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PROTOKOLL    Nr 10 /2020 
     
Datum    fredagen den 30.10.2020 
 
Paragraf nr    69 - 77 
 
Plats och tid    Konferensen del 1-2 kl. 09.00 – 12.06 
 
  
Beslutande  Wille Valve   ordförande 
  Roger Höglund  vice ordförande  

Anna Holmström ledamot gick 11.47 § 77 p 4 
Runa-Lisa Jansson  ledamot 

  Erica Scott   ledamot från § 72 
  Ulf Weman   ledamot 
  Tony Asumaa   ersättare 
   
Föredragande Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör 
 
Frånvarande   Cita Nylund   ledamot 
 
  
Övriga närvarande Olli-Pekka Lehtonen  chefläkare 
  Ulrika Österlund  ekonomichef 
  Leea Söderström  vik. vårdchef 
 Christel Lindberg  vik. Vårdchef 
 Sandra Rasmussen  verksamhetsstrateg 
 Annette Holmberg-Jansson  minister 
  Stefan Rumander   fastighetsverket § 72 
   
 
Protokollförare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare 
 
 
Protokolljustering Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet. 
 
 
 
 
Protokolljusterare Roger Höglund    
 
 
 
 
Wille Valve    Jeanette Pajunen  
ordförande    hälso- och sjukvårdsdirektör  
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 
 
§ 69 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 

 

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

ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av 
föredragande. Föreslås Roger Höglund. 
 
BESLUT: Beslöt utse Roger Höglund till protokolljusterare. 

 
 

 
 
 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 
 
§ 71 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget . 
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§ 72 PRESENTATION AV FASTIGHETSVERKETS VERKSAMHET 

Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen 
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen 
 
Enligt styrelsens önskemål presenterar Fastighetsverkets VD Stefan Rumander 
fastighetsverkets verksamhet och specifikt beröringspunkterna till ÅHS. 
 
FÖRSLAG:  
Styrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 
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§ 73 BEVILJANDE AV AVSKED, CHEFLÄKARE OLLI-PEKKA LEHTONEN 
Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen  
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen 
 
Enligt ÅHS reglemente är styrelsen den anställande myndigheten för 
ledningsgruppens medlemmar. Styrelsen anställer chefläkare och beviljar även 
avsked. Hälso- och sjukvårdsdirektören har rätt att anställa vikarie för chefläkaren.  
 
Chefläkare Olli-Pekka Lehtonen har den 29.9.2020 lämnat in sin avskedsansökan. 
Sista arbetsdag i tjänst infaller den 30.4.2021.  
 
Bilaga 1: Anhållan om avsked, chefläkare Olli-Pekka Lehtonen 
 
FÖRSLAG:  
Styrelsen beviljar chefläkare Olli-Pekka Lehtonen avsked så att hans sista dag i 
tjänst infaller den 30.4.2021.  
 
Styrelsen ger hälso- och sjukvårdsdirektör och personalchef i uppdrag att till 
styrelsens nästa sammanträde arbeta fram ett förslag till rekryteringsprocess.  
 
Chefläkare Olli-Pekka Lehtonen anmälde jäv, jäv godkändes chefläkaren lämnade 
rummet. 
 
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. 
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§ 74 FÖRÄNDRING AV INVESTERINGSANSLAG OCH FULLMAKTSTEXTER I 

BUDGETFÖRSLAG 2021 
Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör jeanette.pajunen@ahs.ax telefon 018 53 
8415 och ekonomichef ulrika.osterlund@ahs.ax telefon 018 53 5165 
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen 
 
Ändringar i Budgetförslag 2021 gällande investeringar är gjorda enligt uppdrag från 
Landskapsregeringen. 
 
 
Fullmaktsbegäran för VIS-projektet 
 
Vid styrelsemötet 11.09 beslöt styrelsen att avge sitt förslag till 
Landskapsregeringen på nya investeringsanslag 2021 om totalt 2.720.000,- euro. 
Efter diskussioner med och instruktioner från Landskapsregeringen stryks anslaget 
för VIS projektet på 2.300.000,- och istället införs en text om fullmakt i 
budgetförslaget. Nedan följer fullmaktstexten och de investeringsanslag som nu 
finns i budgetförslaget. 
 
Fullmaktsbegäran - Vårdinformationssystem 
ÅHS föreslår att Lagtinget godkänner denna fullmaktsbegäran angående projektet 
för nytt vårdinformationssystem som beskrivs nedan. Fullmaktsbegäran omfattar 
att projektet kan fortgå och att anslag kan tas upp i senare budgetförslag. (Ett 
investeringsanslag upptogs för projektet 2018 på 2,5 miljoner euro.) 
 
Det vårdinformationssystem (VIS) som ÅHS använder idag har genomgått två 
revisioner. Båda revisioner har klassat ut systemet ur ett säkerhetsperspektiv.  
Potentialen med ett nytt VIS är stor, både i form av minskad administration inom 
vård och förvaltning, samt en effektivering och kvalitetshöjning inom 
patientvården.  
 
Det högst prioriterade projektet inom ÅHS är byte av VIS. Byte av 
vårdinformationssystem är ett projekt som engagerar stora delar av verksamheten 
och personalen. Projektorganisationen är tillsatt och projektet har en framtagen 
förstudie och godkänd projektplan.  
 
Upphandlingen kommer att skötas genom konkurrenspräglad dialog vilket ger en 
större trygghet gällande förhållandet mellan kvalitet och kostnader. 
Upphandlingen kan bättre styras genom detta förfaringssätt. 
Upphandlingsannonsen publiceras i slutet av 2020 och upphandlingen slutförs 
under 2021 så att avtal med tilltänkt leverantör kan tecknas i början av 2022. Under 
2022 och vidare sker den gradvisa implementeringen av ett nytt system och nya 
processer.  
 
Beräknad investeringskostnad för detta projekt är 4,8 miljoner euro. Investeringen 
leder till en ökad driftskostnad där en årlig kostnad för drift uppskattas till 0,5-1,0 
miljon euro (exklusive avskrivningar).  
 

mailto:jeanette.pajunen@ahs.ax
mailto:ulrika.osterlund@ahs.ax
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§ 74 FÖRÄNDRING AV INVESTERINGSANSLAG OCH FULLMAKTSTEXTER I 

BUDGETFÖRSLAG 2021 (forts) 
 
Efter att anslaget för VIS projektet stryks visar nedanstående tabell nuvarande 
förslag för nya investeringsanslag 2021: 
 
 

 
 
Fullmakt för biltak 
Under byggnader som tillhör Fastighetsverket har ÅHS beskrivit en investering av 
isoleringsrum men texten skall även innehålla ett stycke om investering gällande 
byggande av ett biltak. 
 
Byggnader tillhörande Fastighetsverket 
Under 2021 avser ÅHS tillsammans med Fastighetsverket planera och bygga biltak 
för hemsjukvårdens bilar. Ett biltak underlättar åtkomsten till bilarna under hela 
året samt minskar slitaget på bilarna. 
 
Beräknad investeringskostnad för detta projekt är 100.000,- euro. Investeringen 
leder till en hyresökning för ÅHS och ökar därmed driftskostnaderna. 
Hyresökningen uppgår till ca 11.500,- euro per år. 
 
 
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar förändringar i investeringsanslag och 
fullmaktstexter gällande Budgetförslag 2021 till kännedom. 
 
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Styrelsen önskar för 
Landskapsregeringen understryka vikten av att VIS projektet inte avstannar utan 
får fortsätta och verkställas enligt projektplan. 

 
 

  

Klinik/Enhet Investeringsanslag Summa

BB-/Gynekologkliniken Ultraljudsapparat 60 000

Intern Service Bostad; bilbyte 60 000

ÖVRIGA INVESTERINGAR TOT 120 000

IT INVESTERINGAR
Klinik/Enhet Investeringsanslag Summa

Sjukhusapoteket Nytt lagerprogram 300 000

ÖVRIGA INVESTERINGAR TOT 300 000

INVESTERINGSANSLAG BUDGET 2021 TOTALT 420 000
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§ 75 OMDISPONERING - BUDGETFÖRSLAG 2021 

Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör jeanette.pajunen@ahs.ax telefon 018 53 
8415 och ekonomichef ulrika.osterlund@ahs.ax telefon 018 53 5165 
 
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen 

 
Vid styrelsemötet den 29.09 beslöt styrelsen avge sitt budgetförslag för 2021 till 
Landskapsregeringen. Styrelsen inlämnade förslag nedan: 
 

 
 
 
Vid uppgörandet av budget 2021 var pandemisituationen ytterst osäker. Det var 
svårt att i så tidigt skede av hösten veta hur pandemin utvecklas och hur länge och 
på vilket sätt vi behöver anpassa verksamheten efter detta.  
Under det pågående året 2020 har de flesta anpassningar i verksamheten gjorts 
för att ÅHS skall kunna upprätthålla en god beredskap med tanke på pandemin 
och samtidigt upprätthålla en så normal verksamhet som möjligt. Så som 
pandemin nu utvecklar sig så utgår vi ifrån att specifikt de verksamheter som finns 
inom primärvården som provtagning, infektionsmottagning och smittspårning 
kommer att sträcka sig halvvägs in på år 2021, eventuellt ännu längre. Betydligt 
längre och mera omfattande än vad som tidigare kunde förutspås. Om Åland 
kommer in i en så kallad spridningsfas kommer också överväganden att ske 
gällande upprätthållande av en normal verksamhetsnivå. Allt detta har betydelse 
för hur resurser kan fördelas och hur budgeten för 2021 används.  
 
Efter genomgång med Primärvårdens klinikchef har en kalkyl gjorts på de 
tilläggskostnader som pandemin medför. Kalkylen är baserad på att pandemin 
hålls på en sådan nivå att kraftiga inskränkningar i den så kallade normala 
verksamheten inte behöver göras.  
Kalkylen utgår från följande:  

1. Den nya verksamhetspunkten, hälsocentralens infektionsmottagning 
behöver fortsatt bemanning 

2. Coronatelefonen behöver fortsatt bemanning, eventuellt utökad 
bemanning om pandemiläget förvärras 

3. Coronaprovtagningen som utförs som drive-in mottagning behöver fortsatt 
bemanning 

ÅHS TOTALT Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 
exkl 
"Coronabudget"

Budget 2021

Intäkter Totalt -8 773 859 -7 899 674 -8 620 000 -8 168 000 0 -5,2 % 452 000
Personalkostnader 52 010 802 53 372 351 55 151 255 56 542 000 2,5 % 1 390 745

Köpta tjänster 13 043 494 13 427 875 14 583 445 15 451 000 5,9 % 867 555

Intern hyra FV 6 348 514 6 573 322 7 614 000 7 773 000 2,1 % 159 000

Material och övrig drift 9 443 455 9 633 225 9 323 300 9 798 000 5,1 % 474 700

Extern vård utanför Åland 9 348 696 9 900 068 9 600 000 9 600 000 0,0 % 0

Avskrivningar 1 669 523 1 863 565 1 800 000 1 810 000 0,6 % 10 000

Driftsreservering -1 000 000 0 0 0 0

Kostnader Totalt 90 864 484 94 770 406 98 072 000 100 974 000 3,0 % 2 902 000
Nettokostnader 82 090 625 86 870 731 89 452 000 92 806 000 3,7 % 3 354 000

Förändring Budget 2020 - 
Budget 2021

mailto:jeanette.pajunen@ahs.ax
mailto:ulrika.osterlund@ahs.ax
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§ 75 OMDISPONERING - BUDGETFÖRSLAG 2021 (forts) 

 
4. Ett smittspårningsteam aktiveras vid positiva fall av covid-19. Vid ett 

förvärrat pandemiläge krävs mera aktivt arbete av smittspårningsteamet.  
5. Triagering (vårdbehovsbedömning) sker i huvudsak per telefon och är 

resurskrävande. Det är inte lika effektivt att bedriva en delad verksamhet 
med infektionsmottagning och vanlig hälsocentralmottagning.  
 

Ovanstående arbetssätt har vuxit fram under 2020, vissa punkter på frivillig basis. 
Med den smittspridning Åland har haft har det inte varit ändamålsenligt med 
beredskap för smittspårningsteamet. Allt eftersom tiden går blir det allt mera 
aktuellt med att strukturera detta arbete med beredskap och aktiv tid.  
 
Kalkylerade kostnader för en period om 6 månader är följande: 
Bemanning av hälsocentralen , Infektionsmottagning och tältet 190.000,- 
Bemanning av tältet helger och kvällar     47.000,- 
Smittspårning      50.000,- 
Beredskapsersättning och aktivt arbete för sjukskötare och läkare   85.500,- 
TOTALT BEHOV    372.500,- 
  
För att täcka detta behov av ökat anslag på Primärvården avser Ledningsgruppen 
att då budgetförslag 2021 är godkänt omdisponera anslag om totalt 267.600,- och 
efter kvartal 1 göra en bedömning om en senare omdisponering om resterande 
104.900,-. Vid uppföljning av kostnaderna under 2020 syns en direkt påverkan av 
Coronaläget vilket medför minskade kostnader för bl.a. sjuktransporter och 
utbildning.  
 
Omdisponeringen omfattar bl.a. personalkostnader för 4 tjänster, varav 3 är nya 
(Ögon, AN-OP-IVA och sjukhusapoteket). Dessa tjänster föreslås fortsättningsvis 
inrättas men tillsättas först i augusti 2021 vilket ger en inbesparing på 7 månader. 
Läkartjänsten vid Hälsocentralen är inrättad men har tidigare varit 0 budgeterad. 
Omdisponering av anslag:

 

Primärvårdskliniken
Personalkostnader HC läkare; inbesparing 7 mån, anställa från aug 2021 -62 500

Ögonkliniken
Personalkostnader, sjukskötare; inbesparing 7 mån, anställa aug 2021 -29 000

AN-OP-IVA kliniken
Personalkostnader, närvårdare; inbesparing 7 mån, anställa aug 2021 -24 900

Sjukhusapoteket
Personalkostnader, farmaceut; inbesparing 7 mån, anställa aug 2021 -28 600

Vårdchef
Personalkostnader, 0 budgeterad byråsekretrerare -57 600

Chefsläkare
Inventarier och anskaffningar -30 000

Medicinkliniken
Personalkostnader, Delade sommarvikarier pga hopslagna avdelningar -35 000

TOTALT -267 600
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§ 75 OMDISPONERING - BUDGETFÖRSLAG 2021 (forts) 
 
 
FÖRSLAG:  
Enligt ÅHS reglemente har respektive ledningsgruppsmedlem budget- 
och verksamhetsansvaret för sina ansvarsområden och har rätt att 
överföra budgetmedel inom och mellan linjeorganisationen och 
stabsorganisationen om det bedöms ändamålsenligt och 
överensstämmer med intentionerna i den av styrelsen fastställda 
verksamhetsplanen.  
 
Styrelsen antecknar informationen till kännedom och önskar informeras 
fortlöpande i ärendet.  
 
 
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. 
 
Delgivning: Landskapsregeringen och finansavdelningen.   
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§ 76 ALARMERING AV HELIKOPTER PÅ FASTA ÅLAND 

 Beredare: chefläkare Olli-Pekka Lehtonen, klinikchef Petter Westerberg  
  

Alarmering av ÅHS helikopter vid primäruppdrag sker i första hand till 
skärgårdskommuner, och till fasta Åland endast efter fältchefens övervägande. 
Styrelsen har den 25.9.2020 § 61 tagit del av statistiken från 1.2.2019-31.8.2020 där 
det även ingick även 12 stycken A eller B uppdrag till fasta Åland.   
  
”A-uppdrag” bedöms som ett högriskuppdrag, där det utgående från 
bakgrundsuppgifter  (anamnes) eller uppgifter om händelsen i fråga finns skäl att 
anta att den hjälpbehövandes basala livsfunktioner är direkt hotade.  ”B-uppdrag” 
är  sannolikt ett högriskuppdrag, där man dock inte med säkerhet känner till nivån 
på störningarna i den hjälpbehövandes basala livsfunktioner.  
  
Nu föreslås en förändring där automatisk alarmering av helikoptern sker parallellt 
med markbunden ambulans  vid vissa A-uppdrag (se tabell nedan) även på fasta 
Åland. Sådan alarmering skulle ske där den beräknade framkörningstiden för 
ambulans är över 20 min. Modellen liknar den som man använder inom FinnHEMS-
verksamheten  på fastlandet(). De kliniska fördelarna är uppenbara i några fall. 
Fältchefen kan fortsättningsvis, utanför den automatiska alarmeringen ta beslut 
om att initiera eller avbryta helikopteruppdraget baserat på tillgänglig 
tilläggsinformation() 
 
Förändringen skulle innebära en ökning av omkring 15-20 helikopteruppdrag/år på 
ganska korta sträckor, omkring 20 minuter / uppdrag. Själva flygtimmekostnader 
(utan ÅHS personalkostnader) skulle ökas således maximalt 20*20/60*1417  € = 
9446,67 €. Med hänsyn till helikopterverksamhetens totala kostnader och fördelar i 
enstaka kliniska fall kan initiativet motiveras.   
  
Ärendet har behandlats på ledningsgruppen den 15.6.2020 §134, 
helikopterverksamhetens styrgrupp den 5.10. och på ledningsgruppen den 
13.10.2020 § 211 och den 27.10.2020.  Förslaget är inte med i 2021 budgetförslaget 
som ett skilt ärende, men ledningsgruppen anser att  verksamheten kan ändå 
utvidgas på det sätt, som beskrivits ovan från den 1.1.2021.   
 
Ärendet hör till styrelsen för att beslutas enligt Landskapsförordning (2014:10) om 
prehospital akutsjukvård §4.  
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§ 76 ALARMERING AV HELIKOPTER PÅ FASTA ÅLAND (forts) 
 
 

A700 Livlös A740 Olycka, 
oklart 

A773 
Allergi/överkänslighet 

A702 Medvetslös A741 Fall fr. höjd  
A703 
Andningssvårigheter 

A744 Sårskada Övriga koder: Beslut 
MED4  

A704 Bröstsmärta A745 Fall/Ramlat  
 A746 Slag  
A711 Hinder i 
luftvägarna 

A747 Annan 
mek.skada 

 

A712 Hängning   
A713 Drunkning A750 Brand  
 A751 

Gasförgiftning 
 

A730 Trafikolycka  A752 
Intox/överdos 

 

A731 Buss, Lastbil, flyg A753 Elstöt  
A732 Bil, Paketbil, MC, 
Moped 

A754 
Brännskada 

 

A733 Cykel, skidor, 
kälke 

A755 
Överhettning 

 

 A756 Förfrysning  
 
 

FÖRSLAG:  
Föreslår att styrelsen godkänner att automatisk alarmering av helikoptern sker 
parallellt med markbunden ambulans vid vissa A-uppdrag, enligt tabellen ovan, 
även på fasta Åland. Den uppskattade tilläggskostnaden, baserad på ovanstående 
kalkyl, beräknas inrymmas inom befintligt budgetförslag för 2021.  
 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 
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§ 77 DELGIVNINGAR 
 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom: 
 

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 26.10.2020. 
2. Bemötande 
3. VIS-projektet, aktuell information 
4. Aktuell information om pandemisituationen 
5. Diskussion om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin 
6. Information och diskussion om hur ÅHS utvecklingsarbete förverkligas genom 

t.ex. utvecklingsdagar. Vi återkommer till detta vid ett senare skede. 
 
 

BESLUT: Beslöt anteckna delgivningarna för kännedom. 


