
 
 
 
ÄRENDELISTA    STYRELSEN 26.4.2019 
    
 
Kallelse till sammanträde fredagen den 26 april kl. 09.00 i styrelserummet. 
     
 
Paragraf Ärende 
 

31 Sammankallande och beslutsförhet 

32 Justering av protokoll 

33 Föredragningslistans godkännande 

34 Presentation av ÅDA Ab  

35 Information om VIS-projektet 

36 Servicenivå och organisering av prehospital akutsjukvård 

37 Verksamhetsberättelse med verksamhetsstatistik och 

personalberättelse. 

38 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. 
 
 
Annette Holmberg-Jansson 
Ordförande  
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PROTOKOLL    Nr 5 /2019 
     
Datum    fredagen den 26 april 2019 
 
Paragraf nr    Paragraf nr 31-38 
 
Plats och tid    Styrelserummet kl. 09.00-12.00 
   
Beslutande  Annette Holmberg-Jansson  ordförande 
  Ingrid Zetterman  vice ordförande  

Carina Aaltonen ledamot  
Runar Karlsson  ledamot 

  Runa-Lisa Jansson  ersättare 
  Tomas Blomberg  ledamot 
   
Frånvarande  Ingvar Björling  ledamot 
 
Föredragande Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör 
 
   
 
  
Övriga närvarande Olli-Pekka Lehtonen  chefläkare 
  Emad Afrasiabi  landskapsläkare 

Wille Valve   minister från § 35 
Katarina Donning  VD ÅDA AB § 34 
Timo Pajunen   projektledare VIS § 35 
Pernilla Karlsson   vice projektledare VIS § 35 

  
 
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 
 
§ 31 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 

 

 
 
 
 
 
JUSTERING AV PROTOKOLL 
 
§ 32 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 
 
§ 33 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: Beslöt godkänna föredragningslistan med komplettering av § 38 med två 
delgivningar. 
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§ 34 PRESENTATION AV ÅDA AB  
VD Katarina Donning kommer och presenterar ÅDA ab. 
 
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. 
 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 
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§ 35 VIS-PROJEKTET 

projektledare för VIS-projektet Timo Pajunen och vice projektledare Pernilla 
Karlsson informerar om VIS-projektet. 
 
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. 
 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 
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§ 36 SERVICENIVÅ OCH ORGANISERING AV PREHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD 
 Beredare: Chefläkare O-P Lehtonen 

Arbetsgrupp: Sirpa Mankinen (sammankallare), Tom Göstas, Johan Jansson, 
Susanne Sjövall, Petter Westerberg 

Ledningsgruppen har behandlat ärendet den 22.3.2019 § 80 och bordlagt ärendet. 
Under tiden har arbetsgruppen rapport slutförts och chefläkaren träffade 
arbetsgruppens medlemmar, Petter Westerberg, Sussi Sjövall och Tom Göstas den 
10.4.2019. Föredragningen har nu omarbetats lite till. 

------------------------------------------------------ 

Enligt landskapsförordning (2014:10) om prehospital akutsjukvård ska Ålands 
hälso- och sjukvård samordna verksamheten inom den prehospitala 
akutsjukvården och ge anvisningar som gäller den med beaktande av regionala 
särdrag. 

De avgörande beslut, som ÅHS måste fatta är: 

1. Beslut om servicenivå enligt förordningens 4§ 
2. Beslut på ledning av den prehospitala akutsjukvården enligt förordningens 

8 §  
Förordningen stipulerar avseende servicenivån, att minst en enhet inom 
prehospital akutsjukvård på vårdnivå alltid ska finnas att tillgå med undantag av då 
ett föregående larm i nära anslutning upptar en enhet på vårdnivå. Beslutet ska 
grunda sig på en riskanalys avseende olika slags risker för sjukdomsfall och 
olyckor, samt avseende andra lokala faktorer som inverkar på behovet av 
prehospital akutsjukvård. I riskanalysen ska man beakta den befolkning som 
permanent vistas i olika områden, befolkningens åldersstruktur, geografiska 
skillnader och skillnader i tillgång på vård inom landskapet, fritidsbebyggelse och 
turism, trafikrelaterade frågor samt olika områdens särskilda olycksrisker och 
antalet personskador som sannolikt kan uppkomma på grund av dem. 

Nyckeltal angående tillgängligheten av den prehospitala akutsjukvården måste tas 
fram och dom ska årligen delges landskapsregeringen. 

Det är ÅHS uppdrag att fatta beslut om lämplig servicenivå och att tillhandahålla 
erforderliga resurser för att verkställa. Vid framtagandet av servicenivåbeslut utgör 
bl. a de stora variationerna i täthet av invånare, samt skärgårdens 
trafikförbindelser särskilda utmaningar. En, av LG utsedd arbetsgrupp (9.1.2018 
§11) har givits uppdraget att ta fram ett förslag på servicenivå för den prehospitala 
akutsjukvården, samt även presentera en fungerande bemanningsmodell 
avseende fältchefsresursen, som utgör en förutsättning för föreslagen 
ambitionsnivå. Arbetsgruppens rapport är nu färdigställd (bilaga).   
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§ 36 SERVICENIVÅ OCH ORGANISERING AV PREHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD 

Med den föreslagna servicenivån når man, sett över hela Åland,  i 90% av fallen 
(A/B larm) ut med ambulans på basnivå och även enhet på vårdnivå inom 30min. 
75% nås inom 15min och 50% inom 8min. Dessa siffror motsvarar ungefär 
servicenivåbesluten i Egentliga Finland, Helsingfors och Nylands, samt Vasa 
sjukvårdsdistrikt.  

FÖRSLAG: Föreslår att: 

1- Ålands Hälso- och Sjukvårds fastställer servicenivån i den prehospitala 
akutsjukvården enligt tabellen nedan.  

 

                      

 

 

 
2- Om ambulansernas placering, verksamhetsnivåer och beredskapstider 

fastställs följande: 
ENHET SERVICENIVÅ BEMANNING PLACERING BEREDSKAPSTID 

M 191  Basnivå  B + B  (B = basnivå) Mariehamn 1 min  
M 192  Basnivå B + B Mariehamn 1 min  *)  
M 193 Basnivå  B + B Mariehamn 15 min   
M 190  Vårdnivå + 

ledningsenhet 
V   (V=vårdnivå) Mariehamn 1 min 

MediFlight 
5995  

Vårdnivå  Pilot 
HTC (B)  (HTC= 
HEMS technician 
crew member) 
MPS (V)  (Medical 
passenger) 

Flygfältet, 
Mariehamn 

60 min 
 

   *) vid samtidigt räddningstjänstuppdrag förlängs tiden till 10 min. 

3- Den läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården på ÅHS enligt 
förordningens 8 § 1.mom  är den medicinskt ansvariga läkaren på akutkliniken.  

 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 

AMBITIONSNIVÅER  Beslut 
 FÖRSTA INSATS  

Frivillig verksamhet Responstid 
Andel A/B-patienter som nås av första 
insatsenhet  

 BASNIVÅ 
Responstid 8 min  15 min 30 min 
Andel A/B-patienter som nås av 
basnivåenhet 

50 % 75 % 90 % 

 VÅRDNIVÅ 
Responstid 8 min  15 min 30 min 
Andel A/B-patienter som nås av 
vårdnivåenhet 

50 % 75 % 90 % 
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§ 37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED VERKSAMHETSSTATISTIK OCH 

PERSONALBERÄTTELSE 
 

Beredare: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415 
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen 
 
Enligt Ålands hälso- och sjukvårds reglemente skall styrelsen för ÅHS godkänna 
verksamhetsberättelse och bokslut inom april månad. ÅHS styrelse godkände 
bokslutet för 2018 den 29.3.2019 § 29.  
Verksamhetsberättelsen skall utgå ifrån budgeten och redovisa hur de planerade 
förändringarna i verksamheten har genomförts och uppfyllts. 
Verksamhetsberättelsen skall även innehålla en personalberättelse och 
verksamhetsstatistik. 

 
Bilagor: 
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 
Bilaga 2: Personalberättelse 
Bilaga 3: Verksamhetsstatistik 
 
Ärendet har behandlats i samarbetskommittén den 23.4. De fackliga 
representanterna hade ingenting att tillägga. 
  
FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen godkänner verksamhetsberättelse med tillhörande 
personalberättelse och verksamhetsstatistik.  
 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 

  

mailto:jeanette.pajunen@ahs.ax
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§ 38 DELGIVNINGAR  

 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar till kännedom: 

1. Samarbetskommitténs protokoll från 23.4.2019 

2. Fastighetsverket aviserar högre internhyra. 

3. Branden 18.4.2019. 

4. Kondoleans 

 

 

 


