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§ 142 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 
 
 

§ 143 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Per Hellman och Hans-Erik Lindqvist. 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 

 
 
 

§ 144 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände enhälligt arbetsordningen med det tillägget att § 153 

behandlas direkt efter § 145. 

 __________ 
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Styrelsen 136 28.8.2017 

Styrelsen 145 18.9.2017 

 

§ 136 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

 

Svd:s dir. 33 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av den ramdiskussion som styrelsen förde på sitt 

sammanträde den 24 april 2017 och det sparprogram som framtagits inom ramen för pro-

jektet VCS 2025. 

 

Målsättningen var att minska kostnaderna med 2 miljoner för 2018 jämfört med budgeten 

2017. Efter ramdiskussionerna har förutsättningarna förändrats och sotereformen framflyt-

tats med ett år. Den ursprungliga målsättningen i strategipaketet VCS 2025 kvarstår, dvs. att 

minska kostnaderna med totalt 11 % med början 2016 genom att anpassa den egna verksam-

heten till behovet och öka produktiviteten samt effektivera och utveckla processerna. An-

passningen fortsätter men det finns inte längre förutsättningar att göra 1,5 miljoners inbe-

sparingar i den egna verksamhetens personalkostnader under 2018. Dessutom ökar enbart 

medicinkostnaderna med drygt en miljon euro redan innevarande år. 

 

Kostnaderna för den egna nuvarande verksamheten kalkyleras i föreliggande budgetförslag 

bli 2,3 miljoner högre än i budgeten 2017. I förslaget ingår ett tiotal nya befattningar och ett 

antal tjänstebenämningsförändringar. De största inbesparingarna åstadkoms genom att om-

organisera verksamheten men nuvarande utrymmen medger inte alla de omstruktureringar 

som ännu kunde sänka kostnaderna ytterligare.  Budgetökningen inom den egna nuvarande 

verksamheten består av 1,3 miljoner euro i ökade medicinkostnader och 0,5 miljoner i resur-

sökningar och andra mindre poster. Dessutom medtas 0,5 miljoner i rivningskostnader för 

det gamla H-huset och NO-delen. Dessa fastighetsrelaterade kostnader är alltså inte normala 

återkommande verksamhetskostnader men kan inte heller hänföras till investeringarna. 

 

Till den egna verksamheten kommer dessutom genom övertagande av verksamhet ytterligare 

drygt 6 miljoner euro. Två bäddavdelningar, en för den krävande rehabiliteringen och en 

psykogeriatrisk/allmänmedicinsk avdelning samt instrumentvårdsverksamheten från Vasa 

stad för totalt 4,5 miljoner. För den regionala hjälpmedelscentralen överförs kostnader från 

samtliga medlemskommuner, främst i form av hjälpmedelskostnader och därutöver reserve-

ras medel för iståndsättning av utrymmen. Totala kostnadsökningar för hjälpmedelscen-

tralen blir 1,5 miljoner euro.  

 

I förslaget har ännu inte tagits ställning till den köpta vården från andra inrättningar. Hittills 

ser det ut som att budgetnivån för 2017 är på en lämplig nivå men vi inväntar augusti må-

nads faktureringar innan vi tar ställning till den. 

 

Kostnadsökningen är totalt 2,4 % utöver övertagandet av verksamheten från Vasa stad och 

de övriga kommunerna. Överföringarna torde vara kostnadsneutrala eftersom motsvarande 

kostnader då inte finns i kommunernas egna budgeter.   fortsätter 



          Ärendesida 5 (22) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 
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Investeringsförslaget uppgår till ca 34 miljoner i nuvarande kalkyler men dessa genomgås 

ännu på detaljnivå och omprioriteras. Av dessa utgör det nya H-huset 10 miljoner och övriga 

fastighetsinvesteringar 16 miljoner. Resten utgör apparatur och it-program. 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en 

diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten 

och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna 

under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-

ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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§ 145 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

Svd:s dir. 35 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av ramdiskussioner och senare diskussioner i sty-

relsen samt det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet VCS 2025. 

 

Kostnaderna för den egna nuvarande verksamheten kalkyleras i föreliggande budgetförslag 

bli 2,3 miljoner högre än i budgeten 2017. I förslaget ingår ett tiotal nya befattningar och ett 

tjugotal tjänstebenämningsförändringar. För eventuella lönejusteringar har i nuläget medta-

gits 0,45 %. Inbesparingar görs och de största åstadkoms genom att omorganisera verksam-

heten men nuvarande utrymmen medger inte alla de omstruktureringar som ännu kunde 

sänka personalkostnaderna ytterligare. Kostnadsökningarna består så gott som i sin helhet 

av ökade kostnader för mediciner samt rivning av de fastigheter som skall ge rum för nya H-

huset. 

 

Till den egna verksamhetens kostnadsökningar läggs genom övertagande av verksamhet yt-

terligare drygt 6 miljoner euro. En bäddavdelning för den krävande rehabiliteringen och en 

psykogeriatrisk/allmänmedicinsk avdelning samt instrumentvårdsverksamhet övertas från 

Vasa stad till en kostnad om totalt 4,5 miljoner. För den regionala hjälpmedelscentralen 

överförs kostnader från samtliga medlemskommuner, främst i form av hjälpmedelskostna-

der och därutöver reserveras medel för iståndsättning av utrymmen. Totala kostnadsökning-

ar för hjälpmedelscentralen blir 1,5 miljoner euro. Dessa kostnader finns i dag i kommuner-

nas egna budgeter och överförs 2018 varför det inte utgör någon total ökning. I förslaget har 

ännu inte tagits ställning till den köpta vården från andra inrättningar men för närvarande 

kalkylerar vi med en 0-budget eftersom budgeten för 2017 ser ut att hålla. 

 

Kostnadsökningen är totalt 2,4 % utöver övertagandet av verksamheten från Vasa stad och 

de övriga kommunerna. Överföringarna borde vara kostnadsneutrala eftersom motsvarande 

kostnader då inte finns i kommunernas egna budgeter. 

 

Investeringsförslaget uppgår till ca 34 miljoner i nuvarande kalkyler men dessa genomgås 

ännu på detaljnivå och omprioriteras. Av dessa utgör det nya H-huset 10 miljoner och övriga 

fastighetsinvesteringar 16 miljoner. Resten utgör apparatur och it-program. Investeringspro-

grammet för de kommande fem åren uppgår till 200 miljoner. 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en 

diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten 

och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna 

under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-

ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 146 Markanvändningsavtal för centralsjukhusområdet 

Svd:s dir. 36 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige har 29.5.2017 godkänt att sälja markområdet där Vasa 

centralsjukhus står till Vasa stad. Försäljningen var villkorlig till den delen att landskapsla-

gen skulle godkännas. Därtill har ett besvär framförts mot beslutet.  Eftersom beslutet inte 

kan verkställas har det inverkan på den pågående processen med stadsplanen för Sandviks-

området. 

 

För att stadsplaneändringen av Sandviksområdet skall kunna gå framåt måste Vasa stad och 

Vasa sjukvårdsdistrikt i stället göra ett markanvändningsavtal. Markägaren skall stå för de 

kostnader som förorsakas eftersom markägaren initierat stadsplaneändringen. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt har förhandlat med Vasa stad och utgångsläget är det att om affären 

går igenom så står den nya ägaren, Vasa stad, för kostnaderna för infrastrukturen men om 

tomten blir i Vasa sjukvårdsdistrikt ägo skall sjukvårdsdistriktet stå för kostnaderna. Kost-

naderna har gemensamt beräknats till 3.738.000 euro. 

 

Markanvändningsavtal    BILAGA § 146/1 

Bilaga 1 till avtalet     BILAGA § 146/2 

 

Samtidigt har det kommits överens om en justering av tomtgränserna så att de bättre mots-

varar dragningen av trafiknätet. Vasa sjukvårdsdistrikt avstår från 2761,9 m2 och får 1040,1 

m2. För skillnaden ersätter staden 100 euro per m2. Justeringen är utmärkt i bilaga1 till 

markanvändningsavtalet. 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen godkänner markanvändningsavtalet och de 

områdesjusteringar som föreslås i bilagan. 

 

STYR: styrelsen godkände enhälligt förslaget. Styrelseordförande Hans 

Frantz, styrelsemedlemmarna Raija Kujanpää och Barbro Kloo 

anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. Som pa-

ragrafens ordförande fungerade viceordförande Per Hellman. 

 __________ 
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§ 147 Föravtal för försäljning av markområden 

Svd:s dir. 37 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige har 29.5.2017 godkänt att sälja markområdena i Sandvi-

ken och Roparnäs till Vasa stad. Försäljningen var villkorlig till den delen att landskapslagen 

skulle godkännas. Därtill har ett besvär framförts mot beslutet. Eftersom beslutet inte kan 

verkställas är det motiverat att parterna uppgör ett föravtal där villkoren finns fastställda. Ett 

skilt avtal har slutits för Sandviksområdet och ett skilt för Roparnäsområdet. 

 

Föravtal Sandviksområdet    BILAGA § 147/1 

Föravtal Roparnäsområdet    BILAGA § 147/2 

 

 
SVD:s DIR.: styrelsen torde godkänna de bägge föravtalen. 

 

STYR: styrelsen godkände enhälligt förslaget. Styrelseordförande Hans 

Frantz, styrelsemedlemmarna Raija Kujanpää och Barbro Kloo 

anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. Som pa-

ragrafens ordförande fungerade viceordförande Per Hellman. 

  __________ 
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§ 148 Jesper Ekelunds lön som chefsöverläkare 

Svd:s dir. 38 

Styrelsen valde vid sitt sammanträde 28.8.2017 medicine doktor Jesper Ekelund till tjänsten 

som chefsöverläkare.  

Han har nu meddelat att han tar emot tjänsten. 

Enligt planerna sker tillträdandet i tjänsten i mars 2018.  

 

Styrelsen får nu ta ställning till ett förslag till lönesättning. Bilagan delas till styrelsemed-

lemmarna vid sammanträdet.   BILAGA § 148 

 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att styrelsen ska godkänna det vid sammanträdet fram-

förda förslag till Jesper Ekelunds lön som chefsöverläkare. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 149 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 39 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 149 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 149 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 149 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 149 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 150 Internationella sjukhuskongressen i Taipei 7-8.11.2017 

FD 48 

Den 41:a internationella sjukhuskongressen hålls 7-9.11.2017 i Taipei i Taiwan. Arrangör är 

som tidigare IHF (Internationella sjukhusförbundet). Kongressen vänder sig till beslutsfat-

tare och ledare inom sjukhusadministration. Programmet finns i bilaga. 

 

Taipei IHF 7-9.2017   BILAGA § 150 

 

 
FD:  styrelsen torde besluta om sitt deltagande. 

 

STYR: styrelsen beslöt enhälligt att styrelseordförande Hans Frants, le-

damot Mona Vikström samt förvaltningsdirektör Olle Gull del-

tar. 

  __________ 
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§ 151  Påbörjande av utredning om sammanslagning av Vasa centralsjukhus och Ja-

kobstads sjukhus röntgenenheter 

CÖL 14 

Tjänstemannaledningen vid Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus har fört diskuss-

ioner om en sammanslagning av röntgenenheterna vid dessa sjukhus i syfte att uppnå stor-

driftsfördelar i produktionen samt för att kunna tillgodogöra utrustningskapaciteten och 

personalens kompetens så mångsidigt och ändamålsenligt som möjligt till godo för bägge 

sjukhus.  

 

Merparten av undersökningarna är sådana att t.ex. den radiolog som ger utlåtanden om dem 

inte behöver finnas på plats såvitt samtliga undersökningar kan genomföras säkert med 

tanke på såväl strålsäkerheten som administreringen av kontrastmedel och övriga läkemedel.  

 

Överläkaren för radiologi vid Jakobstads sjukhus fungerar redan nu på utsatt tid som över-

läkare för radiologin vid Vasa centralsjukhus, vilket för Jakobstads sjukhus del torde vara en 

faktor som stöder en eventuell sammanslagning av enheterna. 

 

De ledande tjänstemännen anser med anledning av ovan beskrivna orsaker det skäligt att 

behoven och möjligheterna att sammanslå dessa två enheter ska utredas redan innan de or-

ganisationsförändringar som ska verkställas inom ramen för vårdreformen, exempelvis re-

dan vid årsskiftet. 

 

 

CÖL: Föreslår att styrelsen ska ge i uppdrag att inleda förhandlingar 

om en eventuell sammanslagning av röntgenenheterna vid Vasa 

centralsjukhus och Jakobstads sjukhus. 

 
STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 152  Påbörjande av utredning om sammanslagning av Vasa centralsjukhus och Ja-

kobstads sjukhus laboratorieenheter 

CÖL 15 

Tjänstemannaledningen vid Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus har fört diskuss-

ioner om en sammanslagning av laboratorieenheterna vid dessa sjukhus i syfte att uppnå 

stordriftsfördelar i produktionen samt för att kunna tillgodogöra utrustningskapaciteten och 

personalens kompetens så mångsidigt och ändamålsenligt som möjligt till godo för bägge 

sjukhus.  

 

Jakobstads sjukhus laboratorium är till personalresurserna (bl.a. bara en kemist) och till sin 

verksamhetsvolym synnerligen litet för att i egen regi kunna bedriva en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet i ett läge där laboratorierna i en stor del av Finland redan har 

sammanslagits så att verksamheten vid laboratorierna omfattar hela specialupptagningsom-

råden.  

 

De ledande tjänstemännen anser med anledning av ovan beskrivna orsaker det skäligt att 

behoven och möjligheterna att förena dessa två enheter ska utredas redan innan de organi-

sationsförändringar som ska verkställas inom ramen för vårdreformen, exempelvis redan vid 

årsskiftet. 

 

 

CÖL: Föreslår att styrelsen ska ge i uppdrag att inleda förhandlingar 

om en eventuell sammanslagning av laboratorieenheterna vid 

Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus.  

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 153 Språket i journalhandlingar 

CÖSK 9 

Under den senaste tiden har man i offentligheten fört diskussioner om klientens rätt att få 

epikriser på det egna modersmålet, dvs. på antingen svenska eller finska. Medlemmarna i 

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse fick en lägesöversikt i ärendet 28.8.2017. Efter det här sam-

manträdet har man utrett ärendet noggrannare och uppgjort en utvecklingsplan för att för-

bättra situationen. 

 

Översikt över rättsläget 

 

Det finns inget klart svar i lagstiftningen på huruvida epikriser eller motsvarande dokument 

som sänds till klienter automatiskt ska översättas. Det finns inga specialbestämmelser om 

språket i journalhandlingar. De bestämmelser som man tyr sig till vid tolkningen finns i 

grundlagen, språklagen, lagen om patientens ställning och rättigheter, hälso- och sjukvårds-

lagen, förordningen om journalhandlingar samt i konventionen angående skydd av de 

mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av bio-

logi och medicin.  

 

Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) officiella ställning till språket i journalhandlingar 

hittas i den handbok som uppgjorts för hälso- och sjukvården: Potilasasiakirjojen laatiminen 

ja käsittely (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:4).  I handboken konstateras att 

patientberättelser – och merparten av andra journalhandlingar – är till för att betjäna pati-

entens vård och den kommunikation som förs mellan yrkespersoner och verksamhetsenheter 

inom hälso- och sjukvården. De är inte administrativa handlingar, såsom exempelvis räk-

ningar och svar på anmärkningar som tillställts av patienter, och uppgörs därför inte primärt 

för att de ska tillställas patienten. Därmed så kan inte bestämmelser i exempelvis språklagen 

om användningen av svenska och finska direkt tillämpas i frågan om journalhandlingar.  

 

I statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2013 konstateras att myn-

digheter har olika uppfattningar om skyldigheten att bland annat ge sammandrag av vården 

på patientens språk. 

 

Riksdagens justitieombudsman har i sitt avgörande 1962/4/09 ansett att patienten har en 

rätt att få en sammanfattning av vården på sitt modersmål (svenska eller finska), om inte pa-

tienten meddelat att handlingen inte behöver översättas. I social- och hälsovårdsministeriets 

ovan nämnda handbok hänvisar man också till justitieombudsmannens avgörande. 

 

Utöver ovan nämnda åtgärder har man dessutom diskuterat frågan med flera tjänstemän vid 

SHM, ringt till justitieministeriets tjänsteman samt utrett hur motsvarande situationer om-

besörjs i övriga sjukvårdsdistrikt.  

          fortsätter 
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Lägesöversikt över de språkliga frågorna i VSVD 

 

I Vasa sjukvårdsdistrikt har 51 % av befolkningen svenska som modersmål. I enlighet med 

VSVD:s språkprogram (2011) tillhandahålls sjukvården i samkommunen så att klien-

ten/patienten får service på det språk som hon väljer, på antingen svenska eller finska. I en-

lighet med de mål som uppställs i programmet: 

Vårdas patienten på sitt modersmål 

Finns alla skriftliga patientanvisningar att tillgå på svenska och finska 

Får patienten epikriser och polikliniktexter på sitt modersmål. 

Översätts de handlingar som sänds till patienten vid behov till patientens modersmål 

Är sjukhusets webbsidor, skyltning, broschyrer och övrig kommunikation gjorda på båda 

språken. 

 

I enlighet med resultatet av den kundförfrågan som gjordes år 2016 är 91 % av klienterna 

helt av samma åsikt om att de får vård så sitt modersmål, medan enbart 0,67 % har en helt 

annan åsikt i denna fråga. I VSVD har man ett språkkunskapskrav för anställda och av de an-

ställda som deltar i patientarbete uppfyller 92 % detta språkkunskapskrav. Bland personalen 

har 43 % svenska som modersmåls och 54 % finska som modersmål. År 2016 uppgjordes an-

visningar för visstidsanställda där man nämner skyldigheten att uppfylla språkkunskapskra-

ven. Distriktet har en egen språklärare (år 2016 deltog 95 personer i undervisningen) och i 

verksamhets- och ekonomiplanen har man för år 2017 som mål att utveckla de funktioner 

som understöder tvåspråkighet samtidigt som man för tillfället håller exempelvis på att lan-

sera en tutorverksamhet. Webbsidor, skriftliga anvisningar, skyltningar o.d. är helt tvåsprå-

kiga. För tillfället har VSVD 81 läkare (cirka 50 % av samtliga läkare) som får 114,50 € per 

månad, då de dikterar journalhandlingar på klientens modersmål.Månatligen inkommer det 

cirka 290 handlingar till översättning på klienternas begäran. VSVD har två översättare inom 

förvaltningen och sammanlagt 4 inom vårdserviceområdena som översätter handlingar på 

klienters begäran. Dessutom har vårdserviceområdena tillgång till 1,5 översättare som kan 

användas vid behov i samband med rustningstoppar. Då man räknar med de översättare som 

hjälper till att beta av rusningstoppar kan översättarna i VSVD för tillfället översätta 429 

handlingar per månad, och nu finns det 174 handlingar i översättningskön. I början av janu-

ari hade man 1 230 oöversatta texter, så situationen har blivit mycket bättre tack vare de 

olika utvecklingsåtgärder som vidtagits. 

 

Om samtliga epikriser, polikliniktexter o.d. handlingar som sänds till klienter översattes till 

klientens modersmål, skulle det på årsbasis betyda cirka 290 000 handlingar, varav cirka 

150 000 är svenskspråkiga. Då man också tar de läkare som dikterar direkt på klientens mo-

dersmål i beaktande (49 %) blir det cirka 75 000 handlingar kvar att översätta per år. Det här 

betyder att VSVD skulle behöva cirka 55 nya översättarbefattningar, vilket skulle betyda en 

tilläggssumma på 2,5 milj. € i budgeten. I ekonomiskt strama tider och med beaktande av det 

sparkrav på 19 milj. euro som finns i det av VSVD:s fullmäktige godkända programmet VCS 

2025 ses det här som en ohållbar lösning.  

          fortsätter 
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Utvecklingsplan 

 

I lagen om patientens ställning och rättigheter fastställs att patientens modersmål och indi-

viduella behov samt den kultur som han företräder i mån av möjlighet ska beaktas i vården 

och bemötandet. VSVD uppfyller väl de mål som fastställts i språkprogrammet, men som en 

organisation som förbundigt sig till ständig utveckling bör varje delområde alltjämt utveck-

las. Framförallt bör man i utvecklingsåtgärderna utgå från att klienterna vid be-

hov får deras epikriser och polikliniktexter på deras eget modersmål, på an-

tingen svenska eller finska. För att uppfylla detta mål förbinder man sig vid följande åt-

gärder: 

 Varje klient som inkommer för vård ska genast vid ankomsten ställas frågan 

om kontaktspråk. Nödvändiga systemändringar vidtas för att denna uppgift lätt 

ska hittas under hela processen 

 Klienter ska under processen samt i kallelsebrev o.d. material upplysas om att ifall 

de vill få sina handlingar skickade hem på deras eget kontaktspråk ska 

de framföra en begäran till en yrkesperson 

 Det ska göras lätt för klienterna att begära att få en översättning av 

handlingar om de av misstag har skickats på fel språk eller om klienten glömt att 

begära att få en översättning. Klienterna kan på vardagar under tjänstetid ringa tele-

fonnumret: (06)- 213 3306. Numret ska göras lätt att hitta för befolkningen 

 Man fastställer ett mål om att årligen höja antalet läkare som dikterar på 

klientens kontaktspråk från det nuvarande 49 %. Målet för år 2018 fastställs till 

53 %. Dessutom ska man till personalsektionen föra ett ärende till beslutsfattande, 

där sektionen får ta ställning till ett förslag om en utvidgning av språktillägget 

så att det omfattar också andra sakkunniggrupper som dikterar handlingar som till-

ställs klienter 

 Budgeten för år 2018 utökas med två översättarbefattningar. Tack vare denna 

resursökning kan översättningskön hållas kort och handlingar tillställas klienter 

utan dröjsmål 

 I framtiden då man har tillgång till en fullständig strukturell dokumentation i pati-

entdatasystemen, ska ett sammandrag över vården skickas till varje klient 

på det egna modersmålet, på antingen svenska eller finska. 

 

CÖSK:  föreslår att: 

 

Styrelsen ska anteckna utredningen av rättsläget och lägesöversikten för känne-

dom. 

Styrelsen ska ålägga tjänstemännen att vidta ovan nämnda utvecklingsåtgärder 

och regelbundet rapportera om hur situationen utvecklas. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 154 Donationsprofessur inom psykologin 

Svd:s dir. 40.  

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, Vasa sjukvårdsdistrikt och Eskoon sosiaalipalvelujen 

kuntayhtymä har fört diskussioner om en gemensam donationsprofessur i psykologi. Upp-

draget skulle vara att utveckla kostnadseffektiva vårdmodeller för specialgrupper, som har 

utmanande utvecklings- och inlärningssvårigheter samt psykiska symptom. 

 

Projektplan     BILAGA § 154 

 

Donationsprofessuren är planerad för 5 år, 2018 – 2022. Projektets totalkostnad är 875.000 

euro, varav Vasa sjukvårdsdistrikts andel 175.000 euro dvs 35.000 euro per år. 

 

 

SVD:s DIR: föreslår att styrelsen besluter att Vasa sjukvårdsdistrikt deltar i 

donationsprofessuren. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 155 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Styrelsen informerades om läget inom psykiatrin. 

Styrelsen enades om att november månads styrelsemöte hålls 3 november kl. 9.00. 

__________ 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   18.9.2017 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunalla-

gen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet 

Paragrafer: 

142, 143, 144, 145, 149, 151, 152, 155 

 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

146, 148, 150, 153, 154 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 

146, 148, 150, 153, 154 

 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begäras: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt / styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

besöksadress: X-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. 

 

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsgrunder ska framgå av begäran om omprövning. Begäran skall undertecknas av den som framstäl-

ler det. 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

 

 

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 

en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt ompröv-

ningsbegäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. 

 

Besvärsmyndighet: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

 

Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till förvaltningsdomstolen skall anges 

-det beslut i vilket ändring söks 

-till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 

-de grunder på vilka ändring yrkas. 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har 

uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I be-

svärsskriften skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas änd-

ringssökanden. 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

Till besvären skall fogas 

-det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 

-intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat 

-de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har 

tillställts myndigheterna 

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §) 

Inlämnande av besvärshandlingarna 



         

 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före 

utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- 

eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post, epost eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

 


