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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 128 - 130 16.9.2019 

         

 

 

 

 

§ 128 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 129 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Raija Kujanpää och David Pettersson. 

 

STYR:   
 

 
 
 
 

§ 130 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 131 16.9.2019 

 

 

 

§ 131 Nuläget inom den prehospitala akutsjukvården 

Svd:s dir. 40 

Vid sina sammanträden 12.12.2018 (§ 192)  och 29.3.2019 (§ 43) behandlade styrelsen sjuk-

vårdsdistriktets samarbetsavtal med Österbottens räddningsverk och Mellersta Österbottens 

och Jakobstadsområdets räddningsverk. Vid sitt sammanträde i mars befullmäktigade sty-

relsen tjänstemännen att utreda huruvida den prehospitala akutsjukvården i hela sjukvårds-

distriktet kunde ordnas av Österbottens räddningsverk. Ytterligare beslutade styrelsen att 

möjligheten att ordna den prehospitala akutsjukvården i egen regi ska omvärderas i det 

skede då riktlinjerna för en eventuell välfärdssamkommun har fastställts. 

 

Efter sammanträdet har ledningen för sjukvårdsdistriktet träffat de ledande tjänstemännen 

vid Österbottens räddningsverk samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets rädd-

ningsverk för att diskutera de prehospitala akutsjukvårdstjänsterna. Då beslutade man i 

samråd att göra en utredning av patientstyrningen i Jakobstadsområdet. Utredningen är an-

sluten i bilaga 1. För att sammanfatta denna utredning kan man notera att antalet förflytt-

ningstransporter som utgår från Malmska nära nog har fördubblats (+74,3 %) mellan år 

2016 och år 2018. Samtidigt har andelen förflyttningar som går mot Mellersta Österbottens 

centralsjukhus tilltagit. Denna trend verkar vara på att vända en aning. Andelen patienter 

som den prehospitala akutsjukvården transporterat direkt till Mellersta Österbottens cen-

tralsjukhus har till väsentliga delar hållits oförändrad. Det intryck som kvarstår är att den 

patientstyrning som görs inom den prehospitala akutsjukvården påverkar patientströmmen 

till Karleby avsevärt ringare än det antal förflyttningstransporter som går från Malmska till 

Karleby.  

 

Utredning        BILAGA § 131/1 

Tillsättande av arbetsgrupp      BILAGA § 131/2 

 

Utöver utredningen så beslutade man också tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda 

alternativa sätt att ordna de prehospitala akutsjukvårdstjänsterna, där såväl de ekonomiska 

och verksamhetsmässiga perspektiven tas i beaktande. En rapport tas till sjukvårdsdistriktets 

styrelse senast på våren 2020. 

 

Överläkaren för den prehospitala akutsjukvården Taneli Väyrynen samt räddningscheferna 

Tero Mäki och Jaakko Pukkinen har kallats till sammanträdet för att diskutera frågan.    

 

SVD:s DIR.: 

Styrelsen antecknar utredningarna för kännedom och återkommer 

till ärendet på våren då utredningen om alternativa sätt att ordna 

av de prehospitala akutsjukvårdstjänsterna har färdigställts. 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 132 16.9.2019 

 

 

 

 

§ 132 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2018 

Svd:s dir. 41 

Överläkaren för den prehospitala akutsjukvården Taneli Väyrynen har utarbetat en rapport 

om hur den akuta prehospitala akutsjukvården har förverkligats år 2018. Jämförelsen i rap-

porten görs i förhållande till den av fullmäktige godkända planen. 

 

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården 2018   BILAGA § 132   

 

Den modell som används vid definiering och uppföljning av den prehospitala akutsjukvården 

har reviderats. Analyserna som nuförtiden görs centraliserat i hela Finland sköts tillsvidare 

av HNS. 

 

De väsentligaste förändringarna i definieringen och uppföljningen av servicenivån är föl-

jande: 

I den nuvarande modellen baserar sig riskklassificeringen på Finlands miljöcentrals tätorts-

klassificering. Riskområdena delas in i fyra områdesklasser: centralort, annan tätort, bebodd 

landsbygd och övriga områden. Antalet uppdrag och invånare beaktas enbart i samband med 

definitionen av centralorter. 

 

Insatstiderna presenteras i minuter. I fråga om A- och B-uppdrag beskrivs insatstiderna med 

hjälp av en mediantid inom vilken 90 % av patienterna ska få vård. Insatstiden definieras 

som tiden från det att den första enheten för prehospital akutsjukvård har fått larm till dess 

att den första enheten (en enhet för första insatsen eller en ambulans) finns på plats. I C-

uppdrag ska 90 % nås inom 30 minuter och i D-uppdrag ska 90 % nås inom två timmar. 

 

I och med att analyserna nu görs nationellt så blir uppgifterna mera jämförbara. I de tidigare 

resultaten förekom det skillnader sjukvårdsdistrikt emellan, vilka berodde förutom på skill-

nader i servicenivån även på skillnader i analysprocesserna. 

 

Regionalt betraktat så hämmar processändringen ändå jämförbarheten med tidigare år. 

Uppgifter om uppdrag har matats in på en server från och med år 2016, varför resultaten 

endast finns tillgängliga i nuvarande form från och med detta. Då det gäller antalet uppdrag 

kan man se att den nya handläggningsmodellen ger resultat som avviker från de tidigare an-

talen. Då det totala antalet uppdrag år 2017 beräknat enligt det tidigare systemet uppgick till 

17 124 stycken så uppgick det totala antalet uppdrag beräknat enligt det nya systemet till 18 

271 stycken. 

 

Rapporten presenteras noggrannare på sammanträdet av överläkaren för den prehospitala 

akutsjukvården Taneli Väyrynen. 

 fortsätter… 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 132 16.9.2019 

 

 

 

 

 

 

SVD:s DIR.:  

föreslår, att styrelsen tar del av rapporten och för den vidare till 

fullmäktige för kännedom. 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 133 16.9.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 133 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 42 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 133/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 133/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 133/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 133/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:   
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 134  16.9.2019 

 

 

§ 134 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 43 

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 septembermånad vid sammanträdet. 

 

 

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

    lägesöversikt för september 2019 för kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 135  16.9.2019 

 

 

§ 135 Verksamhets- och ekonomiplan för 2020-2022 

Svd:s dir. 44 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av ramdiskussioner och senare diskussioner i sty-

relsen samt det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet VCS 2025. Den all-

männa löneutvecklingen gör att såväl personalkostnader som köpta tjänster ökar även om 

volymen inte skulle ha ökat särdeles mycket. 

 

Verksamhetskostnaderna för den egna nuvarande normala verksamheten kalkyleras i före-

liggande budgetförslag bli 4,2 miljoner eller 2,1 % högre än i budgeten 2019. I förslaget ingår 

ett tiotal nya befattningar och ett tjugotal tjänstebenämningsförändringar. För eventuella lö-

nejusteringar under 2020 har i nuläget medtagits 1 % på lönenivån 30.4.2019 och sänkta lö-

nebikostnader har beaktats i förslaget.  Eftersom budgeten för 2019 innehöll en försäljnings-

vinst om en miljon euro, som en engångssumma, blir de beräknade intäkterna för verksam-

heten 6 % mindre 2020 då ingen försäljning planeras, vilket i sin tur gör att den egna nuva-

rande verksamhetens nettokostnader ökar med 5,9 miljoner eller 3,5 %. Förutom försälj-

ningsvinsten minskar även försäljningsintäkterna, hyresintäkterna och kundavgifterna. 

 

Materialkostnaderna har budgeterats på samma nivå som för 2019 och köpta tjänster för den 

egna verksamheten har ökats med 0,5 miljoner för köpta laboratorietjänster och 0,3 miljoner 

för köpta läkartjänster samt 110.000 euro för en satsning på personalens välmående.  

 

Kostnaderna för vård i andra inrättningar kalkyleras på basen av statistiken per 31.8, som 

antas utgöra sju månaders användning, och tyder på en ökning om 6,5 miljoner euro (17,4%) 

jämfört med budgeten 2019 eller 3 miljoner (7,5 %) jämfört med bokslutet 2018. Den stora 

ökningen beror, förutom på allmänna kostnadsnivåns utveckling även inom andra sjuk-

vårdsdistrikt, även på en förskjutning till universitetssjukhusnivån på grund av centrali-

seringsförordningen. Nettoverksamhetskostnaderna blir i och med detta 5,95 % högre än i 

budgeten 2019. 

 

Utöver ovan nämnda kostnader har budgeterats en miljon för fulljoursverksamheten (läkar-

tjänster för tandvård, neurologi och akutmedicin) och 0,5 miljoner euro för planeringen av 

den frivilliga integrerade välfärdssamkommunen. Alla dessa kostnader beaktade, medför en 

ökning i nettoverksamhetskostnaderna om 6,7 % eller 13,7 miljoner euro. 

 

I investeringsförslaget uppgår apparaturanskaffningarna till ca 4,5 miljoner och i IT-

investeringar 1,3 miljoner euro. Fastighetsinvesteringarna är ännu under planering.  

 

 

         fortsätter.. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 135  16.9.2019 

 

 

 

 

 

 

SVD:s DIR.:   

föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en 

diskussion om budgethelheten. Styrelsen diskuterar budgeten och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:   
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen  136  16.9.2019 

 

 

 

 

§ 136 Botnia-Atlanticaprojektet SOS 1.0 work-shop i Umeå 13 - 14.11.2019 

FD 33  

Botnia-Atlanticaprojektet SOS 1.0 ordnar en workshop med fokus på att visa nyttan och möj-

ligheterna med simulering av vårdflöden över organisationsgränser. Arbetet grundar sig på 

data som samlats in genom intervjuer, dataanalyser, observationer av vårdkedjor som inbe-

griper specialist-, primär- och hemsjukvård i Västerbotten (Lycksele och Storuman) och Ös-

terbotten (Närpes och Vasa). 

 

Program    BILAGA § 136 

 

FD:   

 Föreslår att styrelsen beslutar om sitt deltagande. 

 

                                               STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 40 27.3 2017 

Styrelsen 37 5.3.2018 

Styrelsen 137 16.9.2019 

 

 

 

 

§ 40 Medlem till direktionen för Gamla Vasa sjukhus 

 

FD 11 

Social- och hälsovårdsministeriet ber att Vasa sjukvårdsdistrikt skulle utse sin kandidat 

jämte ersättare medlemmar i direktionen för Gamla Vasa sjukhus för tiden 1.6.2017-

31.5.2021. Ministeriets önskemål om beaktande av könskvotering torde beaktas så att ordi-

narie medlemmen och ersättaren är av olika kön. 

 

Skrivelse 27.1.2017 som    BILAGA § 40 

 

 

 
FD: föreslår att styrelsen utser en ordinarie medlem 

jämte en ersättare. 

 

 

STYR: Ledamot Bernhard Utter föreslog att ansvarsområdesdirektör 

Jesper Ekelund väljs till ordinarie medlem och ledamot Raija 

Kujanpää föreslog att överskötare Tanja Jaakola väljs till ersät-

tare. 

 

Styrelsen valde enhälligt ansvarsområdesdirektör Jesper 

Ekelund till ordinarie medlem och överskötare Tanja Jaakola till 

ersättare. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 37 5.3.2018 

Styrelsen 137 16.9.2019 

 

 

 

 

§ 37 Medlem till direktionen för Gamla Vasa sjukhus 

 

FD 12 

Styrelsen valde 27.3.2017 ansvarsområdesdirektören Jesper Ekelund till ordinarie medlem 

och överskötaren Tanja Jaakola till ersättare i direktionen för Gamla Vasa sjukhus för tiden 

1.6.2017-31.5.2021. Juha Kemppinen är nu ordinarie ansvarsområdesdirektör i psykiatrin ef-

ter Ekelund och är villig att fortsätta som ordinarie medlem i direktionen. 

 

 

FD: föreslår att styrelsen väljer Juha Kemppinen till ordinarie med-

lem i direktionen för Gamla Vasa sjukhus och att överskötare 

Tanja Jaakola fortsätter som ersättare. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

 

 

§ 137 Medlem till direktionen för Gamla Vasa sjukhus 

FD 34 

Styrelsen valde 5.3.2018 ansvarsområdesdirektör Juha Kemppinen till ordinarie medlem och 

överskötaren Tanja Jaakola till ersättare i direktionen för Gamla Vasa sjukhus för tiden 

1.10.2018 - 31.5.2021. Mirja Remes och Pirjo Kumpulainen är nu ordinarie ansvarsområdes-

direktörer i psykiatrin. Mirja Remes är villig att fortsätta som ordinarie medlem i direktion-

en. 

 

 

FD: föreslår att styrelsen väljer Mirja Remes till ordinarie medlem i 

direktionen för Gamla Vasa sjukhus och att överskötare Tanja 

Jaakola fortsätter som ersättare. 

 

                                               STYR: 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 138 16.9.2019 

 

 

 

 

 

§ 138 Vasa sjukvårdsdistrikt deltagande i grundandet av ett aktiebolag för ett e-

bibliotek  

FD 35 

 

År 2017 inledde Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt en utredning för att kartlägga vilka möjlighet-

er sjukvårdsdistrikt utan universitetssjukhus har att samupphandla medicinska publikation-

er i elektronisk form. Målet med ett gemensamt upphandlingskonsortium var att ge alla cen-

tralsjukhus tillgång till kostnadseffektiva och högklassiga webbtjänster. Målet med projektet 

var att utveckla ett gemensamt, e-bibliotek för sjukvårdsdistrikten. I projektet konkurrensut-

satte man planenligt bl.a. elektroniskt material och en samsökningstjänst, sistnämnda togs i 

bruk under sommaren 2019. Dessutom har man i samband med projektet utvecklat en 

webbplats för e-biblioteket och en identifiering för distansanvändning, vilket möjliggör att 

sjukvårdsdistriktens elektroniska material kan användas var som helst. Dessa tjänster tas i 

bruk snarast möjligt.  

 

Basmaterialet består av tidskrifter som behövs för specialistläkartentamen och publikationer 

som lämpar sig för att användas vid yrkesinriktad fortbildning. Tidigare har respektive sjuk-

vårdsdistrikt självständigt beställt dessa via olika förlag. Beställningarna har inkluderat 

elektroniska publikationer, papperspublikationer samt ibland även elektroniska publikation-

er och traditionella publikationer av samma tidskrifter. Projektet omfattar enbart vissa 

elektroniska tidskrifter, men samkommunerna och sjukvårdsdistrikten kan även om de så 

önskar själv beställa andra tidskrifter i elektronisk form eller pappersform. 

 

Erfarenheterna av e-biblioteksprojektet har varit goda, samtidigt som man bl.a. uppnått av-

sevärda kostnadsbesparingar tack vare projektet. Sjukvårdsdistrikten har uppnått avsevärda 

kostnadsbesparingar tack vare den gemensamma upphandlingen. Under projektets gång 

kunde man år 2017 uppnå en totalbesparing på 250 000 euro, och år 2018 kunde prisök-

ningen förknippad med beställningen av tidskrifter vändas, vilket gav en besparing på 15 

procent, vilket i praktiken var en avsevärd besparing. Kostnaderna minskade då man avstod 

från överlappande publikationer och till viss del även från tidskrifter i pappersform, men 

även på grund av att beställningen av material övergick från beställning av hela tidskrifter till 

artikelspecifika beställningar. I och med de positiva resultat som man uppnådde i samband 

med projektet har man börjat bereda en mera permanent och stabil verksamhet kring e-

biblioteket.  

 

         fortsätter.. 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 138 16.9.2019 

 

 

I linje med det avtal som styrelsen för föreningen Sairaanhoitopiirien johtajat ry ingick har 

man nu i projektet gått in för att fortsätta till nästa fas, vilken innebär att man ska grunda ett 

gemensamt webbaserat e-bibliotek för sjukvårdsdistrikten/samkommunerna.  

 

I enlighet med förslaget ska ”Virtuaalikirjasto Oy” grundas vid bolagets konstituerande 

stämma senare under hösten, då medlemmarna i det bolag som ska grundas, sjukvårdsdi-

strikten eller samkommunerna, har för avsikt att underteckna delägaravtalet och förbinda sig 

till att bli delägare i bolaget. Målet är att bolaget ska kunna inleda sin verksamhet 1.1.2020. 

 

Det bolag som ska grundas har till uppgift att tillhandahålla viktigt, elektroniskt, medicinskt 

material för sjukvårdsdistrikten och övriga social- och hälsovårdsaktörer samt trygga och 

förbättra tillgången till dylikt material på webben. Bolaget ska enligt planerna sköta följande 

uppgifter: 1) tillhandahålla en tjänst för sina ägare bestående av elektroniskt, medicinskt 

material men kan dessutom 2) erbjuda tjänster förknippade med elektroniskt, medicinskt 

material tillsammans med företag som samarbetar med ägarna. Bolagets administrativa 

språk blir finska, men bolaget bör erbjuda sina tjänster på både finska och svenska. Avsikten 

är att e-biblioteket ska omfatta åtminstone sexton sjukvårdsdistrikt och samkommuner för 

social- och hälsovård.  

 

Aktieinnehavet i aktiebolaget som samägs av samtliga parter fördelas jämt mellan delägarna 

(100 aktier/delägare). Enligt utkastet till stiftelseurkund för ”Virtuaalikirjasto Oy” ska teck-

nas sammanlagt 1 600 aktier i bolaget, respektive ägare tecknar 100 aktier á 1,60 euro. I 

praktiken betyder det här att Vasa sjukvårdsdistrikt tecknar aktier i bolaget till ett värde på 

160 euro. Delägaravgiften ska erläggas år 2019 (160 euro). 

 

Bolagets driftskostnader fördelas förutom på basis av en aktiebunden jämn rat (1 000 €) 

även på basis av befolkningsunderlaget, vilket i Vasa sjukvårdsdistrikts fall innebär en andel 

på 7,7 procent av driftskostnaderna, såvitt samtliga sjukvårdsdistrikt deltar i denna verk-

samhet. Enligt beräkningar kommer Vasa sjukvårdsdistrikts driftskostnader att uppgå till 22 

252 euro.  

 

I samband med att detta bolag grundas så överförs det verksamhet, personal och licenser 

från delägarna till bolaget. Vasa sjukvårdsdistrikt överför ingen personal till bolaget.  

 

Avsikten är inte att bolaget ska ge vinst, utan ska fungera enligt en s.k. In house-princip på 

den allmänna marknaden. Utgifterna för e-biblioteket kommer i fortsättningen att till 80 

procent bestå av materialkostnader och till 20 procent av verksamhetskostnader. På basis av 

den preliminära budgeten betyder det här för Vasa sjukvårdsdistrikts del att de totala års-

kostnaderna för delägarskap i e-biblioteket sammanlagt kommer att uppgå till cirka 75.069 

euro.  

     fortsätter.. 
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Grundandet av ”Virtuaalikirjasto Oy” kommer förmodligen till en viss del ändra på uppgif-

terna för den informatiker som arbetar i Vasa sjukvårdsdistrikt, eftersom bolaget i fortsätt-

ningen kommer att sköta om konkurrensutsättning och ibruktagning av material. Det här be-

tyder att informatikern i fortsättningen kommer att ha mera tid än tidigare för att handleda 

och hjälpa personalen att söka och använda information, men även för att göra information-

en mer användbar.  

 

Utkast till bolagsordning     BILAGA § 138/1 

Utkast till stiftelseurkund     BILAGA § 138/2 

Utkast till delägaravtal     BILAGA § 138/3 

Utkast till budget 2020     BILAGA § 138/4 

Virtualbibliotekets driftskostnader   BILAGA § 138/5 

Affärsverksamhetsplan (Icke offentlig med stöd av 24 § 17 mom. i lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet)    BILAGA § 138/6 

 

FD föreslår att styrelsen beslutar att:  

1. Grunda e-bibliotek Ab tillsammans med övriga sjukvårdsdi-

strikt, 

2.  Godkänna de dokument som anknyter till stiftelseurkunden, 

3.  Anteckna affärsverksamhetsplanen för kännedom och konsta-

tera att affärsverksamhetsplanen utgör ett dokument som stän-

digt uppdateras, 

4.  Ge sjukvårdsdistriktets direktör eller av denne förordnad per-

son rätt att godkänna nödvändiga tekniska förändringar i de 

dokument som anknyter till stiftelseurkunden och fatta nöd-

vändiga och mera detaljerade beslut, 

5.  Betala åt det under grundande varande bolaget totalt 160 euro 

för teckningen av aktier i bolaget, och 

6.  Befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör eller av denne för-

ordnad person att underteckna dokumenten som anknyter till 

stiftelseurkunden. 

STYR:  
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§ 139 Preciseringar i regelboken för servicesedlar    

FD 36 

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts regelbok för servicesedlar ska sjukvårdsdistriktets styrelse ta 

beslut om ändringar som görs i den. Nu föreslår man preciseringar (med blå text) i det kapi-

tel som har rubriken Tillämpningsområde i regelboken. Dessa preciseringar anknyter till an-

vändningen av servicesedlar, samordningen av verksamheten, aktörer som omfattas av ser-

vice som tillhandahålls mot servicesedel samt den tidpunkt när villkoren i regelboken ska 

börja tillämpas.  

 

Kapitlet ”Tillämpningsområde” i regelboken för servicesedlar  BILAGA § 139 

 

 

 

 

FD föreslår att:  

- styrelsen godkänner de föreslagna preciseringarna i regelboken 

för servicesedlar. 

 

                                               STYR:
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§ 140 Rapport till styrelsen angående rättsprocessen mot en överläkare vid Vasa  

 centralsjukhus  

FD 37 

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse har 4.10.2010, 16.12.2010 och 25.4.2013 behandlat ett 

ärende gällande en överläkares förutsättningar att fortsätta sin tjänsteutövning. Föredra-

gande tjänstemans förslag har varit att överläkaren ska sägas upp från sin tjänst. Styrelsen 

beslutade istället att göra en anmälan till Valvira, polisanmäla saken och avhålla överläkaren 

från sin tjänst i väntan på ärendets utredning.  

 

Styrelsens protokoll; 4.10.2010, 16.12.2010, 25.4.2013  BILAGOR § 140/1-3 (icke offent-

liga) 

 

Valviras utlåtande har avgetts 19.3.2013 och presenterats för styrelsen på dess möte 

25.4.2013. 

 

16.12.2013 blev polisinrättningen i Österbotten klar med sin förundersökning. Enligt förun- 

dersökningsbeslutet misstänktes överläkaren för grovt missbruk av tjänsteställning, brott 

mot tjänsteplikt och bokföringsbrott.  Ärendet skickades till Österbottens åklagarämbete för 

åtalsprövning. 

 

31.12.2014 väckte åklagaren åtal mot överläkaren för grovt missbruk av tjänsteställning.  

Överläkaren meddelades åtalseftergift för de övriga misstänkta brottsrubriceringarna.  

 

18.11.2015 dömdes överläkaren av Österbottens tingsrätt för grovt missbruk av 

tjänsteställning till ett villkorligt fängelsestraff om 1 år och 4 månader samt avsättning från 

sin tjänst. 

 

Överläkaren besvärade sig över domen till Vasa hovrätt, som 27.1.2017 förkastade åtalet till 

alla delar. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt besvärade sig över hovrättens dom till Högsta domstolen och 

beviljades prövningstillstånd. 

 

22.8.2018 behandlades ärendet i Högsta domstolen och 7.6.2019 dömdes överläkaren för 

brott mot tjänsteplikten till ett bötesstraff.  

         fortsätter.. 
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Högsta domstolen konstaterade att personen i sin ställning som överläkare i urologi vid cen-

tralsjukhuset vid tjänsteutövning uppsåtligen brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser 

och föreskrifter som ska iakttas vid tjänsteutövning. Överläkaren har ingått konsultavtal först 

med ett bolag och senare med ett annat bolag. Enligt avtalen skulle överläkaren ställa sitt 

kunnande till bolagens förfogande, för att utveckla de av bolagen framtagna produkterna och 

främja försäljningen. Överläkaren och bolagen har överenskommit om att han erhåller arvo-

den och olika slag av ersättningar i utbyte för sina tjänster.  

 

Polisens förundersökning visade att det sammanlagda beloppet som överläkaren erhållit i 

arvoden och ersättningar av bolagen har varit 181 982 euro, varav arvodenas andel uppgått 

till sammanlagt 123 070 euro.  

Det sammanlagda antalet dagar överläkaren har skött uppdrag i anslutning till uppgiften 

med stöd av konsultavtalen har uppgått till sammanlagt 140 och dagarna har inte infallit un-

der de sedvanliga semestermånaderna juli-augusti. 

 

Högsta domstolen konstaterade att överläkaren har underlåtit att anmäla om sin bisyssla för 

sin arbetsgivare och sålunda dolt sitt engagemang till förmån för bolagen. Överläkarens gär-

ning har inte varit ringa bedömd som en helhet och han har med detta förfarande gjort sig 

skyldig till brott mot tjänsteplikt vars gärningstid är 20.2.2006–8.6.2008 samt 1.6.2009–

3.3.2010.  

 

Vidare konstaterade Högsta domstolen att överläkarens konsultuppdrag har fortgått i flera år 

utan att arbetsgivaren blivit medveten om avtalsförhållandena mellan överläkaren och bola-

gen. I egenskap av överläkare i urologi har han styrt de löpande beställningarna från bolagen 

inom ramen för budgeten och förberett budgeten inom sitt verksamhetsområde och han har 

haft befogenheter att besluta om vårdmetoder i de enskilda fallen. Vidare har han i egenskap 

av överläkare varit i förmansposition och har haft ansvar för kryoterapin vid Vasa central-

sjukhus och därmed kunnat påverka de dithörande anskaffningarna. Samtidigt har överläka-

ren förbundit sig att fungera som konsult för de bolag som säljer apparater och produkter 

med anknytning till kryoterapin och undervisa läkare vid sjukhus som tagit behandlingsme-

toden i bruk.  

 

Högsta domstolen slog också fast att överläkarens konsultuppdrag har äventyrat förtroendet 

för hans opartiskhet och tillförlitlighet i skötseln av tjänsteuppgifterna som överläkare vid 

sjukhuset. Om överläkarens arbetsgivare hade fått veta om konsultavtalen skulle man ha 

kunnat förbjuda honom att ta emot eller inneha en sådan bisyssla. Överläkarens försum-

melse har varit långvarig och den har visat uppenbar likgiltighet för förbud i lag och för sjuk-

husets anvisningar.  

 

          fortsätter.. 
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Eftersom överläkaren hade uppnått avgångsålder 2018 tog Högsta domstolen inte ställning 

till sjukvårdsdistriktets yrkande om att han ska avsättas från sin tjänst.  

 

Då överläkaren under processens gång har uppnått avgångsålder kan inte heller styrelsen 

längre ta ställning till frågan om tjänsteförhållandet. 

 

Högsta domstolens dom given 7.6.2019    BILAGA § 140/4 

 

De gjorda beställningarna av utrustning för kryoterapibehandlingar från bolagen har också 

fortsatt en tid efter att sjukvårdsdistriktets avtal med bolagen har gått ut. 

 

Styrelsen har, under hela processens gång informerats om hur ärendet framskrider. 

 

 

FD:   

 föreslår, att styrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. 

 

STYR:  
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§ 141  Förslag om beviljande av anslag för anskaffande av konst till det nya H-huset 

och för anlitandet av en konstsamordnare   

 FD 38 

17.1.2019 tillsatte styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt en kommitté för planeringen av de 

konstverk som ska införskaffas till det H-huset. Kommitténs sammansättning är Monica 

Sirén-Aura (ordf.), tekniska direktören Ulf Stenbacka, förvaltningsdirektören Björn Boucht, 

planeringsingenjören Sanna Ahola och byråsekreteraren Anne Hanka.  

 

Kommittén rapporterar till styrelsen vid behov och kan vid behov kalla sakkunniga att höras.  

 

Kommittén har hittills sammanträtt 7 gånger.  

 

8.4.2019 besökte kommittén Birkalands sjukvårdsdistrikt i Björneborg för att träffa ansva-

riga personer, bl.a. deras konstsamordnare, för att diskutera olika praktiska frågor i anslut-

ning till genomdrivandet av ett konstprojekt som är av motsvarande storlek som det i Vasa. 

På plats fanns också en specialsakkunnig från centret för konstfrämjande. Nämnda person 

har också senare bistått kommittén i sitt arbete. Kommittén anser att det i nuläget är nöd-

vändigt att sjukvårdsdistriktet anlitar en konstsamordnare för det fortsatta planeringsar-

betet. 

 

En konstsamordnare har till uppgift att fungera som en förmedlare och länk mellan konst-

projekt och byggprojekt. Vederbörande ska fastställa ett mål för den konst som ska användas 

i byggprojektet, ansvara för att det fastställda målet uppnås, sörja för att projektet löpet smi-

digt och fungera som assistent för olika aktörer i frågor som anknyter till konstupphandling. 

En konstsamordnare behövs i synnerhet i omfattande och långvariga projekt och kan i egen-

skap av representant för byggherren svara för en del av de uppgifter som nämns i byggher-

rens uppgiftsförteckning. Samordnaren kan hjälpa byggherren att hitta en lämpliga konstnä-

rer för objektet, hjälpa med uppgörandet av avtal och med sammanjämkningen av konstpro-

jektet och byggprojektet samt fungera som en länk mellan bildkonstnären och projektets öv-

riga planerings- och realiseringsgrupp. En konstsamordnare i ett byggprojekt ska ha avklarat 

en utbildning i bildkonst eller arkitektur eller inneha en lämplig utbildning inom konst- och 

kulturområdet samt ha en bra kännedom och erfarenhet av samarbete som bedrivs med olika 

parter i byggnationsprocesser. Också experter som arbetar vid konstmuseer eller inom 

kommuners kulturväsende eller vid centret för konstfrämjande kan fungera som konstsam-

ordnare.  

         fortsätter... 
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För konst som integreras i byggnadens struktur har redan separat reserverats 92.500 euro.  

 

För att kunna bilda sig en uppfattning om kostnadsramen för anlitandet av en konstsamord-

nare och för konst som ska anskaffas har kommittén konsulterat ovan nämnda specialsak-

kunniga från centret för konstfrämjande.  

Saken presenteras närmare under styrelsens möte. 

FD föreslår att styrelsen:            

-  antecknar redogörelsen till kännedom och  

-  godkänner att en konstsamordnare kan anlitas för projektet 

med det nya H-huset  

-  godkänner att en summa om 300.000,- euro reserveras för 

konst till nya H-huset, fördelat på åren 2020 – 2022, i vilken 

summa ingår kostnaderna för konstsamordnaren  

-  befullmäktigar sjukvårdsdistriktets konstkommitté att besluta 

om valet av konstsamordnare för det nya H-husets konstpro-

jekt och att besluta om anskaffandet av konst inom ramen för 

de för ändamålet reserverade medlen 

-  ger förvaltningsdirektören rätt att å sjukvårdsdistriktets väg-

nar upprätta och ingå ett avtal med den person som kommit-

tén väljer till uppgiften som konstsamordnare  

 

STYR: 
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§ 142  Protokollförteckning   

 FD 39 

Protokollsutdrag från personalsektionen, 9.9.2019 

 

Protokoll som        BILAGA § 142 

 

FD föreslår att:                  

styrelsen antecknar protokollet till kännedom  

 

STYR: 
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§ 143 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   16.9.2019 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunalla-

gen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet 

Paragrafer: 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. 

Paragrafer: 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

besöksadress: X-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. 

 

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsgrunder ska framgå av begäran om omprövning. Begäran skall undertecknas av den som framstäl-

ler det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 

en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt ompröv-

ningsbegäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. 

 

Besvärsmyndighet: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 
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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