
 
 
 
ÄRENDELISTA    STYRELSEN 23.4.2021 
   
 
Kallelse till sammanträde fredagen den 23.4.2021 kl. 09.00 via Teams 
     
 
Paragraf Ärende 
 

30 Sammankallande och beslutsförhet 

31 Justering av protokoll 

32 Föredragningslistans godkännande 

33 ÅHS verksamhetsberättelse 2020 inklusive bokslut, verksamhetsstatistik 

och personalberättelse 

34 Stängning av Mariehamns flygplats - konsekvensanalys av förestående 

temporär stängning av Mariehamns flygplats 

35 Samverkansavtal gällande service på institution samt samverkansavtal 

för alkohol- och drogarbete - godkännande 

36 Delgivningar 

 
 
OBS! Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post:  
anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. 
 
 
 
 
Wille Valve 
Ordförande  

mailto:anita.husell-karlstrom@ahs.ax
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PROTOKOLL   Nr 4 /2021 
Datum    fredagen den 23.4.2021 
Paragraf nr    30 - 36 
Plats och tid    på TEAMS kl. 09.00 – 12.17 
     
 
Beslutande  Wille Valve   ordförande 
  Roger Nordlund  vice ordförande  

Anna Holmström ledamot 
Runa-Lisa Jansson  ledamot  

  Erica Scott   ledamot 
  Ulf Weman   ledamot 
  Tony Asumaa   ersättare till kl. 11.15 § 36 
 
Föredragande Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör 
 
Frånvarande  Cita Nylund   ledamot  
 
  
Övriga närvarande Olli-Pekka Lehtonen  chefläkare 
 Terese Åsgård  personalchef 
  Ulrika Österlund  ekonomichef 
  Sandra Rasmussen  verksamhetsstrateg 
 Åsa Friman   kvalitetssamordnare 

Anders Westermark docent 
   
Protokollförare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare 
   
Protokolljustering Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet. 
   
 
 
 
Protokolljusterare Ulf Weman 
 
 
 
 
 
Wille Valve    Jeanette Pajunen  
ordförande    hälso- och sjukvårdsdirektör  
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 
 
§ 30 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget 

 

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

och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. 
Föreslås Ulf Weman. 
 
BESLUT: Beslöt utse Ulf Weman till protokolljusterare. 

 

 
 
 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 
 
§ 32 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: Föredragningslistan godkändes efter komplettering med ett 
delgivningsärende: hur ÅHS arbetar med sparåtgärderna. 
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§ 33 ÅHS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 INKLUSIVE BOKSLUT, 

VERKSAMHETSSTATISTIK OCH PERSONALBERÄTTELSE 
Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen 
Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund och Jeanette Pajunen 
 
Enligt Ålands hälso- och sjukvårds reglemente skall styrelsen för ÅHS godkänna 
verksamhetsberättelse och bokslut inom april månad. ÅHS styrelse godkände 
bokslutet för 2020 den 26.3.2021 § 17.  
 
Verksamhetsberättelsen skall utgå ifrån budgeten och redovisa hur de planerade 
förändringarna i verksamheten har genomförts och uppfyllts.  
Verksamhetsberättelsen skall även innehålla verksamhetsstatistik och en 
personalberättelse. 
 
Verksamhetsberättelsen 
Verksamheten har under 2020 tagit avstamp ur organisationens definierade 
utvecklingsområden. ÅHS utvecklingsområden är följande: förändring av 
organisationskultur och organisationsstruktur, kartläggning och granskning av ÅHS 
tjänsteutbud, ökat arbetsvälbefinnande, utveckling av vårdprocesser och 
kartläggning/modernisering av stödfunktioner. Alla fem utvecklingsområden är 
kopplade till hållbarhetsagendan. Organisationen har gått in för en långsiktig och 
behärskad effektivering av kärnverksamheten och stödfunktionerna. Hälso- och 
sjukvårdens kostnadsutveckling bör stävjas på ett hållbart sätt som garanterar god 
vårdkvalitet och tillgänglighet. Effektivering av verksamheten bör även ske med 
beaktande av kommunerna som samarbetsparter. En effektivering av ÅHS 
verksamhet skall inte ge ökade kostnader för kommunerna.  
Verksamheten och verksamhetsrutinerna förändrades på ÅHS tidig vår 2020 då 
Corona pandemin var ett faktum. Organisationen körde under en dryg månad ner 
verksamheten så att primärvården och sjukhusets verksamhet kunde anpassas till 
pandemins utmaningar. Patientflöden planerades om, ombyggnationer gjordes och 
verksamheter bytte fysiskt plats i sjukhuset för att möjliggöra en Covid-19 avdelning 
och en intensivvårdsavdelning för Covid-19 positiva patienter. Personalen kartlades 
med tanke på deras utbildning och erfarenhet i syfte att säkerställa tillgången till 
personal inom medicinkliniken och IVA. Utbildning hölls både internt och externt i allt 
från användning av skyddsutrustning till basala hygienrutiner. ÅHS synlighet har 
under pandemin stärkts kraftigt genom de pressträffar som hållits och genom den 
täta kontakten med media.  
 
  
Verksamhetsstatistiken  
Verksamhetsstatistiken är indelad i mottagningsstatistik, vårdavdelningsstatistik och 
övrig vårdstatistik.  
Mottagningsbesöken har minskat med totalt 5,5% från 2019. Besöken innehåller även 
provtagning för Covid (ca 10.300 under 2020) 
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§ 33 ÅHS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 INKLUSIVE BOKSLUT, 

VERKSAMHETSSTATISTIK OCH PERSONALBERÄTTELSE (forts) 
 

   
 
Vårddagarna minskade med 13,4% och antal vårdtillfällen med 7,1%. 
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§ 33 ÅHS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 INKLUSIVE BOKSLUT, 
VERKSAMHETSSTATISTIK OCH PERSONALBERÄTTELSE (forts) 
 

 
 
 
 
 
Bilaga: Verksamhetsberättelse inklusive bokslut, verksamhetsstatistik och 
personalberättelse. 

  
FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen godkänner ÅHS verksamhetsberättelse 2020 med 
tillhörande verksamhetsstatistik och personalberättelse.  

 
BESLUT: Beslöt godkänna ÅHS verksamhetsberättelse 2020 med tillhörande 
verksamhetsstatistik och personalberättelse. 
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§ 34 STÄNGNINGEN AV MARIEHAMNS FLYGPLATS 16/5-3/7 2021. 

Beredare Docent Anders Westermark. 
Föredragande Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen. 
 

Sedan ÅHS styrelsemöte den 26 mars 2021 har LR:s tjänstemän behandlat ärendet 
med de transportproblem som uppkommer till följd av Finnavias nedstängning av 
Mariehamns flygplats 16/5-3/7 2021. ÅHS har varit representerat i de diskussioner 
som förts och har dessutom arbetat vidare med egna lösningar. 

Konstateranden: 

• ÅHS avtalshelikopter kan utföra de flesta förekommande patienttransporter, 
även om transport av Covid 19 patient följs av omfattande sanering av 
helikoptern med åtföljande flera timmar långt driftstopp. 

• Det står klart, att ÅHS INTE kan räkna med gränsbevakningens Superpuma 
helikoptrar för sjuktransporter. 

• Sängbundna patienter, även respiratorbundna och med kringpersonal, kan i 
många fall transporteras med Uppsalas IVA helikopter. Turordningen för 
dessa transporter styrs inte av patientens hemvist, utan av sjuktransportens 
angelägenhetsgrad. Uppsalahelikoptern kan även flyga till Åbo. 

• Riktigt tunga patienttransporter av det slag som normalt kräver vingbunden 
flygtransport, saknar ännu en definitiv lösning. Kontakt har tagits med 
företrädare för det nordiska beredskapsavtalet och svar därifrån väntas inom 
kort. 

• Färska vävnadsprover som benmärgsprov och lymfkörtelbiopsier 
transporteras normalt med flyg till Helsingfors. Under flygstoppet föreligger 
två alternativ. Antingen byter vi laboratorium till Åbo Universitets 
centralsjukhus ÅUCS och sänder vävnadsproverna med färja till Åbo, eller 
också sänder vi med egen kurir, biltransport via färja till Åbo och bil till 
Helsingfors. Det skall bemärkas, att avtalet med laboratoriet i Helsingfors har 
löpt ut, varför det inte utgör något hinder att, åtminstone temporärt, byta till 
ÅUCS laboratorium. 

• Vad gäller korstest till och påföljande returtransport av blodprodukter från 
Helsingfors kan även andra alternativ än egen bilkurir bli aktuella. Bland annat 
diskuteras möjligheten att till ÅHS laboratorium skaffa aktuella reagenser och 
dylikt och utföra själva testningen här, men sedan konsultera kollegorna i 
Helsingfors för att utvärdera testresultaten. Därmed skulle man kunna 
minimera transportbehovet till enbart själva returfrakten. 

• De tumörpatienter som under tiden för flygstoppet skall genomgå 
strålbehandling i Åbo, kan inte räkna med att resa fram och tillbaka över 
dagen, utan måste ställa in sig på att bo i Åbo under behandlingsveckorna. 

• Grafair Management AB har lämnat offert på transporter med sjöflygplan 
mellan Mariehamn och Åbo. Aktuell flygmaskin tar 8-9 passagerare. Tanken är 
i så fall att planet skulle ligga i Åbo under dagen och flyga tillbaka patienterna 
på kvällen. Dessvärre är sommartiden sjöflygets högsäsong och bolaget har 
svårt att lova bort sig helt, men kan hjälpa till med enstaka flygningar vid 
särskilda tillfällen. 



       
 
 STYRELSEN 23.4.2021  

________________________________________________________________________________ 

 Ordförande Föredragande   Protokolljusterare 
  
 
      8 

 

 
§ 34 STÄNGNINGEN AV MARIEHAMNS FLYGPLATS 16/5-3/7 2021 (forts.) 

• Air Leap Aviation AB kommer enligt de senaste uppgifterna att avstyra sitt 
sedvanliga sommaruppehåll och således bedriva trafik mellan Mariehamn och 
Åbo från och med 5 juli. 

• ÅHS kommer att för framtida redovisning registrera de extrakostnader som 
påförs ÅHS till följd av flyguppehållet. 

 

FÖRSLAG: 

ÅHS styrelse antecknar informationen för kännedom och konstaterar att ÅHS har gjort 
det som går att göra för att minimera säkerhetsriskerna som stängningen av 
Mariehamns flygplats utgör under tiden 16 maj till 3 juli 2021.  

 

BESLUT: Beslöt antecknar informationen för kännedom och konstaterar att ÅHS har 
gjort det som går att göra för att minimera säkerhetsriskerna som stängningen av 
Mariehamns flygplats utgör under tiden 16 maj till 3 juli 2021.  
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§ 35 SAMVERKANSAVTAL GÄLLANDE SERVICE PÅ INSTITUTION SAMT 

SAMVERKANSAVTAL FÖR ALKOHOL- OCH DROGARBETE, GODKÄNNANDE  
Föredragande: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415  
Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen  
 
Samverkansavtal enligt 69 § i landskapslagen (2020:12) om socialvård och 19a § i 
landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård ska ingås gällande hemvård, 
boendeservice, service på institution, alkohol- och drogarbete, förebyggande av 
psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa för att säkerställa funktionella 
servicehelheter för klienter som får både socialvård och hälso- och sjukvård inom 
dessa områden.  
 
Enligt 2 § 1 och 2 mom. i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och 
tillsyn ska samverkansavtal på områdena hemvård, boendeservice och service på 
institution ingås av Ålands hälso- och sjukvård och Kommunernas socialtjänst för 
personer som är under 65 år och av Ålands hälso- och sjukvård och kommunerna för 
personer som fyllt 65 år.  
 
Samverkansavtal ska enligt 69 § 2 mom. i landskapslagen om socialvård och 19a § 2 
mom. i landskapslagen om hälso- och sjukvård reglera gemensamma mål för de 
samordnade tjänsterna, ansvarsfördelningen och övergripande rutiner för samarbetet 
och övriga åtgärder för att säkerställa funktionella servicehelheter för klienterna. 
Samverkansavtal ska enligt 3 mom. i nämnda lagrum utvärderas årligen av parterna 
och vid behov ska samverkansavtalet ändras.  
 
Enligt 3 § i landskapsförordningen om samverkansavtal inom socialvård och hälso- 
och sjukvård ska samverkansavtal för hemvård vara godkänt och träda i kraft senast 
den 1 januari 2021. Övriga samverkansavtal ska vara godkända av parterna senast 
den 1 mars 2021, och träda i kraft senast den 1 juni 2021.  
 
Samverkansavtal för hemvård godkändes av ÅHS styrelse 18.12.2020. Gällande övriga 
avtal har HSD Jeanette Pajunen ansökt hos Ålands landskapsregering om förlängd 
tidsfrist då det inte var möjligt att färdigställa avtalen till 1 mars 2021. Muntligen har 
anhållan godkänts men ett skriftligt svar från Landskapsregeringen finns inte att tillgå 
vid ärendets beredningsdatum.  
 
ÅHS och de kommuner och kommunalförbund som tillhandahåller/ansvarar för 
institutionsvård har tagit fram ett gemensamt förslag till samverkansavtal för service 
på institution. Utöver det har ÅHS och Kommunernas socialtjänst tagit fram ett 
gemensamt förslag till samverkansavtal för alkohol- och drogarbete. Båda förslag har 
utarbetats av Susanne Lehtinen på företaget AX Probus Ab. 
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§ 35 SAMVERKANSAVTAL GÄLLANDE SERVICE PÅ INSTITUTION SAMT 

SAMVERKANSAVTAL FÖR ALKOHOL- OCH DROGARBETE, GODKÄNNANDE (forts) 
 
Bilaga 1: Samverkansavtal för service på institution. 
Bilaga 2: Samverkansavtal för alkohol- och drogarbete. 
 
FÖRSLAG:  
 
Styrelsen godkänner samverkansavtal för service på institution och samverkansavtal 
för alkohol- och drogarbete. 
 
BESLUT: Beslöt godkänna samverkansavtalet för service på institution och 
samverkansavtalet för alkohol- och drogarbete. 
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§ 36 DELGIVNINGAR 
 
 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom: 
 

1. Samarbetskommittén den 19.4.2021 
2. Hur ÅHS arbetar med sparåtgärderna 
3. Information om verksamhetsenheten Mental hälsa 
4. Styrelseledamot Wemans frågeställningar: 

• Hur ser personalförsörjningen ut inom det förebyggande hälsoarbetet? 
Klaras exempelvis semesterperioden i sommar, men framförallt på lite 
längre sikt. 

• Vilken betydelse har utebliven lönekompensation för specialisering bland 
dessa sjukskötare för en eventuell personalbrist/personalflykt? 

• Hur ser kostnaderna ut ifall man måste täcka upp med personal utifrån?  
• Kan en justering av lönerna bli en inbesparing på sikt? Det gäller inte bara 

kostnader för den kortsiktiga personalförsörjningen utan också för 
folkhälsan framöver där det förebyggande hälsoarbetet minskar behovet 
av sjukvård. 

• Hur fortgår arbetet med lönejusteringarna utgående från de beslut som 
togs efter sjukskötarstrejken år 2014. Behövs tilläggsresurser? 

5. Information om Covidsituationen 
 

 
BESLUT: Beslöt anteckna delgivningarna för kännedom. 

 
 

 


