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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET
§ 38

FÖRSLAG:
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.
-------------------------

JUSTERING AV PROTOKOLL
§ 39

FÖRSLAG:
Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande.
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.
-------------------------

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 40

FÖRSLAG:
Dagens föredragningslista fastställs.
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.
-------------------------

Protokolljustering
Ordf.:
Föredr.:

Utdragets riktighet bestyrkes
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
RAPPORT ÖVER PATIENTOMBUDSMANNENS VERKSAMHET ÅR 2008
§ 41

Klient- och patientombudsman Marina Karlsson har inlämnat "Rapport över
patientombudsmannens verksamhet år 2008". Bilaga 1.
Finland var det första landet i Europa som stiftade en lag om patientens ställning
och rättigheter. Lagen trädde i kraft 1.3.93 på fastlandet. På Åland trädde lagen i
kraft 1.1.94, som blankettlag.
Enligt lagen är patientombudsmannens uppgifter att:
- Ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen.
- Bistå patienten att framställa anmärkning.
- Bistå patienten vid skadeanmälan och klagan.
- Informera om patientens rättigheter.
- Även i övrigt arbeta för att främja patientens rättigheter och att de skall bli tillgodosedda.
Under 2008 har 180 ärenden inkommit, varav 38 ärenden har gällt rådgivning
och information. De övriga ärendena har gällt missnöje med vård och behandling. Fram till år 2003 var antalet ärenden vanligtvis under 120 till antalet.
Fr.o.m. år 2004-2008 har antalet ärenden varierat mellan 156-187 st. Typen av
missnöje har de senaste åren koncentrerats till samma kategorier: 1. Vård och
behandling, 2. Rutiner och 3. Bemötande.
Fördelningen av ärenden mellan olika enheter inom specialsjukvården har likaså
framförallt gällt: Kirurgiska enheten, Medicinska enheten och Akuten. Nytt i
sammanhanget är att även missnöje kommit från patienter vid Onkologiska enheten. Patientombudsmannen har under verksamhetsåret varit ett flertal gånger i
kontakt med vårdgivare, chefläkare och klinikchefer.
I jämförelse med år 2007 har även antalet patienter som varit missnöjda med informationen i samband med vård och behandling ökat, samt patienter som blivit
bollade mellan olika enheter.
Patientombudsmannen avslutar sin årliga rapport med konstaterandet att anhöriga kontaktat p.g.a. missnöje med äldres medicinering som någonting nytt i sammanhanget.
Patientombudsman Marina Karlsson kommer att närvara vid behandlingen av
detta ärende. En sammanställning av statistik över patientärenden för ÅHS finns
som bilaga 2.

Protokolljustering
Ordf.:
Föredr.:

Utdragets riktighet bestyrkes
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
RAPPORT ÖVER PATIENTOMBUDSMANNENS VERKSAMHET ÅR 2008……forts
§ 41

FÖRSLAG: Styrelsen besluter anteckna patientombudsmannens verksamhetsrapport för år 2008 för kännedom. Rapporten distribueras till samtliga enheter
och klinikchefer.
BESLUT: Styrelsen beslöt att ge ledningen i uppdrag att vidta de åtgärder som
patientombudsmannens rapport föranleder och delge styrelsen dem.
-------------------------

Protokolljustering
Ordf.:
Föredr.:

Utdragets riktighet bestyrkes
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
KOSTNADERNA FÖR HELIKOPTERVERKSAMHETEN OCH VÅRD UTOM
ÅLAND FÖR ÅR 2008
§ 42

Förvaltningschefen har tillsammans med chefläkaren inbjudit klinikcheferna
Tommy Holmström, Markku Räty, Erkki Venäläinen och Petter Westerberg samt
ansvarig sjukskötare för helikoptergruppen, Carola Biström till styrelsens möte
för att redovisa och utvärdera helikopterverksamheten och vård utom Åland.
Kostnaderna för remitterad vård utom Åland 2006-2008 i medeltal finns som
bilaga 1.
En sammanställning över patienttransporter ”Flygväg” för år 2007 och 2008
finns som bilaga 2.
Föreslås även att ansvaret för helikopterverksamheten flyttas från Akutenheten
till Operations-, anestesi- och intensivvårdsenheten, som bedöms ha bättre möjligheter att utveckla verksamheten, förutsatt att den fjärde ordinarie läkartjänsten
inom Operations-, anestesi- och intensivvårdsenheten tillsätts. I första hand skulle statistiken och rutinerna beträffande verksamheten behöva utvecklas.
Aktuell statistik för år 2008 från helikopterjourgruppen finns som bilaga 3.
Klinikchefen för Akutenheten skulle fortsättningsvis ingå i helikoptergruppen.
Klinikchef Petter Westerbergs e-post gällande synpunkter på helikopterverksamheten ur Akutenhetens perspektiv finns som bilaga 4.
En sammanställning över extern vård utom Åland pers basenhet finns som
bilaga 5.
FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att ansvaret för helikopterverksamheten överflyttas från Akutenheten till Operations-, anestesi- och intensivvårdsenheten så
snart en fjärde tjänst inom Operations-, anestesi och intensivvårdsenheten är inrättad och tillsatt. Helikoptergruppen tar tillsammans med berörda klinikchefer
fram riktlinjer för bättre statistik och rutiner beträffande verksamheten.
Styrelsen återkommer angående vård utom Åland då klinikcheferna lämnat ett
kompletterande underlag till ledningsgruppen.
BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera både frågan om helikopterverksamheten
och frågan om vård utom Åland.
-------------------------

Protokolljustering
Ordf.:
Föredr.:

Utdragets riktighet bestyrkes
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
PROJEKT BLOCKSAMORDNARE FÖR DEN OPERERANDE VERKSAMHETEN
§ 43

Blocksamordnare/klinikchef Erkki Venäläinen ger en redovisning över nuläget
gällande uppdraget att samordna samtliga operativa enheter inom ÅHS.
Blocksamordnarens uppdragsbeskrivning finns som bilaga 1.
FÖRSLAG: Beslutsförslag ges vid sammanträdet.
BESLUT: Styrelsen beslöt att återremittera ärendet och återkomma till ärendet
då beslutsförslag med verksamhetsbedömningar och kostnadsanalys framlagts.
-------------------------

Protokolljustering
Ordf.:
Föredr.:

Utdragets riktighet bestyrkes
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
INRÄTTANDE AV NYA ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009
§ 5

I den godkända Planen för hälso- och sjukvården 2009 finns fyra helt nya ordinarie tjänster och
fem nya ordinarie tjänster som hittills varit tillfälliga tjänster eller finansierats med omplaceringsanslag.
Kostnaden för de fem helt nya tjänsterna uppgår år 2009 till 55.500 euro. Den sammanlagda helårskostnaden för dessa tjänster uppgår till 191.000 euro.
FÖRSLAG: Styrelsen besluter inrätta följande fyra nya tjänster i enlighet med den godkända
Planen för hälso- och sjukvården 2009:
En läkarsekreterartjänst vid Medicinenheten inrättas från 1.10.2009.
Löneintervall 01TOI010, 1.762,09-2.077,28. Kostnad 2009: 8.500 euro.
En överläkartjänst vid Kirurgienheten inrättas från 1.10.2009.
Löneintervall L3SL1200, 4.281,39-5.202,63. Kostnad 2009: 23.500 euro.
En psykologtjänst vid psykiatriska vuxenmottagningen inrättas från 1.10.2009.
Löneintervall 04PSY030, 2.655,83-3.066,39. Kostnad 2009: 13.500 euro.
En överläkartjänst i anestesiologi vid Operations- anestesi- och intensivvårds-enheten inrättas
1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009). Löneintervall L3SL1200, 4.281,39-5.202,63. Kostnad 2009:
Ingen ny kostnad (omfördelning av anslag).
Styrelsen besluter inrätta följande fem tjänster som hittills varit tillfälliga tjänster /finansierats
med omplaceringsanslag i enlighet med den godkända Planen för hälso- och sjukvården 2009:
En kanslisttjänst vid förvaltningskansliet inrättas från den 1.4.2009.
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad (omfördelning av anslag).
En sjukskötartjänst, deltid (0,78) vid Långvårdsenheten inrättas från 1.4.2009
(enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
En sjukskötartjänst inom hemsjukvården i Mariehamn inrättas från 1.4.2009.
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
En tjänst som Huntingtonkoordinator, deltid (20 vt) inrättas från 1.4.2009.
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
En tjänst som bostadsförvaltare heltid inrättas från 1.4.2009 istället för den till
fälliga 60% tjänsten (enligt planen 1.1.2009). Kostnad: 10.000 euro.
BESLUT: Med anledning av att budgeten för år 2009 återremitterats för ny
beredning beslöt styrelsen att återremittera även detta ärende.
-------------------------

§ 28

FÖRSLAG: Styrelsen besluter inrätta de föreslagna tjänsterna i beredningen i
§ 5 / 30.1.2009. Innan tjänsterna lediganslås skall de underställas den granskning som styrelsen
beslutat om i § 26 i detta protokoll.

Protokolljustering
Ordf.:
Föredr.:

Utdragets riktighet bestyrkes
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
INRÄTTANDE AV NYA ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009……forts
§ 28

BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till mars månads möte. Styrelse-ledamot Roger
Jansson antecknade avvikande åsikt till protokollet.
-------------------------

§ 44

I den godkända Planen för hälso- och sjukvården 2009 finns fyra helt nya ordinarie tjänster och fem nya ordinarie tjänster som hittills varit tillfälliga tjänster eller
finansierats med omplaceringsanslag.
Kostnaden för tjänsterna uppgår år 2009 till 55.500 euro. Den sammanlagda helårskostnaden för dessa tjänster uppgår till 191.000 euro.
FÖRSLAG: Styrelsen besluter inrätta följande fyra nya tjänster i enlighet med
den godkända Planen för hälso- och sjukvården 2009:
En läkarsekreterartjänst vid Medicinenheten inrättas från 1.10.2009.
Löneintervall 01TOI010, 1.762,09-2.077,28. Kostnad 2009: 8.500 euro.
Motivering: Gemensam sekreterarresurs för både onkologi och diabetesmottagning. Medicinavdelningen behöver sin sekreterarresurs.
En överläkartjänst vid Kirurgienheten inrättas från 1.10.2009.
Löneintervall L3SL1200, 4.281,39-5.202,63. Kostnad 2009: 23.500 euro.
Motivering: En jourlinje för ortopediska fall är nödvändig både ur patient- och
rekryteringssynpunkt. Ett ytterligare argument är en ökad efterfrågan på ortopedtjänster p.g.a. förbättrade behandlingsmöjligheter och en åldrande befolkning.
Minskad extern vård.
En psykologtjänst vid psykiatriska vuxenmottagningen inrättas från 1.10.2009.
Löneintervall 04PSY030, 2.655,83-3.066,39. Kostnad 2009: 13.500 euro.
Motivering: En psykolog är sedan några år anställd på anslag som reserverats för
psykiatertjänst. Anslaget behövs nu för läkartjänster inom såväl vuxenpsykiatri
som barn- och ungdomspsykiatri samtidigt som efterfrågan på psykologtjänster
inom vuxenpsykiatriska vården konstant ökat sedan 1990-talet.
En överläkartjänst i anestesiologi vid Operations- anestesi- och intensivvårdsenheten inrättas 1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009). Löneintervall L3SL1200,
4.281,39-5.202,63. Kostnad 2009: Ingen ny kostnad (omfördelning av anslag).
Motivering: För att klara av verksamheten och jourbemanningen behövs minst
fyra läkartjänster. Med en fjärde läkartjänst kan även Operations-, anestesi- och
intensivvårdsenheten ta över ansvaret och utveckla helikopterverksamheten.
Finansiering av vikariatsmedel och genom minskning av jourersättning i pengar.

Protokolljustering
Ordf.:
Föredr.:

Utdragets riktighet bestyrkes
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
INRÄTTANDE AV NYA ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009……forts
§ 44

Styrelsen besluter inrätta följande fem tjänster som hittills varit tillfälliga tjänster
/finansierats med omplaceringsanslag i enlighet med den godkända Planen för
hälso- och sjukvården 2009:
En kanslisttjänst vid förvaltningskansliet inrättas från den 1.10.2009.
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad (omfördelning av anslag).
Motivering: En ordinarie tjänst som kanslist är otillräcklig för utförande av alla
uppgifter inom förvaltningskansliet. Därför är det nödvändigt att ordinariegöra
en tillfällig kanslisttjänt som upprätthållits i flera år.
En sjukskötartjänst, deltid (0,78) vid Långvårdsenheten inrättas från 1.4.2009
(enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
Motivering: En vuxen respiratorpatient sköts i hemmiljö med hjälp av en vårdgrupp bestående av en deltid sjukskötare och fem närvårdare. Sjukskötartjänsten
bör bli ordinarie för att skapa kontinuitet i vårdgruppen.
En sjukskötartjänst inom hemsjukvården i Mariehamn inrättas från 1.4.2009.
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
Motivering: En barn respiratorpatient sköts i hemmiljö av en vårdgrupp bestående av två sjukskötare och fyra närvårdare. Samtliga tillfälliga tjänster sedan
2001. Den ena sjukskötartjänsten bör bli ordinarie för att skapa kontinuitet i
vårdgruppen
En tjänst som Huntingtonkoordinator, deltid (20 vt) inrättas från 1.4.2009.
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
Motivering: Tjänsten varit tillfällig sedan 2006 och visat sig fylla ett behov .
Kostnaden 2009 är budgeterad.
En tjänst som bostadsförvaltare heltid inrättas från 1.4.2009 istället för den till
fälliga 60% tjänsten (enligt planen 1.1.2009). Kostnad: 10.000 euro.
Motivering: Verksamheten är ett viktigt rekryteringsinstrument och antalet hyreskontrakt har stadigt ökat från 668 år 2005 till 760 år 2007 och 804 år 2008.
Gruppen hyresgäster med kort hyrestid om ca 2-14 dygn uppgår till ca 15 stycken per vecka. Enligt tidigare beslut behöver denna grupp inte städa efter sig. Under flera år har bostadsförvaltningen haft en tillfällig tjänst på 60 %, samt en ordinarie heltidstjänst. I praktiken har de varit tre heltidsanställda det senaste året.

Protokolljustering
Ordf.:
Föredr.:

Utdragets riktighet bestyrkes

8

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
INRÄTTANDE AV NYA ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009……forts
§ 44

BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt omfatta beslutsförslag om inrättande av
överläkartjänst i anestesiologi vid Operations-, anestesi och intensivvårdsenheten.
Styrelsen beslöt efter omröstning godkänna beslutsförslaget om inrättande av
överläkartjänst vid Kirurgienheten. För beslutsförslaget röstade ledamöterna
Jansson, Lindholm, Gunell och Andersson, totalt fyra röster. Mot beslutsförslaget röstade ordf. Björkman och ledamöterna Salmén och Dahl, totalt tre röster.
Styrelsen beslöt att övriga tjänster inte inrättas.
-------------------------

Protokolljustering
Ordf.:
Föredr.:

Utdragets riktighet bestyrkes
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
OMBILDNING AV ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009
§ 6

Under budgetåret 2009 föreslås ombildning (indragning resp. inrättande) av
nedan uppräknade tjänster. Tjänsteombildningarna finns inskrivna i den av landskapsregeringen
godkända Planen för hälso- och sjukvård för 2009.
Kostnaden i form av ökade personalutgifter under år 2009 uppgår till 31.000 euro, helårskostnaden är 87.400 euro.
Pga de omfördelningar som måste göras i budgeten för 2009 föreslås att de ombildade tjänsterna
kan tas i bruk vid en senare tidpunkt än vad som anges i
Planen för hälso- och sjukvård 2009, vilket möjligör att 44.500 euro kan omfördelas för andra
ändamål. Datum för ibruktagandet finns inskrivet i förslaget ifall det avviker från datum som
finns angiven i hälso- och sjukvårdsplanen. Gällande de två hälsocentralläkartjänster som skall
ombildas till överläkartjänster föreslås en tidigareläggning med en månad. Motiveringen är att
Björn-Olof Ehrnström övergår från förvaltningschefsuppdraget till en överläkartjänst den 1.3.
och för den andra tjänsten gäller att så snabbt som möjligt kunna erbjuda en intresserad primärvårdsläkare en ordinarie överläkartjänst. Kostnaden för tidigareläggandet är c 2.000 euro tillsammans för båda tjänsterna.
FÖRSLAG: Styrelsen beslutar indra respektive inrätta följande ordinarie
tjänster:
Två hc-läkartjänster (nr 0006, nr 0090) indras och istället inrättas två överläkartjänster, Primärvårdsenheten
Ombildningen sker 1.3.2009 (enligt planen 1.4.2009).
Kostnad 2009: 20.000 euro.
En skötartjänst (nr 0019) indras och istället inrättas en sjukskötartjänst, Primärvårdens läkarmottagning i Mariehamn.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: 1.000 euro.
Två deltidstjänster som hälsovårdare (nr 0074, nr 0077) indras och istället inrättas en heltidshälsovårdartjänst, Eckerö-Hammarland hälso- och sjukvårdsmottagning.
Ombildningen sker 1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Inbesparing 2009: - 2.000 euro.
En deltidstjänst som närvårdare/primärskötare (nr 0182)indras och istället inrättas en heltidstjänst som sjukskötare, Långvårdsenheten.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.4.2009).
Kostnad 2009: 5.000 euro.
En tjänst som närvårdare/primärskötare (nr 0187) indras och istället inrättas
en sjukskötartjänst vid Långvårdsenheten.
Ombildningen sker i samband med en pensionering 1.5. 2009.
Kostnad 2009: 1.500 euro.
En deltidstjänst som sjukskötare (nr 0807) indras och istället inrättas en heltidssjukskötartjänst,
Medicinenheten.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: 5.000 euro.

Protokolljustering
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
OMBILDNING AV ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009……forts
§ 6

En synterapeuttjänst (nr 0284) indras och istället inrättas en sjukskötartjänst, Ögonenheten.
Ombildningen sker 1.7.2009.
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
En deltidstjänst som sjukskötare (nr 0819) indras och istället inrättas till heltid-sjukskötartjänst,
Rehab.enhetens läkarmottagning.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: 3.500 euro.
Två tjänster som avd. skötare, natt (nr 0468, nr 0469) indras och istället inrättas två sjukskötartjänster, Psykiatrienheten.
Ombildningen sker 1.2.2009.
Inbesparing: -8.000 euro.
Två närvårdare/mentalvårdartjänster(nr 0464, nr 0475) indras och istället inrättas två sjukskötartjänster, Psykiatrienheten.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: 2.000 euro.
En instrumentvårdartjänst (nr 0761) indras och istället inrättas en närvårdare/ primärskötartjänst,
Instrumentvården.
Ombildningen sker 1.6.2009.
Kostnad 2009: 3.000 euro.
En tjänst som tekniskt biträde (nr 0382) indras och istället inrättas en tjänst som läkemedelstekniker, Läkemedelscentralen.
Löneintervall 04PER010; 1.527,94-1.706,35
Ombildningen sker 1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
En avd.sekreterartjänst indras (nr 0440) och istället inrättas en byråsekreterartjänst, Överskötarkansli.
Ombildningen sker 1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
En vaktmästartjänst (nr 0661) indras och istället inrättas en tjänst som bitr.övervaktmästare,
Vaktmästeriet.
Ombildningen sker 1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
BESLUT: Med anledning av att budgeten för år 2009 återremitterats för ny
beredning beslöt styrelsen att återremittera även detta ärende förutom till den del ärendet gällde
ombildning av två hälsocentralläkartjänster.
Styrelsen beslöt indra två hc-läkartjänster (nr 0006, nr 0090) och istället inrätta två överläkartjänster, inom Primärvårdsenheten. Ombildningen sker 1.3.2009 (enligt planen 1.4.2009).
Förvaltningschefen deltog inte i behandlingen av detta ärende.
-------------------------
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
OMBILDNING AV ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009……forts
§ 29

FÖRSLAG: Styrelsen besluter indra och inrätta de i beredningen föreslagna tjänsterna i § 6
/30.1.2009, förutom ombildningen av två hc-läkartjänster, som ändrats till överläkartjänster i enligheten med beslutet i § 6 / 30.1.2009. I de fall tjänsten inte är besatt skall den underställas den
granskning som styrelsen beslutat om i § 26 i detta protokoll.
BESLUT: Styrelsen bordlade ärendet till mars månads möte.
-------------------------

§ 45

Under budgetåret 2009 föreslås ombildning (indragning resp. inrättande) av
nedan uppräknade tjänster. Tjänsteombildningarna finns inskrivna i den av landskapsregeringen godkända Planen för hälso- och sjukvård för 2009.
Kostnaden i form av ökade personalutgifter under år 2009 uppgår till 31.000
euro (inkluderat kostnaden för de två hc-läkartjänster som tidigare ändrats till
överläkartjänster), helårskostnaden är 87.400 euro.
P.g.a. de omfördelningar som måste göras i budgeten för 2009 föreslås att de
ombildade tjänsterna kan tas i bruk vid en senare tidpunkt än vad som anges i
Planen för hälso- och sjukvård 2009, vilket möjliggör att 44.500 euro kan omfördelas för andra ändamål. Datum för ibruktagandet finns inskrivet i förslaget
ifall det avviker från datum som finns angiven i hälso- och sjukvårdsplanen.
FÖRSLAG: Styrelsen beslutar indra respektive inrätta följande ordinarie
tjänster:
En skötartjänst (nr 0019) indras och istället inrättas en sjukskötartjänst, Primärvårdens läkarmottagning i Mariehamn.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: 1.000 euro.
Motivering: Rådgivning och vårdplanering kan göras direkt när en sjukskötare
möter patienten, i motsats till när en skötarutbildad gör det.
Två deltidstjänster som hälsovårdare (nr 0074, nr 0077) indras och istället inrättas en heltidshälsovårdartjänst, Eckerö-Hammarland hälso- och sjukvårdsmottagning.
Ombildningen sker 1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Inbesparing 2009: - 2.000 euro.
Motivering: Ombildning av två deltidstjänster till en heltidstjänst innebär inbesparing.
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
OMBILDNING AV ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009……forts
§ 45

En deltidstjänst som närvårdare/primärskötare (nr 0182)indras och istället inrättas en heltidstjänst som sjukskötare, Långvårdsenheten.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.4.2009).
Kostnad 2009: 5.000 euro.
Motivering: Mera krävande medicinsk vård inom långvården.
En tjänst som närvårdare/primärskötare (nr 0187) indras och istället inrättas
en sjukskötartjänst vid Långvårdsenheten.
Ombildningen sker i samband med en pensionering 1.5. 2009.
Kostnad 2009: 1.500 euro.
Motivering: Mera krävande medicinsk vård inom långvården. Ombildningen
sker i samband med en pensionering.
En deltidstjänst som sjukskötare (nr 0807) indras och istället inrättas en heltidssjukskötartjänst, Medicinenheten.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: 5.000 euro.
Motivering: Motiveras huvudsakligen med behovet inom antikoagulansvården
som nu följs upp av 1,5 sjukskötare, vilket inte är tillräckligt. Ca 900 patienter
går på regelbundna laboratoriekontroller.
En synterapeuttjänst (nr 0284) indras och istället inrättas en sjukskötartjänst,
Ögonenheten.
Ombildningen sker 1.7.2009.
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
Motivering: En sjukskötartjänst kan användas mera flexibelt i verksamheten och
är lättare att rekrytera än en synterapeut. Ombildningen sker vid en pensionering.
En deltidstjänst som sjukskötare (nr 0819) indras och istället inrättas till heltidsjukskötartjänst, Rehab.enhetens läkarmottagning.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: 3.500 euro.
Motivering: Läkarmottagningen verksamhet har ökat och förutsätter en sjukskötare på heltid närvarande.
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
OMBILDNING AV ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009……forts
§ 45

Två tjänster som avd. skötare, natt (nr 0468, nr 0469) indras och istället inrättas
två sjukskötartjänster, Psykiatrienheten.
Ombildningen sker 1.2.2009.
Inbesparing: -8.000 euro.
Motivering: Oändamålsenligt att ha avd. skötartjänsten nattetid då behovet är
bemanning av sjukskötare. Innebär inbesparing.
Två närvårdare/mentalvårdartjänster(nr 0464, nr 0475) indras och istället inrättas
två sjukskötartjänster, Psykiatrienheten.
Ombildningen sker 1.10.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: 2.000 euro.
Motivering: Större behov av högre utbildad personal. Ombildningen sker i samband med pensionering.
En instrumentvårdartjänst (nr 0761) indras och istället inrättas en närvårdare/
primärskötartjänst, Instrumentvården.
Ombildningen sker 1.6.2009.
Kostnad 2009: 3.000 euro.
Motivering: Närvårdare/primärskötare kan rekryteras lättare och med arbetsplatsskolning få den kunskap och färdighet som behövs.
En tjänst som tekniskt biträde (nr 0382) indras och istället inrättas en tjänst som
läkemedelstekniker, Läkemedelscentralen.
Löneintervall 04PER010; 1.527,94-1.706,35
Ombildningen sker 1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
Motivering: Frågan är endast tjänstebenämningen.
En avd.sekreterartjänst indras (nr 0440) och istället inrättas en byråsekreterartjänst, Överskötarkansli.
Ombildningen sker 1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
Motivering: För överskötarnas sekreterarbehov finns idag en byråsekreterare och
en avdelningssekreterare. Deras arbetsuppgifter är likvärdiga.
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 30 januari, den 27 februari och den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
OMBILDNING AV ORDINARIE TJÄNSTER ÅR 2009…….forts
§ 45

En vaktmästartjänst (nr 0661) indras och istället inrättas en tjänst som
bitr.övervaktmästare, Vaktmästeriet.
Ombildningen sker 1.4.2009 (enligt planen 1.1.2009).
Kostnad 2009: Ingen ny kostnad.
Motivering: Vaktmästarservicen skall fungera sju dagar/vecka och under vardagarna krävs att det alltid finns en arbetsledare på plats. Ombildningen innebär
ingen ny kostnad eftersom funktionen med en biträdande arbetsledare funnits
sedan flera år och ersättning betalats i form av PST-arvode till en av vaktmästarna.
BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt omfatta beslutsförslaget.
-------------------------
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
BOKSLUTET FÖR ÅR 2008
§ 46

Enligt reglementet skall verksamhetsberättelse och bokslut godkännas av styrelsen inom april månad. Bokslutsuppgifterna skall lämnas till landskapsregeringen
enligt överenskommen tidsplan.
Bokslutet för år 2008 visar på ett budgetunderskott gällande driftskostnaderna på
202.834,51 €. Intäkterna överskred den budgeterade summan med 131.850,81 €,
varför nettounderskottet blev 70.983,70 €.
Budget
Tbudg1 Tbudg2
Bokslut
Differens
Driftskostnader 68.220.000 2.000.000 620.000 71.042.834,51 -202.834,51
Intäkter
8.047.000
430.000 8.608.850,81 131.850,81
Nettodriftkostnad 60.173.000 2.000.000 190.000 62.433.983,70 -70.983,70
Den totala ramen för driftkostnaderna uppgick till 70.840.000 euro och för intäkterna till 8.477.000 euro.
Anslaget för personalkostnader underskreds med 15.604 € och anslaget för övrig
konsumtion överskreds med 111.689 €. Anslaget för vård utom Åland
överskreds med 228.170 €.
Kommunersättningen för vården på Gullåsen har underskridits med 74.490 €
men intäkterna för klinikfärdiga patienter inom långvården uppgick till 89.792 €.
Anslaget för patientavgifter har överskridits med 24.214 €.
Under 2008 har ÅHS investerat för sammanlagt 4 120 670,50 € varav
3 371 232,36 € är investeringar i byggnader och 749 438,14 € används för övriga
investeringar såsom utrustning.
För närmare detaljer hänvisas till det bilagda bokslutet och dess bilagor. Textdelen, statistikdelen och personalberättelsen i verksamhetsberättelsen för år 2008
är inte klar utan kommer att presenteras vid styrelsemötet i april.
FÖRSLAG: Styrelsen godkänner bokslutet för år 2008.
BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt godkänna bokslutet för år 2008 och underteckna detsamma.
Styrelsen konstaterade på förslag av ledamot Jan Salmén att ÅHS inte har anmält
om klinikfärdiga patienter inom långvården under en del av år 2008.
-------------------------
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
UTLÅTANDE GÄLLANDE PRIVAT VÅRD I OFFENTLIGA LOKALER
§ 47

Social- och hälsovårdsministeriet inbegär i brev daterat 11.2.2009 om ÅHS’
utlåtande angående förslag om att begränsningen i sjukförsäkringslagen om vård
som sker i offentliga lokaler avlägsnas. Bilaga 1.
Utlåtandet skall vara social- och hälsovårdsministeriet tillhanda senast den
1 april 2009.
FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna utlåtandet enligt bilaga 2.
BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna uppgjort förslag till utlåtande med tillägget
att social- och hälsovårdsministeriet är skyldigt att tillställa materialet på svenska
då man önskar utlåtande från landskapet Åland.
-------------------------
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
PLANERINGSKOMMITTÉN FÖR OM- OCH TILLBYGGNADEN AV CENTRALSJUKHUSET ETAPP II-III, SAMT BYGGNADSKOMMITTÉN FÖR PRIMÄRVÅRDSPROJEKTET
§ 48

Styrelsen tillsatte den10 mars 2006 /§ 31 planeringskommitté för om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp II-III. Kompletteringar av ordinarie medlemmar och suppleanter har gjorts under åren. Idag har planeringskommittén
följande sammansättning:
Ordinarie medlemmar:
Suppleanter:
förvaltningschef B-O Ehrnström(ordf.) ekonomichef Marie Lövgren
styrelsemedlem Gun Carlson (viceordf.)styrelsemedlem Roger Jansson
chefläkare Margareta Bondestam
den vikarierande chefläkaren
vårdchef Bengt Michelsson
överskötare Solveig Carlsson
överskötare Birgitta Hermans
avd.sköt. Siv Hohenthal
klinikchef Juha Ahlroth
överskötare Gunnar Sjöblom
klinikchef Tommy Holmström
avd.sköt. Elisabeth Idman-Karlsson
klinikchef Markku Räty
överskötare Solveig Carlsson
landskapsläkare Birger Ch Sandell
projektingenjör Elisabeth Rosenlöf
I och med att den del av etapp 2-3 som benämnts Primärvårdsprojektet övergick
i ett byggnadsskede utsåg styrelsen den 29 februari 2008 följande byggnadskommitté:
styrelserepresentant Roger Jansson (ordf.)
styrelserepresentant Gun Carlson
förvaltningschef B-O Ehrnström (viceordf.)
klinikchef Birgitta Hermans
tekniska chefen Bengt Kalmer
byggnadsplanerare Mats Mattson
Projektledare Erik Hjärne fungerar som sekreterare för både planerings- och
byggnadskommittén.
Nya förvaltningschefen Tom Axberg har inlett sin tjänstgöring 1.3.2009 och bör
givetvis småningom bli insatt i pågående planerings- och byggprojekt inom
ÅHS. Samtidigt torde det vara ändamålsenligt att nya förvaltningschefen i
initialskedet koncentrerar sig på den löpande driften och ekonomin. Detta skulle
innebära att tidigare förvaltningschef, nu överläkare B-O Ehrnström fortsättningsvis medverkar under år 2009 i både planeringskommitté och byggnadskommitté och har rapporteringsskyldighet till förvaltningschefen. Dessutom kan
förvaltningschefen alltid inkallas vid behov till sammanträden.
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
PLANERINGSKOMMITTÉN FÖR OM- OCH TILLBYGGNADEN AV CENTRALSJUKHUSET ETAPP II-III, SAMT BYGGNADSKOMMITTÉN FÖR PRIMÄRVÅRDSPROJEKTET……forts
§ 48

Styrelsen kan fatta beslut om att återkomma till frågan vad gäller situationen
efter 1.1.2010.
Ärendet har diskuterats med överläkare Björn-Olof Ehrnström.
FÖRSLAG: Styrelsen besluter att överläkare Björn-Olof Ehrnström fortsätter
under år 2009 att fungera som ordförande i planeringskommittén för om- och
tillbyggnaden av centralsjukuset etapp II-III, samt att Ehrnström likaså fortsätter
att fungera som viceordförande i byggnadskommittén för primärvårdsprojektet.
Styrelsen besluter återkomma till ärendet vid årsskiftet 2009/2010.
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med kompletteringen att styrelseledamot Jan Salmén går in som ordinarie medlem i planeringskommittén med
Torbjörn Björkman som personlig ersättare.
-------------------------
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
BUDGETRAMEN FÖR ÅR 2010
§ 49

Landskapsregeringen kommer att behandla budgetdirektiv för år 2010 den
26 mars 2009. Det är sannolikt att direktiven utgår från en mycket ansträngd
ekonomisk situation för landskapet som helhet och att det därmed är aktuellt
med besparingar.
Budgetprocessen inom ÅHS inför år 2010 finns som bilaga 1.
FÖRSLAG: Styrelsen beslutar om interna direktiv för ÅHS budget 2010.
Förslag till budgetdirektiv för ÅHS presenteras på mötet.
På mötet utdelades en agenda för budgetseminarier med planeringsgrupperna inför budgetberedningen för år 2010. Bilaga 2.
BESLUT: Styrelsen diskuterade läget och konstaterade att man återkommer till
ärendet vid följande sammanträde.
-------------------------
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ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 27 mars 2009
___________________________________________________________________________
DELGIVNINGAR
§ 50

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande inbjudan, meddelande, beslut och
uppföljning för kännedom:
1. Diabetesföreningen på Åland: Inbjudan till rapporteringsseminarium av typ 2
diabetes sållning och mini-interventions-projekt av personer i arbetsför ålder på
Åland, 25.03.2009 kl. 14.00 i ÅHS konferenscenter,
2. TCÅ r.f.: Gunilla Flöjt är ny ersättare för TCÅ:s representant i styrelsen för
Ålands hälso- och sjukvård,
3. Vårdchefens beslut, LG 8/2009, § 66 gällande prövning av tjänst, biträdande
avdelningsskötare (Primärvården),
4. Vårdchefens beslut, LG 8/2009, § 67 gällande prövning av tjänst, sjukskötare
(Primärvårdsenheten),
5. Vårdchefens beslut, LG 9/2009, § 70 gällande prövning av tjänst, instrumentvårdare (Instrumentvården),
6. Chefläkarens beslut, LG 10/2009, §77 gällande prövning av tjänst, mottagningsbiträde (Tandvårdsenheten),
7. Chefläkarens beslut, LG 10/2009, § 78 gällande köp av tjänster, vik. överläkare (Kirurgienheten),
8. Chefläkarens beslut, LG 10/2009, § 79 gällande köp av tjänster, läkartjänster
(Primärvårdsenheten).
9. Budgetuppföljning enl. budgetansvar per februari 2009 för Ålands hälso- och
sjukvård.
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.
-------------------------
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