
18.1.2021

Distriktsdirektörens beslutsförteckning
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo

§ 69 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Kvalitets- och tillsyns-
arbetsgrupp/ Laatu- ja valvontatyöryhmä

§ 70 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Rokotustiimi

§ 71 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Leikkauspöytä päiväkirurgian yksikölle,
Maquet Otesus Finland Oy, 57 558,37 €

§ 72 Ersättning åt patientsäkerhetskoordinatorer – Potilasturvallisuuskoordinaatto-
reille suoritettava korvaus

§73 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Tekstiilityöryhmä

§ 74 Beslutsförtekning/Päätösluettelo; Traktor, KH-Koneet Oy 92 490 €

§ 75 Lönejustering/ Palkantarkistus

§ 76 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Potilasturvallisuus-
työryhmä
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18.1.2021

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning
Hallintojohtajan päätösluettelo

2020

§ 116 Anskaffning av operationsbord till dagkirurgiska enheten – leikkauspöydän
hankinta päiväkirurgian yksikölle

§ 117 Förflyttning av arbetstagare till en annan vakans– Työntekijän siirtäminen
toiseen vakanssiin

§ 118 Uppsägning av anställningsförhållande som gäller tillsvidare – Irtisanoutuminen
jatku vasta palvelussuhteesta

§ 119 Anskaffning av operationsbord till dagkirurgiska enheten – Leikkauspöydän
hankinta päiväkirurgian yksikölle

§ 120 Beslut om personligt lönetillägg – päätös henkilökohtaisesta palkanlisästä

§ 121 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta

§ 122 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta

§ 123 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta

§ 124 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta

§ 125 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti

2021

§ 1 anskaffning av PH-impedansregistreringsapparatur – PH-impedanssirekis-
teröintilaitteen hankinta

§ 2 Anskaffning av resurseringsverktyg till vårdenheter – Vuodeosastojen resursoin-
tityökalun hankinta

§ 3 Överlåtelse av gastroskop till Oravais hvc – Gastroskoopin luovutus Oravaisten
terveyskeskukselle
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18.1.2021

Chefsöverläkarens beslutsförteckning
Johtajaylilääkärin päätösluettelo

§ 131 Jussi Lallin ja Eeva Mariapori-Lallin säätiön apurahat

§ 132 Lönejustering - Palkantarkistus

§ 133 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus,
lääketieteellinen tutkimus; Vesa Rajala, Oulun Yliopistollisen sairaalan veri-
suonikirurgian klinikka, ”FINNULCER”

§ 134 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus,
lääketieteellinen tutkimus; Pauliina Kronqvist, TYKS patologia, ”Tutkimuksen
tarkoituksena on kehittää rintasyövän neoadjuvantti (NA)-hoitopäätöksiin ja hoi-
tovasteenarviointiin liittyviä histopatologisia menetelmiä”

§ 135 Beslutsförteckning – Päätösluettelo; Medanets- palvelinympäristön päivitys
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18.1.2021

Chefsöverskötarens beslutsförteckning
Johtajaylihoitajan päätösluettelo

§ 112 Tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare - Sairaanhoitajan määräaikainen
äkkilähtijälisä

§ 113 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön - Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korotus

§ 114 Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa

§ 115 Ändring till vakansregister; fysioterapeuttjänst ändras till befattning – Muutos
vakanssirekisteriin; fysioterapeutin virka muutetaan toimeksi

§ 116 Hävning av arbetsavtal - Työsuhteen purkaminen

§ 117 Ändring till vakansregister; närvårdatjänst ändras till befattning – Muutos
vakanssirekisteriin; lähihoitajan virka muutetaan toimeksi

2021

§ 1 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön - Sairaanhoitajan tehtäväkohtaisen palkan
korotus

§ 2 Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa

§ 3 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön (glaskroppsinjektioner) - Sairaanhoitajan
tehtäväkohtaisen palkan korotus (lasiaispistokset)

§ 4 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön (glaskroppsinjektioner) - Sairaanhoitajan
tehtäväkohtaisen palkan korotus (lasiaispistokset)

§ 5 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön (glaskroppsinjektioner) - Sairaanhoitajan
tehtäväkohtaisen palkan korotus (lasiaispistokset)
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Protokoll · sida 1(6) 

nr 2/2020 

 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Onsdagen 2.12.2020 kl. 9.00–11.00 

Plats: Psykiatriska enheten, G-huset samt på distans via Teams 

Informationsmöte för fackorganisationernas representanter kl. 11.00 

Beslutsfattare:  

Närvarande: Hellman Per 

Erickson Sture, Teams 

Eriksson Roger, Teams 

Rönnlund Christer, Teams 

Remes Mirja 

Jaakola Tanja 

Småros Anna-Stina, Teams 

Granfors Mikaela, Teams 

Lundman-Evars Helena, Teams 

Frantz Hans 

Kujanpää Raija Teams 

ordförande 

medlem 

medlem 

ersättare 

föredragande 

sekreterare 

sakkunnig 

sakkunnig 

sakkunnig 

styrelsens ordf. 

styrelserepresen-

tant 

Vasa  

Vasa   

Pedersöre 

Närpes, 

ansv.omr.dir., VCS 

överskötare, VCS 

Jakobstad 

Närpes 

Närpes 

Vasa  

Vasa 

Frånvarande: Vikström Pernilla 

Smeds-Nylund Ann-Sofie 

Backström Alice 

Heikki Kaukoranta 

 

vice ordförande 

medlem 

sakkunnig 

sakkunnig 

Korsholm 

Närpes 

Korsholm 

Vasa 

Sakkunniga: Tero Timonen 

Sofia Storfors 

ledande psykolog 

avdelningsskötare 

VCS 

VCS 

Övriga närva-

rande: 

   

Föredragande: Remes Mirja   

Sekreterare: Jaakola Tanja   

Paragrafer: 11 - 21 

Protokollet  

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hellman Per 

Sekreterare: 

 

 

Jaakola Tanja 

Justerat: Plats och tid: 

 

 

Erickson Sture 

Plats och tid: 

 

 

Rönnlund Christer 

Framlagt  

till påseende: 

 Utdragets riktighet bestyrker: 
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nr 2/2020 

 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Onsdagen 2.12.2020 kl. 9.00–11.00 

Plats: Psykiatriska enheten, G-huset 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 11 Sammanträdet öppnas   3 

§ 12 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet   3 

§ 13 Val av protokolljusterare   3 

§ 14 Psykiatrins utvecklingsprojekt och vården av patienter med  

                          ätstörning -  ledande psykolog Tero Timonen   3 

§ 15 Personalsituationen inom psykiatrin   4 

§ 16 Det psykiatriska ansvarsområdets verksamhetsplan för år 2021   5 

§ 17 Centrala nyckeltal som beskriver verksamheten   5 

§ 18 Aktuellt om planeringen av H-huset – avdelningsskötare Sofia Storfors 5 

§ 19 Övriga ärenden   5 

§ 20 Nästa sammanträde   5 

§ 21 Sammanträdet avslutas   6 

    

Ordförande:  

 

 

Per Hellman 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen 2.12.2020 

  

Justerare Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

  

 

 

§ 11 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per Hellman öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 

§ 12 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

Ordföranden förklarade sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 13 Val av protokolljusterare 

Erickson Sture och Rönnlund Christer valdes till protokolljusterare. 

 

§ 14  Psykiatrins utvecklingsprojekt och vården av patienter med ätstörning -  

ledande psykolog Tero Timonen 

Tero Timonen, PsD, docent (ÅA/UEF), psykoterapeut (VET) har skrivit en sammanfattning av 

utvecklingsprojekten, vilken han presenterade på sammanträdet. 

 

VCS-psykiatri har haft ett utvecklings- och forskningsprojekt på ätstörningspolikliniken sedan 

2018. Syftet har varit att utveckla den polikliniska terapivården. Som modell i projektet har 

använts en av de främsta vårdmodellerna i världen, den s.k. Oxford-modellen (CBT-E, En-

hanced Cognitive Behavioural Therapy for Eating Disorders). Till detta har vi adderat värde-

baserade och flexibilitet-ökande synpunkter från ACT-terapin (Acceptance and Commitment 

Therapy). Och ytterligare ett tillägg har varit att utnyttja kontens möjligheter för att möjliggöra 

användning av metaforiskt språkbruk för att kunna bättre uttrycka sig själv och sina behov. På 

den individuella nivån styrs vården av en personlig klinisk analysmodell (FACCM, Functional 

Analytic Clinical Case Model). En speciell och ovanlig ätstörningsgrupp, där vi behöver en nog-

grann analys av den individuella situationen, är ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake 

Disorder).  

 

Vi i teamet har kunnat se en ändring av vårdprocessen. Vi kan även erbjuda terapi för klienter 

med djupa svårare depressioner. Därtill kan man se, att vårdprocessen följer en annan bana 

än tidigare. Det har varit typiskt, att den terapeutiska processen har haft två ändringspunkter. 

Först blir situationen litet svårare, eftersom de aktuella individuella innehållen aktiveras och 

klienten måste hitta sitt eget förhållningssätt, därefter sjunker de identifierade problemom-

rådena. I den nyare modellen kan vi ge de nödvändiga färdigheterna redan från början inom 

programmet, vilka klienten sedan testar och applicerar i sin vardag. Därtill ger de flexibilitets-

stärkande delarna en möjlighet att kunna bättre verbalisera sina tankar och känslor samt vara 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen 2.12.2020 

  

Justerare Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

mer kreativ i sitt förhållningssätt och hanterande. Vi har två modellvariationer färdiga, den 

kortare versionen (ung. 20 gånger) för lindrigare fall och en längre variant (40 gånger ) för 

svårare klientgrupper.  

 

Modellen har testats under åren 2019 och 2020. Alla dess olika delar är evidensbaserade, men 

den nuvarande kombinationen är ett nytt format. Projektet fortsätter under året 2021 genom, 

att vi stabiliserar vårdprocessen samt utvecklar mer de kreativa delarna. Projektet kommer att 

rapporteras vid internationella publikationsforum. Som samarbetspartner har projektet de 

psykologiska institutionerna vid Jyväskylä Universitet och Åbo Akademi. Kring den konstnär-

liga aspekten har projektet samarbete med institutionen för konsthistoria vid Turku Universi-

tet. En teoretisk aspekt i forskningsdelen har varit att utveckla en individuell konceptualise-

ringsmodell för utformande av egna tankar till en narrativ berättelse av individens egen histo-

ria och bakgrund. I detta används kognitiv semiotik i kombination med relationell ramteorin 

(Relational Frame Theory). Vi är också intresserade av, hur vi på bästa sätt kan analysera in-

dividens egen livsmiljö för att främja välbefinnandefaktorer i denna. För detta appliceras den 

s.k. SOC-modellen (Sence of Coherence) tillsammans med en kontextuell miljöanalys.  

 

Till utvecklingsteamet i VCS hör den undertecknade, ätstörningspoliklinikens psykologer och 

vårdpersonal. Modellen och de uppnådda resultaten hittills har presenteras vid en internat-

ionell online-kongress av EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive The-

rapies) 2-5 september 2020. Projektet kommer att utmynna i flera forskningsrapporter och 

vårdhandbok att publiceras.  

 

Vi inom psykiatrin vid VCS kommer att vidareutveckla vårdformer och terapimodeller som 

lämpar sig för olika områden. Vår strategi är en processyn, där utveckling ses som en kontinu-

erlig del av vårdplaneringen parallellt med utbildning och forskning.  

 

Utbildningssamarbete pågår inom neuropsykiatrin: Neurokognitiv beteendeanalys, 2 år. 

 

Delegationen konstaterade att det är fint att dylikt utvecklings- och forskningsarbete bedrivits 

i Vasa, men också att detta arbete borde ges synlighet. 

 

Presentationen i bilaga. 
 

 

§ 15 Personalsituationen inom psykiatrin 

Personalsituationen inom de olika yrkesgrupperna genomgicks. Ansvarsområdesdirektör 

Mirja Remes redogjorde för situationen gällande läkare, Tanja Jaakola för de övriga yrkes-

grupperna förutom för psykologernas del i och med att Tero Timonen beskrev den i slutet av 

sin presentation. Psykiatrin har fått en läkare under specialistutbildning, Aleksi Fuchs, vilket 

naturligtvis också förutsätter att handledning måste ordnas. Dessutom konstaterades att det 

svenska språket måste stärkas inom läkarkåren.  
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Delegationen frågade om läkarsituationen fortfarande är problematisk. Tjänsteläkarsituat-

ionen är fortfarande dålig. Men man har haft fler unga läkare, men bara i korta perioder, 

varför det inte uppstått någon kontinuitet i verksamheten. Specialister behöver fås i tjänst.  

En sammanfattning i presentationsmaterialet.  

På sammanträdet hörde man också sig för om språkfördelningen bland vårdpersonalen. Det 

nuvarande läget har utretts av HR-enheten: finskspråkiga n= 101, svenskspråkiga n= 78 och 

övriga n=1. 

 

§ 16 Det psykiatriska ansvarsområdets verksamhetsplan för år 2021 

Mirja Remes redogjorde för det psykiatriska ansvarsområdets verksamhetsplan för år 2021. 

Ordföranden konstaterade att det är bra att man använt konkreta åtgärder för att åskådliggöra 

planen. Det ekonomiska läget konstaterades vara utmanande. I bilaga. 

  

§ 17 Centrala nyckeltal som beskriver verksamheten  

I slutet av oktober uppvisade psykiatrin som helhet (PSVA, PSYY) ett underskott. Verk-

samhetsintäkterna var 79,1% och verksamhetskostnaderna 80,9%. I fråga om de kommun-

fakturerade prestationerna ligger vårddagarna under målsättningen (80 %), trots att belast-

ningen på avdelningarna varit högre i höst. Samma gäller de förverkligade öppenvårdsbesö-

ken (80 %). Medelvärdet för kundnöjdheten var 4,3. Delegationen fäste uppmärksamhet vid 

att medelvärdet för den språkiga servicen var synnerligen bra (mv 4,6). NPS 43. Inom vux-

enpsykiatrin sjönk antalet remisser i höst, kö närmast till neuropsykologiska undersökningar. 

Antalet personer som väntade på en vårdbedömning var det samma inom samtliga tre specia-

liteter, totalt n= 40.  

 

§ 18 Aktuellt om planeringen av H-huset – avdelningsskötare Sofia Storfors 

Avdelningsskötare Sofia Storfors redogjorde för hur planeringen av H-huset framskridit. 

Åskådliggörande bilder finns i den anslutna bilagan. 

 

§ 19 Övriga ärenden 

Ordföranden berättade att Markku Sirviö som representerat Vasa i den psykiatriska delegat-

ionen har gått i pension. Jukka Kentala har utnämnt en ny sakkunnig, Heikki Kaukoranta, för 

den återstående mandatperioden. 

  

§ 20 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls den 10 februari 2021 kl. 9.00–11.00. 
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Delegationens medlemmar och sakkunniga ombads föreslå ärenden som de vill att ska tas till 

behandling. 

 

§ 21 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 11.20. 


