknar verksamhetsberättelsen för  

  kännedom.  

 

STYR: 
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Styrelsen 28 18.2.2019 

 

 

 

 

§ 28 Ändring av tidpunkten för styrelsens andra möte i mars   

FD 6 

Styrelsen har fastställt tidpunkten för det andra mötet i mars till 25.3.2019 kl. 9.00. 

 

FD:  ny tidpunkt för mötet föreslås bli 29.3.2019 kl. 9.00 

 

 STYR:   
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Styrelsen 29 18.2.2019 

 

 

 

 

§ 29 Lanseringen av PET-CT verksamheten   

CÖL 1 
Leveransen av PET-CT-apparaten försenades en aning i jämförelse med den ursprungliga 

planen, men i slutet av december anlände apparaten slutligen till Vasa centralsjukhus. In-

stallationen av apparaten slutfördes den andra veckan i januari och personalen utbildades i 

användningen av apparaten under de två sista veckorna i januari. De första patienterna un-

dersöktes den 22 januari i samband med utbildningen av personalen. De regelbundna under-

sökningarna, som görs 1-2 dagar per vecka, inleddes den 31 januari. 

 

PET-CT:n ska primärt användas för att undersöka patienter i det egna landskapet, men  även 

erbjudas till patienter utanför det egna landskapet. Det uppskattade undersökningsbehovet 

uppgår till ca 380 patienter per år. 

 

Tillsvidare har vi inte lyckats rekrytera en läkare som är förtrogen med PET-CT-

undersökningar, men har däremot lyckats få en konsult som i genomsnitt kan genomföra 

kliniskt fysiologiska undersökningar 1–2 arbetsdagar per vecka och som dessutom kan hjälpa 

med att utveckla verksamheten. I fråga om tolkningen av bilderna tyr man sig för tillfället till 

PET-centret i Åbo och tjänster som tillhandahålls av en privat aktör via distansförbindelse. 

Lanseringen av verksamheten har allt som allt löpt enligt förväntningarna. För tillfället be-

traktas volymen och smidigheten i verksamheten utgående från den rådande balansen mel-

lan efterfrågan och utbud, men framförallt utgående från smidigheten i vårdprocesserna. 

Under det första verksamhetsåret uppskattas antalet undersökningar uppgå till ca 300 styck-

en. Målet är att man år 2020 ska kunna genomföra ca 400 undersökningar.   

 

 

CÖL:  föreslår att styrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. 

 

 

 

STYR: 
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Styrelsen 30 18.2.2019 

 

 

 

 

§ 30 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   18.2.2019 

 

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. 
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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: 

 

Besvärsskrift 

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. 

 

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, vid behov, foga en fullmakt till besvärsskriften (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.  

Besvärshandlingarna 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. 


