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§ 57 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 58 Val av protokolljusterare 3 

§ 59 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 60 Lägesöversikt 4 

§ 61 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 5 

§ 62 Tillägg till bokslutet för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2019 6 

§ 63 Ramar för budgetarbetet 2020 7 

§ 64 Utvecklingsdirektör; tjänsteval 10 

§ 65 Regional IT-direktör; tjänsteval 11 

§ 66 Vasa sjukvårdsdistrikts anvisning för hantering av avtal 12 

§ 67 Behov av att skaffa respirator till intensivvården, byta inom budgeten 13 

§ 68 Samarbetsavtal mellan Region Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt 14 

§ 69 Kvalitetsrapporten 2019 15 
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Ordförande:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 57 - 59 27.4.2020 

         

 

 

 

 

§ 57 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 58 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Åsa Blomstedt och Monica Sirén-Aura. 

 

STYR:   
 

 
 
 
 

§ 59 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 60 27.4.2020 

 

 

 

 

§ 60 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 19 

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 aprilmånad vid sammanträdet. 

 

 

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

    lägesöversikt för april 2020 för kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 61  27.4.2020 

 

 

 

§ 61 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 20 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 61/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 61/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 61/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 61/4 

 

 

SVD:s DIR.:  

föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för känne-

dom. 

 

STYR:  

  

 



          Ärendesida 6 (22) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 62  27.4.2020 

 

 

 

 

 

§ 62 Tillägg till bokslutet för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2019  

Svd:s dir. 21 

Bokslutet för år 2019 behandlades i styrelsen innan Finland och Vasa sjukvårdsdistrikt på-

verkades av coronapandemin. Under mars och april har viruset spridits till hela världen och 

de ekonomiska och verksamhetsmässiga följderna för sjukvårdsdistriktet kommer att bli be-

tydande. Revisorerna har uppmanat sjukvårdsdistriktet att göra ett tillägg till verksamhets-

berättelsen där man redogör för pandemins verkningar. 

 

Följande text läggs till i kap. 3.1.1.  Distriktsdirektörens översikt på sid 4 

 

Coronapandemins påverkan på verksamheten 2020 

Det nya coronaviruset började sprida sej från Kina i december 2019 och enligt världshälsoor-

ganisationen är det fråga om en pandemi, som har spridits över hela världen. Det finns ingen 

medicin mot coronaviruset och det finns inte heller ännu något vaccin. Pandemins snabba 

framfart ändrade hela sjukvårdsdistriktets verksamhet inom en mycket kort tid och den 

kommer att medföra betydande verkningar för hela verksamheten ännu under en lång tid 

framöver. Man måste förbereda sig för att stora grupper kommer att behöva vårdas på sjuk-

husets avdelningar och att en del också behöver intensivvård. Det betyder att man måste 

göra rum och flytta resurser till pandemivården på bekostnad av den normala vården för att 

säkerställa tillräckliga resurser ifall patientmängderna blir så stora som det förutspås och 

ifall även stora delar av personalen insjuknar eller sätts i karantän. Det är en stor utmaning 

att försöka upprätthålla den viktigaste servicen inom den normala vården samtidigt som 

man internt skolar personalen för nya uppgifter. Beroende på pandemins utbredning och hur 

länge den varar kalkylera man med en nettokostnad om 22 miljoner euro under 2020. Sam-

tidigt betyder det att en del av den elektiva vården skjuts fram och att man eventuellt kom-

mer behöva mera resurser under 2021 för att säkerställa att befolkningen får den vård den 

behöver. Pandemin har medfört stor ekonomisk påverkan i samhället som helhet och där-

med också i medlemskommunerna, vilket leder till ett ännu större tryck på åtgärder och ef-

fektivering av verksamheten framöver. 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen för sin del godkänner tillägget och överlämnar 

bokslutet med kompletteringen till fullmäktige för godkännande. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 63  27.4.2020 

 

 

 

§ 63 Ramar för budgetarbetet 2020  

Svd:s dir. 22 

Budgetberedningen för 2021 har förberetts men ramdiskussionerna hann inte påbörjas in-

nan coronapandemin slog till. Läget har efter det hastigt blivit ett helt annat än då de inle-

dande diskussionerna i ledningen fördes. Förhandlingarna kring nya kollektivavtal har 

också dragit ut på tiden, vilket gör att det är mycket svårt att förutspå hur ekonomin kom-

mer att påverkas. Att både världsekonomin och den kommunala ekonomin kommer att få 

allvarliga följden av pandemin är helt klart men hur djup och hur lång recessionen blir är 

svårt att säga. 

 

En av målsättningarna för programmet VCS 2025 är att uppnå en produktivitet och effekti-

vitet som motsvarar nivån för centralsjukhusen i genomsnitt. Detta innebär bl.a. att kost-

naderna skall minskas kraftigt för att nå denna nivå. Inga nämnvärda strukturella föränd-

ringar som ger inbesparingar kommer att kunna ske innan H-huset står klart och man kan 

effektivera användningen av utrymmen, teknik och resurser och i vissa fall t.o.m. avskaffa 

dubbelfunktioner. Utlokalisering av stödfunktioner väntas inte heller på kort sikt innebära 

några större inbesparingar även om det på sikt även bör leda till effektivering av processer-

na. 

 

Enligt sparprogrammet skulle man under 2021 genomföra strukturella förändringar mot-

svarande 1,54 miljoner. Förändringarna skall genomföras men samtidigt måste en realist-

isk lönebudget ligga som grund för verksamheten och de kommande löneuppgörelserna 

förutspås bli dyra. Det är även ohållbart att år efter år tro att läkarrekryteringen skall lösa 

problemet kring de dyra köptjänstläkarna, de specialiteter som under flera år i följd haft 

svårt att rekrytera läkare är återkommande, det gäller alltså främst psykiatri och radiologi. 

Kostnaderna för vården i andra inrättningar har de senaste åren skjutit i höjden dels på 

grund av patientens fria val och dels centraliseringsförordningen som tvingar sjukvårdsdi-

striktet att köpa vissa åtgärder från universitetssjukhusen. En underbudgetering av dessa 

kostnader är inte heller försvarbart i längden.   

 

På grund av Coronapandemin kommer man att skjuta fram en del av den elektiva vården, 

men genast när smittofaran är över behöver detta åtgärdas för att patienternas tillstånd 

inte skal förvärras utan att man skall kunna erbjuda dem den vård de behöver. Detta kom-

mer att kräva en del tilläggsresurser både i form av personal, mediciner och vårdmaterial. 

År 2020 och 2021 kommer inte att vara jämförbara eftersom stora kostnader högst antagli-

gen kommer att uppvisas på grund av extraåtgärder med anledning av pandemin medan 

intäkterna från den normala vården uteblir då verksamheten delvis har körts ner. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 63 27.04.2020 

 

 

Investeringskostnaderna planeras i enlighet med de projekt som redan nu finns ekonomi-

planen medan finansieringskostnaderna kommer att medföra högre räntekostnader vartef-

ter låneupptagningen ökar för H-huset och för det nya klient- och patientdatasystemet. 

 

Under 2021 fortsätter planeringen av den frivilliga integreringen av primärvården och soci-

alvården med specialsjukvården. För planeringen budgeteras erforderliga medel men sam-

tidigt söks tillbudsstående bidrag som ersättning för kostnaderna. Satsningen på att återfå 

sjukvårdsdistriktets egna invånare som användare av de tjänster som specialsjukvården er-

bjuder och på så sätt minska köptjänsterna från andra sjukvårdsdistrikt fortsätter i samma 

omfattning som under 2020. 

 

Den strama hållningen i budgetarbetet fortsätter i övrigt och utgår ifrån att arbetet med de 

sparpaket som inletts fortsätter och att övriga verksamheter ses över så att inbesparingar 

och förändringarna kan genomföras. Prestationerna hålls på nuvarande nivå med beak-

tande av nationella normer och rekommendationer. Ifall den del av den elektiva vården 

som framskjutits pga. pandemin under 2020 behöver åtgärdas via specialarrangemang 

2021 har detta inte beaktats i denna ramkalkyl . 

 

Med ovansagda förutsättingar beräknas den egna verksamhetens kostnader stiga med 2,5 

%, finansieringskostnaderna med knappt 30% och avskrivningarna med 4 %. Medlems-

kommunernas betalningsandelar av den egna verksamheten skulle stiga med 3% medan 

kostnaderna för vård i andra inrättningar skulle stiga med 10,5 %, vilket också motsvarar 

den förverkligade nivån 2019. 

 

 
SVD:s DIR: föreslår att styrelsen diskuterar ramen för verksamhets- och eko-

nomiplanen för 2021-2023 på basen av följande premisser: 

 

 

 enheterna planerar och genomför strategiska förändringar i enlighet 

med strategiplanen, genomförda auditeringar och överenskomna 

strukturella förändringar 

 prestationerna och produktionen hålls på nuvarande nivå med be-

aktande av nationella normer och rekommendationer 

 Lönejusteringar medtas i enlighet med allmänna nivåer, som ut-

gångsläge kalkyleras +2,5 % fram till dess att närmare information 

om ev. förhöjningar ges. 

 lönebikostnaderna budgeteras enligt de riksomfattande anvisning-

arna 
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Styrelsen 63 27.04.2020 

 

 

 

 anslagen för vård i andra inrättningar budgeteras på en realistisk 

nivå mot bakgrunden av förverkligade kostnader 2020 och justeras 

under budgetbehandlingen enligt uppföljningen 30.6 respektive 

31.8.2020 

 anslag för övriga köpta tjänster, material och förnödenheter samt 

övriga kostnader enligt nollbudgeteringsprincipen med beaktande 

av uppgjorda sparplaner för 2020 

 separat investeringslista för byggnader och apparatur uppgörs 

 

 

STYR: 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 64  27.4.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 64 Utvecklingsdirektör; tjänsteval  

FD 10 

I ekonomiplanen för år 2020 finns inrättat en tjänst som utvecklingsdirektör. Tjänsten har 

varit lediganslagen att sökas. De formella behörighetskraven är lämplig högre högskoleexa-

men och lämplig arbetserfarenhet. Därtill krävs god förmåga att i tal och skrift i svenska och 

finska språken. I annonsen har tjänsteuppgifterna beskrivits på följande sätt. Vi värdesätter 

kunskaper inom hälso- och sjukvård, forsknings- och utvecklingsarbete, lean-filosofi, pro-

cessutveckling och riskhantering. Arbetet förutsätter erfarenhet av ledarskapsuppgifter och 

förmansarbete. Tjänsten har inom utsatt tid lockat 8 sökanden, som alla är formellt behöriga 

utom en vars magisterbetyg inte blivit färdigt före ansökningstidens utgång. 

 

Sammanställning av sökanden  Icke offentlig BILAGA § 64 

 

En grupp bestående av förvaltningsdirektören, styrelsens ordförande och personalsektionens 

ordförande har gått igenom ansökningarna och utgående från det kallat tre sökanden till in-

tervju. Utvärderingen av de sökande har gjorts beaktandes de kriterier som ställts upp för 

tjänsten. Framför allt har värderats kännedom om hela social- och hälsovårdssektorn samt 

kunskap och erfarenhet av utvecklingsarbete och erfarenhet av förmansarbete. I den här ut-

värderingen har arbetsgruppen varit enig om vem som skall föreslås till tjänsten. 

 

FD:   föreslår, att  MD Tony Pellfolk väljs till tjänsten som utvecklingsdi-

rektör med den motiveringen att han av de sökande är lämpligast 

eftersom han har den bredaste erfarenheten av social- och hälso-

vården samt gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete och förmans-

arbete inom social- och hälsovårdssektorn.  

 

 STYR:   
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Styrelsen 65  27.4.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 65 Regional IT-direktör; tjänsteval  

FD 11 

I ekonomiplanen för år 2020 finns inrättat en tjänst som regional it-direktör. Tjänsten har 

varit lediganslagen att sökas. De formella behörighetskraven är lämplig högre högskoleexa-

men och lämplig arbetserfarenhet. Därtill krävs god förmåga att i tal och skrift i svenska och 

finska språken. I annonsen har tjänsteuppgifterna beskrivits på följande sätt. Den regionala 

IT-direktören ansvarar för främjandet av regionala IKT-lösningar och regionala IKT-projekt i 

Vasa sjukvårdsdistrikts område samt fungera som ordförande för den regionala IKT-

styrgruppen. Direktören ska också främja samarbetet med kommunerna i sjukvårdsdistriktet 

i frågor som hänför sig till IKT samt sköta överenskomna roller i regionala projekt som hän-

för sig till klient- och patientdatasystem. Tjänsten har inom utsatt tid lockat två sökanden. 

De två sökanden är formellt behöriga. 

 

Sammandrag av sökande  Icke offentlig BILAGA § 65  

 

En grupp bestående av förvaltningsdirektören, styrelsens ordförande och personalsektionens 

ordförande har gått igenom ansökningarna och kallat de båda sökanden till intervju. Utvär-

deringen av de sökande har gjorts beaktandes de kriterier som ställts upp för tjänsten. Båda 

sökanden har gedigen erfarenhet av att jobba med ICT-projekt i olika miljöer. Deras formella 

utbildning är också i stort sett jämförbar.  Det som framför allt skiljer de två sökanden åt är 

erfarenheten av specifikt hälsovårdens verksamhet och erfarenhet av primärkommunernas 

ICT-verksamhet. Därför har intervjugruppen varit enig om vem som skall föreslås till tjäns-

ten. 

 

FD:   föreslår, att EM Kimmo Tiira väljs till tjänsten som regional IT-

direktör. Motiveringen är att hans arbetserfarenhet passar bäst 

mot den uppgiftsbeskrivning som funnits för tjänsten. Han är 

också till övriga delar lämplig.  

 

STYR:  
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Styrelsen 66  27.4.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 66 Vasa sjukvårdsdistrikts anvisning för hantering av avtal  

FD 12 

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har 19.6.2017 godkänt Anvisningar för hantering av av-

tal. Sedan dess har det dels skett en hel del ändringar i organisationen som behöver beaktas 

och dels kommit fram nya detaljer som behöver finnas med i en anvisning. I dagens läge har 

Vasa sjukvårdsdistrikt också tagit i bruk ett digitalt avtalshanteringssystem, Cloudia, som 

inte fanns 2017. Därför är en uppdatering nu motiverad. Enligt förvaltningsstadgan §21 ålig-

ger det styrelsen att ge noggrannare direktiv hur avtalshanteringen är ordnad. 

 

Till de nya anvisningarna hör också en uppdaterad bilaga där olika tjänsteinnehavares upp-

handlingsbefogenheter finns antecknade dvs vem som har rätt att besluta i olika upphand-

lingar och underteckna avtalen. Upphandlingsavtal i olika former utgör ju den absoluta ma-

joriteten av de avtal som hanteras i Cloudia. Tabellen i bilagan följer förvaltningsstadgan och 

styrelsens enskilda delegeringsbeslut när sådana finns. 

 

Man kan kort säga att avtalshanteringen omfattar följande områden: 

- Aktörer, uppgifter och ansvar 

- Beredning, förhandling, uppgörande och hantering av avtalsdokument 

- Uppföljning och tillsyn av avtal (bl.a. reklamationer) 

- Hur ändringar i avtalen hanteras 

- Utgång och förnyande av avtal samt fortsatta åtgärder som hänför sig till dessa 

 

Om man använder sig av avtalsportalen Cloudia så blir flera åtgärder automatiskt skötta. Re-

gistrering och arkivering sköts i avtalsportalen och det finns en funktion som påminner när 

ett avtal håller på och gå ut. De nya förslagen till anvisning för hantering av avtal och upp-

handlingsbefogenheter finns bifogade i bilaga. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts anvisning för hantering av avtal   BILAGA § 66/1 

Upphandlingsbefogenheter        BILAGA § 66/2 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen godkänner den nya anvisningen för hantering 

av avtal samt den nya tabellen över upphandlingsbefogenheter. 

 

STYR:  
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Styrelsen 67  27.4.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 67 Behov av att skaffa respirator till intensivvården, byta inom budgeten 

FD 13 

Det pågående pandemiläget har gjort att det finns orsak att omprioritera anskaffningarna i 

årets budget. Till operationssalarna finns i årets budget reserverade anslag för två respirato-

rer vardera budgeterade till 35.000 euro styck. Operativa ansvarsområdets direktör Peter 

Nieminen har gjort ett initiativ om bytet. Han har närmare i sitt initiativ redogjort varför 

omdisponeringen skulle vara viktig. 

 

Förslag till omdisponering i budgeten      BILAGA § 67 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen godkänner att anslaget för en respirator kan 

flyttas från operationssalen till intensivvårdsenheten  

 

STYR:  
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§ 68 Samarbetsavtal mellan Region Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt  

CÖL 9 

Det finns ett mångårigt samarbete mellan Region Västerbotten och Vasa centralsjukhus med 

exempelvis överenskommelser om samarbete kring viss specialiserad sjukvård. Detta avtal 

kan därför ses som en del i den övergripande utvecklingen av samarbetet mellan region Väs-

terbotten och sjukvården i Vasa. Vasa sjukvårdsdistrikt är tvåspråkigt och ungefär halva be-

folkningen talar finska respektive svenska vilken innebär utmaningar vad beträffar personal-

rekryteringen, eftersom man för att kunna arbeta inom Vasa Sjukvårdsdistrikt måste be-

härska båda språken. Det är populärt bland svenskspråkiga studenter bördiga från Finland 

att läsa läkarutbildningen i Sverige och det finns ett stort intresse bland dessa att efter exa-

men ha möjlighet att göra allmäntjänstgöring i Finland. Mot denna bakgrund sluts därför 

detta samarbetsavtal rörande allmäntjänstgöring för läkare (AT) för att möjliggöra att stu-

denter med svensk läkarexamen ska kunna erhålla legitimation som läkare genom tjänstgö-

ring i Vasa, Finland.  

 

Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare SOSFS 1999:5 (M) ligger till 

grund för AT-läkares  tjänstgöring och utbildning inom Vasa sjukvårdsdistrikt. I övrigt utgör 

den dokumentation som finns rörande AT i region Västerbotten ett komplement till den lo-

kala utbildningsplanen upprättad vid  Vasa sjukvårdsdistrikt. Tjänstgöringen och dess inne-

håll inklusive utbildningar planeras och genomförs enligt Socialstyrelsens föreskrifter. 

 

Samarbetsavtal mellan Region Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt rörande allmän 

tjänstgöring för läkare (AT)        BILAGA § 68 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen godkänner ovannämnda samarbetsavtal 

mellan Region Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt rörande 

allmäntjänstgöring för läkare (AT). 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 69 27.4.2020 

 

 

 

 

 

§ 69 Kvalitetsrapporten 2019 

CÖSK 4  

Kvalitetsrapporten är en sammanställning av det föregående årets utvecklings- och säker-

hetsarbete. Den föreliggande rapporten som utarbetats i multiprofessionellt samarbete är 

den åttonde i ordningen.  Syftet med kvalitetsrapporten är att stödja och systematisera ut-

vecklandet av verksamheten. Rapporten är ett dokument som olika sakkunniga utarbetat 

över det gångna året och en framtidsöversikt ur synvinkeln för kvalitetsarbete, patientsäker-

het, övergripande säkerhet, patientombudsmännens verksamhet, patientförsäkringsbeslut, 

klientrespons, dataskydd, sjukhushygien, radiologi, strålbehandling och vårdtyngdsklassifi-

cering. Syftet med rapporten är att öka genomskinligheten samt att ge såväl personalen som 

patienter och anhöriga en bild av servicenivåerna och utvecklingsarbetet vid Vasa central-

sjukhus. 

     BILAGA § 69 

 

  

CÖSK:  föreslår, att styrelsen tar del av rapporten och ger den fullmäktige 

till kännedom. 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 70 27.4.2020 

 

 

§ 70 Klientrådets synpunkter på kommunikationen i pandemiläget 

CÖSK 5 

 
 En epidemi orsakad av ett nytt coronavirus COVID-19 bröt ut i Kina i början av året. Epide-

min spred sig snabbt till Europa och blev en pandemi. Vasa centralsjukhus publicerade den 

första anvisningen om coronaviruset den 20 februari 2020. Sedan dess har centralsjukhuset 

regelbundet informerat om pandemiläget och den egna verksamheten under den rådande 

pandemin men också gått ut med anvisningar till medborgarna i distriktet. Centralsjukhusets 

ledning ville utreda hur centralsjukhuset lyckats i sin kommunikation och beslutade därför 

be klientrådet ge sin syn på saken. Enkäten skickades och besvarades per e-post under vecka 

14. 

 

I sina svar framförde rådmedlemmarna att informationen måste vara aktuell, öppen och är-

lig samt vara fokuserad på de lokala omständigheterna. Anvisningarna måste vara tydliga 

och lättlästa, beakta riskgrupper och vara lätta att hitta på sjukhusets webbplats. Befolkning-

en måste informeras så mycket som möjligt via webbplatsen och de lokala medierna samt i 

dagstidningarnas elektroniska versioner och pappersversioner. Anvisningarna om föränd-

rade mottagningstider, besöksförbud, följeslagare/stödpersoner, hur man skyddar sig och 

använder handdesinfektionsmedel ska förklaras förståeligt med till exempel bilder eller dia-

gram . Anvisningarna ska också vara synligt framme inne på sjukhuset, och i nära anslutning 

till ingången önskade man sig personlig handledning. 

 

Personalen ska bemöta patienter sakligt och lugnt. Förutom att vårda patienternas fysiska 

hälsa bör man även fästa särskild uppmärksamhet vid patienternas psykiska hälsa och välbe-

finnande. Patienternas ångest ska i den mån det är möjligt lindras på alla möjligt sätt. 

 

Klientrådet önskade att sjukvårdsdistriktets ledning ska göra sitt yttersta för att det ska fin-

nas tillräckligt med personalresurser. Det är viktigt att sörja för personalens ork, såväl fy-

siska och psykiska hälsa, inte bara under den rådande pandemin utan även  efter pandemin 

när läget har normaliserats. Det är viktigt att personalen skyddas och har tillgång till skydds-

utrustning i alla lägen. Ledningen bör i sin kommunikation ge budskapet ett ansikte för att 

göra det mänskligare och främja ansvarstagande. Klientrådet ansåg att sjukhusets kommu-

nikation varit saklig, lugnande och upprepats tillräckligt ofta.   

 

Resolutionen har genomgåtts på tjänstemannanivå där man uppgjort en lista över vilka åt-

gärder som kan vidtas och vilka av dem som redan har förverkligats inom ramen för den 

kommunikation som verkställs under pandemin. På basis av utvecklingsförslagen har man 

redan genomfört förbättringar på den webbsida som berör coronaläget: nu har alla aktuella 

     fortsätter.. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 70 27.4.2020 

 

 

 

anvisningar som berör sjukhusbesök sammanställts på en och samma sida, samtidigt som 

äldre anvisningar har arkiverats. Dessutom kommer man inom kort att vidta andra kommu-

nikationsåtgärder utgående från klientrådets önskemål. 

 

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

nedom.  

 

 STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 71  27.4.2020 

 

 

 

 

 

§ 71 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   27.4.2020 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 

136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär 

anföras över beslutet 

Paragrafer:  

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer:  

 

 

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 

Omprövning får begäras av: 

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påver-

kas av beslutet (part), och 

• samkommunens medlemskommuner 

• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun 

 

I omprövningsbegäran ska uppges: 

• det beslut i vilket omprövning begärs 

• hurdan omprövning som begärs 

• på vilka grunder omprövning begärs. 

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt om-

prövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.  

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-

postadress uppges. 

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur 

senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  



         

 

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte nå-

got annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av be-

slutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.  

 

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun 

anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i 

det allmänna datanätet.  

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. 

Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständig-

hetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får om-

prövning begäras den första vardagen därefter. 

 

 

Protokoll 

 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa sjukvårds-

distrikts registratur (kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet ____.2020. 

 

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes xx.xx.xxxx 

 

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 

xx.xx.xxxx 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

 

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-

fredag kl. 9-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  

 

Paragrafer: 

      

 

Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom 

kommunalbesvär endast av den som framställde begäran om omprövning av det ursprungliga be-

slutet. Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av en begäran om omprövning, 

får ändring i det ändrade beslutet sökas genom kommunalbesvär också av: 

 

 den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet 

(part) samt av 

 medlemskommun i samkommunen 

 kommunmedlemmarna. 

 

Besvärstid 

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan be-

svärsmyndigheten stänger. 

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. 

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att 

meddelandet sändes, om inte något annat visas.  

 

En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att 

protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. 

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär in-

faller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri 

lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter. 

 

Besvärsgrunder 

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att 

 

 beslutet har tillkommit i oriktig ordning 

  den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

 beslutet annars strider mot lag 

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut. 

 

Besvärsmyndighet 

Vasa förvaltningsdomstol.  

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

vaasa.hao@oikeus.fi  

 



         

 

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Besvärens form och innehåll 

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

I besvären ska följande anges: 

1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet), 

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), 

3) grunderna för yrkandena, 

4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden 

själv. 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av 

ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter 

uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna 

meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. 

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som 

hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera 

processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar 

som hänför sig till rättegången. 

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av 

begäran om omprövning, får han eller hon lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Nya yrkan-

den får framställas endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter 

som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning 

gått ut. 

Till besvären ska följande fogas: 

1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 

2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när be-

svärstiden börjat löpa, 

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte re-

dan tidigare har lämnats till myndigheten. 

Rättegångsavgift 

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlig-

het med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).  

 

Protokoll 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos: 

Vasa sjukvårdsdistrikts registratur 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

Besöksadress: XA-hus på adressen Sandviksgatan 6, 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag 

kl. 9-14 

Tel. 06 213 1111 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet       

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes       

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes       

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

