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PROTOKOLL    Nr 2 2019 
     
Datum    fredagen den 1 mars 2019 
 
Paragraf nr    Paragraf nr 9-14 
 
Plats och tid    Styrelserummet kl. 12.00 – 13.30 
 
   
Beslutande  Annette Holmberg-Jansson  ordförande 
  Carina Aaltonen  ledamot 
  Runar Karlsson  ledamot 
  Runa-Lisa Jansson  ersättare 
  Torbjörn Björkman  ersättare 
   
 
Föredragande Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör 
 
Frånvarande   Ingrid Zetterman  vice ordförande  
  Ingvar Björling  ledamot 

Tomas Blomberg  ledamot 
 
  
Övriga närvarande Olli-Pekka Lehtonen  chefläkare 
 Joachim Eriksson   t.f. ekonomichef 
 Terese Åsgård   personalchef 
  Wille Valve   minister till kl. 12.50 
     
 
Protokollförare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare 
 
Protokolljustering Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet. 
 
 
 
Protokolljusterare Carina Aaltonen 
 
 
Annette Holmberg-Jansson   Jeanette Pajunen  
ordförande    hälso- och sjukvårdsdirektör 
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 
 
§ 9 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 

 

 
 
 
 
 
JUSTERING AV PROTOKOLL 
 
§ 10 FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets 

ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av 
föredragande. 
 
BESLUT: Beslöt utse Carina Aaltonen till protokolljusterare. 

 
 

 
 
 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 
 
§ 11 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 
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HANDBOK FÖR ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA AVGIFTER  
§ 12 Beredning: t.f. ekonomichef Joachim Eriksson 

Enligt landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård § 17 beslutar styrelsen om ” 
andra avgifter och ersättningar för de varor och tjänster som Ålands hälso- och 
sjukvård säljer eller producerar”. Dessa avgifter är i huvudsak samlade i handboken 
för ersättningar och övriga avgifter. Fullkostnadsersättningarna uppdaterades i 
handboken den 8 februari 2019.  

Övriga förändringar i handboken som är aktuella är under punkt 4. Patienter som 
remitteras från privata mottagningar (1) och under punkt 5. Försäljning av övriga 
vårdtjänster, hjälpmedel och material (2). 

1) Patienter som remitteras från företagshälsovård som arrangeras i privat regi 
borde betala normal patientavgift oberoende av om vårdansvaret kvarstår hos 
remitterande läkare eller överförs till ÅHS. 

2) ÅHS ska sälja hjälpmedel och annat material endast åt de externa parter som 
tecknat anslutningsavtal med ÅHS om deltagande i upphandlingar. Påslaget för 
beställning av varor från centrallagret sänks från 20 % till 12 %. 

Efter att Handboken för ersättningar och övriga avgifter uppdateras utgår 
hänvisningar till styrelsebeslutet § 114/2012. 

I bilaga 1 presenteras förändringarna i handboken punkt 4 och 5 som 
gulmarkerade. 

Bilaga 1: Förändringar i Handboken för ersättningar och övriga avgifter från och 
med 1.3.2019. 

 

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förändringarna i Handboken för ersättningar och 
övriga avgifter enligt bilaga. Detta beslut ersätter styrelsebeslut § 114/2012.  

 

BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 
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PCH: TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2019 
§ 13 

Innan ÅHS kan fatta beslut om att inrätta, dra in eller ombilda de tjänster som 
planeras inom ramen för budget 2019 ska ÅHS i enlighet med tjänstemannalagen 
göra en behovsutredning över varje tjänst samt begära utlåtande av 
lanskapsregeringen. Landskapsregeringen gav sitt utlåtande 5.2.2019 och hade 
inget att anmärka gällande tjänsteförändringarna. Förslaget till tjänsteförändringar 
behandlades i samarbetskommittén 4.2.2019.  Personalrepresentanterna ställde 
sig frågande till förslaget om  att dra in tre tjänster som sjukhusbiträden eftersom 
det råder vissa svårigheter att rekrytera sjukvikarier. Till övriga delar hade 
personalrepresentanterna inga synpunkter gällande förslaget. 
 
Inom ramen för budget 2019 planeras följande tjänsteförändringar från och med 
1.4.2019 eller nedan angivet datum: 
  
Inrättas i enlighet med bilagda behovsutredningar: 
 
1. Överläkare, chefläkarens enhet med aktuell placering vid akutkliniken. 
2. Överläkare, med  aktuell placering vid medicinkliniken från och med 1.10.2019. 
3. Talterapeut, medicinkliniken med aktuell placering vid paramedicinska 

mottagningen. 
4. Fotterapeut/fotvårdare, medicinkliniken, med aktuell placering vid 

paramedicinska mottagningen. 
5. Psykolog, barn- och ungdomskliniken med aktuell placering vid barn- och 

ungdomspsykiatriska mottagningen. 
6. Biträdande teknisk chef med aktuell placering vid tekniska enheten. 

 
(Hänvisning: 4b § tjänstemannalagen) 

 
Dras in i enlighet med bilagda behovsutredningar: 
 
7. Avdelningsskötare 0030, primärvårdskliniken, hälsocentralerna  
8. Närvårdare/Primärskötare 0154, medicinkliniken, vårdavdelning 2. 
9. Vaktmästare 0649, tekniska enheten, vaktmästeriet 
10. Sjukhusbiträde 0641, städenheten 
11. Sjukhusbiträde 0642, städenheten 
12. Sjukhusbiträde 0646, städenheten 
 
(Hänvisning: 4d § tjänstemannalagen) 
 
Ombildas i enlighet med bilagda behovsutredningar: 
 
13. Sjukskötare 0015 52 % ombildas till heltid, primärvårdskliniken med aktuell 

placering vid hälsocentralerna. 
Innehavaren av tjänsten förflyttas från den tjänst som dras in till den som 
inrättas. 
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PCH: TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2019 (forts) 
§ 13 
 

14. Hälsovårdare 0784 52 % ombildas till heltid, primärvårdskliniken med aktuell 
placering hälso- och sjukvårdsmottagningen Mariehamn. 
Innehavaren av tjänsten förflyttas från den tjänst som dras in till den som 
inrättas. 

15. Närvårdare/Primärskötare 0066 52 % ombildas till sjukskötare 20 t/v 51,6 %, 
primärvårdskliniken med aktuell placering vid hemsjukvården Mariehamn från 
och med 1.8.2019.  

16. Närvårdare/Primärskötare 0075 ombildas till sjukskötare, primärvårdskliniken 
med aktuell placering vid hälso- och sjukvårdsmottagning landsbygd och 
skärgård. 

17. Sjukskötare 0994 52 % ombildas till heltid, medicinkliniken med aktuell 
placering vid medicinpolikliniken. 
Innehavaren av tjänsten förflyttas från den tjänst som dras in till den som 
inrättas. 

18. Närvårdare/Barnskötare 0399 ombildas till barnmorska, BB-och 
gynekologkliniken med aktuell placering BB- och gynekologavdelningen.  

19. Instrumentvårdare 0535 ombildas till steriltekniker, operations-, anestesi- och 
intensivvårdskliniken med aktuell placering vid operations- och 
anestesiavdelningen. 
Innehavaren av tjänsten förflyttas från den tjänst som dras in till den som 
inrättas. 

20. Röntgenskötare 0513 78 % ombildas till heltid, radiologiska kliniken med aktuell 
placering vid röntgenavdelningen. 
Innehavaren av tjänsten förflyttas från den tjänst som dras in till den som 
inrättas. 

21. Överskötare 0041 vårdchefens enhet ombildas till farmaceut med aktuell 
placering vid sjukhusapoteket. 

22. Arkivbiträde 0264 ombildas till arkivarie med aktuell placering vid 
sekreterarenheten.  

23. Tekniker 0663 52 %  tekniska avdelningen ombildas till sjukhustekniker heltid, 
tekniska enheten med aktuell placering vid medicintekniska avdelningen. 

 
(Hänvisning: 4e § tjänstemannalagen) 
 
FÖRSLAG: Föreslås att ovan nämnda tjänsteförändringar genomförs från och 
med 1.4.2019 eller annat angivet datum i enlighet med bifogade 
behovsutredningar. 
 
 
BESLUT:  Beslöt enligt förslaget.      
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DELGIVNINGAR 

§ 14 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom: 

 

1. Samarbetskommitténs protokoll från 25.2.2019 
2. Årsredovisning 2018 

 

BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 


