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Organ: Styrelsen 

Tid: 16.12.2019 kl. 9.00 

Plats: Svenska klubben/Bacchus, Strandgatan 4, 65100 Vasa 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 186 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 187 Val av protokolljusterare 3 

§ 188 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 189 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 4 

§ 190 Lägesöversikt 5 

§ 191 Uppföljning av det ekonomiska läget per 31.10.2019 samt en resultatprognos av 

 totalresultatet för 2019 6 

§ 192 Prissättning av sjukvårdsdistriktets tjänster 2020 8 

§ 193 Val av finansieringsgivare för lån till H-huset 10 

§ 194 Förlängning av uppgift som administrativ överläkare 11 

§ 195 Försäljning av Labquality Ab:s aktier 12 

§ 196  Fastställande av resultatenheternas officiella namn och ansvarspersoner inom 

 sjukhusets ansvarsområden och serviceområden för 2020 15 

§ 197 Fastställande av förmän med beslutanderätt i personalärenden 2020 16 

§ 198 Protokollförteckning 17 

§ 199 Avsägelse från förtroendeuppdrag 18 

§ 200 Vårdvetenskapligt forskningsprogram för Åbo universitetscentralsjukhus 19 

 specialupptagningsområde för åren 2020–2025 19 

§ 201 Kundrådets resolution 21.10.2019 21 

§ 202 Information, meddelanden, initiativ, frågor 22 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 23 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 

 



          Ärendesida 3 (24) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 186 – 188 16.12.2019 

         

 

 

 

 

§ 186 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 187 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Per Hellman och Ulla Hellén. 

 

STYR:   
 

 
 
 
 

§ 188 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 189 16.12.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 189 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 65 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 189/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 189/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 189/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 189/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:   



          Ärendesida 5 (24) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 190  16.12.2019 

 

 

§ 190 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 66 

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 decembermånad vid sammanträdet. 

 

 

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

    lägesöversikt för december 2019 för kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 191  16.12.2019 

 

 

 

 

§ 191 Uppföljning av det ekonomiska läget per 31.10.2019 samt en resultatprognos 

av totalresultatet för 2019 

SVD:s dir 67 
Uppföljningen per 31.10 visar ett underskott om 0,3 miljoner euro. Produktionen totalt ligger 
överlag på den planerade nivån, förutom inom öppenvården där besöken har varit färre än 
planerat även om variationen är stor mellan enheterna. Den totala kommunfaktureringen 
har förverkligats till 182 miljoner euro eller 84,4 %.  Vård i andra inrättningar uppgår till 32 
miljoner eller 83,6 % av det budgeterade, vilket är 2,4 miljoner euro mera än vid samma tid 
2018. De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 206,1 milj. euro eller 84,3 % av det budge-
terade medan de totala verksamhetskostnaderna uppgår till 198,3 miljoner eller 84,6 % av 
det budgeterade. Intäkter och kostnader ligger i balans men över den budgeterade nivån, 
dock så att kostnadsbudgetens förverkligande är 0,3 procent större än intäktsbudgetens för-
verkligande varför underskottet om 0,3 miljoner uppstår. 

 

Verksamhetsintäkterna för den egna verksamheten uppgår till 174 miljoner, vilket motsvarar 

83,6 % av det budgeterade. Av kommunfaktureringen för den egna verksamheten har likaså 

förverkligats 83,6 %. Avgiftsintäkterna (patientavgifterna) understiger det budgeterade med 

ca 0,2 miljoner euro, vilket dels beror på minskad verksamhetsvolym och dels på att avgif-

ternas storlek inte höjts under 2019. Intäkter för försäljningsvinster av den planerade egen-

domsförsäljningen har förverkligats och syns under övriga intäkter med en miljon mera än 

budgeterat. 

 
Personalkostnaderna har under perioden förverkligats till 91,8 milj. euro eller 83,3 %. De be-
räknas i sin helhet för 2019 uppgå till ca 110,2 miljoner eller ganska exakt det budgeterade. 
Kostnaderna för vård i andra inrättningar beräknas överstiga det budgeterade med upp-
skattningsvis 6,5 miljoner euro vid årets slut och kostnaderna för köptjänsterna till den egna 
verksamheten, ss. köpta läkartjänster och köpta laboratorietjänster beräknas överskrida det 
budgeterade med 3,4 miljoner euro. I summan ingår också det ökade ansvaret för patientför-
säkringen om ca 1 miljon euro. Kostnaderna för material, hyror och övriga kostnader upp-
skattas däremot bli ca 1 miljon mindre än budgeterat. Kostnaderna för den egna verksamhet-
en beräknas alltså överskrida budgeten med ca. 2,4 miljoner euro. De totala kostnaderna 
kommer därmed sannolikt att överskrida det budgeterade med ca. 8,9 miljoner euro. Kost-
naderna för vård i andra inrättningar påverkar inte resultatet eftersom det är fråga om ge-
nomfakturering med samma intäkter som kostnader.  
 
Tack vare det låga ränteläget har finansieringens nettokostnader fortsättningsvis kunnat hål-
las på en minimal nivå och de slutliga kostnaderna blir ca 150.000 mindre än budgeterat. 
Avskrivningarna beräknas bli ungefär av samma storlek som budgeterat.  

 

         fortsätter... 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 191 16.12.2019 

 

 

 

 

Det ökade patientförsäkringsansvaret gör att medlemsavgiften kommer att tilläggsfaktureras 
och detsamma gäller utjämningen av dyr vård, som beräknas bli ca en miljon dyrare än bud-
geterat medan den prehospitala vården beräknas bli ca en miljon mindre. Dessa gemen-
samma avgifter kommer att utjämnas via en tilläggsdebitering respektive -kreditering i den 
sista kommunfaktureringsraten eftersom debiteringsgrunden är kapitationsbaserad.  

 

Efter att dessa och andra kända utgifter beaktats, förväntas underskottet för 2019 ligga unge-
fär på 0,8 miljoner euro, mycket beroende på hur intensiv produktionen är ännu i december.  

 

Uppföljningen av investeringsbudgeten för 2019 visar att de totala investeringarna inte 

kommer att förverkligas i sin helhet, främst är det byggnadsprojekten som framflyttats, me-

dan apparaturinvesteringarna torde hållas inom den budgeterade nivån. En del större appa-

raturanskaffningar kommer att slutföras ännu innan årsskiftet och de största pågående 

byggprojekten, fortsätter ännu under nästa år. Av den totala investeringsbudgeten om 54,9 

miljoner torde ca 20 miljoner euro överflyttas till kommande år främst beroende på att var-

ken H-huset eller det planerade patientdatasystemet förverkligats i den takt som ursprungli-

gen planerades.  

 

 

 

Uppföljning av läget 31.10.2019      BILAGA § 191 
 

 
SVD:s DIR.:    

föreslår att styrelsen diskuterar läget per 31.10.2019 samt anteck-
nar det till kännedom och diskuterar åtgärder med anledning av 
underskottet.   

 
STYR:  
 



          Ärendesida 8 (24) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 192  16.12.2019 

 

 

 

§ 192 Prissättning av sjukvårdsdistriktets tjänster 2020  

Svd:s dir. 68 

På basen av den uppgjorda budgeten för 2020, godkänd av fullmäktige 29.11.2019, har pro-

duktvisa priser för den egna verksamheten beräknats för år 2020. Prissättningen bygger på 

självkostnadspriser. Huvudprodukterna som prissatts är poliklinikbesök, vårddagar, drg-

paket, outlierdagar, vårddagar för andningsförlamade, övernattningar på patienthemmet 

Vilma samt vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning. Primärvårdssamjouren är 

en integrerad del av akutens verksamhet och prissätts som poliklinikbesök. 

 

Priserna är specialitetsvisa och öppenvårdsbesöken faktureras via olika prisklasser beroende 

på innehåll, åtgärder och resursåtgång. Inom den somatiska bäddavdelningsvården tillämpas 

drg-baserad kommunfakturering (diagnosrelaterade grupper) medan den psykiatriska bädd-

avdelningsvården faktureras via vårddagspriser med olika prisklasser. Den bäddavdelnings-

vård som ges på enheterna för specialgeriatri och krävande rehabilitering faktureras genom 

vårddagspriser.  Prissättningen för all verksamhet gäller såväl egna patienter inom VSVD 

som utsocknes patienter. 

 

För allmänmedicinska/akutmedicinska patienter som väntar på fortsatt vårdplats inom pri-

märvården/socialvården, antingen de kommit in som primärvårdspatienter eller är färdigt 

vårdade inom specialsjukvården, faktureras vårddagarna enligt ett vårddagspris När patien-

ten överförs till annan avdelning registreras den med annan specialitet inom specialsjukvår-

den.  

 

Priserna för de gemensamma betalningsandelarna som fastställdes av fullmäktige i samband 

med budgeten har medtagits i sammandraget över priser. 

 

Ifall nya drg-grupper kommer i användning beräknas priset genom att det fastställda poäng-

priset multipliceras med gruppens koefficient. 

 

 

Prislista        BILAGA § 192 

 

 

 

 

         fortsätter... 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 192 16.12.2019 

 

 

 

 

SVD:s DIR.:         

föreslår att styrelsen godkänner prissättningen för år 2020 enligt 

bilagan och att poängpriserna per specialitet fastställs enligt föl-

jande: 

 

Inremedicin    3 998,52 

 Endokrinologi   3 998,52 

 Gastroenterologi   3 998,52 

 Hematologi    3 998,52 

 Infektionssjukdomar   3 998,52 

 Kardiologi    3 998,52 

 Nefrologi    3 998,52 

 Reumatologi    3 998,52 

 Kirurgi    3 837,70 

 Gastrokirurgi   3 837,70 

 Ortopedi    3 837,70 

 Urologi    3 837,70 

 Blodkärls- och thoraxkirurgi  3 837,70 

 Allmän kirurgi   3 837,70 

 Plastikkirurgi   3 837,70 

 Neurokirurgi   3 837,70 

 Dagkirurgi    3 129,77 

 Ögondagkirurgi   2 253,07 

 Gynekologi och förlossningar  4 590,40 

 Ögonsjukdomar   3 837,70 

 Öron- näsa och svalgsjukdomar  3 837,70 

Tand-, mun- och käksjukdomar  3 837,70 

Onkologi    3 726,13 

Neurologi    3 914,46 

Lungsjukdomar    3 745,03 

Barnsjukdomar    4 329,90 

Barnkirurgi    4 329,90 

Barnneurologi    4 329,90 

 

 

STYR: 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 193  16.12.2019 

 

 

 

§ 193 Val av finansieringsgivare för lån till H-huset  

Svd:s dir. 69 

Fullmäktige beslöt på sitt möte den 23.10.2019 att befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direk-

tör att starta en offertrunda för lånefinansieringen av H-huset samt att styrelsen på basen av 

inkomna offerter besluter om val av finansieringsgivare. 

 

Offertrundan har resulterat i 6 offerter, nämligen från följande: Danske Bank, Europeiska 

investeringsbanken, Handelsbanken, Kommunfinans, Nordea och Nordiska investerings-

banken. 

 

De två mest fördelaktiga finansieringsgivarna var genomgående i alla alternativ (rörlig och 

fast ränta, samt på 5, 10 och 25 år) Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska inve-

steringsbanken (NIB). Båda dessa finansierar var för sig maximalt 50 % av lånesumman var-

för de tillsammans kan väljas som finansieringsgivare. Lånetid och bindning avgörs separat 

vid varje lånelyft. 

 

Offertjämförelsen     KONFIDENTIELL BILAGA § 193 

 

 

 

SVD:s DIR.:        

föreslår att styrelsen väljer Europeiska investeringsbanken och 

Nordiska investeringsbankerna som finansieringsgivare för H-

huset till 72,8 miljoner vardera, eller totalt 145,6 miljoner euro 

samt att sjukvårdsdistriktets direktör befullmäktigas ta beslut om 

bindning och lånetid för de enskilda lånen samt att underteckna 

lånehandlingarna. 

  

STYR: 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 194  16.12.2019 

 

 

 

 

§ 194 Förlängning av uppgift som administrativ överläkare  

Svd:s dir. 70 

På styrelsens möte 29.4.2019 § 69 beslöt man  införa en tillfällig uppgift för en administrativ 

överläkare för tiden 1.5 - 31.12.2019 och godkänna att direktören för det medicinska ansvars-

området Christian Kantola sköter denna uppgift vid sidan av sitt eget arbete samt att han er-

läggs en månatlig ersättning på 250 euro för skötseln av uppgiften.  Christian Kantola har 

fortsättningsvis skött uppgifterna vid sidan av sitt eget arbete som tf chefsöverläkare från 

den 2.10.2019.  Administrativa överläkarens arbetsuppgifter som bilaga.   

  

 

SVD:s DIR: 

Föreslår att styrelsen ska fortsätta uppgiften för en administrativ 

överläkare för tiden 1.1 - 30.4.2020 och godkänna att tf chefsöver-

läkare Christian Kantola sköter denna uppgift vid sidan av sitt eget 

arbete samt att han erläggs en månatlig ersättning på 250 euro för 

skötseln av uppgiften. 

 

STYR:   
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Styrelsen 195 16.12.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 195 Försäljning av Labquality Ab:s aktier 

FD 48 Ärendet behandlades på styrelsemötet 26.8.2019, § 122, och återremitterades i väntan på 

besked av den arbetsgrupp som å säljarnas vägnar bereder försäljningen av aktierna.  

 

Köparens bindande köpeanbud och dess giltighet  

Cor Group har tillställt Labquality Ab:s aktieägare ett bindande köpeanbud om köp av aktier. 

Köpeanbudet är i kraft till 31.12.2019, före vilket köparen och säljarna borde underteckna 

köpeavtalet. Köpeanbudet avviker från de tidigare köpevillkoren på det sätt som beskrivs ne-

dan. 

 

Bakgrund till förhandlingarna om ändringen av avtalet 

Styrgruppen som representerar ägarna i Labquality Ab har förhandlat om försäljningen av 

Labquality Ab:s aktiestock till Cor Group Ab, vilket på våren 2019 resulterade i ett förslag till 

verkställandet av köpet, på basis av vilket styrgruppen bad säljarna fatta försäljnings- och 

fullmaktsbeslut som behövs för försäljningen av aktierna.  

I det skedet hade den kompletterande due diligence utredningen ännu inte slutförts för år 

2019. Därtill ville köparen genomföra en auditering av datasystemen. Efter auditeringen av 

datasystemen föreslog köparen att köpevillkoren skulle ändras, och motiverade sina krav 

med att utvecklandet av datasystemen kräver investeringar. I september 2019 bad styrgrup-

pen aktieägarna att avbryta beredningen av köpbeslutet tills man nått ett förhandlingsresul-

tat i frågan. 

 

De väsentligaste ändringarna i jämförelse med den föregående avtalsversionen 

Förhandlingsparterna har nått ett förhandlingsresultat där de väsentliga ändringarna av vill-

koren för köpet i jämförelse med det tidigare preliminära avtalet är följande: Det skuldfria 

värdet på affärsverksamheten, vilket ligger till grund för köpeskillingen, sänks totalt med 

200 000 euro. På motsvarande sätt begränsas säljarnas ansvar för eventuella framtida data-

systemsprojekt i jämförelse med det som tidigare föreslagits (punkt 8.2.1 (m)) i köpebrevet 

och dessutom preciseras säljarnas garantier gällande immaterialrättigheterna till datasyste-

men i syfte att trygga säljarnas ställning (Säljarnas garantier, punkt 1.8 (d)). Den styrgrupp 

som representerar ägarna är enhälligt av den åsikt att förhandlingsresultatet är motiverat 

och skyddar säljarna mot eventuella risker som hänför sig till datasystemen. 

 

 

         fortsätter... 
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Styrelsen 195 16.12.2019 

 

 

Fastställande av köpeskilling 

Värdet av hela bolagets aktiestock är 5 300 000€ (200 000€ lägre än i det den tidigare av-

talsversionen) och baserar sig på värdet av den skuldfria affärsverksamheten. Avstämningen 

av köpeskillingen sker på det sätt som beskrivs mer detaljerat i avtalet och baserar sig på 

mellanbokslutet per 30.6.2019. 

Köparen förutsätter att extra medel i bolagets placeringsfonder ska realiseras och utdelas till 

aktieägarna innan verkställandet av köpet. Fördelningen av medlen fastställs i köpeavtalet 

under ”Varojen Ulosvuotoa” (Läckage av medel), vilket sänker den slutgiltiga köpeskillingen. 

Köpeskillingen före läckaget av medel uppgår till 9 752 619,34 euro. Beloppet för läckaget av 

medel uppskattas vara cirka 2 844 079 euro (totalbeloppet av utdelningen, skatter och reali-

seringskostnader). Totalbeloppet av utdelningen till aktieägarna påverkas även av det värde 

som de realiserade placeringarna har i realiseringsögonblicket samt beloppet i de poster som 

räknas som kreditförluster. 

Realiseringen av de extra medel som finns i bolagets placeringsfonder kräver ett beslut av 

bolagets styrelse. Utdelningen av bolagets medel till bolagets aktieägare kräver att bolagets 

styrelse gör ett utdelningsförslag till en extraordinarie bolagsstämma. Målet är att den extra-

ordinarie bolagsstämman där man tar ställning till styrelsens utdelningsförslag ska hållas 

ännu under år 2019, men senast i februari 2020.  

Köpeskillingen motsvarar en utomstående värderingspersons tidigare uppfattning om värdet 

på bolaget, varför man fortsättningsvis kan anta att köpeskillingen även efter ändringen av 

priset motsvarar det gängse priset på bolagets aktier. 

 

De övriga huvudsakliga villkoren för köpet 

En preliminär dokumentation av köpet finns i bilagorna B-F(b). Eversheds Sutherland har 

avgett ett juridiskt utlåtande om den tidigare avtalsversionen, enligt vilket villkoren i utkastet 

till köpebrev är de som sedvanligt används i företagsköpsavtal. Inga ändringar som i väsent-

lig grad försvagar säljarnas ställning har gjorts i köpevillkoren efter ovan nämnda utlåtande, 

utöver den angivna prisändringen. 

 

Tidtabell 

Arrangemanget har tidsmässigt planerats att verkställas enligt följande: 

11-12/2019 Respektive säljare fattar ett eget saluföringsbeslut  

12/2019          Köpebreven undertecknas (senast 31.12.2019).  

2-3/2020    Köpet verkställs då förhandsvillkoren har uppfyllts (senast 31.3.2020). Köpe-

skillingen betalas till säljarna. 

 

Förslag till säljarna 

I och med att undertecknandet av köpebrevet sannolikt infaller nära julen eller nyåret, så re-

kommenderas att Lauri Tanner (HUS, förvaltningsdirektör) befullmäktigas att underteckna 

köpebrevet på respektive säljares vägnar. 

         fortsätter... 



          Ärendesida 14 (24) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 
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FD:s beslutsförslag grundar sig på det modellbeslutsförslag som beredningsgruppen 

uppgjort till ägarna i Labquality Ab och deras respektive behöriga organ. 

 

        BILAGA § 195/1-8 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen besluter att: 

 

1. sälja de av Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun ägda aktierna i 

Labquality Ab med nummer [289-294] till Cor Group Ab till 

de villkor som anges i det anslutna köpebrevet och på basis av 

det skuldfria värdet på bolaget, dvs. 5 300 000 euro, 

2. befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör och förvaltningsdi-

rektör att besluta om ringa förändringar av teknisk karaktär i 

det bifogade köpebrevet och dess bilagor samt godkänna alla 

åtgärder och handlingar som hänför sig till verkställandet av 

köpet, och 

3. befullmäktiga Lauri Tanner eller en av honom utsedd person 

att underteckna köpebrevet samt de handlingar som hänför 

sig verkställandet och registreringen av köpet på Vasa sjuk-

vårdsdistrikt samkommuns vägnar. 

4. För tydlighetens skull konstateras att korrigeringar av skrivfel 

i köpebrevet, uppdateringen av avtalsparternas uppgifter o.d. 

samt anslutningen av bilaga 0 (säljarnas aktieinnehav) och bi-

laga 1 (avgående styrelsemedlemmar) till det köpebrev som 

ska undertecknas inte förutsätter något separat godkännande 

av förändringarna eller något nytt beslut. 

 

  

 STYR:  

 

 

 

 

 

 

 



          Ärendesida 15 (24) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen  196 16.12.2019 

 
 
 
 
 

§ 196  Fastställande av resultatenheternas officiella namn och ansvarspersoner inom 

sjukhusets ansvarsområden och serviceområden för 2020 

FD 49 
 

Sjukhusets verksamhet är indelad i ansvarsområden och serviceområden och dessa i sin tur i 

resultatenheter, vilka finns officiellt fastslagna i samkommunens kontoplan. Styrelsen fast-

ställer årligen resultatenheterna och deras officiella namn samt ansvarspersoner för dessa. 

Ansvarspersonerna är ansvariga för enhetens budget, dess uppgörande och förverkligande, 

för enhetens personalkostnader, för godkännande av utgifter och anskaffningar samt för 

verksamheten på den nämnda resultatenheten. Listan över resultatenheter och ansvarsper-

soner finns i bilaga. 

 

För de flesta enheter fastställs en ordinarie ansvarsperson och en ställföreträdare. Rollen 

som ansvarsperson är knuten till chefskapet på enheten och kan inte delegeras. Vid sjukfrån-

varo eller semestrar o dyl. sköts rollen av en annan utsedd vikarie i fall ställföreträdaren inte 

är på plats.  

 

Lista över resultatenheter och ansvarspersoner     BILAGA § 196  

 

 

FD: föreslår att styrelsen fastställer resultatenheterna, deras namn och 

ansvarspersoner. 

  

 

 STYR: 
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§ 197 Fastställande av förmän med beslutanderätt i personalärenden 2020  

FD 50 
 

Enligt förvaltningsstadgan fastställer styrelsen årligen de förmän samt deras ersättare som 

har beslutanderätt i personalärenden. En förteckning med förmän och deras ställföreträdare 

har sammanställts. Om det inte finns någon ställföreträdare, går beslutanderätten uppåt i 

organisationen till förmannens förman. När det väljs en ny tjänsteinnehavare på posten, 

överförs också beslutanderätten till denna. 

 

Förteckning över förmän med beslutanderätt i personalärenden i  BILAGA § 197 

 

FD: föreslår att styrelsen godkänner förmannalistan enligt bilaga. 

 

STYR:  

 

 



          Ärendesida 17 (24) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen   198  16.12.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 198 Protokollförteckning 

FD 51 Psykiatriska delegationens protokoll 2/2019, 11.10.2019 

 

 Protokollet som bilaga  LIITE § 198 

 

 

FD:  föreslår, att protokollet antecknas för kännedom. 

 

STYR:   
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§ 199 Avsägelse från förtroendeuppdrag 

 

FD 52  

Olli Aalto har flyttat till från Vasa till annan ort och är således inte längre valbar till förtroen-

deuppdrag, han avsäger sig därför från sin plats som ersättare i Vasa sjukvårdsdistrikt revis-

ionsnämnd fr.o.m 20.11.2019. Fullmäktige väljer en ny ersättare. 

          BILAGA § 199 

 

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

valet av ny ersättare till fullmäktige. 

 

STYR:  
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§ 200 Vårdvetenskapligt forskningsprogram för Åbo universitetscentralsjukhus  

 specialupptagningsområde för åren 2020–2025 

CÖSK 6  Avsikten med det vårdvetenskapliga forskningsprogrammet är att befästa den vårdveten-

skapliga forskningen, utbildningen och den evidensbaserade verksamheten som bedrivs 

inom ramen för social- och hälsovårdssystemet men också att antecipera framtidsutsikter 

och hitta lösningar på hur hälsan kan främjas. Den vårdvetenskapliga forskningen i Åbo uni-

versitetscentralsjukhus specialupptagningsområde är kopplad till specialupptagningsområ-

dets vetenskaps- och forskningsstrategi samt de strategier och handlingsprogram som upp-

gjorts i sjukvårdsdistrikten i specialupptagningsområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta 

och Vasa sjukvårdsdistrikt. Ytterligare så är forskningsprogrammet kopplat till de forsk-

nings-, utbildnings- och utvecklingsprogram som uppgjorts på vetenskaps- och yrkeshögsko-

lorna i området. 

 

Det vårdvetenskapliga forskningsprogrammet har uppgjorts i samarbete med aktörerna i 

området. Det första motsvarande programmet uppgjordes år 2013. 

 

Målet med forskningsprogrammet är att frambringa ny information som bidrar till att främja 

förverkligandet av det evidensbaserade vårdarbetet så att beslut som berör en enskild pati-

ents, patientgruppers och hela befolkningens hälsa samt den verksamhet som bedrivs inom 

vårdarbetet ska basera sig på en omsorgsfull bedömning och genomtänkt användning av den 

bästa, aktuella vetenskapliga informationen. 

 

I specialupptagningsområdet bedrivs det rikligt med vårdvetenskaplig forskning som ankny-

ter till vårdarbetet, varför det med tanke på utvecklandet av den samma varit motiverat att 

upprätthålla ett preciserat vårdvetenskapligt forskningsprogram. 

  

Forskningsprojekt förverkligas i allt högre utsträckning i samarbete med olika vetenskaps-

grenar i syfte att bredda kompetensgrunden i dessa projekt. Samarbete bedrivs med såväl of-

fentliga och privata organisationer som den tredje sektorn, liksom med olika organisationer. 

Målet är att fördjupa och utvidga det forskningssamarbete som bedrivs mellan olika veten-

skapsgrenar och aktörer samt att hitta nya, framtida forskningsobjekt genom att tillgodogöra 

sig av nya forskarkombinationer. 

 

Det vårdvetenskapliga forskningsprogrammet samt det arbete som görs för att trygga och 

förverkliga forskning på universitetsnivå i Egentliga Finlands specialupptagningsområde, 

dvs. i Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt, är tätt förknippat med de in-

satsområden som social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fastställt för den hälsovetenskap-

liga forskningen på universitetsnivå. Insatsområdena under denna programperiod utgörs av 

patientorienterade tjänster och patientens resurser, vårdpersonalens resurser samt verk 

          fortsätter.. 
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samheten och genomslagskraften i servicesystem. I dessa insatsområden betonas de centrala 

värden som omfattas av vårdarbetet och hur dessa värden anknyter till de förändringar som 

sker i verksamhetsmiljön, lagstiftningen, teknologin, utvecklingen inom vårdarbetet samt de 

behov som uppkommer i det praktiska vårdarbetet. Även den allmänna utvecklingen inom 

vårdvetenskapen och de framtida, strategiska linjedragningar som berör denna vetenskaps-

gren bestämmer vilka åtgärder som måste vidtas i framtiden. Ytterligare så framhävs det 

särdrag som är utmärkande för västkusten, nämligen patienternas tvåspråkighet och närhet-

en till skärgården. 

 

Det vårdvetenskapliga forskningsprogrammet för åren 2020–2025 har godkänts i lednings-

gruppen för Åbo universitetscentralsjukhus 21.10.2019. 

 

Vårdvetenskapligt forskningsprogram för Åbo universitetscentralsjukhus specialupptag-

ningsområde för åren 2020–2025     BILAGA § 200 

 

 

CÖSK:  föreslår att styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ska godkänna verk-

ställandet av det vårdvetenskapliga forskningsprogrammet för Åbo 

universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde för åren 

2020–2025. 

 

  HALL:  
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§ 201 Kundrådets resolution 21.10.2019 

CÖSK 7 Rapport om kundobservationer 

På vårens sammanträden planerade klientrådet de kundobservationer som sedan genomför-

des 2–12.9.2019. Dessa frivilliga kundobservationer genomfördes på enheter som hade an-

mält sitt intresse att delta i dylika observationer. Avsikten var att testa hur ändamålsenligt 

rådmedlemmarna och de observerade enheterna upplevde det att kunder medverkar i ut-

vecklandet av verksamheten.  

 

Rådmedlemmarna bekantade sig med enheternas allmänna utrymmen samt den verksamhet 

och process som kunde observeras. Rådmedlemmarna utvärderade inte vården av patien-

ter/kunder. Observationer genomfördes på följande enheter: dagkirurgin, A3 (kirurgisk av-

delning), fysiatriska avdelningen, avdelning 2 (akutpsykiatri) och den barnpsykiatriska poli-

kliniken.  Varje enhet observerades av två rådmedlemmar som sedan presenterade sin rap-

port för ansvarspersonen på den observerade enheten. Rapporterna har också tillställts de 

ifrågavarande enheterna. Resolutionen inrymmer de viktigaste huvudpunkter som uppdaga-

des i samband med observationerna. 

 

Alla observatörspar påpekade att skyltningen borde förbättras och förtydligas. Skyltningen 

borde vara enhetligare och ses som en större helhet.  

 

Enheternas representanter ansåg att kundobservationerna var intressanta. Det är alltid in-

tressant och bra att få ett kundperspektiv på verksamheten men också att få utvecklingsför-

slag som utgår från ett kundperspektiv. 

 

Även rådmedlemmarna ansåg att observationerna var meningsfulla. Rådet hoppas att det 

senare, kanske nästa vår, ska få veta hur man förhållit sig till de utvecklingsförslag som ob-

servatörerna gav enheterna. 

 

Protokoll        BILAGA § 201 

 

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

nedom. 

 

  STYR:  
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§ 202 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 
Till kännedom: två stycken medborgarinitiativ har inkommit till Vasa sjukvårdsdistrikts re-
gistrator, man återkommer till dessa i januari 2020  BILAGA § 202/1-2



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   16.12.2019 

 

Besvärsförbud 

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

gen begäran om omprövning inte 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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