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Organ: Styrelsen 

Tid: 29.4.2019 kl. 9.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 56 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 57 Val av protokolljusterare 3 

§ 58 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 59 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 4 

§ 60 Information om specialomsorgen i Österbotten. Kårkulla samkommun presente 

 rar sig 5 

§ 61 Genomgång av skillnader i innehållet mellan sjukvårdsdistriktets budgeterade  

 kommunandelar för Vasa stad och Vasa stads budget för köptjänster från speci 

 alsjukvården 6 

§ 62 Lägesöversikt 7 

§ 63 Effektiveringskrav i Vasa sjukvårdsdistrikt 2019 8 

§ 64 Lägesöversikt över beredningen av Österbottens välfärdsområde 10 
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          Ärendesida 3 (29) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 56 - 58 29.4.2019 

         

 

 

 

 

§ 56 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 57 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Raija Kujanpää och David Pettersson. 

 

  STYR:   
 

 
 
 
 

§ 58 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  

 

 

 



          Ärendesida 4 (29) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 59 29.4.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 59 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 15 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens Chefsöverläkarens beslut beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 59/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 59/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 59/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 59/4 

 

 

SVD:s DIR.:  

föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för känne-

dom. 

 

STYR:   



          Ärendesida 5 (29) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 177  12.12.2018 

Styrelsen 60 29.4.2019 

 

 

§ 177 Information om specialomsorgen i Österbotten 

Svd:s dir. 61 

 
I samband med planeringen av landskapet har diskussionen om hur specialomsorgen skall 

skötas i Österbotten aktualiserats. Österbotten är så tillvida utmanande att vi har 2 olika 

samkommuner som sköter specialomsorgen, Eskoo (den finska) och Kårkulla (den 

svenska). Utöver detta har kommunerna egen verksamhet. Styrelsen informeras om kom-

mande förändringar i lagstiftningen, hur specialomsorgen är arrangerad i Österbotten och 

vilka utvecklingsplaner som finns på olika nivåer. 

 

Rapport av utredningspersoner   BILAGA § 177/1 

Landskapsöverskridande samarbete  BILAGA § 177/2 

 
SVD:s DIR:  föreslår att styrelsen ska anteckna informationen om  

specialomsorgen för kännedom. 

 

 

STYR:  förslaget godkändes enhälligt. 

 

 

 

 

§ 60 Information om specialomsorgen i Österbotten. Kårkulla samkommun presente

 rar sig 

Svd:s dir. 16  
 

Vid sitt sammanträde 12.12.2018/§ 177 behandlade styrelsen för sjukvårdsdistriktet en läge-

söversikt över specialomsorgen i Österbotten. Efter detta sammanträde har sjukvårdsdi-

striktets tjänstemän träffat Kårkullas tjänstemannaledning och fört diskussioner om nuläget 

och det framtida samarbetet. Styrelsen upplyses om Kårkullas verksamhet och för en dis-

kussion om det framtida samarbetet. 

 

SVD:s DIR:  

föreslår att styrelsen ska anteckna informationen om special-

omsorgen för kännedom. 

STYR:



          Ärendesida 6 (29) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 61 29.4.2019 

 

 

 

 

§ 61 Genomgång av skillnader i innehållet mellan sjukvårdsdistriktets budgeterade 

 kommunandelar för Vasa stad och Vasa stads budget för köptjänster från speci

 alsjukvården  

Svd:s dir. 17  
 

I samband med budgetbehandlingen 2019 förekom diskussioner i olika sammanhang om 

skillnaderna mellan sjukvårdsdistriktets budgeterade betalningsandelar för Vasa stad och 

stadens egen budget för köptjänsterna från specialsjukvården. Styrelsen beslöt i början av 

året att inbjuda tf ekonomidirektör Jari Karjalainen från Vasa stad till styrelsens möte för att 

tillsammans med VSVD:s ekonomidirektör Lena Nystrand redogöra för olikheterna i budge-

terna och de moment under vilka budgetmedel reserverats i respektive organisation. 

 

 

SVD:s DIR:  

föreslår att styrelsen antecknar informationen till kännedom. 

  

 

STYR:



          Ärendesida 7 (29) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 62 29.4.2019 

 

 

§ 62 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 18 

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. Sjukvårdsdistriktets direktör pre-

senterar lägesöversikten för aprilmånad vid sammanträdet. 

 

 

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

    lägesöversikt för april 2019 för kännedom. 

 

STYR:  



          Ärendesida 8 (29) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 63 29.4.2019 

 

 

§ 63 Effektiveringskrav i Vasa sjukvårdsdistrikt 2019   

Svd:s dir. 19 
I Vasa sjukvårdsdistrikts strategiprogram VCS 2025 finns ett krav om att verksamheten ska 

effektiveras med 11 %. Trots att man haft några mellanår i effektiveringsprogrammet har må-

let hela tiden varit att nästa steg ska tas i samband med H-nybyggnationen för att bespa-

ringsmålet till slut ska kunna uppfyllas innan utgången av år 2025.  

 

Fjolårets underskott och budgetsöverskridningar ställer dock till utmaningar för år 2019. 

Vasa stad har tillställt en skrivelse (Bilaga 1) som hänför sig till deras sparmålsättningar. 

Samma besparingskrav på 2,5 % gäller även sjukvårdsdistriktet. Diskussioner om eventuella 

sparåtgärder har förts aktivt i tjänstemannaledningen. Med beaktande av fjolårets omfat-

tande överskridningar och de korrigeringar som dessa föranleder i verksamheten så kan man 

realistiskt uppnå en besparing på 2 miljoner euro under innevarande år. Det här motsvarar 1 

procent av den egna produktionen eller 0,85 procent av helheten. 

 

Besparingen på två miljoner euro har fördelats så att 1 m€ tas av serviceområdena per per-

sonalantal och 1m€ av ansvarsområdena. Besparingarna är fördelade enligt följande: 

 
Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue 135 000

Serviceområdet för bäddavdelningsvård Vuodeosastohoidon palvelualue 110 000

Serviceområdet för öppenvård Avohoidon palvelualue 80 000

Serviceområdet för kvinnor och barn Naisten ja lasten palvelualue 55 000

Serviceområdet för psykiatri Psykiatrian palvelualue 95 000

Serviceområdet för rehabilitering Kuntoutuksen palvelualue 30 000

Serviceområdet för läkare och sakkunniga Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 115 000

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner Sairaanhoidon tuen palvelualue 185 000

Diagnostikcenter Diagnostiikkakeskus 110 000

Serviceområdet för förvaltning Hallinnon palvelualue 35 000

Serviceområdet för försörjning Huollon palvelualue 50 000 1 000 000

Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue

Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue

Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue

Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue

Ansvarsområde övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede 1 000 000  
 

Precisare åtgärder för genomförandet av besparingarna presenteras på sammanträdet. 
 
         fortsätter.. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 63 29.4.2019 

 
 
   
 
        BILAGA § 63 
 
 

SVD:s DIR: 
Föreslår till styrelsen att man under år 2019 ska göra en besparing 

på 2 miljoner euro i verksamheten. 

Styrelsen ger chefsöverläkaren, chefsöverskötaren och förvalt-

ningsdirektören i uppgift att genomföra de framförda besparingar-

na. 

 

STYR:



          Ärendesida 10 (29) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 64 29.4.2019 

 

§ 64 Lägesöversikt över beredningen av Österbottens välfärdsområde  

Svd:s dir. 20 
År 2018 fattade styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ett strategiskt beslut om att distriktet ska 

föreslå för kommunerna i distriktet att en beredning av ett välfärdsområde ska påbörjas. Be-

redningen av välfärdsområdet genomdrevs vid sidan av landskapsberedningen som en alter-

nativ lösning för den händelse att den planerade landskaps- samt social- och hälsovårdsre-

formen inte blir av.  

 

Beredningen av Österbottens välfärdsområde har genomdrivits tillsammans med kommu-

nerna från och med hösten 2018. Enligt den nuvarande tidtabellen ska ett utkast till ett nytt 

grundavtal för det frivilliga välfärdsområdet tillställas kommunerna för utlåtande i början av 

maj, varefter kommunerna har tid till den 1 september att inkomma med ett utlåtande om 

avtalsutkastet. Det slutliga, nya grundavtalet som sedan finslipas på basis av utlåtanden 

skickas till kommunerna för godkännande i oktober.  

 

Målet är att det nya välfärdsområdet i Österbotten, där social- primär- och specialistvården 

tillhandahålls av en gemensam samkommun, ska påbörja sin verksamhet 1.1.2021. Det beslut 

som hänför sig till ändringen av grundavtalet och medverkandet i samkommunen fattas se-

parat av respektive kommunfullmäktige i Vasa sjukvårdsdistrikt. Kommunernas beslut om 

godkännandet av grundavtalet och medverkandet i den nya samkommunen har preliminärt 

schemalagts till oktober–november 2019. Om en kommun inte genom avtal överför sitt an-

svar för ordnandet av primärvården och socialvården till den nya välfärdssamkommunen, så 

medverkar kommunen i samkommunen enbart till den del av verksamheten som omfattar 

den specialiserade sjukvården, i vilken kommunen enligt lag är skyldig att delta. 

 

För att bistå beredningen av Österbottens välfärdsområde har en styrgrupp kallats till ett 

sammanträde den 24 april. Till denna styrgrupp har man kallat kommundirektörer, styrelse- 

och fullmäktigeordföranden i distriktet samt sjukvårdsdistriktets styrelse- och fullmäktige-

ordförande. Enligt förslag fungerar sjukvårdsdistriktets direktör som föredragande i styr-

gruppen. De projektchefer som tillsatts för beredningen av Österbottens välfärdsområde 

fungerar som sakkunniga och beredare i styrgruppen. På sammanträdet ges styrelsen en lä-

gesöversikt över styrgruppens första sammanträde. 

 

SVD:s DIR: 

Föreslår att styrelsen ska anteckna lägesöversikten över be-

redningen av välfärdsområdet för kännedom. 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 65 29.4.2019 

 

 

 

 

§ 65 Utvecklande av närservicen i Vasa sjukvårdsdistrikts ägarkommuner 

Svd:s dir. 21  
 

Vasa sjukvårdsdistrikts uppgift är att tillhandahålla specialsjukvårdstjänster för befolkning-

en i det egna distriktet. Vasa sjukvårdsdistrikts 13 medlemskommuner är Jakobstad, Kaskö, 

Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, 

Vasa och Vörå. Vasa centralsjukhus bedriver verksamhet i Jakobstad, Kristinestad, Laihela 

och Malax. Under de senaste 10 åren har Vasa sjukvårdsdistrikt köpt allt mer tjänster uti-

från. Denna förändring presenteras i tabellen nedan. Av den anslutna bilagan framgår det 

också hur denna förändring har utvecklats inom olika specialiteter.  

 
VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2009-2018

Totalt - Yhteensä 39 550 962 36 000 098 38 241 047 36 578 849 33 043 232 32 459 355 26 390 988 23 645 460 22 082 461 21 225 895 309 218 347

Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 21 557 630 20 387 201 21 268 798 20 406 365 19 034 273 20 217 654 15 585 524 13 939 953 12 939 759 13 402 192 178 739 350

Keski-pohjanmaan shp / Soite 8 741 323 7 032 135 7 350 998 6 259 525 4 663 910 2 884 264 2 648 313 2 366 873 2 252 477 1 384 374 45 584 192

Övriga sjukhus - Muut sairaalat 9 252 008 8 580 762 9 621 250 9 912 959 9 345 049 9 357 437 8 157 151 7 338 634 6 890 225 6 439 328 84 894 804  
 

Under de senaste åren har antalet tjänster som köps av universitetssjukhus inte längre kraf-

tigt tilltagit. Under fjolåret lyckades man hemförlova patienter från universitetssjukhus, ex-

empelvis hematologiska patienter, men i och med centraliseringsförordningen har man gått 

miste om vissa operationer. Arbetsfördelningen som överenskommits inom specialansvars-

området kommer inte att förändras i någon större utsträckning inom den närmaste framti-

den. Målet är dock att centralsjukhuset ska beviljas status som ett sjukhus med omfattande 

jour, varför man strategiskt också kommer att förbereda sig inför en dylik förändring.  

 

I tabellen om vården i andra inrättningar kan man se att köpen från Mellersta Österbottens 

sjukvårdsdistrikt kraftigt har tilltagit i takt med att serviceutbudet i Jakobstad har minskat. I 

och med detta utgör en minskning av användningen av köptjänster ett klart utvecklingsmål. 

Redan i ett år har Vasa sjukvårdsdistrikt och Jakobstads social- och hälsovårdsverk bedrivit 

samarbete, där man klart och tydligt haft som mål att utveckla serviceutbudet 

inom den specialiserade sjukvården i Jakobstad. Det här är ett viktigt mål för Vasa 

sjukvårdsdistrikt. Vikten av ett obrutet samarbete mellan den specialiserade sjukvården och 

primärvården har framhävts i synnerhet i Jakobstadsområdet, där verksamhetsprofilen kraf-

tigt förändrats i och med de lagförändringar som trätt i kraft under de senaste åren.  Olika 

arbetsgrupper har tillsatts, och företrädare för många specialiteter på Vasa centralsjukhus 

har besökt Jakobstad, samtidigt som man sökt efter nya samarbetsmöjligheter.  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 65 29.4.2019 

 

 

 

I landskapsberedningen i Österbotten har man starkt framhävt vikten av att utveckla närser-

vicen. Lika viktigt som det är höja servicenivån i Jakobstad så är det att samtliga 

ägarkommuner i distriktet är nöjda med verksamheten. Det är alltså viktigt att ut-

vecklandet av närservicen omfattar samtliga ägarkommuner.  

 

För att köpen från andra distrikt ska minska vill man redan under detta år vidta mera kon-

kreta utvecklingsåtgärder.  Målet är att vi ska bli mera självförsörjande då det gäller Vasa 

sjukvårdsdistrikts patienter, minska användningen av köptjänster och utveckla närservicen 

inom den specialiserade sjukvården och starkare kunna bistå utvecklandet av social- och häl-

sovårdsservicen i området. I utvecklingsarbetet ska man i synnerhet fokusera sig på utveck-

landet av servicehandledning, skapandet av kriterier för ledning genom information samt på 

förenhetligandet av klient- och patientdatasystemet i hela området. Det ligger både i med-

lemskommunernas och i centralsjukhusets intresse att få kontroll över de totala hälso- och 

sjukvårdskostnaderna samt att få mera information om kostnadsbildningen och hur den kan 

fås under kontroll. På sammanträdet får styrelsen ta del av de åtgärder för hur dessa mål ska 

uppnås.  

          BILAGA § 65 

 

SVD:s DIR föreslår att: 

Styrelsen antecknar lägesrapporten för kännedom. 

Styrelsen ger sjukvårdsdistriktets ledande tjänstemän i uppgift att 

utveckla verksamheten så att användningen av köptjänster mins-

kar, den specialiserade sjukvårdens närservice utvecklas och sjuk-

vårdsdistriktet allt starkare bidrar till utvecklandet av social- och 

hälsovården i hela området i linje med de framförda delområdena. 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 66 29.4.2019 

 

 

 

 

§ 66 Information förmedlad genom belåtna patienters berättelser 

Svd:s dir. 22  

Den 12 december 2018 gav styrelsen tjänstemännen i uppgift att bereda en kommunikat-

ionskampanj som bättre synliggör centralsjukhusets tjänster och för fram de erfarenheter 

som kunder har om sjukhusets goda kvalitet och vård. Tjänstemännen har i sin beredning 

också tytt sig till klientrådet. I Vasa centralsjukhus kommunikationskampanj vill man dra 

nytta av genuina patientberättelser, så som man redan gjort från och med år 2006 i inform-

ationstidningen Hembesöket. Såväl de beredande tjänstemännen som klientrådet är sam-

stämmiga om att centralsjukhusets kommunikation och marknadsföring ska bygga på äkta, 

mänskliga och faktiska berättelser. Vår slogan ”I goda händer” är redan bekant och fungerar 

även i nya kommunikationssammanhang. 

 

Genom patientberättelser där patienten är i goda händer återger man riktiga upplevelser om 

den goda vård som ges på Vasa centralsjukhus. Den första videon uppstod då en patient själv 

tog kontakt med sjukhuset, vilket sedan förädlades till en idé om att återge hans tacksamhet 

och erfarenheter i synnerhet om patientsäkerheten på sjukhuset i videoformat. Videon 

kommer att offentliggöras 29.4.2019 på sjukhusets egen webbplats, samtidigt som man 

kommer att försöka få synlighet för videon i olika digitala kanaler.  

 

Kommunikationsverksamheten ska i fortsättningen genomdrivas inom ramen för verksam-

hets- och ekonomiplanen. Målet är att få befolkningen i trakten att bli medveten om de tjäns-

ter som erbjuds i distriktet, men också att göra befolkningen medveten om den goda kvalitet 

och vård som Vasa centralsjukhuset påvisat kan erbjuda.  Genom kommunikation strävar 

man efter att bistå de strategiska målen i programmet VCS 2025 och minska användningen 

av köptjänster. 

 

SVD:s DIR. föreslår att: 

Styrelsen godkänner att kommunikationen utvecklas inom ramen 

för budgeten. Målet är att främja befolkningens medvetenhet om 

serviceutbudet samt dess kvalitet och verkningsfullhet. Genom 

kommunikationen bidrar man till att uppfylla målen i strategipro-

grammet VCS 2025 och minska användningen av köptjänster. 

STYR: 



          Ärendesida 14 (29) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 67 29.4.2019 

 

 

 

 

§ 67 NO HARM CENTER 

Svd:s dir. 23 
Direktivet Vasa centralsjukhus har som mål att allt starkare profilera sig som en vägvisare 

inom patientsäkerhet och utvecklingsverksamhet. No Harm Centret är ett samarbetsnätverk 

och ett center som har till syfte att främja patientsäkerheten på riksnivå.  No Harm Centret 

har som mission att utveckla och främja patientsäkerheten i Finland genom forskning. 

 

Centrets vision är att främja en patientsäker verksamhet och påvisa detta genom forskning. 

No Harm Centret fungerar som nätverkare men också som ett samarbetscenter. No Harm 

Centret vill samarbeta med entusiastiska patientsäkerhetsutvecklare genom öppet informat-

ionsutbyte. Centret har till uppgift att ta fram mätare som kan användas för att utvärdera pa-

tientsäkerhet och att främja möjligheterna att forska i patientsäkerhet samt att ge yrkesutbil-

dade personer säkerhetsrutiner som främjar en säker vård. 

 

I inledningsfasen kommer No Harm Centret att ha fyra centrala forsknings- och utvecklings-

linjer: 

• Den nuvarande patientsäkerhetsnivån i Finland ska utvärderas med hjälp av en omfat-

tande, gemensam forskning. 

• Enhetliga anvisningar ska skapas för identifieringen av patienter, samtidigt som befolk-

ningens insikt om identifieringen av patienter ska förbättras. 

• Kompetensen ska systematiskt utvecklas och uppföljas. 

• En kartläggning ska genomföras för att belysa hur utredningen av de dödsfall som inträf-

fat på sjukhus påverkar utvecklandet av patientsäkerheten. 

 

Målet för det första verksamhetsåret 2019 är att få igång No Harm Centret och skapa ett 

samarbetsnätverk. Under år 2019 ska finansieringsmöjligheterna utredas, ett varumärke och 

en kommunikationsplan skapas samt ett första inbjudningsseminarium hållas för att mark-

nadsföra lanseringen av verksamheten. Inbjudningsseminariet hålls i Vasa centralsjukhus 

lokaler i Vasa den 29 augusti 2019. Seminariet fungerar samtidigt som ett planeringsmöte för 

de fyra utsedda forsknings- och utvecklingslinjerna.  Programmet på inbjudningsseminariet 

består av en redogörelse som hålls av en utomstående föreläsare angående det nuvarande lä-

get inom patientsäkerhetsområdet såväl i Finland som i världen samt workshopar kring olika 

temaområden. I slutet av inbjudningsseminariet sammanställs resultaten av workshoparna, 

varefter man kommer överens om hur arbetsplanen ska avanceras. Målet är att man i fort-

sättningen årligen håller inbjudningsseminarier, där forskare kan redogöra för sina forsk-

ningsrön. Respektive forsknings- och utvecklingslinje sammankommer separat till egna 

workshopar. De personer som ansvarar för forsknings- och utvecklingslinjerna bildar en 

styrgrupp för No Harm Centret.  

   fortsätter.. 
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Utgångspunkten för No Harm Centret är att skapa kompanjonskap. No Harm Centret söker 

samarbetsparter också från Norden och andra delar av världen.  

 

 

SVD:s DIR: 

Föreslår att styrelsen ska anteckna verksamhetsprinciperna för No 

Harm Centret för kännedom och ge tjänstemännen i uppgift att 

avancera denna verksamhet.   

 

STYR: 
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§ 68 Ramar för budgetarbetet 2020 

Svd:s dir. 24 

I Vasa sjukvårdsdistrikt antar man att Vasa centralsjukhus under den kommande regerings-

perioden ska beviljas status som ett sjukhus med omfattande jour, varför centralsjukhuset 

redan nu har för avsikt att genomföra utvecklingsåtgärder för att sjukhuset ska uppfylla de 

krav som ställs i lag. Det här kräver dock tilläggsrekryteringar.  

 

I Vasa sjukvårdsdistrikt ska verksamheten utvecklas så att användningen av köptjänster 

minskar, den specialiserade sjukvårdens närservice utvecklas och sjukvårdsdistriktet allt 

starkare bidrar till utvecklandet av social- och hälsovården i hela området. Denna utveckling 

ska iakttas i budgeteringen av verksamheten år 2020. 

 

Budgetberedningen för 2020 har inletts och eftersom hela paketet VCS 2025 kan uppnå sin 

slutliga effekt först när H-huset tas i bruk sker inga större åtgärder under 2020. De största 

utmaningarna ligger i att få ner kostnadsnivån inom de verksamheter som under 2018 och 

2019 har de största överskridningarna. Det finns uppenbarliga kostnadstryck inom de spe-

cialiteter som har stor läkarbrist, ss. psykiatrin och röntgenverksamheten där en stor del av 

läkarresurserna sköts genom köptjänster. Likaså används stora summor för köpta laborato-

rietjänster.  

 

En av målsättningarna för programmet VCS 2025 är att uppnå en produktivitet och effektivi-

tet som motsvarar nivån för centralsjukhusen i genomsnitt. Detta innebär bl.a. att kostna-

derna skall minskas kraftigt för att nå denna nivå. Inga nämnvärda strukturella förändringar 

som ger inbesparingar kommer att kunna ske innan H-huset står klart och man kan effekti-

vera användningen av utrymmen, teknik och resurser och i vissa fall t.o.m. avskaffa dubbel-

funktioner. Utlokalisering av stödfunktioner väntas inte heller på kort sikt innebära några 

större inbesparingar även om det på sikt även bör leda till effektivering av processerna. 

 

Under 2020 fortsätter planeringen av den frivilliga integreringen av primärvården och soci-

alvården med specialsjukvården. De resurser som under år 2019 använts i beredningen har 

kunnat kompenseras med distriktets arbetsinsats som använts för landskapsberedningen, 

men efter att reformarbetet avslutades krävs vissa budgetmedel för att kunna fortsätta denna 

planering men också för att satsa på att återfå sjukvårdsdistriktets egna invånare som an-

vändare av de tjänster som specialsjukvården erbjuder och på så sätt minska köptjänsterna 

från andra sjukvårdsdistrikt. 

 

         fortsätter... 
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Verksamhetskostnaderna har ökat för varje år till följd av övertagande av verksamhet till 

sjukvårdsdistriktets organisation. De kostnadsneutrala verksamhetsöverföringarna uppgår 

till dryga 9 miljoner euro från och med 2017 och därför är de olika budgetåren sinsemellan 

inte längre jämförbara. Ingen överföring är planerad till 2020, varför budgeten för åren 2019 

och 2020 har samma utgångsläge. De sparkrav som Vasa stad har riktat mot sjukvårdsdi-

striktet och för vilka det finns separata planer på hur de genomförs, görs med avsikten att de 

är permanenta inbesparingar och budgeten för 2020 blir för enheternas del gällande köp-

tjänster och material 2 miljoner euro lägre än budgeten 2019. Eftersom nuvarande kollektiv-

avtal går ut under 2019 finns inga uppgifter om allmänna löneförhöjningar under 2020. En 

förhöjning om 1 % på sjukvårdsdistriktets löner skulle innebära ca 1,1, miljoner euro. 

 

Den strama hållningen i budgetarbetet fortsätter i övrigt och utgår ifrån att arbetet med de 

sparpaket som inletts fortsätter och att övriga verksamheter ses över så att inbesparingar och 

förändringarna kan genomföras. Prestationerna hålls på nuvarande nivå med beaktande av 

nationella normer och rekommendationer. 

 

Vård i andra inrättningar beräknas tillsvidare på samma nivå som 2019 med vissa minsk-

ningar till den del det finns planer på att ta över verksamhet från universitetssjukhus eller 

annan nivå.   

 

I kalkylerna har inte beaktats eventuellt ytterligare övertagande av verksamhet från kommu-

nerna till sjukvårdsdistriktet. I fall det beslutas om sådana är det fortfarande fråga om kost-

nadsneutrala överföringar. Debiteringen av kommunerna sker på basen av de verkliga kost-

naderna för i frågavarande verksamhet och påverkar inte faktureringen för specialsjukvårds-

verksamheten.  

 

Med inbesparingar, eventuella allmänna löneförhöjningar och speciella satsningar beräknas 

budgeten för 2020 och kommunernas betalningsandelar totalt ligga på samma nivå som 

2019. 

 
SVD:s DIR:  

föreslår att styrelsen diskuterar ramen för verksamhets- och eko-

nomiplanen för 2020-2022 på basen av följande premisser: 

 

 beredningen av budgeten genomförs så att Vasa centralsjukhus 

har möjlighet att fungera som ett sjukhus med omfattande jour 

 verksamheten utvecklas så att användningen av köptjänster 

minskar, den specialiserade sjukvårdens närservice utvecklas 

och sjukvårdsdistriktet allt starkare bidrar till utvecklandet av 

social- och hälsovården i hela området     fortsätter.. 
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 enheterna planerar och genomför strategiska förändringar i en-

lighet med strategiplanen, genomförda auditeringar och över-

enskomna strukturella förändringar 

 prestationerna och produktionen hålls på nuvarande nivå med 

beaktande av nationella normer och rekommendationer 

 Lönejusteringar medtas i enlighet med allmänna nivåer, som ut-

gångsläge kalkyleras +1% fram till dess att närmare information 

om ev. förhöjningar ges. 

 lönebikostnaderna budgeteras enligt de riksomfattande an-

visningarna 

 anslagen för vård i andra inrättningar budgeteras på en realistisk 

nivå mot bakgrunden av förverkligade kostnader 2019 och just-

eras under budgetbehandlingen enligt uppföljningen 30.6 re-

spektive 31.8.2019 

 anslag för övriga köpta tjänster, material och förnödenheter 

samt övriga kostnader enligt nollbudgeteringsprincipen med 

beaktande av uppgjorda sparplaner för 2019 

 speciella riktade satsningar enligt följande: 

o kommunikation och information 

o forskning  

o utveckling av den specialiserade sjukvårdens närservice 

o Fortsatt planering av den frivilliga integreringen av primär- 

 och specialsjukvården med separata medel som inte belas

 tar specialsjukvården 

 separat investeringslista för byggnader och apparatur uppgörs 

 

 

STYR:  
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§ 69 Introducerande av uppgift för administrativ överläkare 

Svd:s dir. 25 
 

Den specialiserande sjukvården befinner sig i ett brytningsskede som fått till följd att det 

skett och håller på att ske förändringar i verksamheten och verksamhetsmiljön.  

Den högsta ledningen är vid sidan av planeringen och utvecklandet av den normala verk-

samheten sysselsatt med de stora förändringar som sker inom organisationen: H-huset, det 

nya klient- och patientdatasystemet, digitaliseringen, organisationens planerade förändring-

ar (landskapet, välfärdssamkommunen), regionala utvecklingsbehov, lagförändringar, per-

sonalrekryteringar osv. 

Tjänsten som administrativ överläkare lades ner då organisationen övergick till att bli en ma-

trisorganisation. Nu har det emellertid blivit uppenbart att en del av chefsöverläkarens upp-

gifter borde överföras på någon annan, och att detta behov bäst kunde bäst bemötas genom 

att införa en uppgift för en administrativ överläkare.  

De planerade uppgifterna räknas upp i bilaga 1. Målet är att effektivera och försnabba bered-

ningen av ärenden samt underlätta schemaläggningen av sammanträden i synnerhet inom 

serviceområdet för läkare och sakkunniga samt i fråga om de sakhelheter som nämns i den 

anslutna bilagan. För uppgiften erläggs en månatlig ersättning. 

   BILAGA § 69 

 

SVD:s DIR: 

Föreslår att styrelsen ska införa en tillfällig uppgift för en administ-

rativ överläkare för tiden 1.5 - 31.12.2019 och godkänna att direktö-

ren för det medicinska ansvarsområdet Christian Kantola sköter 

denna uppgift vid sidan av sitt eget arbete samt att han erläggs en 

månatlig ersättning på 250 euro för skötseln av uppgiften. 

 

STYR: 
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§ 70 Protokollförteckning 

FD 15  

Protokoll från psykiatriska delegationen, 01/2019, 21.2.2019 

Protokoll från nämnden för minoritetsspråket, 02/2018, 27.11.2018 

 

 

Protokollen som      BILAGA § 70/1-2  

 

                              

FD föreslår att:                  

- styrelsen antecknar protokollen till kännedom  

 

STYR: 
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§ 71 Förändringar i regelboken jämte bilaga för användningen av servicesedlar 

FD 16 
Den service som erbjuds mot servicesedlar föreslås nu kompletteras med tal- och musikte-

rapi i och med att de optionsavtal som ingåtts med producenter som tillhandahåller dessa te-

rapier i form av köptjänster löper ut 30.9.2019. 

 

Vidare föreslås regelboken också ändras till sitt innehåll till följande delar (BILAGA § 71): 

 Anvisningen i kapitel 3; Ansökning om att få bli serviceproducent: Serviceproducenten 

har anslutit sig eller ansluter sig i samband med ansökningsprocessen till Suomen Tilaa-

javastuu Oy:s program Pålitlig partner (www.tilaajavastuu.fi) 

 Regelbokens bilaga ”De villkor som serviceproducenter måste uppfylla vid behandling av 

personuppgifter” har avlägsnats. Istället har man kompletterat regelbokens kapitel 6: 

”Klientdokument och dataskydd”  

 

Bilaga 1 till regelboken föreslås ännu kompletteras till följande delar: 

 Innehållsanvisning: anvisningens struktur redigeras och ett tillägg görs med anvisningar 

för serviceproducenter som tillhandahåller tal- och musikterapi    

BILAGA § 71/1-2 

 

FD föreslår att:  

-styrelsen ska godkänna de föreslagna förändringarna och kom-

pletteringarna i regelboken och i bilagan.  

 

STYR: 

 

 

 

 

 

 

http://www.tilaajavastuu.fi/
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§ 72 Personalrapporten 2018 

FD 17 

Personalsektionen har 27.3.2019 godkänt personalrapporten samt önskat att den tas för  

kännedom i styrelsen. 

 

Personalrapport 2018 som      BILAGA § 72 

 

 

FD föreslår att:                  

- styrelsen antecknar rapporten till kännedom  

 

STYR: 
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§ 73 Verkställighet av fullmäktiges beslut tagna 15.4.2019 

FD 18 

§ 6 Val av revisor för åren 2019–2020 med option för året 2021 

 FD:  Beslutet får verkställas.                      

 

§ 7 Kompletteringar av förvaltningsstadgan 

   FD:   Beslutet får verkställas.                      

 

§ 8 Grunderna för intern kontroll och riskhantering 

   FD:  Beslutet får verkställas. 

 

§ 9 Förverkligande av H-nybyggnationen och finansieringsbeslut gällande densamma 

 FD:  Beslutet får verkställas till de delar och på de villkor som  

  fastställdes av fullmäktige. 

 

 

 

FD föreslår att:  

 -styrelsen ska besluta att fullmäktiges beslut får verkställas. 

                           

STYR:
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§ 74 Kommunrundorna för 2019 

FD 19 

Tidtabellen för kommunrundorna för år 2019 har nu utarbetats.  

De överenskomna tiderna och platserna är följande: 

 
3.5 Korsnäs kl. 8.30-10.30    
 Malax kl. 11.45-13.45 
 Vörå  kl. 14.30-16.30   
 
8.5 Larsmo kl. 9.00-11.00 
 Jakobstad kl. 12.00-14.00 
 Pedersöre kl. 14.30-16.30 
 Nykarleby kl. 17.30-19.30 
 
14.5 Vasa  kl. 13.30-15.30 
 Laihela kl. 16.15-18.15 

 
23.5 Korsholm kl. 12.00-14.00 
 
27.5 Kaskö kl. 9.00-11.00 
 Kristinestad kl. 12.30-14.30 
 Närpes kl. 15.00-17.00 

 

 

FD föreslår att:                  

- styrelsen torde anteckna tiderna för kännedom och delta efter 

 möjlighet. 

 

STYR: 
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§ 75 Mertidsarbete  

CÖL 6 

Tjänstekollektivavtalet för läkare möjliggör inte skiftesarbete, och jourarbete är avsett för 

brådskande vård. Dessutom kan mertidsarbete bara utföras av personal som arbetar i heltid 

på VCS. 

På VCS har mertidsarbete i åratal använts för att hantera vårdköer och för att förhindra att 

väntetiden till vård inte överskrider den tidsfrist som fastställts i vårdgarantin. Andra sätt 

som kan användas för att uppnå ovan nämnda mål är att ty sig till köptjänster och effektivera 

verksamheten med hjälp av exempelvis Lean-metoden. På VCS använder man sig inte av re-

sultatpremier eller övriga motiverande löneelement, medan dylika är i bruk på en del andra 

sjukhus. Mertidsarbete används också tämligen ofta på andra sjukhus, men inga exakta upp-

gifter finns att tillgå om nuläget. 

 

Exempelvis på Satakunta centralsjukhus och Åbo universitetscentralsjukhus har man i några 

år betalat en prestationsbaserad lönedel till radiologer. 

År 2018 uppgick den summa som användes på mertidsarbete vid Vasa centralsjukhus till ca 

309 000 euro. Samma år, dvs. år 2018, uppgick läkarnas och sakkunnigas lönesumma på 

VCS till 21 222 000 euro. Samtidigt använde man 2,5 milj. euro för köp av tjänster av utom-

stående sakkunniga och läkare. År 2018 utgjorde kostnaderna för läkarnas mertidsarbete 1,5 

procent av läkarnas och sakkunnigas totala förverkligade lönekostnader. 

 

Läkarresurserna är för tillfället ojämnt fördelade på olika specialiteter. En del av speciali-

teterna är helt utan specialister och på en del specialiteter är situationen bra eller utmärkt. 

Antalet besatta läkartjänster presenteras per specialitet i bilaga § 74/1. 

Användningen av läkarresurserna påverkas av antalet patienter som är i behov av vård och 

de förändringar som sker i detta behov, vårdmässiga förändringar (svårighetsgrad), antalet 

tjänsteläkare och i vissa fall även av utrymmesrelaterade ramvillkor (antalet mottagnings-

rum) samt övriga personalresurser. 

Mertidsarbete är ett klart dyrare sätt att tillhandahålla service än normal verksamhet som 

tillhandahålls av tjänsteläkare på dagtid. I och med detta så bör mertidsarbete användas en-

bart då de övriga, förmånligare produktionssätten är omöjliga att omsätta i praktiken. Förde-

len med mertidsarbete är den flexibilitet som detta sätt erbjuder. Användning av egen perso-

nal kräver inte konkurrensutsättning och dessutom kan mertidsarbetet tidsmässigt anpassas 

flexibelt efter behov. En ytterligare fördel är att användningen av den befintliga infrastruk-

turen ökar.  

Mertidsplaner (bilagor: ögonsjukdomar, gastroenterologi, onkologi och neurologi). 

Kostnaderna för planen inom ögonsjukdomarna uppgår till 20 832 euro (innehållande vård-

personalens kostnader) och det planerade antalet besök uppgår till 320 injektioner (20 in-

jektioner/kväll, 16 kvällsmottagningar).     

         fortsätter... 
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Kostnaderna för planen inom gastroenterologin uppgår till 45 000 euro (innehållande vård-

personalens kostnader) och det planerade antalet besök uppgår till 100 endoskopier.  

Kostnaderna för planen inom onkologin uppgår till 85 850 euro (innehållande vårdpersona-

lens kostnader) och antalet besök uppgår till 630 besök (210 första besök, 240 besök pga 

symptom, 180 kontrollbesök).  

Planerna för neurologins kostnader är 24 990 eur (innehållande vårdpersonalens kostnader) 

och antalet planerade besök är totalt 147 besök (75 botulintoksinpatienter, 40 epilepsipatien-

ter och 32 muskelsjukdomspatienter). 

Planerna har bedömts med samma metod som den tidigare godkända mertidsplanen inom 

kardiologin. Överläkaren för onkologin har föreslagit att ersättningen för mertidsarbete ska 

höjas med 10 % från den nuvarande nivån som godkänts i personalsektionen (Personalsekt-

ionens möte § 22/27.3.2019). 

De godkända kostnaderna för mertidsarbetet år 2018 var generellt högre än de förverkligade 

kostnaderna, varför målet för år 2019 är att minska användningen av mertidsarbete med 10 

procent. 

 

Godkända mertidsarbeten år 2019: 

Kardiologi, radiologi, patologi; Styrelsens sammanträde 17.1.2019/§ 13. 

         BILAGA § 75/1-2 

 

 

CÖL föreslår: 

Att styrelsen ska godkänna planerna för mertidsarbete enligt föl-

jande: 

Onkologin 77 265 euro med ett besöksantal på 630 stycken 

Ögonsjukdomarna 18 745 euro med ett besöksantal på 320 injekt-

ioner 

Gastroenterologin 40 500 euro med ett besöksantal på 100 en-

doskopier  

Mertidsarbetskostnaderna som nu behandlas är 159 000 euro. 

Samt uppmana specialiteterna att fortsättningsvis söka tillväga-

gångssätt som möjliggör en minskning av användningen av mer-

tidsarbete. Syftet är att mertidsarbete inte behövs om verksamhet-

en löper planenligt och det inte råder någon personalbrist, samt att 

ersättningarna för mertidsarbete erläggs i linje med personalsekt-

ionens beslut. 

 

 STYR:   
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§ 76 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   29.4.2019 

 

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 
vaasa.hao@oikeus.fi  

 

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. 
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