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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 22.2.2021 kl. 9.01 – 11.40 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  ledamot 
Åsa Blomstedt    ledamot 
Monica Sirén-Aura   ledamot 

 Greger Forsblom   ledamot 

Mona Vikström    ledamot 
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Raija Kujanpää    ledamot  Anlände kl. 9.20 
David Pettersson   ledamot 
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 Jan Ray    ledamot 
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Lena Nystrand   § 10–16  Avlägsnade sig kl. 11.19 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mari Lampinen-Tuomela  FULLM II viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör 
  Peter Nieminen   chefsöverläkare 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 10 – 22 
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undertecknat: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
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påseende: under tiden 
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      _________________________ 
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och godkänt 22.2.2021
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och godkänt 22.2.2021
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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 22.2.2021 kl. 9.01 – 11.40 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 10 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 11 Val av protokolljusterare 3 

§ 12 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 13 Lägesöversikt 5 

§ 14 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  chefsöverskötarens beslut 6 

§ 15 Tillägg till prislistan för år 2020 7 

§ 16 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2020 8 

§ 17 Hörande på distans och begäran om sakkunnigutlåtande angående regeringens proposition till 

 riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av 

 ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse 

 enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse 11 

§ 18 Förnyande av delägaravtal för Fimlab Laboratoriet Ab 12 

§ 19 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter 2021 13 

§ 20 Verksamhetsplan för undervisning och utbildning i Åbo universitetssjukhus 

 specialupptagningsområde 2020-2023 15 

§ 21 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 25.1.2021 18 

§ 22 Eventuella övriga ärenden 19 
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Styrelsen    § 10 – 11    22.2.2021 
 
 
 

§ 10 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 13 styrelseledamöter samt fullmäktiges ordförande, fullmäktiges första 

vice ordförande närvarande och fullmäktiges andra vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

§ 11 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 Rainer Bystedt och Jan Ray. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Rainer Bystedt och Jan Ray. 

 ________  
   

      



Protokoll sida 

4 (21) 

nr 2/2021 

 

Styrelsen    § 12      22.2.2021 
 
 
 

§ 12 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    § 13     22.2.2021 
 
 
 

§ 13 Lägesöversikt 

 

Dir. 3 

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 februarimånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för februari 2021 för kännedom. 

 

STYR: Raija Kujanpää anlände till mötet kl. 9.20. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 
  



Protokoll sida 

6 (21) 

nr 2/2021 

 

Styrelsen    § 14     22.2.2021 
 
 
 

§ 14 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 4 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 14/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 14/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 14/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 14/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 15     22.2.2021 
 
 
 

§ 15 Tillägg till prislistan för år 2021 

 

Dir. 5  
Prislistan för kommunfaktureringen 2021 fastställdes på styrelsens möte 15.12.2020. I den 

prislistan saknades patienthotellövernattning helt och hållet eftersom det saknades planer för 

fortsättning av verksamheten. Nuvarande utrymmen för patienthotellverksamheten i G-huset på 

centralsjukhusområdet kommer att totalrenoveras för andra ändamål och det finns varken under 

2021 eller framöver utrymmen lämpade för patienthotellverksamhet på sjukhusområdet.  

 

Därför har sjukvårdsdistriktet nu gjort avtal med två hotell, Hotel Vallonia och Scandic Waskia, 

för att kunna erbjuda öppenvårdspatienter som behöver övernattning under sin behandlingstid 

samma möjligheter till hotellövernattning som hittills. Patienterna kommer oftast längre ifrån än 

från närområdet och är i stor utsträckning strålbehandlings- och onkologiska patienter men gäller 

i någon mån även patienter från specialiteterna kardiologi och ögonsjukdomar. 

 

Kommunfaktureringsprisnivån kan behållas till motsvarande nivå som hittills och i 

övernattningen ingår frukost på hotellet samt lunch i sjukhusets matsal. 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen godkänner priset 106 euro per dygn för 

patienthotellverksamheten från 1.3.2021  

 

STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 16     22.2.2021 
 
 
 

§ 16 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2020 

 

Dir. 6 

Bokslutet för år 2020 uppvisar ett överskott om 1.451.671,93. 

 

Trots att verksamhetsåret 2020 var ett utmanande år på alla vis lyckades faktureringen till 

medlemskommunerna uppfyllas till 99,75 % och uppgick till totalt 216.826.506,71 euro. Budgeten 

underskreds med 0.5 miljoner euro eller 0,2 %. 

   

Faktureringen av gemensamma betalningsandelar clearades före bokslutet till att motsvara 

verkliga slutliga kostnader. Orsaken till clearingen är att debiteringen för de gemensamma 

betalningsandelarna är befolkningsunderlaget medan debiteringen för verksamheten är 

användningen. De gemensamma betalningsandelarna innehåller kostnader för medlemsavgiften, 

dvs. bl.a. patientförsäkringskostnader, kostnaderna för medicinska hjälpmedel och servicen i 

anslutning till dessa mm., kostnaderna för den prehospitala vården, dyrvårdsutjämningen samt 

avgiften för att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap. Medlemsavgiften blev 1,7 miljoner 

euro mindre än budgeterat eftersom patientförsäkringsansvaret minskade. 

Jourberedskapsavgiften blev å andra sidan 0,8 miljoner högre och dyrvårdsutjämningen blev 0,2 

miljoner euro högre än budgeterat, varför den i förskott fakturerade dyrvårdsavgiften även den 

clearades i den sista faktureringen. Totalt krediterades 3,91 euro/invånare eller 662.909,99 för de 

gemensamma betalningsandelarna. 

 

Försäljningen till utsockne kommuner minskade med 0,1 miljoner jämfört med 2019 och uppgick 

till totalt 8,4 miljoner euro.  

 

De totala verksamhetsintäkterna uppgick till 262.9 miljoner euro och överskred budgeten med 4.6 

miljoner. Avgiftsintäkterna blev 0,9 miljoner mindre än budgeterat, dels eftersom en stor del av 

besöken relaterade till covid-19 var gratis enligt lagen om smittosamma sjukdomar och dels 

eftersom en del besök ersattes helt med telefonkontakter och därmed var gratis för patienten. Bland 

understöd och bidrag finns statsbidraget om 7,3 miljoner euro, som erhölls för sjukvårdsdistriktets 

covid-19 relaterade kostnader under 2020. Försäljning av övriga tjänster var 1.9 miljoner större än 

budgeterat eftersom sjukvårdsdistriktet förmedlat skyddsutrustning till kommunerna 

  

De totala verksamhetskostnaderna för samkommunen uppgick till 252,6 miljoner euro, vilket är 5 

miljoner eller 2 % mera än budgeterat. Kostnaderna, inklusive alla tilläggskostnader med anledning 

av pandemin, ökade med 6,4 miljoner eller 2,6 % jämfört med 2019. Köptjänster för vård i andra 

inrättningar underskred det budgeterade med 0,4 miljoner eller 1 % medan kostnaderna för övriga 

kundtjänster överskred det budgeterade med 6,2 miljoner. Största orsaken här var köpta 

läkartjänster och köpta laboratorietjänster. I laboratorietjänsterna ingår coronatesterna för både 

den egna verksamheten och vidareförsäljningen till hälsovårdscentralerna.  

 fortsätter... 
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Styrelsen § 16  22.2.2021 

 

 

 

 

Totalt överskred de köpta tjänsterna det budgeterade med 6,8 miljoner euro. Kostnaderna ökade 

från föregående år men åren är inte jämförbara beroende på förändringen i och med 

utlokaliseringen av laboratorieverksamheten. 

 

Material och förnödenhetsbudgeten överskreds med 1,4 miljoner eller 3,8 %. Skyddsutrustningen 

medförde den största överskridningen eller 2,2 miljoner medan exempelvis 

apoteksförnödenheterna underskred det budgeterade med 0,5 miljoner euro.  

 

Personalkostnaderna underskred budgeten med 1,4 miljoner euro eller 1,3 %. Eftersom en del 

läkarresurser förverkligades i form av köptjänster så bör man beakta den överskridningen om 2,8 

miljoner jämsides med personalkostnaderna varvid den totala resursanvändningen slutligen 

överskred budgeten med 1,4 miljoner euro. Vårdpersonalens kostnader understeg det budgeterade 

med 0,1%. 

 

De totala nettoinvesteringarna uppgår till 51,2 miljoner. I summan ingår samtliga anskaffningar av 

investeringskaraktär.  Nettokostnaderna underskrider budgetanslagen med 24,7 miljoner euro. Av 

de förverkligade investeringarna har 0,6 miljoner finansierats genom leasing, donationer eller som 

köptjänster (it-investeringarna). Fastighetsinvesteringarna uppgår till 44,5 miljoner euro medan 

apparaturanskaffningarna uppgår till 1,6 miljoner euro. I investeringsinkomster erhölls 0,5 

miljoner euro i ersättning för anläggningstillgångar, som såldes i samband med överlåtelsen av 

laboratorieverksamheten till Fimlab. 

 

Det största enskilda fastighetsprojektet är H-huset, med en totalbudget om 145,6 miljoner och 65,7 

miljoner som har förverkligats fram till utgången av 2020. Därutöver kan nämnas F-delen, med en 

budget om 22,8 miljoner euro, varav 15,6 miljoner euro hade använts fram till utgången av 2020, 

X-husets fasad-, tak- och fönsterrenovering som var det sista skedet i X-delens sanering med en 

totalbudget om 6,5 miljoner och där 5,6 miljoner använts medan parkeringshusets förhöjning 

genomfördes för totalt 3,8 miljoner då totalbudgeten var 3,5 miljoner euro. Ändringsarbetena i NO 

pågick vid årsskiftet, 3,5 miljoner hade då använts medan budgeten var 3 miljoner euro. Såväl 

parkeringshuset som åtgärderna i NO-delen var nödvändiga för att H-huset skulle kunna 

genomföras och motsvarande inbesparingar eftersträvas i H-husets budget. Merparten av 

fastighetsprojekten var halvfärdiga vid årsskiftet och pågår ännu 2021. Uppföljningen av 

totalkostnaderna för de större enskilda projekten framgår ur bokslutet. Ett flertal projekt om några 

miljoner vardera sköts fram till kommande år. 

 

Den största enskilda apparaturinvesteringen är en Hybridscanner till OP med en budget om 1,4 

miljoner euro, följt av en genomlysningsapparat till röntgen om 0,45 miljoner euro. På grund av 

leveranssvårigheterna i samband med pandemin försenades mottagningsgranskningarna av 

apparaturen varför ingen fakturering skett under året. Finansieringen sker genom leasing.  

 

fortsätter... 
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Ur verksamhetsberättelsen i bokslutet framgår hur de verksamhetsmässiga målsättningarna har 

förverkligats. Öppenvårdens prestationer har ökat jämfört med 2019. Primärvårdsjourens besök 

ökade med närmare 20 % eftersom coronatestningen utfördes där. Varken somatiken eller 

psykiatrin uppnådde helt den uppställda målsättningen för antalet besök men antalet var ändå 3,3 

respektive 4,9 % fler än 2019.  

 

Prestationerna inom bäddavdelningsvården i olika former underskred den uppställda 

målsättningen och minskade också jämfört med 2019. Variationerna är stora mellan 

specialiteterna.  

 

Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning är separerade så att den patientgrupp 

som inskrivs som allmänmedicinska redan vid ankomsten via samjouren uppföljs separat, de blev 

982 vårddagar medan de som väntar på fortsatt vårdplats efter avslutad vård inom 

specialsjukvården uppgick till 1.447. Totala antalet vårddagar med förflyttningsfördröjning blev 

alltså 2.429 och jämfört med 2010 är det en minskning med 727 vårddagar eller 23 %. 

 

De bindande anslagen för den egna verksamheten, dvs. den egna verksamhetens nettokostnader 

överskriden den av fullmäktige uppställda nivån med 259.707,34 euro  medan de bindande 

anslagen för finansieringen och investeringarna ligger inom den av fullmäktige uppställda nivån. 

 

Sjukvårdsdistriktets överskott för räkenskapsperioden bokförs mot det egna kapitalet och utgör 

sålunda en ökning mot tidigare års ackumulerade överskott. Det ackumulerade överskottet är efter 

detta 6,1 miljoner euro. 

 

I samband med revisionen önskar BDO Ab att sjukvårdsdistriktet ger ett bekräftelsebrev som en 

del i revisionsprocessen. 

 

Bokslutet och bekräftelsebrevet som      BILAGA § 16/1-2 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen för sin del godkänner bokslutet i föreliggande 

form och överlämnar bokslutet till samkommunens revisor samt ger 

ordföranden och direktören fullmakt att underteckna 

bekräftelsebrevet till revisorn.  

 

STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

11.19. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 17    22.2.2021 
 
 
 

§ 17 Hörande på distans och begäran om sakkunnigutlåtande angående regeringens 

proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av 

välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 

i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse 

FD. 4 
Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har kallat Vasa sjukvårdsdistrikts sakkunnig till ett 

hörande på distans den 17 februari 2021, men har också begärt att få ett skriftligt 

sakkunnigutlåtande om tillhandahållandet av tjänster på svenska. Vid hörandet har 

samkommunen representerats av samkommunens direktör Marina Kinnunen som också avgett 

det skriftliga sakkunnigutlåtandet. 

 

Därutöver har riksdagens social- och hälsovårdsutskott kallat Vasa sjukvårdsdistrikts direktör 

Marina Kinnunen till ett hörande som hålls på distans den 19 februari 2020 samt begärt att få ett 

skriftligt sakkunnigutlåtande om interrimsförvaltningen och åtgärderna under övergångsfasen, i 

synnerhet till den del som de hänför sig till införandelagen. 

 

Samkommunsdirektörens sakkunnigutlåtanden    BILAGA § 17/1-2 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska anteckna samkommunsdirektörens 

sakkunnigutlåtanden för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

 

  



Protokoll sida 

12 (21) 

nr 2/2021 

 

 
 
Styrelsen    § 18     22.2.2021 
 
 
 

§ 18 Förnyande av delägaravtal för Fimlab Laboratoriet Ab 

 
FD 5 

Fimlab Laboratoriot Ab:s delägaravtal har ursprungligen ingåtts år 2011 mellan Birkalands 

sjukvårdsdistrikt, Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt och bolaget.  

 

Sedermera har bolagets ägarunderlag utvidgats med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt som 

anslöt sig till delägaravtalet med ett anslutningsavtal som ingicks år 2014 och med Päijät-Häme 

välfärdssamkommun som anslöt sig till delägaravtalet med ett anslutningsavtal som ingicks år 

2018.  

 

Utöver de ovanstående huvuddelägarna har Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands 

sjukvårdsdistrikt samt NordLab affärsverkssamkommun anslutit sig till bolaget med mindre 

ägarandelar som små delägare. Dessa små ägare anslöt sig till delägaravtalet år 2018 genom att 

underteckna ett anslutnings- och ändringsavtal.  

 

I det avtal som Vasa sjukvårdsdistrikt undertecknade år 2020 kom man överens om att Vasa 

sjukvårdsdistrikts aktieantal ska ökas och att distriktets ställning ska ändras så att distriktet blir 

huvuddelägare i bolaget samt att ändringar som hänför sig till detta ska göras i delägaravtalet. 

 

Med anledning av att ägarunderlaget i bolaget utvidgats har bolagets delägaravtal med dess 

många anslutnings- och ändringavtal blivit ett omfattande dokument där texten ställvis är svår 

att tolka och ställvis inte längre är aktuell.   

 

Bolaget har berett en uppdatering av delägaravtalet utgående från de riktlinjer som det fått av 

sina huvuddelägare. I det nya avtalet betonas bolagets ställning som anknuten enhet gentemot 

sina ägare men också den förvaltningsmodell som detta kräver. Dessa ändringar får inga 

konsekvenser för de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till de små delägarna. 

 

Det förnyade delägaravtalet för Fimlab Laboratoriot Ab   BILAGA § 18 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska besluta godkänna delägaravtalet för Fimlab 

Laboratoriot Ab. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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§ 19 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter 2021 

CÖL 2 

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 2021. Med erfarenhet kan det konstateras att utan riktade tilläggs-

satsningar blir det omöjligt att på lång sikt hålla köerna under kontroll.  

  

Inom det operativa ansvarsområdet blir man tvungen att ty sig till tilläggsarbete på den 

kirurgiska polikliniken/ortopedi och traumatologi:  

 

 På den ortopediska och traumatologiska polikliniken finns ett behov av att vårda 200 

patienter. Kostnaderna inklusive socialkostnaderna uppgår till 16 900,00 €.  

 Kostnaderna för skötarna uppgår till ca 4 680,00 €.  

 

Den uppskattade totalkostnaden för tilläggsarbetet inklusive socialkostnaderna på den ki-

rurgiska polikliniken kommer år 2021 att uppgå till 21 580,00 €.  

 

Brev av direktören för det operativa ansvarsområdet och överläkaren för ifrågavarande specialitet

          BILAGA § 19/1 

           

På det medicinska ansvarsområdet måste man under verksamhetsåret ty sig till 

tilläggsarbete på den kardiologiska polikliniken: 

 

• På den kardiologiska polikliniken har man ett behov av att sköta 50 förstabesök och 350 

återbesök till en kostnad på ca 67 600,00 €. 

• Kostnaderna för skötare och sekreterare uppgår till sammanlagt 12 480,00 € 

 

Den uppskattade totalkostnaden för tilläggsarbetet inklusive socialkostnaderna på den 

kardiologiska polikliniken kommer år 2021 att uppgå till cirka 80 080,00 €.  

 

Brev av direktören för det medicinska ansvarsområdet och överläkaren för ifrågavarande  

specialitet         BILAGA § 19/2 

      

På den radiologiska enheten uppgick kostnaden för det kliniska tilläggsarbetet år 2020 till 

sammanlagt cirka 225 740,00 €.  

Cirka 30 % av undersökningsutlåtandena skaffas genom köptjänster. Cirka 7 % av utlåtandena 

har skötts medelst tilläggsarbete. På röntgen är 7 av de 15 specialisttjänsterna besatta på heltid en 

av dem är besatt på deltid (60 %). Rekryteringen har inte lyckats i tillräcklig utsträckning. 

 

Undersökningsantalen i synnerhet i fråga om MRI- och CT-undersökningar tilltar kontinuerligt. 

I och med att andelen brådskande verksamhet och jourverksamhet tilltar så behöver man få  

fortsätter... 
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utlåtanden snabbt. I ett optimalt läge borde utlåtanden kunna fås inom 7 dygn, men för 

närvarande har man fastställt att ett mål om att de ska fås inom 14 dygn. Behovet av 

undersökningar utvärderas ständigt. 

 

Kostnaden för tilläggsarbetet inklusive socialkostnaderna uppskattas år 2021 uppgå till cirka 

225 740,00 €. 

 

Brev av överläkaren för radiologin      BILAGA § 19/3 

 

På patologienheten har man ett behov av att utföra undersökningar för hälsovårdscentraler 

och undersökningar som sänts till sjukhuset av enheter utanför sjukhuset i form av tilläggsarbete. 

Kostnaderna inklusive socialkostnaderna uppskattas på årsnivå uppgå till 65 000 €. 

 

Brev av patologiöverläkare Marcus Svartbäck     BILAGA § 19/4 

 

 

CÖL: föreslår att styrelsen beslutar att 

1. befullmäktiga ovan nämnda enheter att i behövlig omfattning 

förkorta köer inom ramen för deras egen budget i syfte att uppfylla 

kraven i vårdgarantin 

2. befullmäktiga chefsöverläkaren att underteckna de mertidsavtal 

som ska ingås med läkarna för tiden 1.2.2021–31.1.2022 

3. godkänna att chefsöverläkaren i medicinskt trängande situationer 

beviljar tillstånd att utöva tilläggsarbete utan ett giltigt 

styrelsebeslut. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 20 Verksamhetsplan för undervisning och utbildning i Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde 2020-2023 

CÖL 3 
I samband med beredningen av strategin för västkusten 2020-2023 beslutade ledningsgruppen 

för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde i november 2019 att uppdateringen av 

den undervisnings- och utbildningspolicy som upprättats för Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde för åren 2016-2018 ska påbörjas. I strategin för västkusten 2020-

2023 betonas ett starkt utbildnings- och forskningssamarbete inom Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde. Enligt visionen för Västkustens universitetssjukhus ska undervisning 

och forskning ha en stark ställning och närvaro på samtliga tre centralsjukhus.  

 

Den uppföljningsgrupp som sammanställdes för beredningen av undervisnings- och 

utbildningspolicyn för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde bestod av 

representanter för respektive sjukvårdsdistrikt och deras primärvårdsenheter, vilka ansvarar för 

undervisningen och utbildningen i distrikten, men även av representanter för universitet, 

yrkeshögskolor och den yrkesinriktade utbildningen i specialupptagningsområdet. Den 

uppföljningsgrupp som ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde 

tillsatte (3.6.2020) har i enlighet med sitt uppdrag under hösten 2020 berett en verksamhetsplan 

för undervisningen och utbildningen i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde för 

åren 2020-2023 i syfte att bidra till verkställandet av den strategi som utarbetats för västkusten.  

På grund av coronaepidemin i fjol våras så påbörjades uppdateringsarbetet först på hösten 2020. 

Chefsöverläkare Petteri Lankinen från Satakunta sjukvårdsdistrikt fungerade som ordförande för 

uppföljningsgruppen och utbildningschef Sirpa Saarni från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 

fungerade som sekreterare för gruppen.  

 

Medlemmarna i uppföljningsgruppen bedömde i sina egna respektive 

sjukvårdsdistrikt/utbildningsorganisationer hur den föregående undervisnings- och 

utbildningspolicyn för åren 2016–2018 hade blivit omsatt i praktiken och sammanställde också 

mål för perioden 2020-2023 utgående från den strategi som utarbetats för västkusten. Dessa 

uppgifter användes sedan som utgångspunkt för beredningen. Utgående från dessa uppgifter 

samt de utredningar och rapporter som sammanställdes om utbildningen och forskningen i 

samband med den tidigare beredningen av social- och hälsovården sammanställde en 

beredningsgrupp bestående av medlemmar i uppföljningsgruppen en verksamhetsplan för 

undervisningen och utbildningen i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde för åren 

2020-23, vilken behandlades vid uppföljningsgruppens sammanträde 9.11.2020 och 

presenterades för ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde 

26.11.2020. Beredningsarbetsgruppen bestod av: Anne Isotalo, Eija Kalliokoski, Anna-Kaisa 

Kautto, Päivi Rautava, Tiina Tarr, Camilla Strandell-Laine, sekr. Sirpa Saarni.  

 

 

fortsätter... 
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Syftet med verksamhetsplanen för undervisningen och utbildningen i Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde för åren 2020-2023 är att trygga: 

- ett tätt samarbete mellan servicesystemen inom social- och hälsovården och 

utbildningsorganisationerna 

- tillgången till en kompetent arbetskraft i framtiden  

- personalens omfattning och arbetsbelåtenhet genom upprätthållande och utvecklande av 

personalens kompetens 

- möjligheterna att utveckla ledarskapskompetensen och den kliniska kompetensen utgående 

från den föränderliga verksamhetsmiljön  

- förutsättningarna för en vetenskaplig påbyggnadsutbildning och forskning. 

 

Tyngdpunkten i utvecklingsverksamheten år 2020-2023 ligger i verksamhetsplanen på tre 

delområden: 1) Grund- och vidareutbildning, 2) Fortbildning och 3) Vetenskaplig 

vidareutbildning och forskningssamarbete. För respektive delområde har också mål och åtgärder 

fastställts.  

 

Genom att stärka undervisningen, utbildningen och forskningen kan man uppnå en högklassig, 

verkningsfull och säker vård och omsorg. Genom att sörja för att undervisningen, utbildningen 

och forskningen är av god kvalitet och verkningsfull samt tilldelas resurser kan man också trygga 

att specialupptagningsområdet upplevs som en attraktiv utbildnings-, praktik- och arbetsplats. 

 

Tillgången till en kompetent och stadigvarande arbetskraft tryggas i samarbete med 

tjänsteleverantörerna och utbildningsorganisationerna i området: 

- Genom en högklassig undervisning och handledning i moderna inlärningsmiljöer 

- Genom en planenlig och målinriktad introduktion 

- Genom en långsiktig, behovsinriktad och planenlig utveckling av personalens kompetens 

- Genom att erbjuda utbildnings- och karriärstigar.  

  

Ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde godkände den bifogade 

verksamhetsplanen för undervisningen och utbildningen i Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde under åren 2020-2023 vid sitt sammanträde 26.11.2020 och 

beslutade föra verksamhetsberättelsen till respektive sjukvårdsdistrikts styrelse för behandling i 

anslutning till lägesöversikten och rapporten om strategin för västkusten i början av år 2021.  

 

Respektive sjukvårdsdistrikt ansvarar för verkställandet och resurserna. Enligt rekommendation 

ska samarbetet stärkas. Uppföljningsgruppen kommer att fortsätta bistå verkställandet av 

verksamhetsplanen och kommunikationen om planen i samarbete med 

utbildningsorganisationerna och respektive sjukvårdsdistrikt. 

 

Verksamhetsplan för undervisning och utbildning i Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde under åren 2020-2023     BILAGA § 20 

 

 

fortsätter... 
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CÖL: föreslår, att styrelsen antecknar för kännedom den i bilaga anslutna 

verksamhetsplanen för undervisningen och utbildningen i Åbo 

universitetssjukhus specialupptagningsområde under åren 2020–

2023. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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§ 21 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 25.1.2021 

FD 6 

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. 

 

§ 4 Inrättande av tjänst (5) som regional servicechef för samkommunen för välfärdsområdet 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 5 Övriga eventuella ärenden 

Fullmäktigemotion/Motion gällande ersättning för handledning av studerande  

 

Fullmäktigeledamot Päivi Karppi föreslår att det i Vasa sjukvårdsdistrikt i fortsättningen 

utbetalas en ekonomisk ersättning (fem euro) åt handledaren för varje 

studerandehandledningsdag. 

 

Fullmäktigemotionen finns som bilaga     BILAGA § 21 

 

FD: Fullmäktigemotionen remitteras till chefsöverskötaren för beredning. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska 

1. konstatera att den inte har något att anmärka på lagenligheten i de 

beslut som fullmäktige fattat 25.1.2021. 

2. besluta remittera fullmäktigemotionen till chefsöverskötaren för 

beredning.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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§ 22 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. 

  



Protokoll sida 

20 (21) 

nr 2/2021 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   22.2.2021 

 

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: 10–14, 16 – 17, 20–22 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 15, 18–19 

 

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. 
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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 registratur 

(kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 23.2.2021. 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

registrator@vshp.fi 

 

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

fredag kl. 9-14. 

mailto:registrator@vshp.fi

