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Organ: Styrelsen     
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Beslutsfattare 

Närvarande: 

Hans Frantz 
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Christian Kantola 

Arja Tuomaala 

svd:s direktör 
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tf.chefsöverläkare 

chefsöverskötare 

 

 

 

 

Sekreterare: Björn Boucht förvaltningsdirektör  

Paragrafer: 5 - 16 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Björn Boucht 

Justerat: Plats och tid: 

 

Plats och tid: 

 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under  

tiden____.____-____.____.2018 

 

 

 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 



Föredragningslista  sida 2(16) 

nr 2/2020 

 

Organ: Styrelsen 

Tid: 20.1.2020 kl. 9.00 - 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 5 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 6 Val av protokolljusterare 3 

§ 7 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 8 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 4 

§ 9 Lägesöversikt 5 

§ 10 Anhopning på akuten vid årsskiftet 6 

§ 11 Regionförvaltningsverkets beslut om beviljande av ersättning för kostnader  som 

 utbildning av läkare åsamkat 8 

§ 12 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter 2020 9 

§ 13 Dispens från språkkunskapskrav, Vasileios Karagiannis 11 

§ 14 Medborgarinitiativ 12 

§ 15    Statlig ersättning av kostnader för utbildning som krävs för förskrivningsrätt 13 

§ 16 Information, meddelanden, initiativ, frågor 14 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 15 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 

 



          Ärendesida 3 (16) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 5 - 7 20.1.2020 

         

 

 

 

 

§ 5 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 6 Val av protokolljusterare 

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

 

STYR:   
 

 
 
 
 

§ 7 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  

 

 

 



          Ärendesida 4 (16) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 8 20.1.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 8 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 2 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 8/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 8/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 8/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 8/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:   



          Ärendesida 5 (16) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 9  20.1.2020 

 

 

§ 9 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 3 

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 januarimånad vid sammanträdet. 

 

 

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

    lägesöversikt för januari 2020 för kännedom. 

 

STYR:  

 

 



          Ärendesida 6 (16) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 10  20.1.2020 

 

 

§ 10 Anhopning på akuten vid årsskiftet 

Svd:s dir. 4 

Årsskiftet på Vasa centralsjukhus akutmottagning ställde till utmaningar. Orsaken till den 

ständiga anhopningen var det stora antalet patienter och bristen på fortsatta vårdplatser. 

 

Planeringen av personalens arbetslistor ställde också till utmaningar eftersom arbetslistan 

inrymde fem extra lediga dagar. Trots utmaningarna lyckades man rekrytera ett tillräckligt 

antal vikarier till akuten, och således hade man tillgång till en bemanning som motsvarade 

den normala bemanningen. Därutöver kunde plötsliga frånvaron som inträffade under jullis-

tan kompenseras med vikarier från vårdserviceenheten. 

 

Mellan den 23 december och den 7 januari hade akuten 20 procent fler patienter än under 

motsvarande tidpunkt ifjol, även antalet inkomna samtal var 30 procent högre. Utöver det 

stora antalet patienter försvårades situationen av att man inte förmådde förflytta akutens pa-

tienter för fortsatt vård till kommunernas avdelningar eller till avdelningar inom den specia-

liserade sjukvården. Således skapades det anhopningar på akuten och vårdtiderna förlängdes 

i ansenlig grad.  

 

På centralsjukhuset har man reagerat på situationen och sökt lösningar och agerat aktivt re-

dan när man överraskades av anhopningarna; talrika åtgärder har alltså vidtagits. Den ifrå-

gavarande perioden var alltså exceptionell på grund av de många lediga dagarna, men lik-

nande situationer kommer att uppstå även i framtiden och därför kommer man att ta lärdom 

av dessa erfarenheter. 

Situationen har diskuterats även i den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården 

samt med de ledande skötarna i regionen. Kommunernas företrädare lyfte fram de utma-

ningar som hänför sig till rekryteringen av vikarier. Utskrivningen av patienter ville inte 

lyckas eftersom hemservicen inte hade tillräckligt med arbetskraft och hemsjukhuset inte 

kunde bemöta det rådande behovet. Det fanns många patienter i kommunerna, avdelningar-

na var fullsatta och reduceringen av öppenvårdstjänsterna gjorde att kunderna var tvungna 

att söka sig till akuten osv. Också centralsjukhusets egna avgöranden spelade en roll i an-

hopningarna på akuten. Minskningen av antalet bäddavdelningsplatser och nedkörningen av 

poliklinikverksamheten skapade tilläggsutmaningar. Dessa beslut hade fattats för att säker-

ställa att akuten skulle ha tillgång till tillräckliga personalresurser.  

 

 

     jatkuu.. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 10  20.1.2020 

 

 

 

 

På centralsjukhusets akutmottagning kommer de utmaningar som finns inom social- och 

hälsovården i Österbotten väl till uttryck. Samjouren kan inte neka till att vårda patienter, 

och om kommuner inte kan erbjuda en plats för fortsatt vård måste centralsjukhuset hitta en 

bäddavdelningsplats för patienterna på centralsjukhuset.  Dessvärre kommer svårigheterna 

sannolikt att fortgå även i framtiden i och med de tilltagande rekryteringsutmaningarna och 

de besparingar som genomförs i många kommuner. För att lösa de framtida utmaningarna i 

Österbotten krävs det ett starkt samarbete mellan primärvården, socialvården och den speci-

aliserade sjukvården. För att undvika motsvarande situationer i framtiden är det viktigast att 

vi på regional nivå för en intensivare diskussion om reduceringarna i verksamheten under 

semestertider. Anvisningen om anhopningar ska uppdateras för att vi bättre ska kunna sä-

kerställa att vi kan upprätthålla högklassiga tjänster under alla förhållanden. 

 

En noggrannare lägesöversikt med åtgärder ges på sammanträdet. 

 

 

SVD:s DIR.: 

 föreslår, att styrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. 

 

STYR:  

 

 



          Ärendesida 8 (16) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 11  20.1.2020 

 

 

 

 

§ 11 Regionförvaltningsverkets beslut om beviljande av ersättning för kostnader 

 som utbildning av läkare åsamkat 

CÖL 1 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar med sina beslut att verket utbe-

talar ersättning för kostnader som utbildning av läkare har åsamkat under tiden 1.1–

30.6.2019 enligt följande: 

 

17 057,00 euro   för särskild utbildning i allmänmedicin 

233 941,00 euro  för specialiseringsutbildning för läkare  

3 626,00 euro för specialiseringsutbildning för tandläkare 

     

Regionförvaltningsverkets beslut   BILAGA § 11/1-3 

LSSAVI/15329/2019 

LSSAVI/15330/2019 

LSSAVI/15327/2019 

 

 

 

CÖL:  

föreslår att Regionförvaltningsverkets beslut antecknas för känne-

dom.  

 

STYR:  
 

 



          Ärendesida 9 (16) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 12  20.1.2020 

 

 

 

 

§ 12 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter 2020 

CÖL 2 

För att såväl uppfylla vårdgarantin som för att hålla vårdköerna under kontroll måste man på 

olika enheter förbereda sig på att öka läkarnas arbetsprestation med hjälp av kliniskt till-

äggsarbete även år 2020. Med erfarenhet kan det konstateras att utan riktade tilläggssats-

ningar blir det omöjligt att på lång sikt hålla köerna under kontroll. I verksamhets- och eko-

nomiplanen för år 2020 framförs ett mål om ett köfritt sjukhus, vilket utöver allt detta ökar 

pressen på att förkorta våra köer. Naturligtvis så strävar man efter att kunna skapa ett köfritt 

sjukhus också på andra sätt än bara genom att öka resurserna, och likväl så är kösituationen i 

huvudsak god eller tillfredsställande.   

 

Inom det operativa ansvarsområdet blir man tvungen att ty sig till tilläggsarbete på 

den kirurgiska polikliniken/ortopedi och traumatologi:  

 

 På den ortopediska och traumatologiska polikliniken finns ett behov av att vårda 300 pa-

tienter. Kostnaden blir 23 400 € inklusive sociala kostnader. Sjukskötarkostnad totalt  

c. 6345 €. Sekreterarkostnaderna totalt c. 2880 €. 

 

Den uppskattade totalkostnaden för tilläggsarbetet på den kirurgiska polikliniken kommer år 

2020 att uppgå till 32 625 €.  

Brev av direktören för det operativa ansvarsområdet och överläkaren för ifrågavarande spe-

cialitet        BILAGA § 12/ 1  

 

    

På det medicinska ansvarsområdet måste man under verksamhetsåret ty sig till till-

äggsarbete på den kardiologiska polikliniken: 

 

 På den kardiologiska polikliniken har man ett behov av att sköta 100 förstabesök och 

340 återbesök till en kostnad på ca 86 840,00 € 

 På den gastroenterologiska polikliniken har man ett behov av att genomföra 150 co-

lonoskopier, kostnad cirka 80 300 € 

 

Den uppskattade totalkostnaden för tilläggsarbetet på det medicinska ansvarsområdet kom-

mer år 2020 att uppgå till cirka 167 140,00 €.  

Breven av chefen för det medicinska ansvarsområdet och överläkaren för ifrågavarande spe-

cialitet        BILAGA § 12/ 2 - 3 

          

          fortsätter.. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 12 20.1.2020 

 

 

 

På den radiologiska enheten uppgick kostnaden för kliniskt tilläggsarbete år 2019 till 

sammanlagt cirka 200 000 €.  

 

Kösituationen på poliklinikerna har försämrats, och på basis av detta kan man sluta sig till 

att den uppdämda efterfrågan kan komma att synas inom bilddiagnostiken år 2020. Kösitu-

ationen i synnerhet gällande magnetundersökningarna är dålig, väntetiderna till icke-

brådskande undersökningar varierar mellan 2 och 12 veckor. Dikteringsdröjsmålen är fortfa-

rande långa, i synnerhet i fråga om nativbilder. Det här trots att man tytt sig till distansdikte-

ringar, konsultarbetskraft och tilläggsarbete för att råda bot på bristen av radiologer. Valfri-

heten gäller inte röntgenundersökningar. För närvarande kommer konkurrensläget till ut-

tryck på så sätt att röntgenavdelningen allt för ofta utgör en hämmande faktor som försinkar 

vårdprocessen. Det här igen återspeglas i synnerhet på akuten och poliklinikerna. I viss ut-

sträckning lider även avdelningarna av produktionssvårigheterna på röntgenavdelningen.  

Rekryteringen ställer fortsättningsvis till stora utmaningar, varför man föreslår att tilläggs-

arbetsavtalen för de radiologiska specialisterna ska förlängas. Läkarnas utlåtandearvoden 

uppgår till ca 250 000 € (MRI, CT och nativundersökningar) 

Ersättningarna för röntgenskötarnas tilläggsarbete omfattar 16 lördagar, under vilka man 

planerar att genomföra MRI-undersökningar. De totala arbetstimmarna uppgår till 192 tim-

mar och kostnaden är 55 €/timme, sammanlagt 10 560 €.  Kostnaden för tilläggsarbetet 

uppskattas år 2020 bli cirka 260 560 €. 

 

Brev av diagnostikcentrets direktör och överläkaren för radiologin BILAGA § 12/ 4 

 

På patologienheten har man ett behov av att utföra undersökningar för hälsovårdscen-

traler och undersökningar som sänts till sjukhuset av enheter utanför sjukhuset i form av till-

läggsarbete. De årliga kostnaderna uppskattas bli 65 000 €. 

 

Brev av patologiöverläkare Marcus Svartbäck    BILAGA § 12/ 5 

 

 

CÖL: föreslår att styrelsen ska befullmäktiga ovan nämnda enheter att 

i behövlig omfattning förkorta köer inom ramen för de egna 

budgeterna i syfte att uppfylla kraven i vårdgarantin. 

 

Styrelsen torde befullmäktiga chefsöverläkaren att underteckna 

de avtal som ingås med läkare gällande tilläggsarbete för tiden 

1.2.2020–31.1.2021 samt godkänna att chefsöverläkaren i medi-

cinskt trängande situationer beviljar tillstånd att utöva tilläggs-

arbete utan ett giltigt styrelsebeslut.   

 

STYR:   

 

 



          Ärendesida 11 (16) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 13  20.1.2020 

 

 

 

 

§ 13 Dispens från språkkunskapskrav, Vasileios Karagiannis 

CÖL 3 

Den av Vasa centralsjukhus ledigförklarade tjänst som specialist i onkologi har sökts av en 

enda sökande, nämligen ML, specialist i strålbehandling Vasileios Karagiannis. Han har ar-

betat på Vasa Centralsjukhus fr.o.m. hösten 2016 och nu tjänstgjort i 3 års tid och ypperligt 

skött uppgiften som strålläkare. Därtill har han handlett specialiserande läkare och aktivt 

deltagit i strålavdelningens utvecklingsprojekt. 

 

Enligt det medicinska ansvarsområdets tf. direktör Antti Jekunen och tf. överläkaren för 

onkologin Heidi Bengt uppfyller Vasileios Karagiannis de formella behörighetskrav som 

ställs på tjänsten i övrigt men saknar språkintyg för det svenska och finska språket. 

Hans kunskaper i finska är i praktiken goda och räcker utmärkt till att föra en diskussion 

med patienter. Han har också förbundit sig att delta i den av Vasa centralsjukhus arrange-

rade undervisning i svenska i syfte att förbättra sina språkkunskaper. 

 

Vasileios Karagiannis anhåller att styrelsen ska bevilja honom dispens från språkkunskaps-

kravet gällande de svenska och finska språken.   BILAGA § 13/1 

Tf. ansvarsområdesdirektör Antti Jekunen och tf. överläkare Heidi Bengts förordar att han 

ska beviljas dispens.       BILAGA § 13/2 

 

 

CÖL:  föreslår att styrelsen ska bevilja ML Vasileios Karagiannis dispens 

från kravet om goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska 

och finska. 

 

STYR:      

 



          Ärendesida 12 (16) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 14 20.1.2020   

 

 

 

 

 

§ 14 Medborgarinitiativ  

CÖL 4 
Till Vasa sjukvårdsdistrikt har inkommit ett medborgarinitiativ angående den prehospitala 

akutsjukvården. Medborgarinitiativet samt prehospitala akutsjukvårdens ansvariga läkare 

Taneli Väyrynens genmäle ges styrelsen till kännedom. 

 

    BILAGA § 14/1-2 

 

CÖL: föreslår, att styrelsen antecknar att den tagit del av medborgarini-

tiativet samt överläkare Väyrynens svar. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 15 20.1.2020   

 

 

 

 

 

§ 15   Statlig ersättning av kostnader för utbildning som krävs för förskrivningsrätt  

CÖSK 1      

Yrkeshögskolorna i Vasa har 02/2018–03/2019 arrangerat en tilläggsutbildning på 45 stu-

diepoäng som krävs för att sjukskötare ska få förskrivningsrätt. Enligt beslut fattade i perso-

nalsektionen (§6/4.10.2017) och i sjukvårdsdistriktets styrelse (§190/12.12.2017) står Vasa 

sjukvårdsdistrikt för deltagaravgiften för de sjukskötare som deltar i tilläggsutbildningen i 

regionen. Sammanlagt deltog 28 sjukskötare från sjukhuset och hälsocentralerna i regionen i 

denna utbildning. Deltagaravgiften var 4 900€/deltagare. 

 

På basis av en ändring av 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen (534/2019) beviljas statlig er-

sättning för utbildning av personer som fått begränsad förskrivningsrätt. 

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar sig ha behandlat och godkänt 

ansökan för tiden 1.1. – 30.6.2019, och att verket kommer att erlägga en ersättning på 

137 200,00 euro. 

 

     

Regionförvaltningsverkets beslut     BILAGA § 15 

LSSAVI/15092/2019 

 

 

 

 

CÖSK: föreslår att regionförvaltningsverkets beslut ska antecknas för kän-

nedom.  

 

STYR:   
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 16  20.1.2020 

 

 

 

 

§ 16 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   20.1.2020 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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