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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 14.6.2021 kl. 9.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   Ragnvald Blomfeldt 
Barbro Kloo   Katarina Holmqvist 
Hans-Erik Lindqvist  Riitta Kentala 
Åsa Blomstedt    Carl-Gustav Mangs 
Monica Sirén-Aura   Tomas Bäck 

 Greger Forsblom   Mikael Lindvall 

Mona Vikström    Carita Vik-Hästbacka 

Per Hellman    Nils-Johan Englund 
Ulla Hellén    Marianne Waltermann 
Raija Kujanpää    Erkki Aro 
David Pettersson   Luisa Tast 
Rainer Bystedt    Mia West 
Jan Ray    Annica Haldin 
 

Frånvarande: 
 
Sakkunniga:  
 
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 
 Arja Tuomaala   chefsöverskötare 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 60 - 75 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 14.6.2021 kl. 9.00  

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 60 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 61 Val av protokolljusterare 3 

§ 62 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 63 Lägesöversikt 5 

§ 64 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  chefsöverskötarens beslut 6 

§ 65 Mellanbokslut 30.4.2021 7 

§ 66 Ändring i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1.7.2021 9 

§ 67 Ägarstyrningssektionens strategi 11 

§ 68 Läget gällande förnyandet av UNA-avtalen 12 

§ 69 Vetenskaps- och forskningsstrategi för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde 2021–

 2025 13 

§ 70 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 15 

§ 71 Rättelseyrkan angående tjänsteval 17 

§ 72 Fullmäktigeledamöternas motioner och övriga initiativ 19 

§ 73 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 7.6.2021 20 

§ 74 Protokollförteckning 21 

§ 75 Eventuella övriga ärenden 22 
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Styrelsen    § 60 - 61    14.6.2021 
 
 
 

§ 60 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. 

 

 

 

 

§ 61 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:   
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Styrelsen    § 62      14.6.2021 
 
 
 

§ 62 Sammanträdets arbetsordning 

 

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

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

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

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

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

skäl förhindrar detta. 

 

 

STYR: 
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Styrelsen    § 63     14.6.2021 
 
 
 

§ 63 Lägesöversikt 

 

Dir. 17 

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 junimånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för juni 2021 för kännedom. 

 

STYR:   
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Styrelsen    § 64     14.6.2021 
 
 
 

§ 64 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 18 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 64/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 64/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 64/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 64/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 65     14.6.2021 

 

 

§ 65 Mellanbokslut 30.4.2021 

Dir 19  

Mellanbokslutet per 30.4.2021 representerar fortfarande en period som inte alls varit normal. 

Pandemin har hållit landet och sjukvårdsdistriktet i ett långt och hårt grepp. Först under maj 

månad har läget återgått till grundnivån och en from av normalisering har kunnat genomföras 

även om ovissheten om eventuella nya mutationer ständigt är närvarande. Vartefter större andel 

av befolkningen har fått vaccin har också utsikterna för en mera säker vardag förbättrats. 

Verksamheten har varit rätt normal under perioden även om takten inte varit den samma som 

under normala förutsättningar. Mellanbokslutet har uppgjorts på normalt sätt med utgångspunkt 

från sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Vissa utmaningar att hålla kostnadsnivån inom de 

budgeterade ramarna finns och det faktum att läkarbristen fortsätter inom samma områden som 

tidigare (psykiatri, radiologi och akut-medicin) gör det svårt att klara av budgetramarna. 

Faktureringen till kommunerna för den egna verksamheten är 2,1 miljoner större än budgeterat 

per 30.4.  

 

Mellanbokslutet per 30.4.2019 utvisar ett underskott om 1.379.754,37 euro. Faktureringen till 

medlemskommunerna uppgår till 76,5 miljoner euro eller 34,2 % av det budgeterade. De totala 

verksamhetsintäkterna uppgår till 88,7 milj. euro eller 32,9 %.     

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 33,7 % eller 87,3 miljoner euro. Av dessa utgör 

personalkostnaderna 36,9 miljoner euro eller 33,6 % av det budgeterade. Kostnaderna för 

material, förnödenheter och varor har förverkligats till 13,2 miljoner eller 35,2 % av budgeten 

medan köp av tjänster utgör 34,4 miljoner eller 34,5 %.  I köptjänsterna ingår kostnaderna för 

vård i andra inrättningar för ca 3 månaders användning. Kostnaderna för dessa per 30.4.2021 är 

11,6 milj. euro vilket är 0,1 miljoner mindre än vid samma tidpunkt 2020.  

 

Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 5,6 

miljoner eller 8 % högre än motsvarande period 2020. Kostnaderna för den egna verksamheten 

överstiger det budgeterade med 3,2 miljoner euro under de fyra första månaderna. 

Överskridningarna är förutom skyddsutrustning och omställningskostnader föranledda av 

pandemin, även i år köpta läkartjänster. 

 

Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 40% beroende på att coronatestningen sköts via 

samjouren för Vasa stads del. Om man bortser från den delen har öppenvårdsbesöken för-

verkligats till 35 % av målsättningen, vilket är gott med tanke på lugnare sommarverksamhet. 

Vårddagsfaktureringen för den krävande rehabiliteringen, specialgeriatrin och psykiatrin har 

även den förverkligats till 35 % av målsättningen. Drg-paketen å andra sidan som normalt står 

för ca hälften av faktureringen har förverkligats till endast 30,7 %, vilket direkt gör inkomster om 

ca 1,5 miljoner saknas. Volymen är mindre inom alla de somatiska ansvarsområdena.  

fortsätter… 
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Styrelsen    § 65     14.6.2021 

 

 

 

 

Drg-paketens antal har minskat med 4 % jämfört med motsvarande pe-riod 2020 och 7,5 % 

jämfört med 2019. Förflyttningsfördröjningspatienternas vårddagar har även minskat i och med 

pandemin och ligger sammantaget på 28.6 % av det planerade. Ekonomiskt är den minskningen 

ingen betydande förlust utan utgör snarare bättre förut-sättningar för den planerade 

verksamheten. 

 

Utmaningen för 2021 utgörs å ena sidan av volymminskningen med mindre intäkter när det gäller 

de somatiska vårdperioderna eller drg-faktureringen. Sommarens volymminskningar kommer att 

göra utmaningen ännu större. Å andra sidan av de överskridningar som sker främst när det gäller 

köptjänsterna. 

 

Under maj erhölls besked om årets understöd för de coronarelaterade kostnaderna. VSVD får 

1.036.897 euro. Det gör underskottet mindre inför nästa mellanbokslut men de verkliga 

utmaningarna med övriga kostnadsöverskridningar kvarstår. 

 

Mellanbokslutet        BILAGA § 65 

 

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

månaderna och uppmanar till fortsatt återhållsamhet samtidigt som 

man fort-sätter att utreda möjligheter till lösningar när det gäller 

kostnadsökningarna. 

 

STYR:   
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Styrelsen    § 66     14.6.2021 

 

 

 

§ 66 Ändring i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1.7.2021 

FD 13 
Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården justeras fr.o.m. 1.7.2021.  

Avgiftstaket för de totala avgifter som en klient behöver betala under ett år är  

fortsättningsvis 683 € per år.  

 

Förändringen innebär i praktiken att poliklinikbesök för alla under 18 år är gratis och att det för 

dessa inte heller uppbärs någon avgift för icke annullerade besök. 

Större förändringar sker inom den verksamhet som ännu finns inom kommunerna men beslut 

om dem fattas ännu av kommunerna fram till dess att verksamheten övergår till 

välfärdssamkommunen. 

 

Klientavgifterna är fr.o.m. 1.7.2021 således: 

 

Poliklinikavgift        41,20 €/besök 

-  uppbärs av alla som har fyllt 18 år (gäller även samjouren) 

-  uppbärs ej av personer som fortsätter tillbaka till annan vårdanstalt eller  

 kommunalt åldringshem 

Serievårdsavgift              11,40 €/besök 

-  faktureras högst 45 gånger/kalenderår 

-  uppbärs av alla som har fyllt 18 år 

Dagkirurgiavgift        135,10 €/besök 

- uppbärs även av icke 18 år fyllda 

Avgift för kortvarig anstaltsvård     48,90 €/vårddag 

-  barn under 18 år faktureras för högst 7 vårddagar/kalenderår 

-  om patienten flyttas till annan vårdanstalt uppbärs inte avgift vid den  

 remitterande vårdanstalten för den dag då patienten flyttas 

Avgift för kortvarig psykiatrisk vård        22,50 €/vårddag 

-  barn under 18 år faktureras för högst 7 vårddagar/kalenderår 

Avgift för långvarig anstaltsvård   

-  uppbärs enligt betalningsförmåga (inkomster) 

Rehabiliteringsavgift       16,90 €/vårddag 

Icke annullerat besök       50,80 €/ besök                                                                                          

-  uppbärs av alla som har fyllt 18 år 

 

Efterskänkning och nedsättning av avgift enligt Lagen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården (3.8.1992/734) 11 § tillämpas endast på avgifter för långvarig anstaltsvård. 

 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 66     14.6.2021 

 

 

 

 

 

FD: Föreslår att styrelsen beslutar 

1. tillämpa klientavgifter enligt Lagen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården från 1.7.2021. 

2. att något efterskänkande eller nedsättning av vårdavgifterna inte 

tillämpas inom Vasa sjukvårdsdistrikt och att den enda vårdavgift 

som individuellt prövas är långvårdsavgiften. 

 

STYR:   
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Sektionen för ägarstyrning  § 19    15.4.2021 
Styrelsen    § 67     14.6.2021 

 

 

§ 19 Ägarstyrningsstrategi 

 

I enlighet med det direktiv som samkommunens styrelse har godkänt för ägarstyrningen har 

sektionen för ägarstyrningen till uppgift att bland annat bereda en uppdatering av ägarstrategin 

till samkommunens styrelse för att tillmötesgå de förändringar som skett i verksamhetsmiljön. 

 

Ägarstyrningssektionen förde vid sitt sammanträde 23.9.2020 § 35 en diskussion om 

ägarstyrningsstrategin och beslutade uppdatera strategin för den nya välfärdssamkommunen. 

Välfärdssamkommunens strategi är så pass långt hunnen att man nu också kan bereda en 

ägarstyrningsstrategi. 

 

Ett utkast till ägarstyrningsstrategi för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har 

anslutits som bilaga.  BILAGA § 19 

 

FD:  Sektionen för ägarstyrningen beslutar föreslå att styrelsen ska godkänna 

samkommunens ägarstyrningsstrategi.   

 

SFÄ:   Sektionen för ägarstyrningen beslutar föreslå att styrelsen ska godkänna 

samkommunens ägarstyrningsstrategi.   

 ________ 

 

§ 67 Ägarstyrningssektionens strategi 

FD 14  
 Sektionen för ägarstyrningen har vid sitt sammanträde 15.4.2021 behandlat samkommunens 

ägarstyrningsstrategi och beslutat föreslå att styrelsen ska godkänna samkommunens 

ägarstyrningsstrategi. 

Ägarstyrningsstrategin      BILAGA § 67 

 
FD:  föreslår att styrelsen ska besluta godkänna ägarstyrningsstrategin. 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 68     14.6.2021 
 

 
 
 

§ 68 Läget gällande förnyandet av UNA-avtalen 

FD 15  
Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har 19.4.2021 §41 godkänt att avtalen mellan ägarkunderna 

och UNA Ab förnyas. För att detta avtalspaket ska träda i kraft måste avtalsvillkoren godkännas 

av alla aktieägare i föreliggande form. En del av de sjukvårdsdistrikt/välfärdssamkommuner som 

använder TietoEvry:s produktpaket LifeCare har ömsesidigt kommit överens om att de ska 

använda och vidareutveckla LifeCare-programmet i åtminstone fem års tid. Styrelsen för Eksote 

har som medlem i gruppen beslutat att sammanslutningen inte ska godkänna 

avtalsförändringarna och gett direktören befogenhet att förhandla om ett frigörande från 

avtalsvillkoren. Därefter har många andra organisationer i sina styrelser också gett liknande 

förhandlingsbefogenheter. Juridiskt innebär det här att ändringen av avtalen faller i föreliggande 

form och att de gamla avtalen fortfarande är i kraft. Under de förhandlingar som ska föras på 

sommaren och hösten 2021 fastställs det i vilken form och i vems ägo UNA Ab fortsätter.  

 

Vasa sjukvårdsdistrikt har haft som avsikt att frigöra sig från UNA-kärnan redan ifjol och därefter 

delta endast i blankettprogrammet. Ifall många organisationer nu lösgör sig från UNA så kommer 

det här att leda till att kostnaderna för de organisationer som blir kvar i bolaget påtagligt kommer 

att öka. För Vasa sjukvårdsdistrikt innebär det här i princip att kostnaderna för bara blanketterna, 

av vilka ännu inte en enda är i användning i distriktet, kommer att bli orimligt höga. 

Ibruktagandet kommer enligt planerna åtminstone inte att ske år 2021.  

 

Med beaktande av denna nya information har Vasa sjukvårdsdistrikt all anledning att omvärdera 

sitt medverkande i UNA Ab och  antingen helt säga upp avtalet eller inleda förhandlingar med 

bolagets ledning om en fortsättning i UNA och de möjligheter som detta kunde erbjuda Vasa 

sjukvårdsdistrikt. I fråga om det alternativ där avtalet sägs upp så bör man gå in för att förhandla 

om en möjlighet att tillgodogöra sig av bolagets befintliga lösningar och om rättigheterna till att 

använda dessa.  

 

FD:  föreslår att styrelsen ska besluta: 

1. ge sjukvårdsdistriktets direktör befogenhet att inleda förhandlingar 

med UNA Ab om villkoren för samarbetet, inklusive om de 

ovanstående element eller alternativt om ett lösgörande från 

bolaget; och 

2. ge sjukvårdsdistriktets direktör befogenhet att vid behov säga upp 

avtalen i juni 2021 så att de löper ut innan utgången av innevarande 

år på villkor att uppsägningen kan hävas såvitt man under 

uppsägningstiden når ett förhandlingsresultat.   

  

Det slutgiltiga beslutet om denna helhet fattas i styrelsen när 

förhandlingarna har slutförts.  

STYR:  
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Styrelsen    § 69    14.6.2021 
 
 
 

§ 69 Vetenskaps- och forskningsstrategi för Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde 2021–2025 

Dir 20 
För att Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde ska kunna tillhandahålla en 

högklassig patientvård och en undervisning på universitetsnivå måste även forskningen vara 

högklassig. Styrkan i upptagningsområdet skapas genom att många sjukhus, universitet och 

högskolor, forskningsinstitut och primärvårdsenheter ligger nära varandra och bedriver 

samarbete, utan att förglömma tvåspråkigheten. En nationellt och internationellt 

konkurrenskraftig forsknings- och innovationsverksamhet stärker organisationerna och 

näringslivet i specialupptagningsområdet. 

 

En vetenskaplig forskning skapar en grund för en verkningsfull patientvård och kundinformation. 

En högklassig vetenskaplig forskning är också viktig med tanke på utbildningen av yrkesutbildade 

personer inom hälso- och socialvården men också för tryggandet av en kompetent personalresurs. 

 

Det samarbete som bedrivs inom hälso-, sjuk- och socialvården på både basnivån och den 

högspecialiserade nivån kommer att fördjupas under strategiperioden. Den högklassiga forskning 

som bedrivs i specialupptagningsområdet i syfte att trygga vården är något som måste tas i 

beaktande i samband med de kommande förändringarna. Det allt tätare samarbetet måste även 

tas i beaktande i verkställandet av forskningsstrategin. På samtliga verksamhetsenheter inom 

hälso-, sjuk- och socialvården i specialupptagningsområdet måste man se till att det finns goda 

förutsättningarna för att idka vetenskaplig forskning. 

 

De aktörer som tillhandahåller specialiserad sjukvård i specialupptagningsområdet har ett 

regionalt anordnandeansvar och ett nationellt samarbetsansvar för den forsknings- och 

utvecklingsverksamhet som bedrivs inom deras uppgiftsområde. Den forskning som bedrivs inom 

primärvården i området samordnas av primärvårdsenheten för Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde. 

 

De allt knappare forskningsresurserna och oron för det avtagande antalet forskare men också det 

tilltagande behovet av evidensbaserad, högklassig och verkningsfull hälso-, sjuk- och socialvård 

medför att den vetenskapliga forskningens roll måste stärkas i specialupptagningsområdet. 

 

Denna vetenskaps- och forskningsstrategi bidrar till att skapa en grund för verkställandet och 

utvecklandet av hälsoforskningen i området men även för tryggandet av en evidensbaserad, 

verkningsfull, högklassig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

En förståelse för sjukdomar, ett förebyggande av sjukdomar och en tidig identifiering av 

sjukdomar samt en verkningsfull behandling av sjukdomar är en styrka i 

forskningsverksamheten, liksom sjukvården och främjandet av den individuella hälsan och 

välfärden. Prover av mänskligt ursprung och de informationslager som finns inom hälso- och 

sjukvården samt en forskning av servicesystem som används inom hälso-, sjuk- och socialvården 
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fortsätter... 

Styrelsen    § 69    14.6.2021 

 

 

 

utgör forskningsfält som i nuläget utvecklas kraftigt. Under strategiperioden avser man stärka 

följande forskningsfält: forskning i kompetensen och välbefinnandet hos yrkesutbildade personer 

inom hälso- och sjukvården, forskning i preventiv hälso- och sjukvård samt rehabilitering, 

forskning som bedrivs i primärvårdens och socialvårdens verksamhetsmiljöer samt forskning 

som anknyter till utvärdering och verkningsfullhet. 

 

Kreativa atmosfärer, forskningsfinansiering, attraktiva forskningskarriärer och 

forskningsarbetets verksamhetsmiljöer, tillämpning av forskningsresultat samt synlighet och 

samhällelig påverkan utgör kritiska framgångsfaktorer. I strategin fastställs också mätare som ska 

användas för att mäta måluppfyllelsen. 

 

Ansvaret för verkställandet och för uppföljningen av förverkligandet av denna vetenskaps- och 

forskningsstrategi som upprättats för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde ligger 

hos organisationerna och verksamhetsenheterna i området. Den måluppfyllelse som anknyter till 

vetenskaps- och forskningsstrategin rapporteras en gång per år till ledningsgruppen för Åbo 

universitetssjukhus specialupptagningsområde. 

 

Vetenskaps- och forskningsstrategin för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde 

2021–2025         BILAGA § 69 

 

Ledningsgruppen för specialupptagningsområdet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 

25.3.2021. Ledningsgruppen för Vasa sjukvårdsdistrikts kommunförbund behandlade ärendet 

1.6.2021. Medlemmarna i ledningsgrupperna hade inte något att anmärka på. Styrelsen för 

Satakunta sjukvårdsdistrikt godkände vetenskaps- och forskningsstrategin 24.5.2021.  

 

DIR: föreslår att samkommunstyrelsen ska godkänna den i bilaga anslutna 

vetenskaps- och forskningsstrategin för Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde 2021–2025 samt förordna 

chefsöverläkaren att följa upp hur vetenskaps- och forskningsstrategin 

blir omsatt i praktiken. 

 

STYR:  
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§ 70 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 

FD 16  

En kund har krävt att hen till fullo ska kompenseras för de kostnader som åsamkats av 

användningen av läkemedlet Lynparza. De kostnader som användningen av läkemedlet åsamkat 

uppgår till 3 022 euro. 

 

Läkaren har skrivit ett recept till kunden och instruerat att vänta på FPA:s ersättningsbeslut innan 

hen anskaffar läkemedlet. Kunden har likväl i strid med instruktionerna anskaffat läkemedlet 

innan FPA:s ersättningsbeslut. I det skede när kunden redan hade anskaffat läkemedlet tog FPA 

beslut om att läkemedlet inte ska ersättas. 

 

Skadeståndsbeslut har delegerats till juristen. Ersättningsyrkandet har behandlats enligt 

skadeståndslagen (412/1974) och sjukvårdsdistriktets skadeståndsprocess. Enligt den erhållna 

redogörelsen har det inte uppstått något fel i vården. Inget uppsåt eller vållande har heller kunnat 

iakttas i verksamheten på sjukhuset. Med anledning av detta så har ersättningsyrkandet 

förkastats. 

 

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

som lyder under bl.a. styrelsen 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 12 maj och begäran om omprövning 

har inkommit den 25 maj. 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.. 

Kunden har inkommit med en begäran om omprövning av skadeståndsbeslutet. Kunden har 

dessutom krävt att hen till fullo ska kompenseras för de kostnader som åsamkats av 

användningen av läkemedlet Lynparza. De kostnader som användningen av läkemedlet åsamkat 

uppgår till 3 022 euro. I begäran om omprövning framförs ingen ny information som skulle 

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

skadeståndsbeslutet. 

 

Skadeståndsbeslut och begäran om omprövning    BILAGA § 70/1-2 

 

 

fortsätter… 
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FD:  föreslår att styrelsen efter en granskning av ärendet ska besluta att 

förkasta begäran om omprövning. I begäran om omprövning har ingen 

ny information framförts som skulle kräva en ändring av 

skadeståndsbeslutet. 

 

STYR:  
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§ 71 Rättelseyrkan angående tjänsteval 

CÖL 10 
Överläkaren i anestesi har 17.5.2021/§2 valt tjänsteinnehavare till tjänsten (C1V11143)) som 

avdelningsöverläkare i anestesi. Tjänstens formella kompetenskrav har varit special-

läkarrättigheter inom ifrågavarande specialområde och god förmåga att i tal och skrift använda 

svenska och finska språken. Tjänsten har lockat sammanlagt 3 sökande, varav alla har varit 

behöriga.  

 

Rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från beslutets delgivande. En av de sökande har 

inom laga tid framställt ett rättelseyrkande över valet. Rättelseyrkandet ska därför prövas. 

Ändringssökanden motiverar sitt rättelseyrkande huvudsakligen med att hen har mycket längre 

arbetserfarenhet än den valda.  Alla tre sökande har kallats till intervju.  

 

Beslutet över val av tjänsteinnehavare, rättelseyrkandet, svaromålet från operativa an-

svarsområdets direktör samt annonsen finns som bilaga. 

 

I ärendet hänvisas till grundlagen 125.2 § ”De allmänna utnämningsgrunderna för offentliga 

tjänster är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Dessutom enligt 6 § i lag om 

kommunala tjänsteinnehavare ” Den som anställs i ett tjänsteförhållande skall dessutom ha 

särskilt föreskriven eller av kommunen bestämd särskild behörighet”. 

 

När Vasa sjukvårdsdistrikt väljer personal görs det alltid en helhetsvärdering av sökandena i 

förhållande till arbetsuppgifterna.  

 

Operativa ansvarsområdets direktör har i sitt svaromål redogjort för processen och den 

helhetsbedömning som lett till valet av ifrågavarande person till tjänsten. När det görs en 

helhetsbedömning är aldrig enbart ett kriterium avgörande. Chefen för operativa ansvars-

området har i sitt svar lyft upp den administrativa erfarenheten och specialkompetensen. I detta 

fall fanns det inte heller i de formella kompetenskraven eller i annonsen nämnt att 

arbetserfarenhet skulle vara det avgörande kriteriet. Båda hade tillräcklig relevant arbets-

erfarenhet. Arbetsgivaren gör en helhetsbedömning där man främst beaktar kompetensen för 

uppgiften, lämplighet i arbetsgemenskapen och med beaktande av erfarenhet. 

 

Mot bakgrund av den i ärendet företedda utredningen har rekryteringsprocessen utförts korrekt 

och valet till den ifrågavarande tjänsten är väl underbyggt. 

 

Rättelseyrkan        BILAGA § 71 
Annons, Val av arbetstagare       Tilläggsmaterial § 71/1-2 
 
 

fortsätter... 
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CÖL: föreslår att styrelsen förkastar rättelseyrkandet och att beslutet 

17.5.2021/§ 2 står fast. De i rättelseyrkandet framställda grunderna 
föranleder ingen anledning att ändra på besluten.  

 
STYR:            
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§ 72 Fullmäktigeledamöternas motioner och övriga initiativ 

FD 17  
Enligt 116 § i samkommunens nya förvaltningsstadga har fullmäktigegrupperna och 

fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller samkommunens 

verksamhet och förvaltning när de ärenden som anges i kallelsen till sammanträdet har 

behandlats. Styrelsen ska årligen före utgången av juni månad lämna en förteckning till 

fullmäktige över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till styrelsen 

men som fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. 

 

För tillfället har samkommunen inte en enda motion som lämnats in av fullmäktigeledamöter 

obehandlad. 

 

Enligt 118 § i förvaltningsstadgan har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser 

som har verksamhet inom samkommunen rätt att komma med initiativ i frågor som gäller 

samkommunens verksamhet. Styrelsen ska årligen före utgången av juni månad för fullmäktige 

lägga fram en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges 

behörighet och över de åtgärder som har vidtagits på grund av initiativen. 

 

För tillfället har samkommunen ett dylikt initiativ som avses i 118 § av förvaltningsstadgan under 

beredning: 

 

- Utvidgning av screening av bröstcancer. Detta initiativ tas till behandling i samband med 

beredningen av välfärdssamkommunen. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska anteckna 

ovanstående redogörelse för kännedom. 

 

STYR:  
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§ 73 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 7.6.2021 

FD 18 

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. 

 

§ 18 Revisionsberättelsen för år 2020, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet  

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2020 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 20 Strategin för Österbottens välfärdsområdes samkommun 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 21 Godkännande av förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 22 Godkännande av arvodes- och resestadga för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

FD: Beslutet får verkställas. 

 
§ 23 Viljeyttring om Kronobys social- och hälsovård i samband med välfärdsområdesreformen  

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 24 Höstens mötestider  

FD: Beslutet kräver inga åtgärder. 

 

§ 25 Komplettering av bindningsregistret på basen av inlämnade nya bindningsanmälningar/ komplettering 

av uppgifter 

FD: Beslutet kräver inga åtgärder. 

 

FD:  föreslår, att styrelsen ska konstatera, att den inte har något att anmärka 

på lagenligheten i de beslut som fullmäktige fattat 7.6.2021. 

 

STYR:  
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§ 74 Protokollförteckning 

FD 19 
Protokoll från Psykiatriska delegationen, 20.5.2021   BILAGA § 74 
 
 

FD:  föreslår, att protokollet antecknas för kännedom. 
 
STYR:   
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§ 75 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. 

 

 

 


