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Paragraf Ärende Sida 

§ 77 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 78 Val av protokolljusterare 3 

§ 79 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 80 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 4 

§ 81 Lägesöversikt 5 

§ 82 Finansieringsalternativ för H-byggnaden 10 

§ 83 Strategi och direktiv för den interna revisionen 11 

§ 84 Uppdatering av strategin för Västkusten 12 

§ 85 Läget gällande konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet 13 

§ 86 Uppgörande av plan för ordnande av hälso- och sjukvård samt stärkande av  

 regionalt samarbete 16 

§ 87 Bolagisering av företagshälsovården 18 

§ 88 Anskaffning till laboratorieenheten i Jakobstad 19 

§ 89 Mötestider för hösten 20 

§ 90 Sommarens stängningar 21 

§ 91 Klientrådets resolution 18.3.2019 23 

§ 92 Information, meddelanden, initiativ, frågor 24 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 25 

 

Ordförande:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 77 - 79 20.5.2019 

         

 

 

 

 

§ 77 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 78 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Barbro Kloo och Hans-Erik Lindqvist. 

 

STYR:   
 

 
 
 
 

§ 79 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 80 20.5.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 80 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 26 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 80/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 80/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 80/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 80/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:   
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Styrelsen 81  20.5.2019 

 

 

§ 81 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 27 

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 majmånad vid sammanträdet. 

 

 

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

    lägesöversikt för maj 2019 för kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 55 12. - 13.4.2019 

Fullmäktige 9 15.4.2019 

Styrelsen 82  20.5.2019 

 

§ 55 Förverkligande av H-nybyggnationen och finansieringsbeslut gällande densamma 

 

Svd:s dir. 3  
 

H-husets tidigare behandlingar: 

Styrelsen               § 127   10.11.2016 

Fullmäktige          § 20   28.11.2016 

Styrelsen               § 24                23.2.2017 

Fullmäktige          § 6                        20.3.2017 

Styrelsen             § 18                      19.2.2018 

Styrelsen              § 69                      7.5.2018 

Styrelsen            § 21                      18.2.2019 

 

Vid sitt sammanträde 20.3.2017 godkände sjukvårdsdistriktets fullmäktige en investerings- 

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

nybyggnationen i planerings- och byggnationsfasen ska förverkligas med hjälp av en allians-

modell.  

 

Behovet av en nybyggnation 

H-huset kommer att trygga Vasa centralsjukhus framtid. För tillfället befinner vi oss i en svår 

sits på grund av problem med inomhusluft och oändamålsenliga utrymmen. I och med H-

huset får vi tillgång till utrymmen som stöder en modern social- och hälsovård samt gör det 

möjligt att öka effektiviteten samt ger personalen en frisk arbetsmiljö. Ministeriet beviljade 

dispens för H-huset 17.3.2017.  H-huset kommer inte att öka de kvadratmetrar som sjuk-

vårdsdistriktet förfogar över. För tillfället förfogar VSVD över 139296 m2. Rivningsplanen 

inrymmer ännu 12 059 m2, hittills har man redan rivit 8 784 m2. Dessutom ska 25 982 m2 

säljas, vilket betyder att då H-huset står färdigt så blir vi kvar med 101 255 m2.   

 

Funktionerna i H-huset 

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

ioner som ska inhysas i H-huset.  

 

Mottagningstjänsterna för öppenvården som ska inhysas på våning 1-3 av byggnaden kom-

mer att omfatta följande tjänster:  

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

lungsjukdomar, neurologi) 

- Allmänmedicinska mottagningstjänster 

- Verksamhet förknippad med undervisningshälsocentralen 

- Geriatriska kompetenstjänster 

         fortsätter.. 
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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 funktioner:  

- 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 

 

Övriga funktioner som ska inhysas i H-huset omfattar bland annat 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.  

 

I planeringen av H-huset kommer man i enlighet med fullmäktiges önskemål fortsättningsvis 

beakta möjligheten att tillhandahålla närservice i kommunerna i landskapet. Det här är nå-

got som strävar efter att främja genom att utveckla distanstjänster, för vilket man tillsatt en 

gemensam arbetsgrupp i sjukvårdsdistriktets område. 

 

Byggnaden och kostnader 

H-huset är en modern, modifierbar byggnad på 36 960 m2 med 11 våningar. H-huset kom-

mer att bli en intelligent sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga utrymmen. I bygg-

nationen av huset förbereder man sig på varierande kundbehov, genom att göra utrymmena 

förvandlingsbara och multianvändbara. 

 

Placeringen av H-huset framgår av situationsplanen, bilaga § 42/1 och lägesscheman som 

fastställts per våning i linje med utrymmesprogrammet framgår av bilagorna § 42/2-5 (Lä-

gesschema 00-2). Visualiseringar och fasadbilder av huset presenteras i bilagorna 6-8. 

 

         fortsätter.. 
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Kostnadsberäkningen för H-huset uppgår till cirka 140 miljoner euro. Summan kommer 

ännu att preciseras innan styrelsesammanträdet 29.3.2019. Kostnaderna ligger inom ramen 

för den budget som godkänts i fullmäktige.  

 

Tidtabell 

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 

Tiden för det fortsatta ansvaret för byggnaden  5/2022 – 4/2027 

 

En noggrannare tidtabell för genomförandefasen i bilaga § 42 /8.  

 

Finansiering  

Sjukvårdsdistriktet har låtit Inspira utföra en oberoende utredning av olika finansieringsal-

ternativ för H-huset samt en hyresberäkning för de utrymmen som Vasa stad tar i bruk när 

H-huset står klart, bilaga § 42/9.  

 

Resultaten av utredningen har genomgåtts tillsammans med kommundirektörerna och eko-

nomidirektörerna i medlemskommunerna. Efter diskussionerna kom man, för att tillmö-

tesgå Vasa stads önskemål, fram till att leasingalternativet med 20 års leasingtid, annuitets-

avkortning och 20 % i restvärde föreslås eftersom alternativet inte på samma sätt ökar kom-

munkoncernen Vasa stads skuldbörda.  Eftersom Vasa stad äger över 54,1 % av grundkapi-

talet utgör Vasa sjukvårdsdistrikt ett dottersamfund till Vasa stad. I kalkylen beräknas finan-

sieringskostnaderna på årsnivå bli cirka 150 000 euro dyrare än en lånefinansiering. 

   

Hyrespris för de utrymmen som Vasa stad använder i H-huset 

Vasa stads andel av de totala kvadratmetrarna är 4 460 m², vilka inrymmer utrymmen på 

cirka 50 m² för substitutionsvård, mottagningsutrymmen för öppenvården på 3 480 m², ut-

rymmen för psykiatrisk öppenvård på cirka 180 m² och utrymmen för psykiatrin på cirka 

750 m². 

 

Hyresberäkningen har framtagits för att genomskinligt visa att alla de kostnader som hänför 

sig till de utrymmen som kommer att användas för Vasa stads primärvård och socialvård 

täcks av den hyra som uppbärs av staden och att dessa kostnader inte kommer att belasta 

specialsjukvårdskostnaderna som i sin tur belastar alla medlemskommuner på lika villkor. 

Hyreskalkylen ger en kvadratmeterhyra om 22,95 euro per månad, bilaga § 42/9. 

 

 

        BILAGOR § 42/1-9 

 

           fortsätter... 
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SVD:s DIR. föreslår att:  

1. Styrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna kostnadsplanen 

för H-huset på 141 miljoner euro, vilken redan räknats in i sjuk-

vårdsdistriktets budget.  

2. Styrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna att genomföran-

defasen av H-huset påbörjas och befullmäktiga sjukvårdsdistriktets 

direktör att underteckna avtalet, förutsatt att Social- och hälso-

vårdsministeriet först genom beslut konstaterat att det redan år 

2017 för byggprojektet beviljade undantagslovet fortsättningsvis 

befinns vara tillräckligt.  

3. Styrelsen föreslår att fullmäktige ska ge styrelsen befogenheter 

att fatta beslut om hur investeringen ska finansieras, då de nöd-

vändiga utredningarna har blivit gjorda, förutsatt att Social- och 

hälsovårdsministeriet först genom beslut konstaterat att det redan 

år 2017 för byggprojektet beviljade undantagslovet fortsättningsvis 

befinns vara tillräckligt.  

 
STYR: Styrelsen godkänner förslaget enhälligt och för punkterna 1-3 vi-

dare till fullmäktige för godkännande. 

 

 

§ 9 Förverkligande av H-nybyggnationen och finansieringsbeslut gällande densamma 

 

   BILAGOR § 9/1-9 
STYR:   

föreslår, att fullmäktige godkänner förslaget. 

 

FMGE: Fullmäktige godkände enhälligt styrelsens förslag i punkterna 1-2.  

 

Under diskussionen föreslog ledamot Michael Luther att meningen 

i styrelsens förslags punkt 3 ska ersättas med följande: 

 

- Styrelsen fortsätter att utreda de olika finansieringsmodellerna 

med målet att hitta det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet 

för samkommunen 

- det slutliga beslutet om finansieringsmodellen tas av Vasa sjuk-

vårdsdistrikts fullmäktige i juni 2019, förutsatt att Social- och 

hälsovårdsministeriet först genom beslut konstaterat att det re-

dan år 2017 för byggprojektet beviljade undantagslovet fortsätt-

ningsvis befinns vara tillräckligt.  

       

      fortsätter.. 
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Fullmäktige 9 15.4.2019 

Styrelsen 82  20.5.2019 

 

 

- fullmäktige omfattar principerna för fastställande av hyresgrun-

derna för Vasa stads utrymmen 

 

Förslaget understöddes av ledamot Tapio Nyysti och ledamot Mari 

Lampinen-Tuomela.  

 

Under diskussionen föreslog ledamot Nyysti att ytterligare följande 

tillägg ska göras till ledamot Luthers förslag: 

- när de olika finansieringsmodellerna utreds ska den uppskattade 

kostnadseffekten på kommunernas bokslut förtydligas i utred-

ningen  

- i utredningen ska tas ställning till en fastighetsbolagsmodell, där 

ägarna skulle vara Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad i pro-

portion till kvadratmetrarna. 

 

Fullmäktige godkände enhälligt utan omröstning att ersätta sty-

relsens förslag i punkt 3 och ersätta det med ovan redovisade två 

separata tillägg.  

 

 

 

§ 82 Finansieringsalternativ för H-byggnaden 

Svd:s dir. 28 

Enligt det beslut som fullmäktige fattade den 15 april fick styrelsen i uppgift att fortsätta ut-

reda de olika finansieringsmodellerna med målet att hitta det ekonomiskt mest fördelaktiga 

alternativet för samkommunen. Avsikten var att beslutet om finansieringsmodellen skulle 

fattas i juni 2019. Tiden för beredningen efter sammanträdet blev emellertid så kort att man 

nu blir tvungen att fastställa ett datum för ett extra fullmäktigemöte i höst.   

 

 

SVD:s DIR. föreslår att:  

finansieringsbeslutet ska tas till styrelsen för beslutsfattande på 

förhösten och att ett extra fullmäktigemöte ska hållas i september 

2019.  

 

STYR:  
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 Styrelsen 83 20.5.2019 

 

 

 

 

§ 83 Strategi och direktiv för den interna revisionen 

Svd:s dir. 28  
Direktivet för den interna revisionen har senast behandlats i styrelsen 6/2012. Det vore bra 
att uppdatera direktivet en gång per fullmäktigeperiod. 
 
Direktivet för den interna revisionen är ett dokument som definierar den interna revisionens 
syfte, befogenheter och ansvar. Direktivet definierar också den interna revisionens position 
och rapporteringssystem i organisationen. Direktivet ger också den interna revisionen rätt 
att få tillgång till de uppgifter och dokument som krävs i uppdraget, rätt att träffa nödvän-
diga personer och rätt att granska fysisk egendom, samtidigt som direktivet också beskriver 
den interna revisionens omfattning. Direktivet för den interna kontrollen godkänns av sty-
relsen. 
 

Vid utarbetandet av direktivet har det i tillämpliga delar beaktats de rekommendationer som 

IIA (The Institute of International Auditors) har gett. De ändringar som gjorts i jämförelse 

med det tidigare direktivet berör den interna revisionens position och förfaringssätten vid 

godkännandet av granskningsmål samt rapporteringen: administrativt verkar den interna 

revisionen under ekonomiförvaltningen och operativt under sjukvårdsdistriktets direktör. I 

fortsättningen ska styrelsen godkänna en långsiktig strategiplan, medan arbetsprogrammet 

årligen slås fast tillsammans med direktören. Rapporteringen av de fynd som den interna re-

visionen observerat vid revisionen av verksamheten sker till svd:s direktör. Styrelsen får årli-

gen en sammanfattning över den revision som genomförts. 

Strategi för intern revision för åren 2019-2021 presenteras på mötet. 

 

 

Direktiv för den interna revisionen    BILAGA § 83 
 
 

SVD:s DIR föreslår att: 
- styrelsen godkänner direktivet för den interna revisionen och an-

tecknar strategin för åren 2019-2021 för kännedom. 
  

STYR: 
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Styrelsen 84 20.5.2019 

 

 

§ 84 Uppdatering av strategin för Västkusten 

 

Svd:s dir. 29  
Då styrelserna för Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt besökte Åbo 23–24.1.2019 beslutade 

man tillsammans med styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att utsikterna för 

samarbetet och den gemensamma framtiden ska utkristalliseras genom att uppdatera den 

strategi som uppgjorts för Västkusten för åren 2012–2016. Avsikten är att den nya strategin 

ska kunna presenteras för VSVD:s fullmäktige i juni.  

 

Ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialansvarsområde har arbetat internt med 

att uppdatera strategin. På ett seminarium som hölls 11.3.2019 tog man med hjälp av en 

SWOT-analys fram fyra strategiska val jämte åtgärder som anknyter till dessa val (bilaga 1).  

 

Genom denna uppdatering av strategin strävar man efter att stärka den allmänna och offent-

liga bilden om samarbetet på Västkusten. Budskapet till patienterna är att de kan lita på vår 

kvalitet, medan budskapet till yrkespersonerna inom hälso- och sjukvården är att det finns 

en kontinuitet i den verksamhet som bedrivs på sjukhusen. Budskapet till våra beslutsfattare 

är att vi har ett gott samarbete som utfaller i form av ett virtuellt, icke-organisatoriskt sam-

sjukhus, kompanjonskapssjukhus som verkställs genom de nedan fastställda strategiska va-

len.  

                                     

Dessa omfattar:       

 Utvecklande av kundorientering och servicekvalitet, enhetlighet och tillgång 

 Utbildnings- och forskningssamarbete 

 Samarbete vid utvecklande av digitala tjänster 

 Utvecklande av konkurrenskraften 

 

Ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialansvarsområde har på sina samman-

träden den 8 april och 13 maj kompletterat det strategiutkast som utarbetades på ovan 

nämnda seminarium. Enligt förslag ska strategin publiceras i modern tappning i en kombi-

nation av bild och text som kan beställas av en extern serviceproducent då sakinnehållet har 

godkänts. Ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus beslutade den 13 maj att godkänna 

uppdateringen av strategin för Västkusten, vars innehåll presenteras i form av en Power-

Point-presentation för Satakuntas och Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse den 20 maj och för 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse den 21 maj 2019. 

         BILAGA § 84 

SVD:s DIR. föreslår att: 

-att styrelsen ska godkänna uppdateringen av strategin för Väst-

kusten och föra den till sjukvårdsdistriktets fullmäktige för känne-

dom. 

STYR: 
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Styrelsen 85 20.5.2019 

 

 

§ 85 Läget gällande konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet 

 

Svd:s dir. 30  

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt står i beråd att upphandla ett nytt om omfattande kli-

ent- och patientdatasystem (APTJ) för sin social- och hälsovård. Upphandlingen omsätts i 

praktiken genom en konkurrenspräglad dialog, där ansvaret för upphandlingsprocessen bärs 

av KL-Kuntahankinnat Ab. Dessutom deltar även ESSOTE (Samkommunen för social- och 

hälsovårdstjänster i Södra Savolax) och SIUNSOTE (Samkommunen för social- och hälso-

vårdstjänster i Norra Karelen) i konkurrensutsättningen av systemet. Konkurrensutsättning-

en befinner sig nu i den tredje fasen och de företag som gått vidare är i bokstavsordning föl-

jande: Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation och Tieto Finland 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, 12.12.2018/§ 183 och 

18.2.2019/§ 20 fått ta del av en lägesöversikt om konkurrensutsättningen av klient- och pati-

entdatasystemet samt den samarbetsmodell som används i samband med konkurrensutsätt-

ningen.  

  

Lägesöversikt över upphandlingen 

En av de medverkande organisationerna, Sosteri, har dragit sig ur konkurrensutsättningen, 

på grund av att landskapsreformen föll och att Sosteri planerar att privatisera sin speciali-

serade sjukvård. I samband med landskapsreformen skulle Sosteri och Essote blivit ett enda 

landskap, varvid ett enhetligt system skulle ha varit en naturlig lösning. Av de medverkande 

områdena så var Sosteri det minsta, varför uteblivandet inte påverkar upphandlingen i nå-

gon nämnvärd utsträckning. Vår budget hade därutöver redan kalkylerats innan SiunSote 

anslöt sig till upphandlingen, varför budgeten inte med anledning av detta kommer att för-

ändras.  

Enligt den nuvarande tidtabellen kommer man att kunna skicka ut den slutliga anbudsbegä-

ran i juni eller senast i början av juli. De egentliga produktjämförelserna kommer att ske i 

september och beslutet om vilket system som ska upphandlas fattas i oktober eller senast i 

november. Respektive organisation som medverkar i upphandlingen för frågan om upphand-

lingen till styrelsen och fullmäktige för behandling i maj-juni månad. Själva beslutet om vil-

ket system som ska upphandlas tas till styrelsen och fullmäktige för godkännande i slutet av 

året. Vår egen lokala projektplanering framskrider väl och vår projektplan kommer att kunna 

färdigställas i sin helhet i höst.  
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Projektkostnader  

Under förhandlingsprocessen har Vasa sjukvårdsdistrikt skapat sig en preliminär uppfatt-

ning om kostnadsnivån i projektet. De slutgiltiga kostnaderna för upphandlingen bildas på 

olika sätt beroende vilken av de tre medverkande leverantörerna som väljs. 

Kostnaderna för upphandlingen kan indelas i investeringskostnader som anknyter till den 

nya systemhelheten och kostnader som uppstår i samband med ibruktagningen då man ut-

vecklar regionala, tvåspråkiga verksamhetsprocesser. Därutöver kommer ibruktagningen av 

systemet att ge upphov till fortlöpande servicekostnader, men å andra sidan kommer de fort-

löpande kostnaderna för de nuvarande systemen i likaså att minska i sjukvårdsdistriktet och 

i kommunerna i distriktet. Enligt den preliminära uppskattningen kommer de fortlöpande 

servicekostnaderna att bli en aning lägre än vad de fortlöpande kostnaderna för upphand-

lingen av ett nytt system skulle bli.  

 

Investeringskostnader 

Vasa sjukvårdsdistrikts investeringskostnad i det system som nu konkurrensutsätts kommer 

enligt uppskattning att bli 35-50 miljoner euro. Denna summa omfattar användarrättighet-

erna till det system som upphandlas och de debiteringar som erläggs olika leverantörer för 

arbete som de utför i samband med ibruktagningen av systemet. 

Planering av förändring av regionala verksamhetsprocesser och ledning av förändring 

I samband med projektet måste man i Vasa sjukvårdsdistrikts område planera och ta i bruk 

kundorienterade, tvåspråkiga verksamhetsprocesser som förenar social- och hälsovården 

samt den specialiserade sjukvården i regionen. Detta arbete kommer enligt uppskattning att 

kosta 16 miljoner euro, vilka nära nog i sin helhet omfattar ersättningar för den arbetstid 

som anställda i de olika medverkande organisationerna i regionen använder för detta arbete. 

 

Projektets samarbetsorganisation 

Vasa sjukvårdsdistrikt har tidigare linjerat att det medverkar i det enhetligt samordnande le-

veransprojektet, men att det vill organisera utvecklandet av den fortlöpande servicen och 

verksamheten på sjukvårdsdistriktsnivå. I praktiken betyder det här att vi efter ibruktag-

ningen fortsätter samarbetet på frivilligbasis. I fortsättningen är det lönt att fortsätta samar-

beta kring funktionella helheter som gagnar alla, till exempel inom ramen för lagstadgade 

och nationellt fastställda utvecklingsmål. Då det gäller det fortlöpande utvecklandet av ser-

vicen och verksamheten är det viktigt för oss att beslutsfattandet för budgeter, prioriteringar 

och organiseringen av verksamheten fortsättningsvis kvarstår hos VSVD och kommunerna i 

Österbotten Denna fråga har förutsatt en linjedragning av oss, eftersom en del organisation-

er i konsortiet strävar efter en beständigare samarbetsform.  

Styrgruppen för samarbetet i upphandlingskonsortiet har beslutat att samarbetet under 

ibruktagningsfasen ska grunda sig på en s.k. ansvarsenhetsmodell där Mellersta Finlands 

sjukvårdsdistrikt agerar som en ansvarsenhet som i huvudsak har en organiseringsroll. Leve-

rans- och serviceavtalet undertecknas av samtliga organisationer. För det gemensamma pro-

jektet kommer man att grunda en projektbyrå, där även VSVD kommer att ha representan- 

   fortsätter.. 
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ter. Då projektet slutförts kommer dessa representanter att återgå till VSVD i arbete. På så 

sätt kan vi säkerställa att vår eget sjukvårdsdistrikt även efter projektet har tillgång till nöd-

vändig sakkunnighet. Samarbetsavtalet har finslipats länge av organisationerna, och från oss 

har huvudsakligen vår jurist och två sakkunniga från 2M-IT deltagit i detta arbete. Avtalet 

tas till styrelsen i juni.  

 

Samarbetet med 2M-IT 

Vi har under hela den pågående konkurrensutsättningen arbetat tätt med vårt eget InHouse-

bolag 2M-IT, varför det skulle kännas naturligt att fortsätta samarbetet med att planera hela 

ibruktagningsprojektet på samma samarbetsgrund. 2M-IT har den sakkunskap som behövs i 

detta projekt, samtidigt som vi varken har tillräckligt med sakkunskap eller resurser att sköta 

detta projekt i egen regi. 2M-IT kommer därutöver att spela en stor roll i den framtida fort-

löpande servicen, varför det gagnar båda att projektet från början kan genomdrivas i tätt 

samarbete. Ledningen för VSVD och 2M-IT har fört diskussioner om upprättandet av ett se-

parat avtal för projektet, vilka resulterat att man kommit överens om att ingå ett intentions-

avtal. Ett projekt av denna omfattning innebär också stora investeringar för 2M-IT, eftersom 

utbildningsbehovet kommer att bli omfattande redan innan det egentliga projektet kan på-

börjas. De slutliga avtalen om samarbetet tas till styrelsen då de har färdigställts.  

 

 

SVD:s DIR.:  

Föreslår att styrelsen ska godkänna ansvarsorganisationsmodellen 

för APTJ-projektet. 

Föreslår att styrelsen ska godkänna investeringen i upphandlingen 

inom ramen för den överenskomna budgetramen. 

Föreslår att styrelsen ska anteckna intentionsavtalet för kännedom.  

Föreslår att styrelsen för ärendet till fullmäktige för beslutsfat-

tande.  

 

STYR:  
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§ 86 Uppgörande av plan för ordnande av hälso- och sjukvård samt stärkande av 

 regionalt samarbete  

Svd:s dir. 31  

I hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326) fastställs det hur social- och hälsovården samt 

den specialiserade sjukvården, samarbetet och den regionala servicen ska ordnas. I kapitel 

fyra av lagen som berör samarbete inom hälso- och sjukvården samt regional service behand-

lar man bland annat såväl samarbetet mellan social- och hälsovården som samarbetet mellan 

primärvården och den specialiserade sjukvården. Enligt § 34 i lagen ska kommunerna inom 

samma samkommun för ett sjukvårdsdistrikt göra upp en plan för ordnande av hälso- och 

sjukvård utifrån uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov. 

Planen för ordande av hälso- och sjukvård utgör en del av de centrala element som berör 

samordningen av den specialiserade sjukvården, primärvården och till tillämpliga delar även 

socialvården. I hälso- och sjukvårdslagen preciseras innehållet i planen och hur planen ska 

godkännas. Planen skall basera sig på bland annat uppföljningsuppgifter om invånarnas 

hälsa och servicebehov. 

 

Planen för ordnandet av hälso- och sjukvården ska göras upp för varje fullmäktigeperiod och 

godkännas i samkommunen för sjukvårdsdistriktet. En förutsättning för godkännandet är att 

minst två tredjedelar av kommunerna i samkommunen understöder den och att dessa kom-

muners invånarantal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner i 

samkommunen.  

 

I Vasa sjukvårdsdistrikts område har man gjort upp en plan för ordnandet av hälso- och 

sjukvården för åren 2013–2016. En uppdatering av denna plan för åren 2015–2016 har god-

känts i sjukvårdsdistriktets fullmäktige 6.6.2016. I praktiken har medlemskommunernas 

planer för ordnandet av hälso- och sjukvården gjorts upp i samråd av kommunerna och Vasa 

sjukvårdsdistrikt, men arbetet har i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen letts och biståtts 

av den specialiserade sjukvårdens primärvårdsenhet. Lagen fastställer att kommunerna och 

sjukvårdsdistrikten årligen tillsammans ska bedöma hur avtalet har fullgjorts, och vid behov 

göra ändringar i avtalet. Under de senaste åren har ingen årlig bedömning gjorts om hur pla-

nen för ordnandet av hälso- och sjukvården har fullgjorts, eftersom resurserna i samband 

med beredningen av landskaps- och vårdreformen allokerades till beredningen av den an-

ordnandeplan som nämndes i propositionen till lagen om ordnandet av social- och hälsovår-

den men även till övrigt beredningsarbete.  
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Stärkande av regionalt samarbete  

På initiativ av sjukvårdsdistriktets direktör beslutade sjukvårdsdistriktet 5/2019 att tillsätta 

en ledningsgrupp för social- och hälsovårdsdirektörer med uppgift att samordna det region-

ala samarbetet och servicen samt främjandet av hälsa och välfärd. I sjukvårdsdistriktets led-

ningsgrupp för social- och hälsovården är den högsta tjänstemannaledningen för respektive 

organisation i distriktet representerad så att respektive organisation representeras av en an-

svarsperson eller en personlig ersättare för ansvarspersonen. Ledningsgruppen fungerar 

även som ledningsgrupp för det regionala samarbetsnätverket och i fortsättningen även som 

ledningsgrupp för sjukvårdsdistriktets primärvårdsenhet. Ledningsgruppen kommer bland 

annat att styra uppdateringen av planen för ordandet av hälso- och sjukvården.   

På försommaren 2019 ska uppgörandet av en ny plan för ordnandet av hälso- och sjukvården 

påbörjas under samordning av primärvårdsenheten, vilket kommer att kräva tillgång till en 

omfattande regional expertis samt ett behövligt antal arbetsgrupper. Avsikten är att göra upp 

en plan för ordnandet av hälso- och sjukvården för nuvarande mandatperiod 2019-2021 så 

att den i en så omfattande utsträckning som möjligt också inrymmer socialvårdens tjänster, 

varvid den i fortsättningen skulle utgöra en plan för hur social-, hälso- och sjukvården ska 

ordnas i regionen.  Tanken är att man i planen också ska fram-häva ledning genom informat-

ion och aktuella uppföljningsuppgifter samt beskriva verksamhetsprocesser och regionala 

strategier och planer i en mera sam-manställd form än tidigare. Målet är att betona främjan-

det av hälsa och välfärd samt en integration av social-, hälso- och sjukvården i sin helhet. 

Material som exempelvis tagits fram i beredningen av landskapsreformen samt THL:s utvär-

deringsrapporter samt material som tas fram i samband med beredningen av välfärdssam-

kommunen ska utnyttjas i den mån det är möjligt. Målet är att den nya planen för ordnandet 

av hälso- och sjukvården samt socialvården ska kunna godkännas i slutet av året i sjukvårds-

distriktets fullmäktige efter att kommunerna har hörts i frågan.  

 

SVD:s DIR föreslår att: 

styrelsen ska anteckna ärendet för kännedom och godkänna tidta-

bellen för uppgörandet av Vasa sjukvårdsdistrikts plan för ord-

nande av social-, hälso- och sjukvård. Planen tas till sjukvårdsdi-

striktets fullmäktige för godkännande i slutet av år 2019. 

 

STYR: 
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§ 87 Bolagiseringen av företagshälsovården, rapportering 

 

FD 20 

Vasa sjukvårdsdistrikt har tillsammans med Vasa stad under hösten och vintern utrett olika 

alternativ hur företagshälsovården framöver kunde skötas. Vi har som utgångspunkt haft att 

vi försöker finna en gemensam lösning. Ärendet är brådskande eftersom den del av verk-

samheten som fungerar på marknaden måste bolagiseras i något skede. Det alternativ, vilket 

som bäst bereds, är att vi tillsammans med nuvarande intressenter i Vasa regionala hälso-

vård och intressenter från Syd-Österbotten skulle bilda ett gemensamt inhouse företag för att 

handha den egna personalen. På sikt skulle företaget ingå i en riksomfattande koncern med 

KEVA som huvudägare. Den på marknaden fungerande delen kunde skötas genom samar-

bete med ett redan på orten fungerande företag.  

 

 

FD:  redogör för ärendet, men beslutet om tecknande av aktier i bolaget  

 kommer upp på styrelsemötet i juni 

 

STYR: 
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§ 88 Anskaffning till laboratorieenheten i Jakobstad 

FD 21 

Inom diagnostikcentret har det planerats kompletterande och ersättande anskaffningar till 

enheten i Jakobstad. 

 

För analysatorhelheten fanns beslut redan innan överföringen av laboratoriet från staden 

Jakobstads till Vasa sjukvårdsdistrikt men anskaffningen hann inte genomföras före årsskif-

tet. Man har från samma leverantör, för motsvarande apparatur vid centralsjukhuset, erbju-

dits använd apparatur till ett pris om 75 000 euro. Lösningen ger en inbesparing i driftskost-

nader om 100 000 euro på årsnivå, vilket betyder att den nästan tjänat in sitt pris redan un-

der 2019.    

 

Den andra anskaffningen gäller koaguleringsapparatur. I investeringsplanen 2019 finns an-

slag för två stycken. Efter att ha undersökt marknaden mera noggrant har man kunnat kon-

statera att man kan få tre stycken för det reserverade anslaget. Ifall man inom samma upp-

handling kan sköta alla tre anskaffningarna blir det totalekonomiskt mest fördelaktigt.  

Anhållan och motivering BILAGA § 88 

 

 
 FD föreslår att:  

  styrelsen godkänner anskaffningarna 

 

 

 STYR:  
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§ 89 Mötestider för hösten  

FD 22 

För styrelsen föreslås följande mötestider för hösten 2019: 

 

Måndagen den 26.8.2019 kl. 9 

Måndagen den 16.9.2019 kl. 9 

Måndagen den 7.10.2019 kl. 9 

Måndagen den 28.10.2019 kl. 9 

Måndagen den 11.11.2019 kl. 9 

Måndagen den 16.12.2019 kl. 9 

 

För fullmäktige föreslås följande mötestid: 

 

Måndagen den 25.11.2019 kl. 10  

 

 

FD föreslår att:  

-styrelsen slår fast de föreslagna mötestiderna. 

 

STYR:  
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§ 90 Reducerad verksamhet på avdelningar och polikliniker sommaren 2019 

CÖL 7 

På grund av semesterarrangemang reducerar följande avdelningar och polikliniker sin verk-

samhet:  

Som bilaga föregående års beslut om reducerad verksamhet sommaren 2018 

         BILAGA § 90 

 

 

Stängt:      Tid: 

Lung- och neurologiska polikliniken 15 – 28.7   

Hudpolikliniken     1 – 28.7 

Ögondagkirurgi     24.6 – 26.7    

Rehabiliteringshandledning   8 - 21.7 

Barnneur. polikliniken    8 - 21.7    

   

Akut psykogeriatri, avd. 4    12.7 – 11.8   

Barnpsyk. avdelningen    1 - 28.7             

Barnpsyk. polikliniken    22 - 28.7    

Ungdomspsyk. avdelningen    21.6 – 21.7    

Allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken  8 - 28.7  

Ergo- och näringsterapeuter   26.7 

Krävande rehabiliteringsavdelning 17.6 – 11.8 

 

Röntgen, Malax     15.7 – 18.8 

Laboratoriet, Lillkyro    1.7 – 4.8 

Laboratoriet, Korsnäs    1.7 – 26.7 

 

Reducerad verksamhet 

Med.pkl      10.6 - 11.8 

Kir.pkl      15.7 – 4.8 

Ögondagkirurgi     29.7 – 2.8 

Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukd.  17.6 – 11.8 

Enheten för mun- och käksjukdomar  1.7 – 2.8 

Lung- och neurologiska polikliniken  1 - 14.7  29.7 – 4.8. 

Hjärtstation     17.6 – 11.8 

Barnpkl      1.7 – 4.8 

Barnneur.pkl.     1-7.7, 22 - 28.7  

Barnpsyk.pkl     8-21.7 

Ungdomspsyk.polikliniken    8 - 28.7 

Ätstörningsenheten     15 - 28.7 

 

    fortsätter.. 
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Dagenheten  17.6 – 11.8, endast dagverksamhet 

Den elektiva operationsverksamheten  24.6 - 11.8 

Laboratoriet, Dammbrunnen   1 - 26.7, kl. 9-14, tidsbokning 

Röntgen      17.6 – 11.8 

Röntgen, Jakobstad    22 - 28.7 

Röntgen, Laihela     17.6 – 11.8 

Röntgen, Kristinestad    17.6 – 11.8    

Klinisk fysiologi och isotopmedicin   24.6 – 2.8 

Klinisk neurofysiologi    17.6 – 16.8 

Socialarbetarna     3.6 – 27.8 

Tikoteket och hjälpmedelservice   1.7 – 4.8 

Ergo- och näringsterapeuter   3.6 - 18.8   

   

   

 

CÖL föreslår att:  

verksamheten i sommar antecknas för kännedom. 

 

STYR:   
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§ 91 Klientrådets resolution 18.3.2019  

CÖSK 3 

Vid sitt sammanträde 18.3.2019 deltog Vasa centralsjukhus klientråd i planeringen av sjuk-

husets imagemarknadsföring.  

 

Rådet ansåg att sjukhuset kan marknadsföras på många olika positiva sätt, exempelvis ge-

nom den högklassiga övergripande kompetensen och kundsäkerheten, den lediga tvåsprå-

kigheten och möjligheten att bli betjänad på båda språken, det vänliga sättet som yrkesper-

soner hälsar på besökare och de hjälpande servicerådgivarna. Det lönar sig att marknadsföra 

sjukhuset via många olika kanaler, men det är också viktigt att använda de traditionella me-

dierna i en högre utsträckning vid marknadsföringen. Rådet understödde användningen av 

marknadsföring där det verkliga, genuina och mänskliga livet på sjukhuset åskådliggörs via 

olika synvinklar. Bra vård kan marknadsföras genom att ha kunder att berätta om positiva 

vårdupplevelser. Allt det som sker på sjukhuset, även det att personalen uppfattas som van-

liga människor, kan vara ett intressant grepp i marknadsföringen. Genom att belysa sjuk-

husmiljön kan man skapa förståelse för hur mångsidig och mänsklig miljön på sjukhuset är. 

Marknadsföringen kan vädja till känslor, men får inte vara inställsam/sirapslen. Reklamen 

ska vara högklassigt gjord, för det skapar en bild av det man vill göra reklam för, dvs. sjukhu-

set som en högklassig aktör. 

 

CÖSK föreslår, att:  

 -styrelsen ska anteckna klientrådets resolution för kännedom. 

 

STYR: 
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§ 92 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   20.5.2019 

 

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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