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Organ: SOTE-beredningsgruppen 
Tid: 04.10.2016 kl 9 
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 
Närvarande: Gun Kapténs 
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Föredragande:    

Sekreterare:    
Paragrafer: 48-55 
Protokollet  
undertecknat: 

Ordförande/pj: 
 
 
Gun Kapténs 

Sekreterare/sihteeri: 
 
 
Pia Wik 

Justerat: Plats och tid: 
 
 

Plats och tid: 
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Organ: SOTE-beredningsgruppen 
Tid: 04.10.2016 kl 9 
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 
Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 48  Mötet öppnas 3 
§ 49 Föregående mötets protokoll 3 
§ 50 Tidtabell för kommunrundorna och situationen gällande redan  

förverkligade kommunrundor 3 
§ 51 Läget med sote-temagrupperna. Utnämnandet av ordföranden och 

medlemmar. 3 
§ 52 Lägesrapport; jourande sjukhus. 3 
§ 53 Utkast till utlåtande om lagförslagen i landskaps- och sotereformen 4 
§ 54 Övriga ärenden 4 
§ 55 Nästa möte 4 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 48  Mötet öppnas 
 
  

Ordförande Gun Kapténs öppnade mötet kl 9.10. Alla har fått kallelse till mötet. 
 

§ 49 Föregående mötets protokoll  

Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

§ 50 Tidtabell för kommunrundorna och situationen gällande redan förverkligade 
kommunrundor 

Jukka Kentala och Göran Honga har börjat med kommunrundor i Korsholm och 
Vörå. På tur står Vasa och Laihela. Resten av kommunerna besöks denna och nästa 
vecka. Inget nytt har framkommit på kommunrundorna. De kommuner som inte 
skickat senaste delårsrapport kunde skicka mellanbokslutet för 2016 till Jukka Ken-
tala, Göran Honga och Päivi Berg. Kommundirektörerna ombeds skicka kostnader 
för sysselsättning och integration till Honga och Kentala. Förändringsledarna skick-
ar email om vilka uppgifter som ännu skall kompletteras från kommunerna. Mellan-
cheferna i kommunerna är inte så insatta i sote-reformen och kommundirektörerna 
uppmanades informera den egna personalen.  
 

§ 51 Läget med sote-temagrupperna. Utnämnandet av ordföranden och medlemmar. 
 
Jukka Kentala redogjorde för sote-temagruppernas sammansättning (bilaga 1). Ar-
betet med temagrupperna har inletts. 
 

§ 52 Lägesrapport; jourande sjukhus. 
  

Ministeriet har tillsatt Reijo Haapiainen och Petri Virolainen för att utreda en cent-
ralisering av den operativa verksamheten. Alla sjukvårdsdistrikt har motsatt sig en 
centralisering av kirurgin till 12 sjukhus. En centralisering av den dagtida operativa 
verksamheten till 12 sjukhus skulle vara förödande för Vasa centralsjukhus. 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 53 Utkast till utlåtande om lagförslagen i landskaps- och sotereformen 

Rurik Ahlberg har sammanställt utkastet till utlåtande. Ahlberg ber om komplette-
ringar av kommundirektörerna före utgången av onsdag 5.10.  
 

§ 54 Övriga ärenden 
  

En manifestation för Vasa centralsjukhus på Vasa torg planeras till lördagen 8.10. 
Den sammanfaller med att grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF) be-
söker Vasa. Huvudförtroendeman Kim Berg är en av initiativtagarna.  
 
 

§ 55 Nästa möte 
  

Ordförande avslutade mötet kl 11.20. Nästa möte hålls 22.11 kl. 9.00 på Vasa cen-
tralsjukhus, Y3, Roskarl. 
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