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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 15.12.2020 kl. 9.05 – 10.45 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   pol. lic.    ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   pensionär   ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  pensionär   ledamot 
Åsa Blomstedt    leader rådgivare  ledamot 
Monica Sirén-Aura   admin. föreståndare  ledamot 

 Greger Forsblom   jordbrukare   ledamot 

Mona Vikström    pensionär   ledamot 

Per Hellman    pensionär   ledamot 
Ulla Hellén    pensionär   ledamot, 
        Jävig § 177 
Raija Kujanpää    pensionär   ledamot 

 David Pettersson   chaufför   ledamot 
 

Sakkunniga: Lena Nystrand   § 164–169  avlägsnade sig kl. 10.25 
 Mirja Remes   § 164–167  avlägsnade sig kl. 9.49 
 Tanja Jaakola   § 164–167  avlägsnade sig kl. 9.49 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör 
  Peter Nieminen   chefsöverläkare 
 Arja Tuomaala   chefsöverskötare 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 164 - 183 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 Per Hellman    Greger Forsblom 
 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 

Protokollet undertecknat
15.12.2020

Protokollet undertecknat
15.12.2020

Protokollet elektroniskt
granskat och godkänt
16.12.2020

Protokollet elektroniskt
granskat och godkänt
16.12.2020

17     12          7        1          21



Protokoll sida 

2 (26) 

nr 14/2020 

 

Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 15.12.2020 kl. 9.05 – 10.45 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 164 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 165 Val av protokolljusterare 3 

§ 166 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 167 Lägesöversikt 5 

§ 168 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  chefsöverskötarens beslut 6 

§ 169 Prissättning av sjukvårdsdistriktets tjänster 2021 7 

§ 170 Fastställande av resultatenheternas officiella namn och ansvarspersoner inom sjukhusets 

ansvarsområden och serviceområden för 2021 9 

§ 171 Fastställande av förmän med beslutanderätt i personalärenden 2021 10 

§ 172 Mål för ägarstyrningen år 2021 11 

§ 173 Försäljning av fastigheterna i Roparnäs 13 

§ 174 Nuvarande hantering av avtal i Vasa sjukvårdsdistrikt 14 

§ 175 Vasa sjukvårdsdistrikts informationshanteringsmodell och beskrivning av verkställandet av 

handlingsoffentligheten 15 

§ 176 Miljörapport för 2019 16 

§ 177 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 17 

§ 178 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 19 

§ 179 Upphandling av ultraljudsapparat till dialysen 20 

§ 180 Tillfälligt tjänstearrangemang 21 

§ 181 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 30.11.2020 22 

§ 182 Protokollförteckning 23 

§ 183  Eventuella övriga ärenden 24 
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Styrelsen    § 164 – 165    15.12.2020 
 
 
 

§ 164 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. 

 

 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

 

Vid sammanträdet var 11 styrelseledamöter samt fullmäktiges ordförande och fullmäktiges första 

vice ordförande närvarande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

§ 165 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 Per Hellman och Ulla Hellén. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Per Hellman och Greger Forsblom. 

 ________ 
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Styrelsen    § 166     15.12.2020 
 
 
 

§ 166 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: godkände arbetsordningen. 

________ 
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Styrelsen    § 167     15.12.2020 
 
 
 

§ 167 Lägesöversikt 

 

Dir. 58 

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 decembermånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för december 2020 för kännedom. 

 

STYR: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes och överskötare Tanja Jaakola 

deltog i sammanträdet för att redogöra för det rådande läget inom 

psykiatrin. Remes och Jaakola avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

9.49. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 

 
  



Protokoll sida 

6 (26) 

nr 14/2020 

 

Styrelsen    § 168     15.12.2020 
 
 
 

§ 168 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 59 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 168/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 168/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 168/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 168/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 169     15.12.2020 
 
 
 

§ 169 Prissättning av sjukvårdsdistriktets tjänster 2021 

Dir. 60 

På basen av den uppgjorda budgeten för 2021, godkänd av fullmäktige 30.11.2020, har pro-

duktvisa priser för den egna verksamheten beräknats för år 2021. Prissättningen bygger på 

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

outlierdagar, vårddagar för andningsförlamade, övernattningar på patienthemmet Vilma samt 

vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning. Primärvårdssamjouren är en integrerad del 

av akutens verksamhet och prissätts som poliklinikbesök. 

 

Priserna är specialitetsvisa och öppenvårdsbesöken faktureras via olika prisklasser bero-ende på 

innehåll, åtgärder och resursåtgång. Inom den somatiska bäddavdelningsvården tillämpas drg-

baserad kommunfakturering (diagnosrelaterade grupper) medan den psykiatriska 

bäddavdelningsvården faktureras via vårddagspriser med olika prisklasser. Den 

bäddavdelningsvård som ges på enheterna för specialgeriatri och krävande rehabilitering 

faktureras genom vårddagspriser.  Prissättningen för all verksamhet gäller såväl egna patienter 

inom VSVD som utsocknes patienter. 

 

För allmänmedicinska/akutmedicinska patienter som väntar på fortsatt vårdplats inom 

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

vårdade inom specialsjukvården, faktureras vårddagarna enligt ett vårddagspris När patienten 

överförs till annan avdelning registreras den med annan specialitet inom specialsjukvården.  

 

Priserna för de gemensamma betalningsandelarna som fastställdes av fullmäktige i samband med 

budgeten har medtagits i sammandraget över priser. 

 

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

ängpriset multipliceras med gruppens koefficient. 

 

Prislista       BILAGA § 169 

 

DIR:  föreslår att styrelsen godkänner prissättningen för år 2021 enligt 

bilagan och att poängpriserna per specialitet fastställs enligt följande: 

 

Inremedicin   4 175,61 

Endokrinologi   4 175,61 

Gastroenterologi   4 175,61 

Hematologi   4 175,61 

Infektionssjukdomar  4 175,61 

Kardiologi   4 175,61 

Nefrologi    4 175,61 

Reumatologi   4 175,61 

Kirurgi    4 006,15 
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Gastrokirurgi   4 006,15 fortsätter.. 

Styrelsen    § 169     15.12.2020 

 

 

 

Ortopedi    4 006,15 

Urologi    4 006,15 

Blodkärls- och thoraxkirurgi  4 006,15 

Allmän kirurgi   4 006,15 

Plastikkirurgi   4 006,15 

Neurokirurgi   4 006,15 

Dagkirurgi   3 192,67 

Ögondagkirurgi   2 263,67 

Gynekologi och förlossningar  4 772,27 

Ögonsjukdomar   4 006,15 

Öron- näsa och svalgsjukdomar 4 006,15 

Tand-, mun- och käksjukdomar 4 006,15 

Onkologi    4 211,86 

Neurologi    4 114,18 

Lungsjukdomar   3 873,66 

Barnsjukdomar   4 054,00 

Barnkirurgi   4 054,00 

Barnneurologi   4 054,00 

 

STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

10.25. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 170     15.12.2020 
 
 
 

§ 170 Fastställande av resultatenheternas officiella namn och ansvarspersoner inom 

sjukhusets ansvarsområden och serviceområden för 2021 

FD 38 

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

resultatenheter, vilka finns officiellt fastslagna i samkommunens kontoplan. Styrelsen fastställer 

årligen resultatenheterna och deras officiella namn samt ansvarspersoner för dessa. 

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

enhetens personalkostnader, för godkännande av utgifter och anskaffningar samt för 

verksamheten på den nämnda resultatenheten. Listan över resultatenheter och ansvarspersoner 

finns bifogat i bilaga. 

 

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

ansvarsperson är knuten till chefskapet på enheten och kan inte delegeras. Vid sjukfrånvaro eller 

semestrar o dyl. sköts rollen av en annan utsedd vikarie i fall ställföreträdaren inte är på plats.  

Lista över resultatenheter och ansvarspersoner    BILAGA § 170  

 

FD: föreslår att styrelsen fastställer resultatenheterna, deras namn och 

ansvarspersoner. 

  

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

________ 
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Styrelsen    § 171     15.12.2020 
 
 
 

§ 171 Fastställande av förmän med beslutanderätt i personalärenden 2021  

FD 39 

Enligt förvaltningsstadgan fastställer styrelsen årligen de förmän samt deras ersättare som har 

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

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

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

också beslutanderätten till denna. 

 

Förteckning över förmän med beslutanderätt i personalärenden i   BILAGA § 171 

 

FD: föreslår att styrelsen godkänner förmannalistan enligt bilaga. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen § 172  15.12.2020   
 
  
 

§ 172 Mål för ägarstyrningen år 2021 

FD 40  
Enligt 39 § i kommunallagen (410/20015) ska styrelsen svara för ägarstyrningen. Enligt 20 § i 

Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga sköts behövlig koncernledning av styrelsen och 

sjukvårdsdistriktets direktör samt av tjänsteinnehavare som särskilt har utsetts av styrelsen. 

 

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts anvisning för ägarstyrning ska styrelsen för egen del se till att man 

ställer tillräckligt fordrande mål för innehav och att de blir verkställda. Målen för 

dottersammanslutningarnas verksamhet och ekonomi fastställs utgående från 

sjukvårdsdistriktets strategi. 

 

Den ägarstyrningssektion som är underställd styrelsen har till uppgift att bland annat årligen 

bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som samkommunens styrelse ska ge till dotter- 

och intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs 

för att fastställa mål för nästa kalenderår. 

 

Ägarstyrningssektionen har på sina sammanträden den 23 september och den 25 november 

behandlat de mål som ska ställas på ägarstyrningen år 2021 och avger det i bilaga anslutna 

förslaget till styrelsen som mål för ägarstyrningen. 

 

Mål för ägarstyrningen år 2021       BILAGA § 172/1-2 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska besluta godkänna de i bilaga framförda målen 

för ägarstyrningen för år 2021. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________  
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Styrelsen § 22   17.2.2020 

Styrelsen § 173   15.12.2020 

 

 

 

§ 22 Försäljning av fastigheterna i Roparnäs  

Svd:s dir. 7 

Vid sitt sammanträde 7.10.2019 (§ 151) gav styrelsen sjukvårdsdistriktets direktör och 

förvaltningsdirektör fullmakt att utreda olika alternativ för försäljningen av fastigheterna. 

 

När H-huset blir färdigt avser man flytta hela den psykiatriska verksamheten till H-

nybyggnationen i Sandviken. Enligt den nuvarande tidtabellen ska H-huset stå färdigt senast på 

hösten 2022. Vårt mål är att genomföra försäljningen så snabbt som möjligt och sedan bli kvar 

som hyresgäster på området tills vi helt och hållet kan avstå från området.  

 

Efter sammanträdet i oktober har olika framskridningsalternativ utretts. Ärendet har i flera 

omgångar även behandlats på ägarkommunernas gemensamma möte för kommundirektörer, 

men diskussioner har också regelbundet förts med SÖFUK:s representanter. Byggnadskommittén 

beslutade vid sitt sammanträde i januari 2020 föreslå att försäljningen av området ska ges i 

uppdrag till Newsec Advisory Finland Ab. Försäljningsobjektet omfattar alltså den fastighet på 

Roparnäsvägen 3, vars fastighetsbeteckning är 905-30-1-1, och de byggnader som 

Uppdragsgivaren äger på denna fastighet samt hela den aktiestock för Fastighetsbolag Eila Ab 

som är beläget på samma fastighet. Uppdraget omfattar inte de fortfarande outbrutna områden 

som tidigare sålts till Vasa stad och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur och 

som befinner sig på stomlägenheten 905-30-1-1. 

 

Noggrannare redogörelse för uppdragsavtalet (sekretessbelagd bilaga, offentlighetslagen 24 § 

punkt 17 och 20) och förslaget till försäljning ges på sammanträdet.  

 

Eventuella köpeanbud tas till styrelsen för behandling och vidare till fullmäktige för 

samkommunen för beslut.   

 

       SEKRETESSBELAGD BILAGA § 22 

 

SVD:s DIR: föreslår att styrelsen:  

Ska befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör att underteckna 

uppdragsavtalet och verkställa det med omedelbar verkan. 

 

STYR: styrelsen befullmäktigade sjukvårdsdistriktets direktör att förhandla 

med Newsec Advisory Finland Ab om ett målpris för fastigheterna i 

Roparnäs, inom de beloppsramar som beslutades på mötet, 

underteckna uppdragsavtalet och verkställa det med omedelbar verkan.  

  _________  

fortsätter.. 
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Styrelsen § 173   15.12.2020 
 
 
 

§ 173 Försäljning av fastigheterna i Roparnäs 

FD 41 

Styrelsen har vid sitt sammanträde 17.2.2020 § 22 befullmäktigat sjukvårdsdistriktets direktör 

att förhandla med Newsec Advisory Finland Ab om ett uppdragsavtal gällande försäljningen av 

fastigheterna i Roparnäs. 

 

Newsec Advisory Finland Ab har kontaktat potentiella köparkandidater, men har inte hittat 

någon som varit intresserad av att köpa fastigheterna. 

 

SEKRETESSBELAGD BILAGA § 173 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda 

den framtida användningen av fastigheterna i Roparnäs. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 

 Styrelsen utnämnde följande personer till arbetsgruppen 

- Marina Kinnunen, samkommunens direktör 

- Lena Nystrand, samkommunens ekonomidirektör 

- Ulf Stenbacka, samkommunens tekniska direktör 

- Juha Rikala, Laihelas kommundirektör 

- Gun Kapténs, Larsmos kommundirektör 

- Markku Järvelä, Vasa stads tekniska direktör 

- Tapio Ollikainen, Vasa stads lokalitetsdirektör 

 

Styrelsen beslutade samtidigt att säga upp uppdragsavtalet med 

Newsec Advisory Ab. 
 ________ 
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Styrelsen § 174  15.12.2020   
  
 
 

§ 174 Nuvarande hantering av avtal i Vasa sjukvårdsdistrikt 

FD 42  
Enligt 21 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga svarar styrelsen för hanteringen och 

övervakningen av avtalen samt ger närmare anvisningar om avtalshanteringen och förordnar 

avtalsansvariga inom sitt verksamhetsområde. 

 

I Vasa sjukvårdsdistrikt har en rapport utarbetats som tjänstemannaarbete om hur avtal hanteras 

i nuläget. Denna rapport har i synnerhet utarbetats för att kunna användas i beredningen av 

välfärdssamkommunen. I rapporten har man behandlat avtal som är av ekonomiskt värde eller 

som föranleder skyldigheter för sjukvårdsdistriktet. Rapporten innehåller observationer samt 

rekommendationer om hur avtalshanteringen kunde utvecklas. 

 

Rapporten         Tilläggsmaterial § 174 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska anteckna rapporten för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen § 175  15.12.2020   
  
 
 

§ 175 Vasa sjukvårdsdistrikts informationshanteringsmodell och beskrivning av 

verkställandet av handlingsoffentligheten 

 

FD 43  
Enligt 57 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga svarar styrelsen för att den 

ansvarsfördelning, praxis och övervakning som hänför sig till dokumentförvaltningen har 

fastställts i samkommunens olika verksamheter på det sätt som stadgas i lagen om 

informationshantering (906/2019). 

 

Enligt lagen om informationshantering ska kommunerna innan utgången av år 2020 ha godkänt 

en informationshanteringsmodell samt en beskrivning av hur handlingsoffentligheten 

genomförs. 

 

Ett utkast till Vasa sjukvårdsdistrikts informationshanteringsmodell och beskrivning av 

verkställandet av handlingsoffentligheten anslutna     BILAGA § 175/1-2 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska godkänna Vasa sjukvårdsdistrikts 

informationshanteringsmodell och beskrivning av verkställandet av 

handlingsoffentligheten. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen § 176  15.12.2020   
  
 
 

§ 176 Miljörapport för 2019 

 

FD 44  
Vasa sjukvårdsdistrikt har haft en miljöarbetsgrupp som årligen upprättat en miljörapport om 

verksamheten i samkommunen. I år har coronaläget försenat miljöarbetsgruppens arbete, men 

gruppen godkände den miljörapport som utarbetats för år 2019 i november. 

 

En del medlemmar i miljöarbetsgruppen har lämnat arbetsgruppen när de övergått till nya roller 

i organisationen. Med anledning av detta tillsatte ledningsgruppen för samkommunen en 

arbetsgrupp för hållbar utveckling vid sitt sammanträde 22.9.2020 § 272. Denna arbetsgrupp ska 

bland annat årligen utarbeta en miljörapport. Alla anställda i sjukvårdsdistriktet gavs möjlighet 

att anmäla sitt intresse att delta i det arbete som utförs i denna arbetsgrupp. Sammanlagt anmälde 

16 personer sitt intresse och ledningsgruppen för samkommunen utsåg alla dem till 

arbetsgruppen. 

 

Ett utkast till miljörapport för år 2019     BILAGA § 176 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska godkänna miljörapporten för år 2019. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen § 177  15.12.2020   
  
 
 

§ 177 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 

FD 45  
Stefan Enholm har yrkat på ersättning för ett gyllene halssmycke som försvunnit under 

sjukhusvård. Värdet på halsbandet har varit 499 euro och värdet på korset har varit 104 euro, 

totalt uppgår ersättningsanspråket till 600 euro. Smycket har tagits tillvara på intensivvårds- och 

övervakningsavdelningen och lagts i en liten plastpåse. När kunden utskrivits från Malmska som 

skött om den fortsatta vården hade han fått med sig sina värdeföremål, såsom sin mobiltelefon, 

klocka och två par glasögon, men smycket hade inte hittats. 

 

Skadeståndsbeslut har delegerats till juristen. 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 smycket gått förlorat. Med anledning av detta 

så förkastas ersättningsyrkandet. 

 

Enligt 134 § i kommunallagen (410/2015) 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. Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt är ett organ som ska ta en begäran 

om omprövning till behandling som gjorts på grundval av ett tjänsteinnehavarbeslut. 

 

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

delfåendet av beslutet. Skadeståndsbeslutet har fattats den 23 oktober och begäran om 

omprövning har inkommit den 9  november. Begäran om omprövning kan därför anses ha 

inkommit inom den utsatta tidsfristen. 

 

Enligt 49 g § i förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet när den har tagit upp en begäran 

om omprövning ändra eller upphäva förvaltningsbeslutet eller avslå begäran om omprövning. I 

omprövningsbeslutet ska yrkandena i omprövningsbegäran avgöras och avgörandet motiveras. 

 

Stefan Enholms änka Paula Enholm har inkommit med en begäran om omprövning av 

skadeståndsbeslutet. Enholm har yrkat på att beslutet ska ändras så att värdet på smycket ersätts 

till fullo. I begäran om omprövning framförs ingen ny information som skulle förutsätta en 

ändring av skadeståndsbeslutet. Grunderna för förkastandet är de samma som i 

skadeståndsbeslutet. 

 

FD:  föreslår att styrelsen efter att den ha utrett ärendet ska besluta att 

förkasta begäran om omprövning. I begäran om omprövning framförs 

ingen ny information som skulle kräva en ändring av 

skadeståndsbeslutet. 

 

STYR: Ulla Hellén avlägsnade sig från sammanträdet på grund av jäv 

(generalklausul jäv) för den tid då ärendet behandlades och ett beslut i 

ärendet fattades. 
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godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 178   15.12.2020   
  
 

§ 178 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 

FD 46  
Runa Ann-Katrin Nordman har yrkat på att värdet på två gyllene vigselringar, 1 500 euro, ska 

ersättas henne. Ringarna har försvunnit under hennes sjukhusvistelse 18.9–21.9.2020. Hon har 

vårdats på både den dagkirurgiska avdelningen och på avdelning T2. Ringarna har satts i en 

orange påse i samband med ett klädesbyte före operationen på den dagkirurgiska avdelningen. I 

samband med utskrivningen har ringarna inte hittats. 

 

Skadeståndsbeslut har delegerats till juristen. 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 ringarna gått förlorade. Med anledning av 

detta så förkastas ersättningsyrkandet. 

 

Enligt 134 § i kommunallagen (410/2015) 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. Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt är ett organ som ska ta en begäran 

om omprövning till behandling som gjorts på grundval av ett tjänsteinnehavarbeslut. 

 

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

delfåendet av beslutet. Skadeståndsbeslutet har fattats den 3 november och begäran om 

omprövning har inkommit den 12 november. Begäran om omprövning kan därför anses ha 

inkommit inom den utsatta tidsfristen. 

 

Enligt 49 g § i förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet när den har tagit upp en begäran 

om omprövning ändra eller upphäva förvaltningsbeslutet eller avslå begäran om omprövning. I 

omprövningsbeslutet ska yrkandena i omprövningsbegäran avgöras och avgörandet motiveras. 

 

Runa Ann-Katrin Nordman har inkommit med en begäran om omprövning av 

skadeståndsbeslutet. Nordman har yrkat på att tjänsteinnehavarbeslutet ska ändras. I begäran 

om omprövning framförs ingen ny information som skulle förutsätta en ändring av 

skadeståndsbeslutet. Grunderna för förkastandet är de samma som i skadeståndsbeslutet. 

 

FD:  föreslår att styrelsen efter att den ha utrett ärendet ska besluta att 

förkasta begäran om omprövning. I begäran om omprövning framförs 

ingen ny information som skulle kräva en ändring av 

skadeståndsbeslutet. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen § 179  15.12.2020   
 
  
 

§ 179 Upphandling av ultraljudsapparat till dialysen 

FD 47  

Dialysavdelningens ultraljudsapparat som behövs vid fistelinjektioner har gått sönder och kan 

inte repareras. Priset på en ersättande ultraljudsapparat; en Siten Rite 8-utrustning, är 19 000 

euro. 

 

En upphandling anses vara en investering när priset överskrider 15 000 euro. Dylika investeringar 

sammanställs årligen till en s.k. A-lista som fullmäktige godkänner i samband med behandlingen 

av budgeten. Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts upphandlingsbefogenheter fattas beslut om 

upphandlingar som görs inom den investeringsbudget som godkänts av fullmäktige av 

förvaltningsdirektören upp till 50 000 euro. Investeringar som inte har budgeterats godkänns 

igen av styrelsen. 

 

I det här fallet är det fråga om en apparat som gått sönder, för vilken man inte reserverat något 

anslag för varken år 2020 eller år 2021. I det här skedet av året vet man redan att en del 

upphandlingar på A-listan inte kommer att omsättas i praktiken och att det anslag som 

fullmäktige reserverat för investeringar därmed inte kommer att användas till fullo. I och med 

detta kan ultraljudsapparaten upphandlas inom ramen för budgeten. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska godkänna att man upphandlar en 

ultraljudsapparat som behövs för fistelinjektioner på 

dialysavdelningen. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 180     23.11.2020 
 
 
 

§ 180 Tillfälligt tjänstearrangemang  

CÖL 14 

Christian Palmberg  befrias från tjänsten som överläkare i kirurgi och urologi och förordnas till 

den obesatta tjänsten som direktör för operativa ansvarsområdet (C1V11046) för tiden 1.1 – 

31.12.2021., lönen förblir oförändrad. Han är villig att åta sig uppdraget.  

 

 

CÖL: föreslår, att styrelsen beslutar att: 

 

1. godkänna tjänsteförordnandet för tiden 1.1.-31.12.2021. 

 

2. ge chefsöverläkaren befogenhet att avtala om övriga 

anställningsvillkor med Christian Palmberg.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen § 181  15.12.2020   
  
 
 

§ 181 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 30.11.2020 

FD 48  

Enligt 96 § i kommunallagen (410/2015) ska styrelsen vägra att verkställa ett beslut om styrelsen 

finner att ett beslut av fullmäktige har kommit till i oriktig ordning eller att fullmäktige har 

överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Ärendet ska utan dröjsmål 

föreläggas fullmäktige på nytt. 

 

§ 40 Verksamhets- och ekonomiplan för 2021–2023 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 41 Servicenivåbeslut för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2021–31.12.2021 och 
den prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal för år 2021 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 42 Ändring av organiseringen av den prehospitala akutsjukvården 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 43 Köp av aktier i Kristinestads och Pihlajalinna Terveys Ab:s gemensamma bolag 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 45 Fastställande av Vasa centralsjukhus konstprogram för H-nybyggnationen 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 47 Avgång från förtroendeuppdrag – Jan Ray 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 48 Avgång från förtroendeuppdrag – Lorenz Uthardt 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 49 Avgång från förtroendeuppdrag – Kenneth Pärus 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 50 Avgång från förtroendeuppdrag – Karita Nynäs 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 51 Utökning av styrelsens sammansättning 
FD: Beslutet får verkställas. 
 

FD:  föreslår att styrelsen ska konstatera att den inte har något att anmärka 
på lagenligheten i de beslut som fullmäktige fattat 30.11.2020. 

 
STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________  
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Styrelsen    § 182     15.12.2020 
 
 
 

§ 182 Protokollförteckning 

FD 49 
Protokoll från VSVD Personalsektionen 27.8.2020 

Protokoll från VSVD Personalsektionen 8.10.2020 

Protokoll från Österb.välfärdsomr. Personalsektionen 9.11.2020 

Protokoll från Sektionen för ägarstyrning 25.11.2020 

 

         BILAGA § 182/1-4 
 
 

FD:  föreslår, att protokollen antecknas för kännedom. 
 
STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 
  ________ 

 

 
 
 
 
  



Protokoll sida 

24 (26) 

nr 14/2020 

 

Styrelsen    § 183     15.12.2020 
 
 
 

§ 183  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. 

 

 

Ordföranden konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden. 

________ 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   15.12.2020 

 

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: 46–51 

 

 

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 påverkas 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 omprövning 

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. 

 



Protokoll sida 

26 (26) 

nr 14/2020 

 

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 (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat 

visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) 

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 (7) 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, självständighetsdagen, första maj, 

julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första 

vardagen därefter. 

 

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt. 

 

Protokoll 

 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa sjukvårdsdistrikts 

registratur (kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 17.12.2020.

 

 

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
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