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§ 120 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 125 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina 

sammanträden. 

 

Enligt 126 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 

om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för 

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Enligt 134 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet 

konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över 

hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 

§ 121 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 146 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som 

organet beslutat. 

 

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

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

 

STYR:   
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§ 122 Sammanträdets arbetsordning 

 

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 

om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för 

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag 

till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda 

skäl förhindrar detta. 

 

 

STYR: 
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§ 123 Lägesöversikt 

 

Dir. 37 

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 ekonomiska 

nyckeltalen i form av mer begränsade delområden. Sjukvårdsdistriktets direktör presenterar 

lägesöversikten för septembermånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för september 2020 för kännedom. 

 

STYR:   
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§ 124 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 38 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 124/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 124/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 124/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 124/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR:  
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§ 125 Begäran om utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med 

förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt 

räddningsväsendet och om inrättandet av landskap/Vasa sjukvårdsdistrikts 

utlåtande 

 

Dir. 39 

Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet bereder social- och 

hälsovårdsreformen och inrättandet av landskap samt reformen av ordnandet av 

räddningsväsendet i enlighet med regeringsprogrammet. 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har begärt Vasa sjukvårdsdistrikt tillställa ett utlåtande om 

regeringens propositionsutkast senast 25.9.2020. Ett utkast till utlåtande har skickats i förväg till 

styrelsemedlemmarna för kännedom och för kommentarer. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts utlåtande       BILAGA § 125 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska ställa det anslutna utlåtandet till social- och 

hälsovårdsministeriet. 

 

STYR:  
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§ 126 Sammandrag av revisionsnämndens centrala observationer och 

rekommendationer  

 

Dir. 40 

I utvärderingsberättelsen har revisionsnämnden sammanställt 17 observationer som delgetts 

fullmäktige 22.6.2020. Styrelsen avger sina kommentarer till fullmäktige i samband med 

sammanträdet i november.  

 

Nedan behandlas svaren med anledning av revisionsnämndens observationer. 
 

1) Totalt sett var år 2019 ett framgångsrikt år för Vasa sjukvårdsdistrikt:  erhållandet av 
 fulljouren kunde befästas, byggandet av H-husets kom igång, VCS 2025 strategin 
 uppdaterades och serviceintegrationen inom Österbotten påbörjades.  
Svar: Det långsiktiga, systematiska arbetet har burit frukt och nu befinner man sig ett bra läge 
med tanke på fortsättningen. 
 
2) Målstyrningen måste leva i tidens anda och förnyas i samband med strategiuppdateringar. I 
 den nya under år 2019 uppdaterade VCS 2025 strategin har man nu tacksamt minskat på 
 antalet mål, konkretiserat och förenklat dem samt gjort dem allt bättre mätbara. 
Svar: Det här har förtydligat ledningen och uppföljningen, men därtill vill man att målen nu i en 
längre tid ska vara de samma för att främja den långsiktiga uppföljningen av mätningarna. 
 
3) Mörka moln och risker i fjol utgjorde den fortsatta ökningen av köpservice från andra 

sjukvårdsdistrikt samt därtill sammanhörande bristen av läkare främst inom psykiatrin och 
radiologin. Nämnden ställer frågan om inte även förbättrandet av läkarresurserna utgör ett 
bindande mål parallellt med bindande målet om att vården i andra inrättningar ej tilltar? 

Svar: Förbättrandet av läkarresurserna utgör ett centralt mål såväl när det gäller rekryteringen 
som när det gäller att binda upp arbetskraften. Det torde ändå inte vara skäl att definiera det som 
ett bindande mål, eftersom våra möjligheter att påverka denna omständighet ändå är begränsade, 
bland annat på grund av den nationella bristen inom uttryckligen de specialiteter som nämns 
ovan. Läkarsituationen kan åtgärdas med köptjänster, men däremot kunde förbättrandet av 
tjänsteläkarsituationen vara ett bindande mål, eftersom den är av central vikt för tyglandet av 
kostnaderna. Följaktligen kunde förbättrandet av tjänsteläkarsituationen göras till ett bindande 
mål. 
 
4) Den centrala stora utmaningen här utgörs av den bristande kontinuiteten. - i stället för 

systematiskt processutvecklande måste man ständigt tillgripa nödlösningar. Serviceområdet 
för läkare och sakkunniga ansvarar för att det finns tillräckliga resurser av läkare och 
sakkunniga på VCS, men serviceområdet ej har uppställda mål och mätare gällande bl.a. 
rekryteringen, den samlade resursbalansen etc. såsom andra serviceområden.  

Svar: Det bästa sättet att få tillgång till specialister i fortsättningen är en egen utbildning, vilket 
också är något som man måste satsa på. Merparten av de specialister som tjänstgör hos oss har 
någon gång i tiden avklarat sin centralsjukhusspecialisering hos oss och återvänt hit efter 
universitetsperioden. Rekryteringen av specialiserande läkare har under de senaste åren lyckats 

fortsätter.. 
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väl, samtidigt som Vasa centralsjukhus placerat sig alldeles i toppen i den utvärdering som 
föreningen för unga läkare gjort och där man mätt unga läkares belåtenhet med den erbjudna 
utbildningen. Tyvärr så återvänder bara var tionde till Vasa. Vi ställer vår förhoppning till att 
specialiseringsstigen i och med utbildningsreformen ändras så att universitetsperioden 
tidigareläggs, varvid studierna i slutskedet av specialiseringen kunde utföras vid ett 
centralsjukhus, vilket igen skulle binda upp läkare till oss. 
 
5) Fullmäktige har ej under sina fyra möten under år 2019 erhållit specifik information om hur 

de gentemot fullmäktige bindande målens måluppfyllelse avancerat. Fullmäktiges möjlighet 
för aktiv målstyrning har därmed varit reducerad. Mellanbokslutsrapporteringen 2019 
omfattade ej dokumenterad rapportering om de bindande verksamhetsmässiga målens 
måluppfyllelse på fullmäktige- eller styrelsenivå. Hur kan dessa ansvarsorgan då påverka 
aktivt målstyrningen under ett pågående år? 

Svar: Vi har infört en ny praxis där styrelsen vid varje sammanträde får en täckande lägesöversikt, 
där man regelbundet behandlar både mätare och stora frågor som påverkar verksamheten i 
distriktet och den strategirelaterade måluppfyllelsen. Samma information ges även fullmäktige i 
samband med det gruppmöte som hålls före fullmäktigesammanträdet. Därtill har vi i samband 
med lanseringen av nya mätare gått in för en mera systematisk rapportering som ges tre gånger 
per år för att underlätta uppföljningen.  
 
6) Nämnden rekommenderar att den strategiska styrprocessen och budgetårets bindande mål 

och måluppfyllelse årligen behandlas separat och utförligt av fullmäktige före godkännandet 
av en ny verksamhets- och ekonomiplan. 

Svar: Vi tar denna observation i beaktande och kommer att ge fullmäktige bättre möjligheter att 
behandla och kommentera innehållet i verksamhets- och ekonomiplanen. 
 
7) Angående utvärderingsberättelsen 2018 rapporterar styrelsen 11/2019 att man vidtagit 

omfattande utvecklingsåtgärder för att få bukt på köptjänsterna. Tillväxttrenden har avtagit 
berörande de övriga sjukhusen, men ökat ytterligare berörande universitetssjukhusen. Totalt 
överskreds köptjänsterna med 12,3 M€. 

Svar: Ökningen i de tjänster som köps av universitetssjukhus beror till merparten på 
centraliseringsförordningen. Vi kan inte direkt påverka kostnaderna, men arbete pågår för att 
man på centralsjukhusnivå ska kunna genomföra åtgärder som för tillfället görs på 
universitetssjukhus. Vi har ändå gjort mycket för att minska antalet tjänster som köps av andra 
centralsjukhus, och mycket arbete görs i linje med våra strategiska beslut. Vi strävar också efter 
att öka tilliten till att vården hos oss är av god kvalitet för att kunderna på grund av kvaliteten ska 
välja de tjänster som erbjuds i det egna distriktet. Dessutom strävar vi efter att införa 
verksamhetsformer som gör att patienter inte alltid ska behöva komma till Vasa utan i stället kan 
få sin vård via en distansmottagning eller på hälsocentralen i det egna området. På så sätt får de 
långa avstånden inte patienten att välja ett annat distrikt. Kostnaderna för vård som ges i andra 
inrättningar var år 2019 cirka sju miljoner euro högre än i budgeten, varav 6,5 miljoner euro gick 
till vård som tillhandahölls av universitetssjukhus och den resterande summan av den tilltagna 
användningen av sjukhuset i Jakobstad. Totalt överskreds köptjänsterna med 11,8 miljoner euro. 
 
8) Utlokaliseringen av köks-, städ- och transportfunktionerna samt vissa delar av ekonomi-

tjänster och löneräkning blev i fjol dyrare än tidigare verksamheten i egen regi. Styrelsens och 
ägarstyrningssektionens recept för att hantera detta samt uppföljningen av andra 
utlokaliserade funktioner? 

Svar: Fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 22.6.2020 § 13 sjukvårdsdistriktets principer 
fortsätter.. 
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för ägarstyrning och styrelsen godkände vid sitt sammanträde 8.6.2020 § 95 en anvisning för 
ägarstyrning. Med hjälp av de principer och anvisningar som hänför sig till ägarstyrningen avser 
man få ett starkare grepp om sjukvårdsdistriktets ägarstyrning. Ägarstyrningssektionen har för 
sin del infört permanenta paragrafer på sin föredragningslista under vilka den bland annat 
behandlar lägesöversikter över Mico Botnia och Teese Botnia. Ägarstyrningssektionen kommer 
för nästa år att fastställa både kvalitativa och kvantitativa mål för bägge bolag i syfte att försöka 
påverka även kostnadsnivån. 
 
9) Inom vissa specialiteter förekommande annullerade och ej anmälda uteblivna klientbesök 

belastar de redan ansträngda resurserna. Målinriktade stödprojekt för att avskaffa all befintlig 
tomgång bör utvecklas. 

Svar: I de kallelsebrev som skickas till kunderna påminner man om vikten att annullera tider. Två 
dagar före mottagningstiden får kunden en påminnelse per sms. Annullerade tider erbjuds till 
andra kunder antingen per brev eller per telefon. Under coronatiden i våras tog man i stället för 
den normala mottagningsverksamheten i bruk distansmottagningar som tillhandahölls med hjälp 
av video- eller telefonförbindelser. Denna verksamhetsform kommer säkerligen att utvidgas och 
kvarstå inom många specialiteter. Den s.k. elektroniska, interaktiva vårdstigen, där alla faser och 
uppgifter hela tiden finns att tillgå, har även under pilotförsök visat sig vara ett bra sätt att minska 
antalet annullerade besök. Denna verksamhet kommer att utvidgas till nya specialiteter. Systemet 
har också klart minskat personalens arbetsbelastning, och även kunderna har varit nöjda. 
 
10) Nämnden anser att frågan berörande enskilda patienters möjliga jämförbart stora konsumtion 

av vårdtjänster bör utredas och möjliga luckor i vårdkedjorna minimeras. 
Svar: Den casemanager som på vardagar arbetar på akuten har till uppgift att hitta de patienter 
som använder flera olika tjänster eller som riskerar att bli en storkonsument av tjänster. 
Casemanagern utvärderar patienternas hälsa, behov av vårdtjänster, samlar vid behov ihop ett 
mångprofessionellt team kring patienten samt stöder patienten och följer med förverkligandet av 
vården. Casemanagern betjänar hela sjukhuset och samarbetar tätt med primärvården, 
socialvården och den tredje sektorn i sjukvårdsdistriktet. I våras anställdes en till casemanager 
som har till uppgift att utveckla den service som hänför sig till smärtpatienternas behov. På akuten 
finns det numera även en egen socialarbetare som har till uppgift att utreda sådana patienters 
situation och behov som ofta söker sig till akuten på grund av tämligen sociala orsaker.  
 
11) Akutens kaos vid årsskiftet 2019-2020 var en summa av flera omständigheter, men belyser 

vikten av förhandsplanering vid exceptionella lägen. 
Svar: Verksamheten och resurserna planeras under semester- och högtidstider i samarbete med 
ansvars- och serviceområdena, bland annat i samband de lägesöversikter som hålls varje vecka. 
Därtill ser man till att rekryteringen sköts aktivt under hela året och att rekryteringen för 
semestrar och högtider inleds tillräckligt tidigt. Kollektivavtalet ger nu möjlighet att planera 
vårdpersonalens arbetslistor för fyra veckor, vilket gör det lättare att placera extra ledigheter på 
listan än i jämförelse med den lista som planerades för tre veckor. I och med lanseringen av 
välfärdssamkommunen kommer den regionala verksamheten att planeras och resurseras 
tillsammans, vilket säkerställer att kunderna får en smidig och friktionsfri service. 
Inför långa högtider och semestrar minskas även den elektiva verksamheten. Under semestertider 
minska kommunerna sin verksamhet, vilket igen skapar tryck på både akuten och avdelningar, 
när patienter i behov av fortsatt vård inte kan hänvisas till de egna kommunerna för vård. Läkarna 
kan även ty sig till rusningsalarm när väntetiden för icke-brådskande patienter överskrider tre 
timmar. På skötarsidan inkallar man vid behov tilläggsarbetskraft med hjälp av grupp-sms. Båda 
verksamhetsmodeller har visat sig vara fungerande. I den nya samkommunen kommer det i 
fortsättningen förmodligen bli lättare att tillsammans planera nivåstruktureringen under 
semestertider.         fortsätter.. 
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12) Årets VSVD:s kvalitetsutmärkelse går till nya utvecklingscentret för klient- och 

patientsäkerheten. Det systematiska utvecklingsarbetet under en längre period verifierar 
sjukhusets kundfokusering med trygghetsfaktorn som vårdens premiss. 

Svar: Vi får fortsätta vårt systematiska utvecklingsarbete inom patient- och 
klientsäkerhetsområdet men nu omfattar arbetet även ett nationellt perspektiv.  
 
13) En dokumenterad återrapportering om det konkreta anordnandet av interna kontrollen, 

riskhanteringen samt analysen om den sannolika kommande ekonomiska utvecklingen 
framgår ej från bokslutet 2019. Dock noteras att faktiska medvetandet om ekonomiska 
framtidens styrning och verksamheten riskområden är god inom operativa ledningen, men 
dokumenteringen är bristfällig. 

Svar: Sjukvårdsdistriktets direktör tillsatte 23.9.2019 § 46 en riskhanteringsarbetsgrupp för att 
avancera riskhanteringen. Arbetsgruppen har under det första verksamhetsåret närmast 
fokuserat sig på vårdrelaterade risker, men kommer att utvidga sitt arbete att omfatta även risker 
som hänför sig till stödtjänster. För att utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen 
godkände styrelsen vid sitt sammanträde 17.8.2020 § x en ny anvisning för den interna kontrollen 
och riskhanteringen i sjukvårdsdistriktet. Därtill har samkommunens ledningsgrupp godkänt en 
praktisk anvisning med preciseringar till ovan nämnda anvisning. 
Det bör ändå konstateras att fullmäktige vid sitt sammanträde 22.6.2020 § 11 behandlat och 
godkänt ett tillägg i Vasa sjukvårdsdistrikts bokslut 2019. I det här tillägget har man utvärderat 
de ekonomiska konsekvenser som bl.a. coronapandemin får för verksamheten år 2020. 
 
14) Den analytiska modell som ansvarsområdet för barn använder vid omvärldens och 

verksamhetens riskbedömningar kunde gott utnyttjas vid hela distriktets riskkartläggning i 
samband med årliga budgetuppgörandet samt anordnandet av den interna kontrollen. 

Svar: Vi tillgodogör oss av modellen.  
 
15) De bindande anslagen för den egna verksamheten överskrider den av fullmäktige uppställda 

nivån med 2.253.456,32 €. Enligt KomL får budgeten inte får överskridas utan anslag av 
fullmäktige. 

Svar: Samkommunens fullmäktige sammanträder regelbundet två gånger per år, varför det ställer 
till utmaningar att göra ändringar i budgeten vid en eventuell överskridning. Därtill skulle det 
kräva en motsvarande ökning av intäkterna för att finansiera en dylik ökning, vilket i Vasa 
sjukvårdsdistrikts situation skulle innebära större kommunandelar. Vasa sjukvårdsdistrikt har 
beslutat att ändra på priser endast i lägen när man redan i ett tidigt skede har upptäckt att det 
kommer att bli omöjligt att uppnå de kommunandelar som fastställts i budgeten. En anhållan om 
att få höja anslagen ses inte som en hållbar lösning i och med att en dylik lösning leder till 
höjningar i kommunfaktureringen. År 2019 beslutade man istället för att försöka dämpa 
kostnadsökningen med sparåtgärder, och då lyckades man också med att skapa stora besparingar. 
Men på grund av den svåra läkarbristen räckte inte de anslag som hade reserverats för 
läkarresurserna, utan budgeten överskreds. I januari 2020 fick man de slutgiltiga uppgifterna om 
att patientförsäkringsansvaret för år 2019 kommer att höjas, vilket ledde till att överskridningen 
blev ännu större. Uppgörandet av en budget är en balansgång mellan realiteter, ägarnas vilja och 
de resurser som kan satsas på verksamheten. Styrelsen har fört en diskussion om eventuella 
åtgärder i samband med varje mellanbokslut. Budgetdisciplinen är ytterst viktig för både 
ledningen och styrelsen, och målet är att förmå hålla de fastställda ramarna i stället för att anhålla 
om tilläggsanslag. Fullmäktige godkände överskridningarna när det godkände bokslutet för år 
2019. 
 

fortsätter.. 
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16) Enligt revisionsnämndens uppfattning har distriktets operativa ledning i rask takt genom 

fungerande krisledarskap väl omskött VCS-verksamhetens upprätthållande under våren 
2020.   

Svar: Vi kunde mycket snabbt skapa oss en klar lägesbild och omstrukturera ledningssystemet så 
att det lämpade sig för undantagsförhållandena. Vi har även utvärderat vad vi lyckades med och 
vad vi ännu måste utveckla i våra tillvägagångssätt.  
 
17) Utvärderingen av den strategiska styrningen och de årliga kund-, effektfullhets- och 

ekonomirelaterade målens förverkligande är nämndens primära uppgift och i den 
helhetsutvärderingen erhåller distriktet för år 2019 ett helt godkänt resultat 4 på skalan 1-5.  

Svar: Vi tackar för de värdefulla kommentarerna och fortsätter att utveckla vår verksamhet.  
 

DIR:  föreslår, att styrelsen ger en redogörelse för fullmäktige  

 

STYR:  
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§ 127 Budgetändring 2020  

 

Dir. 41 

Vasa sjukvårdsdistrikt har tidigare i år beviljats statsunderstöd för ett flertal projekt. 13.5.2020 

beviljade social- och hälsovårdsministeriet Vasa sjukvårdsdistrikt statsunderstöd för patient- och 

klientsäkerhetscentrets verksamhet och samtidigt ålades man nationellt koordineringsansvar. 

29.6.2020 erhölls social- och hälsovårdsministeriets beslut om dels understöd för ett 

strukturomvandlingsprojekt och dels om understöd för projektet framtidens social- och 

hälsovårdscentral, båda utgör ett led i införandet av den nya social- och hälsovårdsreformen men 

är samtidigt välkomna projektpengar för planeringen av välfärdssamkommunen.  

 

Såväl patient- och klientsäkerhetscentret som strukturomvandlingsprojektet förutsätter en egen 

finansiering om 20 % men den andelen utgörs främst av eget arbete och utgörs av de 

personalkostnader som annars också finns inom distriktet eller inom de organisationer som 

deltar i projekten. Framtidens social- och hälsovårdscentral kräver ingen egen andel utan hela 

summan erhålls som statsunderstöd. Budgetändringen är kostnadsneutral och medför ingen 

ökning i kommunernas betalningsandelar, dvs. samma inkomster och utgifter budgeteras som 

tilläggsbudget och är samma som den beviljade statsandelen.  

 

Det totala statsunderstödet är 12,17 miljoner euro fördelat på flera år. 

Strukturomvandlingsprojektet skall slutföras under 2020-2021, framtidens social- och 

hälsovårdscentral 2020-2022 och för patient- och klientsäkerhetscentret gäller beslutet under 3 

år förutsatt att budgetmedel tas med i statsbudgeten. Oanvända medel kan användas inom två år 

efter respektive budgetår så hela summan behöver inte användas under året. Den sammantagna 

påverkan på budgeten för 2020 är 2,86 miljoner euro. 

 

En genomgång av samkommunens byggnader och deras restvärden har genomgåtts och de 

utrymmen som skall rivas, tas ur bruk eller totalsaneras inom kort kan avskrivas. Detta behöver 

göras för att man inte skall ha en oavskriven rest av gamla saneringar när nya avskrivningar börjar 

löpa, alternativt när utrymmena rivs. Roparnäsfastigheten har inte beaktats i detta skede 

eftersom alla existerande värderingar är högre än nuvarande balansvärde.  

 

De extra kostnader om 2,5 miljoner som den extra avskrivningen föranleder, ökar inte 

kommunernas betalningsandelar utan finansieringen sker med den extraordinära intäkt som 

uppstod i samband med överlåtelsen av laboratorieverksamheten till Fimlab. Dessa extraordinära 

händelser påverkar inte verksamhetskostnaderna.  

 

Förslaget till budgetändring 2020                BILAGA § 127 

 

fortsätter.. 
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DIR.: föreslår att  

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ändringarna i 

driftsbudgeten för 2020 med anledning av de 

statsunderstödsberättigade projekten 

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner en budgetändring för 

extra avskrivningarna av fastigheter som tas ur bruk eller som skall 

totalsaneras inom kort 

 

STYR:   
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§ 128 Mellanbokslut 31.8.2020  

 

Dir. 42 

Mellanbokslutet per 31.8.2020 representerar fortsättningen på en period som varit annorlunda 

och avvikande på alla sätt. Året inleddes enligt planerna och med full verksamhet men efter två 

månader avstannade en stor del av verksamheten upp på grund av corona-pandemins snabba 

utbredning. Beredskapen byggdes upp och personalen omfördelades till nya uppgifter. 

Mellanbokslutet har trots detta onormala tillstånd uppgjorts på normalt sätt. Vissa utmaningar 

att hålla kostnadsnivån inom de budgeterade ramarna fanns redan från början av året men nu är 

förutsättningarna att klara av budgetramarna klart försämrade samtidigt som målsättningarna 

för verksamhetsvolymen inte heller uppnås på grund av att en del av den elektiva verksamheten 

varit nerkörd under flera månader. Intäkterna från kommunerna för den egna verksamheten är 

4,1 miljoner mindre än budgeterat per 31.8 medan det totala inkomstbortfallet uppgår till 4,5 

miljoner euro   

 

Mellanbokslutet per 31.8.2020 utvisar ett underskott om 4.819.546,51 euro. I resultatet ingår 

såväl extraordinära intäkter från laboratorieöverlåtelsen som en extra avskrivning av fastigheter 

som kommer att rivas, tömmas eller totalsaneras. Underskottet från den egentliga verksamheten 

före de extraordinära posterna är 5,33 miljoner euro. Faktureringen till medlemskommunerna 

uppgår till 137,8 miljoner euro eller 63,4 % av det budgeterade. De totala verksamhetsintäkterna 

uppgår till 162,1 milj. euro eller 63,5 %.  

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 65,7 % eller 160,7 milj. euro. Av dessa utgör 

personalkostnaderna 71,5 milj. euro eller 64,8 % av det budgeterade. Kostnaderna för material, 

förnödenheter och varor har förverkligats till 25,2 miljoner eller 66,9 % av budgeten medan köp 

av tjänster utgör 61,1 miljoner eller 66,5 %.  I köptjänsterna ingår kostnaderna för vård i andra 

inrättningar för ca 7 månaders användning. Kostnaderna för dessa per 31.7.2020 är 23,4 milj. 

euro vilket är 1,7 miljoner eller 6,7 % mindre än vid samma tidpunkt 2019. Minskningen beror 

helt på att pandemin gjort att verksamheten varit mindre också i andra sjukvårdsdistrikt. 

Skillnaden till 2019 minskade vartefter pandemin avtog under våren och sommaren. 

 

Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 0,5 

miljoner eller 0,3 % högre än motsvarande period 2019. I kostnaderna ingår även de 

merkostnader som per 31.8 uppstått för den pågående pandemin. Kostnaderna för den egna 

verksamheten överskrider det budgeterade med 0,5 miljoner euro under perioden. 

Överskridningarna är förutom skyddsutrustning och omställningskostnader föranledda av 

pandemin, även i år liksom förra året, köpta läkartjänster. Att överskridningen trots allt inte är 

större än så beror på att omställningen och beredskapen upprätthölls på bekostnad av normal 

verksamhet och att en stor del av skyddsutrustningen finns i lager och därför ännu inte belastat 

resultatet för verksamheten. 

fortsätter... 
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Öppenvårdsbesöken har varit 2,9 % fler än under samma period 2019 men målsättningen för hela 

2020 är en ökning med 4 %. Drg-paketens antal har minskat med 3,5 % och 

vårddagsfaktureringen inom såväl psykiatrin som inom krävande rehabilitering och 

specialgeriatri har minskat med ca 17 %. Antalet vårddagar för förflyttningsfördröjningspatienter 

minskade drastiskt i början av pandemin och är ännu 20% färre än vid samma tid 2019.  Trots 

detta har 74 % av det budgeterade för 2020 förverkligats. Poliklinikbesöken och Drg-paketen 

motsvarar ca 63 % av målsättningen för året. 

 

Utmaningen för hösten när det gäller ekonomin för 2020 beror mycket på pandemins utveckling. 

För närvarande har vi ett växande antal smittade och om det utvecklas till en verklig andra våg 

kan följderna bli verkligt stora och med nya nedstängningar i verksamheten som leder till ett ännu 

större underskott. Mindre verksamhet med uteblivna intäkter samtidigt som beredskapen förhöjs 

med bibehållen kostnadsnivå gör det omöjligt att förverkliga budgeten enligt planerna. Nivån på 

köptjänsterna utgör en annan utmaning och då speciellt för köpta läkartjänster. Höstens 

löneförhöjningar betyder drygt en halv miljon euro i ökade personalkostnader och 

budgetförverkligandet per 31.8 är 64,8 %, vilket tyder på att lönekostnaderna inklusive 

förhöjningarna torde kunna hållas inom det budgeterade.   

 

Storleken på den statliga ersättningen för verkningarna av coronapandemin är maximalt 4,9 

miljoner för Vasa sjukvårdsdistrikts del enligt de preliminära uppskattningarna. Ersättningen 

kan täcka de uteblivna intäkterna ifall verksamheten fortsätter normalt under hösten men 

speciellt problemet kring de ökade kostnaderna för köptjänstläkare behöver åtgärdas för att 

hindra ytterligare överskridningar och för att uppnå en bestående hållbar utveckling. 

 

 

Mellanbokslutet        BILAGA § 128 

 

 

DIR.:   föreslår, att styrelsen diskuterar mellanbokslutet för de åtta första 

månaderna och uppmanar till fortsatt återhållsamhet samtidigt som 

man fortsätter att utreda olika strukturella förändringar för ytterligare 

sparåtgärder.  

 

STYR:   
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§ 129 Verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023  

 

Dir. 43 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av ramdiskussioner i styrelsen samt i 

samarbetsdelegationen och på ekonomiforum med kommunernas representanter. Planen utgör i 

detta skede endast den del som gäller specialsjukvården och planeringen av den kommande 

välfärdssamkommunen, dvs. de kostnader som i nuläget upptas inom ramen för Vasa 

sjukvårdsdistrikt. I budgetberedningen har beaktats det sparprogram som framtagits inom ramen 

för projektet VCS 2025 och ytterligare möjligheter till mera bestående minskningar i 

verksamhetskostnaderna har framtagits. Den allmänna 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 

föreliggande budgetförslag bli 2,2 % eller 4,4 miljoner högre än i budgeten 2020. I förslaget ingår 

både avslutade och nya befattningar samt ett trettiotal kostnadsneutrala 

tjänstebenämningsförändringar. För lönejusteringar under hösten 2020 och under 2021 har 

medtagits 2,6 % ökning beräknat från lönenivån 30.4.2020  och lönebikostnaderna har beaktats 

i förslaget enligt de allmänna direktiven.   

 

För köpta tjänster har ökats kostnaderna för köptjänstläkare till samjouren med 0,6 miljoner euro 

medan trycket på de övriga problemområdena inte beaktats i förslaget. Såväl inom röntgen som 

inom psykiatrin överskrider man redan nu sina budgeter för läkarresurserna men istället för 

ökade köptjänster försöker man inför nästa år hitta mera hållbara lösningar och andra alternativ. 

För vård i andra inrättningar ökar budgeten med 2,3 miljoner euro eller 5,9 %, vilket är 1,5 

miljoner mindre än förverkligat 2019 men här beräknas satsningarna på närservice speciellt i 

Jakobstad ge inbesparingar i köptjänster. 

 

Materialkostnaderna har budgeterats på samma nivå som för 2020.  

 

I budgetförslaget har medtagits kostnaderna för verksamheten och intäkterna från 

statsunderstödet för patientsäkerhetscentret om en miljon euro vardera. 

 

De finansiella kostnaderna stiger med ökad låneupptagning och avskrivningarna ökar i takt med 

att nya anläggningstillgångar tas ibruk. Pet-CT:n anskaffades med donationsmedel, som täcker 

leasingutgifterna fram till årsskiftet 2020-2021. Från 2021 belastas verksamhetskostnaderna av 

en årlig kostnad om dryga 300.000 euro. 

 

Medlemskommunernas betalningsandelar kalkyleras på basen av ovanstående bli totalt 224,5 

miljoner, vilket är en ökning med 3,3 %. Om man ser till enbart den egna verksamheten är 

motsvarande ökning 2,7 %. 

fortsätter... 
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Utöver ovan nämnda kostnader tillkommer planeringskostnader för välfärdssamkommunen. Till 

stora delar erhålls statsbidrag för olika projekt som stöder planeringen men utöver detta behövs 

ca 2 miljoner för att kunna rekrytera personal till de ledande posterna så att planeringen kan ske 

under 2021. 

 

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

investeringar 9,1 miljoner euro. Fastighetsinvesteringarna beräknas uppgå till 71,1 miljoner euro, 

varav H-huset står för 55,5 miljoner euro.  

 

Budgetförslaget              BILAGA § 129 

  

 

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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§ 130 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 

 

FD 33 
Johan Boij hade tappat sina löständer antingen 5.5–6.5 eller 12.5–13.5 i samband med sitt besök 

på Vasa centralsjukhus. Boij inlämnade ett ersättningsyrkande för de borttappade löständerna till 

Vasa sjukvårdsdistrikt. 

 

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga äger förvaltningsdirektören rätt att fatta beslut 

i ärenden som berör skadestånd. Ersättningsyrkandet har behandlats enligt skadeståndslagen 

(412/1974) och sjukvårdsdistriktets skadeståndsprocess. Enligt den utredning som erhållits i 

ärendet har det inte framkommit några orsaker som kan anses påvisa att sjukvårdsdistriktet 

förorsakat eller medverkat i att egendom gått förlorad. Med anledning av detta så förkastas 

ersättningsyrkandet. Förvaltningsdirektören har fattat ett tjänsteinnehavarbeslut i ärendet 

20.7.2020 och beslutet har delgetts den vederbörande per brev samma dag. 

 

Enligt kommunallagen (410/2015) 134 § får den som är missnöjd med ett beslut av styrelsen, en 

nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem, begära om en 

omprövning av ett beslut. Boij har gjort en begäran om omprövning som inkommit till 

centralsjukhuset den 28 augusti. 

Enligt kommunallagen 138 § ska en begäran om omprövning framställas inom 14 dagar från 

delfåendet av beslutet. 

 

Med beaktande av tiden för delfående har beslutet vunnit lagakraft den 11 augusti. Följaktligen så 

har begäran om omprövning inkommit för sent, varför det inte kan tas till behandling. 

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt är ett organ som ska ta en begäran om omprövning till 

behandling som gjorts på grundval av ett tjänsteinnehavarbeslut. 

 

FD:  föreslår, att styrelsen ska besluta att inte ta begäran om omprövning till 

behandling, eftersom begäran tillställts först efter det att beslutet 

vunnit laga kraft. 

 

STYR:  
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§ 131 Styrelsens självvärdering av fullmäktigeperioden 

 

FD 34 
Enligt kommunallagen (410/2015) ska styrelsen 1) svara för kommunens förvaltning och skötseln 

av kommunens ekonomi, 2) svara för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och 

för tillsynen över beslutens laglighet, 3) bevaka kommunens intresse och, om inte något annat 

anges i förvaltningsstadgan, företräda kommunen och föra kommunens talan, 4) företräda 

kommunen som arbetsgivare och svara för kommunens personalpolitik, 5) svara för 

samordningen av kommunens verksamhet, 6) svara för ägarstyrningen i kommunens 

verksamhet, 7) sörja för kommunens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen. 

Styrelsens ordförande leder den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av 

kommunstyrelsens uppgifter (Kommunallagen § 40). I Vasa sjukvårdsdistrikt fastställs styrelsens 

uppgifter och befogenheter i förvaltningsstadgan. 

 

Kommunförbundet rekommenderar att förtroendevalda regelbundet ska göra en självvärdering 

av sin egen verksamhet. Enligt Kommunförbundets rekommendation ska utvärderingssystemet 

omfatta en utvärdering av fullmäktige och styrelsen, en utvärdering som genomförts inom 

verksamhetsenheterna samt av revisionen, den interna kontrollen och den eventuella 

controllerfunktionen. 

 

Styrelsens självvärdering genomfördes på hösten 2020 med hjälp av en elektronisk enkät. Med 

enkäten utredde man med hjälp av följande fyra delområden vilken uppfattning 

styrelsemedlemmarna själva hade om det styrelsearbete som bedrivits under denna 

fullmäktigeperiod: 1) hur har styrelsen lyckats i sin uppgift, 2) beslutsprocessen, 3) den interna 

verksamhetskulturen i styrelsen och 4 ) samarbetet med externa och interna intressegrupper. 

 

En sammanfattning av självvärderingen har anslutits   BILAGA § 131 

 

FD:  föreslår, att styrelsen 

 1. för en diskussion om resultatet av självvärderingen och tar beslut 

om utvecklingsåtgärder för den återstående fullmäktigeperioden. 

 2. antecknar sammanfattningen av självvärderingen för kännedom. 

 

STYR:  
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§ 132 Protokollförteckning 

 

FD 35 
Protokoll från nämnden för minoritetsspråket 1/2020, 3.6.2020 

 

         BILAGA § 132 
 
 

FD:  föreslår, att protokollet antecknas för kännedom. 
 
STYR:   
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§ 133 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på den nefrologiska enheten år 

2020 

 

CÖL 13 
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 

tilläggsarbete även år 2020. Med erfarenhet kan det konstateras att utan riktade tilläggs-

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

ekonomiplanen 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.   

 

På det medicinska ansvarsområdet blir man tvungen att förbereda sig på att utföra tilläggsarbete 

på den nefrologiska enheten i 3 månader (oktober–december 2020). 

 

• På den nefrologiska polikliniken har man ett behov av att vårda 72 patienter. Det här planeras 

att genomföras under två kvällar per månad under vilka man vårdar 12 patienter per kväll. 

Arbetet sysselsätter två specialister per kväll. Kostnadsbedömningen med sociala kostnader 

inberäknade uppgår till 5 383,20 €. 

 

• Skötarresurser: En sjukskötare per kväll, två kvällar per månad. 6 kvällar arbete i 3,5 timmar 

per kväll och 1 skötare. Kostnadsbedömningen med sociala kostnader inberäknade uppgår till 

1 436,22 €. 

 

Den totala kostnaden för tilläggsarbetet på den nefrologiska enheten år 2020 uppgår med sociala 

kostnader inberäknade till 6 819,22 €. 

 

Brev av chefen för det medicinska ansvarsområdet och specialitetens överläkare BILAGA § 133  

   

CÖL: föreslår att styrelsen  

1. ska befullmäktiga ovan nämnda enhet att i behövlig omfattning 

förkorta köer inom ramen för den egna budgeten i syfte att uppfylla 

kraven i vårdgarantin 

2. ska befullmäktiga chefsöverläkaren att underteckna de 

mertidsavtal som ska ingås med läkarna för tiden 1.10.2020–

31.12.2020 

3. ska godkänna att chefsöverläkaren i medicinskt trängande 

situationer beviljar tillstånd att utöva tilläggsarbete utan ett giltigt 

styrelsebeslut. 

STYR:   
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§ 134 Eventuella övriga ärenden 

 

Enligt 3 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga avgörs ärendena vid styrelsens 

sammanträden på föredragning av tjänsteinnehavare. Organet kan av speciella orsaker besluta 

att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan 

tjänstemannaföredragning. 

 

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka 

motioner och ställa frågor. Ärenden som kräver beslut behandlas på föredragning av 

tjänsteinnehavare. 

 

 


