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Direktörens beslutsförteckning  
Johtajan päätösluettelo  
 

 
§ 74 Ändring av tjänste-/arbetsledighet och fastställande av semester 
 Virka-/työvapaan muuttaminen ja vuosiloman vahvistaminen 
  
§ 75 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 

 
 
§ 76  Beslutsförteckning; Österbottens välfärdsområdes upphandling av kundrespons-

system samt verktyg för kundenkäter/ Päätösluettelo; Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen asiakaspalautejärjestelmän sekä asiakaskyselytyökalun hankinta/  
ROIDU OY, 335 200 € 

 
§ 77  Beslutsförteckning; H-husets planering av infoskyltar 

Päätösluettelo; H-talon opastesuunnittelu, Design Studio Muotohiomo, 37 510 €, 
85,00 €/h (alv 0 %) 

 
§ 78  Tillsättande av arbetsgrupp för skapande av handlingsmodeller för utmanande 

situationer/ Toimintamallien luominen haastaviin tilanteisiin-työryhmän pe-
rustaminen 

 
§ 79 Beslutsförteckning; Österbottens välfärdsområdes upphandling av ambulans och 

fältchefsverksamhet 2022 samt option för åren 2023-2024/ Päätösluettelo; Poh-
janmaan hyvinvointialueen ambulanssi- ja kenttäjohtoyksikköhankinta 2022 
sekä optiona vuosille 2023-2024/ PROFILE VEHICLES OY, 107 156, 17 € 

 
§ 80 Tillsättande av arbetsgrupp för textil- och tvätteritjänster inom Österbottens 

välfärdsområde/ Pohjanmaan hyvinvointialueen tekstiili- ja pesulapalveluiden 
työryhmä 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

§ 78 Revisionsnämndens sekreterartjänster för tiden 1.10.2021-31.12.2022 – 

Tarkastus-lautakunnan sihteeripalvelut ajalle 1.10.2021-31.12.2022 

 

§ 79 Ombildning av tjänst som ekonomisekreterare till befattning som ekonomisekre-

terare fr.o.m. 1.10.2021 – Taloussihteerin viran muuttaminen toimeksi 1.10.2021 

alkaen 

 

§ 80 Beslut om individuella tillägg – Päätös henkilökohtaisista lisistä 

 

§ 81 Överföring av arbetstagare till annan vakans – Työntekijän siirtäminen toiseen 

vakanssiin 

 

§ 82  Förslag till tillsvidareanställning av närvårdare – Esitys lähihoitajan vakinaista-

misesta 

 

§ 83 Upphandling av sårvårdsutrustning – Haavanpuhdistuslaitteen hankinta 

 

§ 84 Översättning av projektplan för programmet Framtidens social- och hälsocentral 

i Österbotten - Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen 

hankesuunnitelman kääntäminen 

 

§ 85 Uppdatering av hjärtavdelningens centralövervakningsutrustning samt och 

förnyande och utökande av antalet skärmar i korridorer – Sydänosaston keskus-

valvontalaitteistojen päivityksen ja käytävänäyttöjen uusinnan ja laajennuksen 

hankinta 

 

§ 86 Uppdatering av samjourens centralövervakningsutrustning samt och förnyande 

och utökande av antalet skärmar i korridorer - Yhteispäivystyksen keskusval-

vontalaitteistojen päivityksen ja käytävänäyttöjen uusinnan ja laajennuksen 

hankinta 

 

§ 87 Uppdatering av jouravdelningens centralövervakningsutrustning samt och förny-

ande och utökande av antalet skärmar i korridorer - Päivystysosaston keskusval-

vontalaitteistojen päivityksen ja käytävänäyttöjen uusinnan ja laajennuksen 

hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 105  Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 106  Makulerad/ Makuloitu 
 
§ 107 Ansökan om finansiering för forskning år 2022/ Vuoden 2022 tutkimukseen 

suunnatun hankerahoituksen haku 
 
§ 108  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
§ 109 Val av tjänsteinnehavare / Viranhaltijan valitseminen 
 
§ 110 Beslutsförteckning; Elektronisk remisshantering mellan VSHP-TYKS/ 

Päätösluettelo; Sähköinen lähete-palaute VSHP-TYKS:n välille; 2M-IT, 3620 € 
 
§ 111 Anhållan om forskningslov/ Tutkimushankehakemus; Antti Jekunen, VCS 

onkologiska kliniken/VKS:n onkologian klinikka, ”Prospektiivinen tutkimus poti-
laaseen liittyvien seikkojen vaikutuksesta syöpähoitojen valintaan, toksisuuteen 
ja hoitotulokseen”. 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 89 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön, ändring av arbetsuppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta, työtehtävien muutos 
 

§ 90 Tillägg för snabbvikariat / Äkkilähtijälisän myöntäminen 

 

§ 91 Ändring till tjänsteregister; sammanslagning av två deltidsbefattningar till en 

100% befattning / Muutos virkarekisteriin; kahden osa-aikaisen toimen li-

ittämien yhdeksi 100 % toimeksi 

 

§ 92 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid, ändring av arbetsuppgifter 
/ Päätös tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta määräaikaisesti, työtehtävien 
muutos 

 
§ 93 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön, ändring av arbetsuppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta, työtehtävien muutos 
 
§ 94 Beslut om att annullera snabbvikariatersättning, ändrade arbetsuppgifter / 

Päätös äkkilähtijälisän poistamisesta, työtehtävien muutos 
 
§ 95 Beslut om besättande av öppen befattning; vårdare för andningsförlamad patient 

/ Päätös avoimen hengityshalvauspotilaan hoitajan toimen täyttämisestä 
 
§ 96 Ändring till tjänsteregister; delning av en 100% socialarbetarbefattning till två 

deltida befattningar / Muutos virkarekisteriin; 100 % sosiaalityöntekijän toimen 
jakaminen kahdeksi osa-aikaiseksi toimeksi  
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SERVICENIVÅN INOM DEN PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN I VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 2020

Taneli Väyrynen

Ansvarig läkare för den prehospitala akutsjukvården

15.10.2021

BILAGA § 119



1. Definition och uppföljning av servicenivån

Riskklassificeringen baserar sig på Finlands miljöcentrals tätortsklassificering. Klassificeringen bygger på
fyra områdesklasser: centralort, annan tätort, bebodd landsbygd och övriga områden. Inget mål för
servicenivån har fastställts för den riskklass som omfattar övriga områden.

Insatstiderna presenteras i minuter. I fråga om A- och B-uppdrag beskrivs insatstiderna med hjälp av en
mediantid inom vilken 90 % av patienterna ska få vård. Insatstiden definieras som tiden från det att den
första enheten för prehospital akutsjukvård har fått larm till dess att den första enheten (en enhet för
första insatsen eller en ambulans) finns på plats. I C-uppdrag ska 90 % nås inom 30 minuter och i D-
uppdrag ska 90 % nås inom två timmar.

Tillsvidare genomförs analyserna centraliserat för hela Finland av HUS. I och med att analyserna nu görs
nationellt så blir uppgifterna mera jämförbara. I de tidigare resultaten förekom det skillnader
sjukvårdsdistrikt emellan, vilka berodde förutom på skillnader i servicenivån inom den prehospitala
akutsjukvården även på skillnader i analysprocesserna.

2. Yttre faktorer som påverkar servicenivån

I början av år 2019 tog nödcentralen i bruk ett nytt datasystem (ERICA). I och med ibruktagningen av
ERICA ändrade riskanalysmodellen för uppdragen inom den prehospitala akutsjukvården. I synnerhet
den kraftiga ökningen av de mest brådskande A/B-uppdragen (33,8% à 38,2%) visade sig ställa till
särskilda utmaningar. Samtidigt ökade också det totala antalet uppdrag avsevärt (+ 8,3%). År 2020
ändrade antalet uppdrag inte i någon väsentlig grad. Antalet A/B-uppdrag var ändå högre än tidigare
(före ibruktagningen av ERICA) med en andel på 36,2 %.



COVID-19-pandemin ställde till ytterligare utmaningar för upprätthållandet av servicenivån. För att
minimera personalens exponering begränsades användningen av första insatser genom nationella
linjedragningar. Antalet första insatsuppdrag minskade avsevärt och i motsvarande grad förlängdes
insatstiderna i synnerhet för uppdrag i riskklasserna ”annan tätort” och ”bebodd landsbygd”. Pandemin
har också fördröjt ambulansverksamheten en aning i och med utredningen av förhandsuppgifter
(exponering, infektionssymtom) och den förutsatta skyddsklädseln.

Första insatser är mest verkningsfulla i riskområdena ”annan tätort” och ”bebodd landsbygd”. I
centralorter är en ambulans i praktiken den snabbaste enheten, varför enheter för första insatser
används i ringa utsträckning. Cirka 60 procent av de mest brådskande A/B-uppdragen inträffar i
riskområdet ”annan tätort”, medan cirka 10 procent inträffar på bebodd landsbygd. I nedanstående
tabell presenteras de A/B-uppdrag med en insatstid där 90 procent av patienterna ska nås inom en
fastställd tid i riskområdet annan tätort. Den nedre linjen anger den statistikförda insatstiden för den
snabbaste enheten (enhet för första insats eller ambulans), och den övre linjen anger den insatstid som
inte statistikförs. Skillnaden mellan linjerna påvisar det tidsmässiga utbytet som uppnåtts tack vare
första insatser.
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I figuren kan man skönja att situationen var tämligen stabil 2016-2018, varefter insatstiderna i bägge
kategori ökade i och med den kraftiga ökningen av A/B-uppdrag. År 2020 kan konsekvenserna av
pandemin också skönjas. Insatstiderna för ambulanserna ökar en aning (+23 sekunder), men den
statistikförda insatstiden ökar avsevärt mer (+78 sekunder), samtidigt som utbytet av användningen av
enheter för första insatser minskar dramatiskt. År 2019 kunde insatstiden förkortas med 93 sekunder
genom en användning av enheter för första insatser, medan begränsningen av användningen av enheter
för första insatser år 2020 ledde till att insatstiderna förkortades med bara 38 sekunder.

3. Antalet uppdrag och servicenivån i Vasa sjukvårdsdistrikt 2020

Det totala antalet uppdrag uppgick till 20 207 stycken. Antalet ökade i jämförelse med fjolåret med 1,3
%. Antalet A-uppdrag minskade med 6,9 % (-90 uppdrag), och antalet B-uppdrag minskade med 3,4 % (-
216 uppdrag). Antalet C-uppdrag ökade med 1,3 % (+87 uppdrag). Antalet icke-brådskande D-uppdrag
ökade med 8,9 % (+504 uppdrag).

A- och B-uppdrag Median 90 %
Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad
Centralort 6:00 6:01 +0:01 9:00 9:44 +0:44
Annan tätort 8:00 8:55 +0:55 17:00 18:50 +1:50
Bebodd landsbygd 15:00 15:13 +0:13 26:00 28:03 +2:03

C- och D-uppdrag 90 %
Hela landskapet Mål Resultat Skillnad
C-uppdrag 30:00 27:35 -2:25
D-uppdrag 120:00 43:56 -76:04
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Den fastställda servicenivån för A/B-uppdrag uppnåddes inte i Vasa sjukvårdsdistrikt. Andelen A/B-
uppdrag var en aning högre än tidigare, samtidigt som de pandemirelaterade begränsningarna också
påverkade insatstiderna inom de första insatserna.

I jämförelse med föregående år var servicenivån tämligen oförändrad eller var till och med bättre i
centralorter och på den bebodda landsbygden. I och med att det årliga antalet uppdrag på den bebodda
landsbygden är ringa (under 750 A/B-uppdrag) och insatstiderna också är långa är det inte överraskande
att det förekommer årliga variationer. Den största förändringen i jämförelse med år 2019 skedde i
området ”annan tätort” där medianinsatserna och insatstiderna för 90 % förlängdes med 35 sekunder
och 78 sekunder.

3. Antalet uppdrag och servicenivån i det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet

Antalet uppdrag 2019-2020:

2019 2020 Förändring
Mellersta prehospitala
akutsjukvårdsområdet 10995 11164 +1,5 %

Vasa 8715 8709 -0,1 %
Korsholm 1347 1456 +8,1 %
Laihela 933 999 +7,1 %

Antalet uppdrag i det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet ökade med 1,5 %. Antalet uppdrag i
Vasa förblev oförändrat.

A- och B-uppdrag Median 90 %
Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad
Centralort 6:00 6:04 +0:04 9:00 9:53 +0:53
Annan tätort 8:00 9:05 +1:05 17:00 17:35 +0:35
Bebodd landsbygd 15:00 14:29 -0:31 26:00 30:19 +4:19

C- och D-uppdrag 90 %
Hela prehospitala
akutsjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad
C-uppdrag 30:00 24:40 -5:20
D-uppdrag 120:00 43:45 -76:15



Den fastställda servicenivån förverkligades inte till alla delar i det mellersta prehospitala
akutsjukvårdsområdet. Servicenivån försämrades i synnerhet i riskområdena ”annan tätort” och
”bebodd landsbygd”. På den bebodda landsbygden har man under 200 A/B-uppdrag årligen.

3. Antalet uppdrag och servicenivån i det norra prehospitala akutsjukvårdsområdet

Antalet uppdrag 2019-2020:

2019 2020 Förändring
Norra prehospitala
akutsjukvårdsområdet 5474 5627 +2,8%

Jakobstad 3072 3139 +2,2%
Nykarleby 757 833 +10,0%
Vörå 764 723 -5,4%
Pedersöre 629 629 ±0%
Larsmo 252 303 +20,2%

Antalet uppdrag i det prehospitala akutsjukvårdsområdet ökade med 2,8 %. Proportionellt så ökade
antalet uppdrag mest i Nykarleby och Larsmo.

A- och B-uppdrag Median 90 %
Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad
Centralort 6:00 5:47 -0:13 9:00 9:15 +0:15
Annan tätort 8:00 8:23 +0:23 17:00 19:09 +2:09
Bebodd landsbygd 15:00 14:48 -0:12 26:00 28:04 +2:04

I servicenivån kan man skönja en motsvarande förändring som i det mellersta prehospitala
akutsjukvårdsområdet. Servicenivån försämrades i riskområdena ”annan tätort” och ”bebodd
landsbygd” (26–55 sekunder).

C- och D-uppdrag 90 %
Hela prehospitala
akutsjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad
C-uppdrag 30:00 28:54 -1:06
D-uppdrag 120:00 40:55 -79:05

I C- och D-uppdrag förverkligades den fastställda servicenivån.



4. Antalet uppdrag och servicenivån i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet

Antalet uppdrag 2019-2020:

2019 2020 Förändring
Södra prehospitala
akutsjukvårdsområdet 3480 3416 -1,8%

Närpes 1342 1287 -4,1%
Kristinestad 1174 1105 -5,9%
Malax 592 624 +5,4%
Kaskö 191 180 -5,8%
Korsnäs 181 220 +21,5%

Antalet prehospitala akutsjukvårdsuppdrag minskade i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet.
Antalet uppdrag ökade endast i Malax och Korsnäs.

A- och B-uppdrag Median 90 %
Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad
Annan tätort 8:00 9:18 +1:18 17:00 21:23 +4:23
Bebodd landsbygd 15:00 16:26 +1:26 26:00 28:10 +2:10

Servicenivån försämrades i riskområdet ”annan tätort”, liksom i hela sjukvårdsdistriktet. På den
bebodda landsbygden var servicenivån i väsentlig grad oförändrad. I detta riskområde har man årligen
cirka 270 uppdrag.

C- och D-uppdrag 90 %
Hela prehospitala
akutsjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad
C-uppdrag 30:00 33:22 +3:22
D-uppdrag 120:00 49:24 -70:36

Den fastställda servicenivån för C- och D-uppdrag uppnåddes.

5. Sammanfattning

Nedgången i servicenivån motsvarar den förändring som skett på riksnivå. Förändringen började år 2019
när nödcentralen tog i bruk ett nytt datasystem med en ny riskbedömningsmodell som ledde till en
kraftig ökning av antalet av A/B-uppdrag. Servicenivån försämrades alltmer år 2020 på grund av



pandemiutbrottet som ledde till att användningen av enheter för första insatser begränsades.
Förändringarna anses inte bero på en verklig ökning av servicebehovet.

Insatstiderna för ambulanserna har försämrats avsevärt mindre än vad ökningen av de statistikförda
längre insatstiderna för den snabbaste enheten påvisar. Framförallt i riskklassen ”annan tätort” kan man
se att utbytet av användningen av enheter för första insatser minskade år 2020.

När pandemin lugnar ner sig kan användningen av enheter för första insatser åter ökas, och samtidigt
kan servicenivån i områden utanför centralorterna återställas till den tidigare nivån. Arbetet med att
utveckla de riskutvärderingsmodeller som används i nödcentralens datasystem fortgår ännu, varför
andelen A/B-uppdrag eventuellt kommer att fås närmare den tidigare nivån.


