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Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 113 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 114 Val av protokolljusterare 3 

§ 115 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 116 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 4 

§ 117 Lägesöversikt 5 

§ 118 Mellanbokslut 30.6.2019 6 

§ 119 Protokollförteckning 8 

§ 120 Verkställighet av fullmäktigebeslut 17.6.2019 9 

§ 121 Avsägelse från förtroendeuppdrag, Kronoby kommun 10 

§ 122 Försäljning av Labquality Ab:s aktier 12 

§ 123 Internationella sjukhuskongressen i Muscat, Oman 6.-9.11.2019 17 

§ 124 Ändring av tidpunkt för fullmäktiges extra insatta möte 18 

§ 125 Brådskande direktupphandling av substratkokare på grund av kontaminering 19 

§ 126 Kundrådets resolution 20 

§ 127 Information, meddelanden, initiativ, frågor 21 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 22 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 113 - 115 26.8.2019 

         

 

 

 

 

§ 113 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 114 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Per Hellman och Ulla Hellén. 

 

STYR:   
 

 
 
 
 

§ 115 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 116 26.8.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 116 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 37 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 116/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 116/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 116/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 116/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:   
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§ 117 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 38 

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet får månatligen ta ställning till sjukvårdsdistriktsdirektörens 

lägesöversikt vid sitt sammanträde.  

 

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 augustimånad vid sammanträdet. 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att, styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

    lägesöversikt för augusti 2019 för kännedom. 

 

STYR:  
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Styrelsen 118 26.8.2019 

 

 

 

 

 

§ 118 Mellanbokslut 30.6.2019 

Svd:s dir. 39 

Mellanbokslutet per 30.6.2019 har uppgjorts helt enligt tidigare principer. Jämförelser mel-

lan åren på serviceområdesnivå och på kontogruppsnivå är inte helt enkel eftersom en del av 

verksamheten utlokaliserades under mitten av 2018 och eftersom laboratorieverksamheten i 

Jakobstad införlivades med Diagnostikcentret 1.1.2019. Interna kostnader har blivit externa 

och löner och material syns nu istället som köpta tjänster. 

 

Mellanbokslutet per 30.6.2019 utvisar ett överskott om 0,2 miljoner euro. Faktureringen till 

medlemskommunerna uppgår till 106,2 miljoner euro eller 50,8 % % av det budgeterade. De 

totala verksamhetsintäkterna uppgår till 126,1 miljoner euro eller 51,6 %.  

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 51,7 % eller 121,1 miljoner euro. Av dessa utgör 

personalkostnaderna 56 miljoner euro eller 50,8 % av det budgeterade.  Kostnaderna för 

material, förnödenheter och varor har förverkligats till 20,4 miljoner eller 51,7 % av budgeten 

medan köp av tjänster utgör 42,7 miljoner eller 53,4 %.  I köptjänsterna ingår kostnaderna 

för vård i andra inrättningar, av vilka en del dock ännu saknas. Kostnaderna per 30.6.2019 är 

19,1 milj. euro vilket är 2,4 miljoner högre än vid samma tidpunkt 2018. I köptjänsterna in-

går också kostnaderna för de utlokaliserade verksamheterna inom städ-, kosthålls-, trans-

port-, ekonomi- och personalservice. Dessa var egen verksamhet under förta delen av 2018, 

varför kostnaderna inte är helt jämförbara. 

 

Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 4,8 

miljoner eller 5 % högre än motsvarande period 2018 medan personalkostnaderna är 0,45 

milj. euro eller 0,8 % högre. I den här summan ingår även den övertagna laboratorieverk-

samheten i Jakobstad om ca 1,2 miljoner som inte ingick 2018 samt kostnaderna för land-

skapsplaneringen, ca 0,5 miljoner. Verksamhetsvolymen för den första halvan av 2019 är 

överlag på den planerade nivån och på samma nivå som 2018. 

 

Den totala kostnadsnivån överskrider det budgeterade med 1,7 % eller 3,9 miljoner euro, 

varav 2,9 miljoner rör den egna verksamheten. Samtidigt utgör resursanvändningen, materi-

alkostnaderna och köptjänsterna en stor utmaning. Den lönejustering som kom i april syns 

ännu bara för 2 månader men mot slutet av året blir utfallet allt större. Ersättningen för re-

surserna som deltagit i landskapsplaneringen faller också bort under andra halvan av året.  

Målsättningen är fortsättningsvis att den uppställda budgeten kommer att kunna hållas. De 

uppställda sparkraven kommer till vissa delar att kunna genomföras men slutresultatet är 

ännu svårt att uppskatta. 

 

 fortsätter.. 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 118 26.8.2019 

 

 

 

 

 

Mellanbokslutet BILAGA § 118 

 

 

SVD:s DIR.:  

föreslår, att styrelsen diskuterar mellanbokslutet för de sex första 

månaderna och manar enheterna till fortsatt återhållsamhet. 

 

STYR:   
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 119 26.8.2019 

 

 

 

 

 

§ 119 Protokollförteckning 

FD 25  

Protokoll från nämnden för minoritetsspråket, 9.5.2019 

 

Protokoll som      BILAGA § 119   

 

                              

FD föreslår att:                  

- styrelsen antecknar protokollet till kännedom  

 

STYR: 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 120 26.8.2019 

 

 

 

 

 

§ 120 Verkställighet av fullmäktigebeslut 17.6.2019 

FD 26  

§ 16 Läget gällande konkurrensutsättningen av klient- och patient- datasystemet  

FD:  beslutet får verkställas 

 

§ 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 

FD: utvärderingsberättelsen behandlas vid oktober månads styrelsemöte. 

 

§ 20 Revisionsberättelsen för år 2018, fastställande av bokslutet och beviljande av an-

svarsfrihet 

FD: antecknas för kännedom. 

 

 

 

 FD: föreslår att styrelsen fattar ovanstående verkställighetsbeslut. 

 

 STYR:  
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 121 26.8.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 121 Avsägelse från förtroendeuppdrag, Kronoby kommun 

 

FD 27  

Ulf Stenman har tillträtt tjänsten som tf kommundirektör i Kronoby kommun och avsäger sig 

därför sin plats som ersättare i Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns styrelse fr.o.m 1.8.2019. 

Fullmäktige väljer en ny ersättare. 

          BILAGA § 121 

 

FD:  föreslår, att styrelsen antecknar uppgiften för kännedom och för 

valet av ny ersättare till fullmäktige. 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 155 29.10.2018 

Styrelsen 122 26.8.2019 

 

 

 

§ 155 Utredning av eventuell realisering av Labquality Ab:s aktier 

 

Svd:s dir. 54 

Vasa sjukvårdsdistrikt äger 6 aktier i Labquality Ab  BILAGA § 155 

 

En utomstående spekulant har gjort ett indikativt anbud på bolagets aktiestock, och de 

största ägarna i bolagen har tillsatt en inofficiell arbetsgrupp för att bereda ett svar på detta 

anbud. HNS förvaltningsdirektör, som kontaktat Vasa sjukvårdsdistrikt i denna fråga och 

som också sitter i denna arbetsgrupp i egenskap av företrädare för de sjukvårdsdistrikt som 

äger aktier i bolaget, har fått det här uppdraget av styrelseordföranden i föreningen 

Sairaanhoitopiirien johtajat ry. De övriga medlemmarna i arbetsgruppen företräder Finlands 

Kommunförbund, Föreningen för klinisk kemi i Finland, Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry. 

Även styrelseordföranden i bolaget är medlem i denna arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska med 

stöd av sakkunniga bedöma förutsättningarna för en aktiehandel och hur anbudet förhåller 

sig till det rådande marknadspriset. Om förhandlingarna leder till ett tillfredsställande slut-

resultat förs frågan till bolagets ägare för behandling, uppskattningsvis i början av december. 

De kostnader som beredningen av affären åsamkar ska enligt förslag fördelas mellan ägarna i 

förhållande till ägandet. De största ägarna (Föreningen för klinisk kemi i Finland, Finlands 

Kommunförbund, Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry) har redan godkänt denna princip.  

 

SVD:s DIR.: - föreslår att styrelsen i enlighet med Vasa sjukvårdsdistrikts ak-

tieinnehav ska godkänna att arbetsgruppen utreder förutsätt-

ningarna för en aktiehandel och hur anbudet förhåller sig till det 

rådande marknadspriset. 

 

- föreslår att styrelsen ska godkänna att de kostnader som åsam-

kas av beredningen av affären fördelas mellan aktieinnehavarna i 

förhållande till ägandet. 

 

- föreslår att styrelsen ska befullmäktiga förvaltningsdirektören 

och sjukvårdsdistriktets direktör att sälja ifrågavarande aktier till 

det pris som sjukvårdsdistrikten sedermera möjligtvis överens-

kommer sinsemellan. 

 

- sjukvårdsdistriktets direktör informerar styrelsen senare om 

hur ärendet framskrider. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  ________  
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§ 122 Försäljning av Labquality Ab:s aktier 

FD 28  
Bakgrund 
Labquality Ab är ett bolag till vars verksamhetsområde det hör att producera utbildnings-, 
diagnostik- och certifieringstjänster för såväl laboratoriebranschen som hälso- och sjukvår-
den. Bolaget har grundats år 1972 och ägs av 25 finländska myndigheter och sammanslut-
ningar. Innehavet i bolaget är fördelat i totalt 300 aktier. De största ägarna i bolaget är Före-
ningen för klinisk kemi i Finland r.f. (69 aktier, Finlands Kommunförbund r.f. (51 aktier) och 
Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry (46 aktier). Bolaget ägs dessutom, i form av mindre 
egendomsandelar, bland annat av nästan samtliga sjukvårdsdistrikt i Finland. Vasa sjuk-
vårdsdistrikt samkommun äger sex aktier. Bolaget är verksamt på konkurrensutsatta mark-
nader och är således inte en intressesammanslutning för sina ägare. 

Redan en längre tid har det decentraliserade innehavet i bolaget utgjort ett problem för bola-
gets verksamhetsutveckling, eftersom ägarna haft så ömsesidigt avvikande uppfattningar i 
frågan om hur verksamheten ska utvecklas. Med den nuvarande ägostrukturen har man inte 
kunnat uppnå en enhetlig syn om bolagets framtida strategi, vilket därmed gjort det omöjligt 
att öka ägarvärdet. I och med detta har de största ägarna i bolaget från och med år 2018 fört 
diskussioner om en koncentration av ägandet i bolaget genom en aktieaffär. Ärendet har be-
retts av en arbetsgrupp med representanter för de största ägarna och ägargrupperna. Kom-
munförbundet r.f. har representerats av ledande jurist Pirkka-Petri Lebedeff, Lääkäripal-
veluyritysten Yhdistys r.f. har representerats av verksamhetsdirektör Ismo Partanen, Före-
ningen för klinisk kemi i Finland r.f. har representerats av ordförande Anna Linko-Parvinen 
och sjukvårdsdistrikten har representerats av HNS förvaltningsdirektör Lauri Tanner. Be-
redningsgruppen har i sitt arbete biståtts av partner Mika Vauhkonen från Neuvoa Advisors 
Ab. Men även den tidigare ordföranden i bolagsstyrelsen Jouni Peltomaa och bolagets verk-
ställande direktör Mia Lindström har deltagit i arbetsgruppens arbete. 

Beredningsgruppen har gjort en utredning av potentiella köparkandidater. I det här utred-
ningsarbetet har man i synnerhet fäst vikt vid att den blivande ägaren ska kunna bidra till 
verksamhetskontinuiteten och vara beredd att utveckla bolagets verksamhet som en stark, 
inhemsk aktör inom laboratoriebranschen. Bland de nuvarande ägarna har ingen uttryckt 
sitt intresse för att förvärva bolagets aktiestock. 

På basis av utredningsarbetet föreslår beredningsgruppen att bolagets aktiestock ska köpas 
av Cor Group Ab som är ett moderbolag till ett en finländsk koncern inom hälsovårds-
branschen. Enligt beredningsgruppens uppfattning så bemöter bolaget de ovan fastställda 
förväntningar som ställts på en eventuell köpare. Koncernen inrymmer bl.a. Coronaria Ab 
som är Finlands femte största, privata  företag inom social- och hälsovårdsbranschen och 
Professio Finland Ab som specialiserat sig på att arrangera utbildningar inom hälsovårds-
branschen. De köpevillkor som beredningsgruppen har förhandlat fram beskrivs nedan. 

                                                                                                                                                                          
                                                                          fortsätter.. 
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hälsovårdsbranschen. Enligt beredningsgruppens uppfattning så bemöter bolaget de ovan 
fastställda förväntningar som ställts på en eventuell köpare. Koncernen inrymmer bl.a. Co-
ronaria Ab som är Finlands femte största, privata företag inom social- och hälsovårds-
branschen och Professio Finland Ab som specialiserat sig på att arrangera utbildningar inom 
hälsovårdsbranschen. De köpevillkor som beredningsgruppen har förhandlat fram beskrivs 
nedan. 

Fastställande av köpeskilling 
För att köpet ska förverkligas förutsätter köparen att den med köpeskillingen får tillgång till 
100 procent av aktierna. Köpeskillingen för aktierna är 5 500 000 euro minskat med (i) korta 
och långfristiga skulder och (ii) ökat med korta och långfristiga fordringar samt kassan per 
avstämningsdagen för köpeskillingen (preliminärt 30.6.2019) samt (iii) minskat med den 
fördelning av tillgångar som görs till säljarna innan köpet träder i kraft (samt övriga eventu-
ella tillkännagivna utflöden av medel). Därutöver har man som mål att extra medel i bolagets 
placeringsfonder ska realiseras och utdelas till aktieägarna innan verkställandet av köpet. 
Bolaget har enligt balansräkningen per 31.12.2018 tillgång till ovan nämnda realiserade me-
del, vilka är värda ca 2,3 miljoner euro. Det ovan beskrivna sättet att fastställa priset gör det 
möjligt att entydigt fastställa köpeskillingen innan undertecknandet av köpebrevet.  

Den ovan nämnda köpeskillingen motsvarar en utomstående värderingspersons syn av vär-
det på bolaget. Enligt den av Oy Tuokko Ab upprättade och 6.11.2018 daterade värdebestäm-
ning så är det uppskattade företagsvärdet (= nuvärdet på de blivande prognosticerade kassa-
flödena) i händelse av att företaget säljs 5,0–6,0 miljoner euro. På basis av ovanstående vär-
debestämning samt det sätt som köpeskillingen uträknats kan man sluta sig till att köpeskil-
lingen motsvarar det gängse priset för bolagets aktier. 

De övriga huvudsakliga villkoren för köpet 
Bifogade bilagor:                             

 Utkast till avtal om aktieaffär     BILAGA 1  

 Bilageutkast till köpebrevet med säljarnas garantier, vilket är avsett att 
bifogas till utkastet till bilagedokumentet   BILAGA 2 

 Utkast till det bilagedokument där Labquality Ab:s verksamhet regleras 
mellan dagen för undertecknandet av avtalet och dagen för verkställan-
det av avtalet       BILAGA 3  

 Eversheds Sutherland Ab:s upprättade juridiska utlåtande om ovanstå-
ende dokument      BILAGA 4 

 Av Neuvoa Advisers Ab uppgjord köpeskillingstabell  BILAGA 5 

    

Enligt utlåtandet är villkoren i utkastet till köpebrev de som sedvanligt används i företags-
köpsavtal.  

                                                                                                                                                                          
             fortsätter.. 
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Nedan redogörs kort för de väsentligaste avtalsvillkoren för det planerade köpet.  

Betalning av köpeskilling: Köpeskillingen erläggs i sin helhet vid verkställandet av köpet. 

Förhandsvillkor: De centrala förhandsvillkoren är följande: (i) köpet av aktierna har vunnit 
laga kraft, (ii) makuleringsprocessen för försvunnet aktiebrev har slutförts, (iii) placerade 
medel har realiserats och utdelats till säljarna, (iv) inga negativa förändringar har skett i bo-
lagets affärsverksamhet mellan undertecknandet av köpebrevet och dagen för verkställandet 
samt (v) säljarnas och köparens garantier är korrekta på dagen för verkställandet av avtalet. 

Säljarnas garantier: Säljarna ger i samband med företagsköp typiskt garantier i enlighet 
med de som fastställs i bilaga 3. 

Ersättningsskyldighet: Säljarna har separat ansvar. Säljarna är skyldiga att ersätta skador 
som föranleds av brott mot avtalet eller mot de garantier som säljarna avgett. Begreppet 
skada har definierats så att ”Skadan föranleder en direkt förlust, skada eller kostnad som 
rimligen kan ha förutsetts. 

Ansvaret i händelse av att säljarna bryter mot sina garantier har begränsats bl.a. enligt föl-
jande (listan är inte fullständig): 

i.  Ansvaret utgör högst 20 procent av den köpeskilling som säljaren erhållit   

ii.  Skador ersätts inte såvitt totalbeloppet inte överskrider 150 000 euro, varvid skadan 
ersätts till den del som överstiger nämnda summa. 

iii.  En enskild skadehändelse måste uppgå till minst 10 000 euro 

iv.  Förbrytelsen har klart, öppet och tillräckligt detaljerat lagts fram i Due diligence-
materialet 

i.   Säljarna ansvarar enbart för köparens verkliga skada 

v.  Köparen har blivit medveten om skadan inom 18 månader från det ögonblick då kö-
pet trädde i kraft (exklusive skatter för vilka ansvaret är längre) 

Utanför ovanstående begränsningar hamnar bl.a. skador som föranletts av uppsåt och grov 
vårdslöshet samt säljarnas garantier i 1.1 ja 1.2. Utifrån observationer som gjorts i samband 
med Due diligence utredningar kan man bli tvungen att komplettera avtalet med s.k. sär-
skilda ansvarsförbindelser, på vilka ovanstående ansvarsbegränsningar inte tillämpas på 
framfört sätt. Målet är att Due diligence utredningarna ska kunna slutföras innan utgången 
av augusti månad. 

Konkurrensförbud: Köpebrevet inrymmer ett konkurrensförbud som är i kraft i två år från 
köpets verkställighetsdag. Sådan affärsverksamhet som omfattas av konkurrensförbudet har 
begränsats så att säljarnas nuvarande verksamhet inte tolkas som konkurrerande verksam-
het. Sådan affärsverksamhet omfattas inte av konkurrensförbudet då (i) säljaren producerar 

fortsätter.. 



          Ärendesida 15 (23) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen  122 26.8.2019 

 

 

tjänster för den egna organisationen, (ii) säljarens verksamhet fortsättningsvis väsentligen 
idkas i nuvarande omfattning eller (iii) säljarens utbildningsverksamhet i allmänhet. Däre-
mot omfattar konkurrensförbudet den certifieringsverksamhet och EQAS-affärsverksamhet 
som Labquality Ab bedriver. Konkurrensförbudet gäller till inga delar Finlands Kommunför-
bund r.f., samkommuner eller deras dottersammanslutningar. 

Rekryteringsförbud: Köpeavtalet inrymmer ett rekryteringsförbud som är i kraft i två år från 
köpets verkställighetsdag och förbjuder säljarna att aktivt rekrytera personer som är i 
Labquality Ab:s tjänst. Förbudet gäller inte rekrytering som bygger på arbetsplatsannonser, 
eller rekrytering där säljaren inte varit initiativtagare. 

Säljarens företrädare: Enligt avtalet befullmäktigar respektive säljare Neuvoa Advisors Ab 
att ta emot alla tillkännagivanden som är förknippade med köpebrevet och att för sin del 
avge anmälningar som är förknippade med köpebrevet till säljaren. 

Eversheds har i sitt utlåtande framfört som en ringare observation att det förhandsvillkor om 
realiseringen av placeringstillgångarna för tydlighetens skull kunde vara precisare utryckt i  
köpebrevsutkastet. Inga oklarheter är förknippade med detta, och man har också kommit 
överens med köparens rådgivare att denna fråga ska preciseras i det slutgiltiga avtalet avta-
let. Tillika har texten om indirekta skador efter begäran om utlåtande preciserats i kö-
pebrevsutkastet på det sätt som framförts i utlåtandet.  I utlåtandet rekommenderar man för 
övervägande att beloppet på den slutgiltiga köpeskillingen ska fastställas exempelvis av en 
revisor. I och med att beräkningen av köpeskillingen i det här fallet inte anses vara förknip-
pad med någon risk för tolkningsmeningsskiljaktigheter anser man det som tillräckligt att en 
revisor används för att bekräfta att köpeskillingen har kalkylerats korrekt. 

Tidtabell 
Arrangemanget har tidsmässigt planerats att verkställas enligt följande: 

6/2019  Bolaget upprättar ett mellanbokslut på basis av vilket köpeskillingen uträknas  

8/2019  Due diligence utredningarna slutförs. 

9/2019 Köpebreven undertecknas. Säljarna har fattat ett saluföringsbeslut och har be-
fullmäktigat behövliga personer att underteckna köpebrevet och att vidta övriga 
åtgärder som är förknippade med verkställandet av köpet. 

11-12/2019  Köpet verkställs då förhandsvillkoren har uppfyllts. Köpeskillingen erläggs i sin 
helhet vid verkställandet av köpet.  

Övrigt 
För att förenkla verkställandet av köpet föreslår beredningsgruppen att ägarna befullmäkti-
gar någon av medlemmarna i beredningsgruppen att underteckna avtalet på sina vägnar. 
Oberoende av ett eventuellt befullmäktigande får respektive ägare ett eget exemplar av det 
undertecknade köpebrevet. 

Avtalet upprättas på finska. 

fortsätter.. 
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FD:  föreslår att styrelsen ska besluta att  

1.   sälja de aktier som Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun äger i 
Labquality Ab [aktienummer 289-294] till Cor Group Ab till 
ett totalbelopp om 110 000 euro tillagt och minskat med de 
belopp som nämns i det bifogade köpebrevet och till de villkor 
som framförs däri och med förutsättning att det till försäljning 
varande bolagets placeringar i Taaleri, vilka per 31.12.2018 
uppskattades vara värda ca 2,3 M€ tas i beaktande i avstäm-
ningen av köpeskillingen som en förmögenhetspost som höjer 
köpeskillingen  

2.      befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör och förvaltningsdi-
rektör att vid behov besluta om ringa förändringar av teknisk 
karaktär i det bifogade köpebrevet och  

3.      befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör och förvaltningsdi-
rektör att underteckna avtalet på sjukvårdsdistriktets vägnar. 

STYR:               
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§ 123 Internationella sjukhuskongressen i Muscat, Oman 6.-9.11.2019 

 

FD 29  

Den 42:a internationella sjukhuskongressen hålls 6-9.11.2019 i Muscat, Oman. Arrangör är 

som tidigare IHF (Internationella sjukhusförbundet). Kongressen vänder sig till beslutsfat-

tare och ledare inom sjukhusadministration. Programmet finns i bilaga. 

 

Muscat, Oman IHF 6-9.11.2019                                                             BILAGA § 123 

 

 
FD:  styrelsen torde besluta om sitt deltagande. 

 

STYR:  
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§ 124 Ändring av tidpunkt för fullmäktiges extra insatta möte 

FD 30  

Styrelsen slog 20.5.2019 fast mötestiderna för hösten 2019. I samband med detta fastställdes 

tidpunkten för fullmäktiges extra möte till 23.9.2019 kl. 10.  

 

Mötet föreslås nu flyttas fram till 23.10.2019  

 

FD:  föreslås att fullmäktiges extra möte fastställs till 23.10.2019 

 

STYR:                     
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§ 125 Brådskande direktupphandling av substratkokare på grund av kontaminering  

 

FD 31  

Överläkaren för mikrobiologin, Suvi-Sirkku Kaukoranta, ställde i början av juli en framställ-

ning till förvaltningsdirektören, där hon begärde att distriktet i brådskande ordning bör 

upphandla en substratkokare (agarkokare) för att kunna trygga substratproduktionen vid la-

boratorierna på Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus. Priset på kokaren jämte re-

servdelar har uppgått till 20 763 euro. Kontamineringsproblemet upptäcktes på laboratorier 

i juni, samtidigt konstaterade man att apparaten inte kan rengöras till alla delar. Den fortbe-

stående kontamineringen hämmade en tillförlitlig analys av patientprover och utgjorde en 

klar patientsäkerhetsrisk. Av detta skäl, och eftersom medel har funnits inom ramen för ap-

paraturinvesteringar, påbörjades beredningen och verkställigheten av upphandlingen ome-

delbart i syfte att trygga substratproduktionen. Det uppskattade värdet underskrider de nat-

ionella tröskelvärden som avses i lagen om offentlig upphandling och koncession, varvid den 

klassificeras som en liten upphandling, varför ifrågavarande lag inte tillämpas på denna 

upphandling. 

 

Som bilagor diagnostikcentrets direktör Susanne Luukkonens och mikrobiologiöverläkare 

Suvi-Sirkku Kaukorantas upphandlingsförslag jämte motiveringar samt upphandlingsbeslut 

(3 dokument)    BILAGA § 125/1-2 

 

FD:  föreslår, att styrelsen godkänner anskaffningsbeslutet. 

 

STYR:  
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§ 126 Kundrådets resolution 

CÖSK 5  

Klientrådet deltog i samband med sitt sammanträde 12.6.2019 i planeringen av Vasa central-

sjukhus kundapotek. Klientrådet tog ställning och gav förslag till kundapotekets öppettider, 

placering och service.  

• I fråga om öppettiderna lönar det sig att beakta de kundströmmar som verksamheten 

 vid sjukhuset föranleder, såsom poliklinikernas öppettider, tiden för när patienter ut

 skrivs, personalens arbetspass och statistik över när kunder rör sig på sjukhuset.  

• I fråga om placeringen på sjukhusområdet så betjänar apoteket synnerligen väl sjuk

 husets kunder, men även invånarna i Sandviksområdet. I fråga om placeringen av apo

 teket i H-byggnaden bör man även beakta de säkerhetsfrågor som är förknippade med 

 läget samt se till att det finns tillgång till parkeringsplatser i närheten av apotekets yt

 terdörr.  

• I fråga om servicen så underlättar närheten till sjukhuset samarbetet med sjukhuset 

 och gör det lättare att ordna evenemang tillsammans med exempelvis patientförening

 ar. Rådet föreslår att servicen ska utvidgas att omfatta en hemkörning av läkemedel. 

Rådets resolution och förslag tillställs apotekare Jussi-Pekka Rauha och provisor Antti Iso-

talo som presenterade ärendet vid klientrådets sammanträde för att de ska kunna tillgodo-

göra förslagen i planeringen av kundapoteket. 

 

Vid sammanträdet fortsatte rådet planeringen av de frivilliga kundobservationer som ska ge-

nomföras på fem vårdenheter samt förde en diskussion om gemensamma tillvägagångssätt. 

Respektive enhet ska observeras av 2-3 rådmedlemmar. Rådmedlemmarna intervjuar inte 

kunder, men presenterar sig nog som medlemmar av klientrådet om kunder vill prata eller 

diskutera med dem. Rådmedlemmarna är medvetna om att de är bundna av tystnadsplikt då 

det gäller frågor som är förknippade med samtliga kunder, och dessutom undertecknar re-

spektive rådmedlem ett avtal om tystnadsplikt innan de besöker den enhet som de ska obser-

vera. I samband med observationerna bekantar sig rådmedlemmarna med de allmänna ut-

rymmena på enheterna och den process som kan iakttas. De kan också ställa frågor till per-

sonalen. Observationsbesöken är tänkta att genomföras i höst. 

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

   BILAGA § 126 

 

CÖSK: föreslår att styrelsen ska anteckna klientrådets resolution för kän-

nedom.  

 STYR: 
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§ 127 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   26.8.2019 

 

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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