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Organ: Sote-beredningsgruppen 
Tid: 8.4.2016 kl 10-12.10 
Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås Y-3 
Kallade: Gun Kapténs 

Stefan Svenfors 
Gösta Willman 
Anne Ekstrand 
Malin Brännkärr 
Mikko Ollikainen 
Rurik Ahlberg 
Tomas Häyry 
Mats Brandt 
Juha Rikala 
Christina Båssar 
Hans-Erik Lindqvist 
Riitta El-Nemr 
Marlene Svens 
Göran Honga 
Jukka Kentala 
Pia Wik 

Närvarande, ordförande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Frånvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande, expertgruppen 
Närvarande, expertgruppen 
Närvarande, sekreterare 

 

Föredragande: Gun Kaptens, ordförande   

Sekreterare: Pia Wik   
Paragrafer: 15-21 
Protokollet  
undertecknat: 

Ordförande: 
 
 
Gun Kapténs 

Sekreterare: 
 
 
Pia Wik 

Justerat: Plats och tid: 
 
 

Plats och tid: 
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Organ: Sote-beredningsgruppen 
Tid: 8.4.2016 kl 10-12.10 
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Roskarl Y-3 
Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 15  Mötet öppnas 3 
§ 16  Föregående mötets protokoll 3 
§ 17  Kommunernas ställningstagande till alternativ 1 eller 2 eller en kombination 

av bägge 3 
§ 18 Diskussion om intentionsavtal 4 
§ 19 Diskussion kring en eventuell ny organisation för sjukvården i Österbotten

 4 
§ 20 Övriga ärenden 4 
§ 21 Nästa möte 4 
 

  
 
 
 



Ärendesida 3(4) 
 
SOTE-beredningsgruppen § 15-21  8.4.2016  
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 15  Mötet öppnas 

Ordförande Gun Kapténs öppnade mötet kl 10.10. Alla har fått kallelse till mötet. 
Malin Brännkärr är förhindrad att deltaga i mötet.  
 

§ 16  Föregående mötets protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes med följande tillägg till § 13: Grundtrygg-
hetsdirektör Tiia Krooks från Kaskö stad deltog i ministerbesöket 23.2.2016 och 
man diskuterade dejourfrågorna för Sydösterbotten. 
 
 

§ 17  Kommunernas ställningstagande till alternativ 1 eller 2 eller en kombination av 
bägge 

Regeringen har utifrån förhandlingarna och det beredande arbetet i ministerarbets-
gruppen för reformer enats om närmare riktlinjer för social- och hälsovårdsrefor-
men. Enligt dessa riktlinjer är inte längre ett intentionsavtal eller en ny organisation 
för sjukvården i Österbotten aktuella.  
 
Sote-beredningsgruppen föreslår därför följande för den politiska styr-
gruppen:  
 

a) Kommunerna är överens om att inleda åtgärder för att bilda ett social- och 
hälsovårdsområde som täcker nuvarande sjukvårdsdistrikts område och 
uppnå en optimal servicestruktur.  
 

b) Kommunerna låter sjukvårdsdistriktet omedelbart uppdatera den av NHG 
uppgjorda rapporten enligt läget av idag. Rapporten breddas så att den om-
fattar en plan för kommande servicestruktur. Kommunal- och regional ana-
lys samt tillsättande av regionala expertgrupper med personalrepresentanter 
tillsätts. Pågående effektektiveringsåtgärder beaktas. Åtgärdsförslag på kort 
och lång sikt. 
 

c) Som en utgångspunkt för en integrerad vårdstruktur bör VCS kvarstå som ett 
sjukhus med omfattande jour. 

 
d) I utredningsarbetet skall ingå en första organisatorisk förberedelse av det nya 

området genom att ge förslag till struktur för både organet med organise-
ringsansvar och för enheten/enheterna för produktion samt en processbe-
skrivning för övergången till den nya organiseringen, inkluderande utkast till 
nödvändiga avtal. För utredningen tillsätts en styrgrupp bestående av nuva-
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SOTE-beredningsgruppen § 15-21  8.4.2016  
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

rande politiska styrgrupp. Arbetet stöds av kommundirektörerna och den 
grupp av experter som tidigare tillsatts.  
 

e) Österbottens förbund bereder landskapsreformen till övriga delar. 
 

f) Utredningstiden är 1.5-31.8.2016, varpå resultat och avtal kan behandlas. 
 

g) Projektchef Sinikka Salo inbjuds. 
 

§ 18 Diskussion om intentionsavtal  

Ingen diskussion om detta fördes pga det som sagts i § 17 
 

§ 19 Diskussion kring en eventuell ny organisation för sjukvården i Österbotten 

Ingen diskussion om detta fördes pga det som sagts i § 17 
 

 
§ 20 Övriga ärenden 

Kaskös stadsdirektör Marlene Svens bad om en redogörelse för specialsjukvårdens 
ökade kostnader för Kaskös del. Redogörelsen önskades till 24.4.2016. 

 
§ 21 Nästa möte 

Datum för nästa möte meddelas senare. 
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