
 
 
 
ÄRENDELISTA    STYRELSEN 31.1.2020 
   
 
Kallelse till sammanträde fredagen den 31 januari 2020 kl. 09.00 i styrelserummet. 
     
 
Paragraf Ärende 
 

1 Sammankallande och beslutsförhet 

2 Justering av protokoll 

3 Föredragningslistans godkännande 

4 ÅHS reglemente, revidering utgående ifrån av ÅHS styrelse tagna 

beslut och lagförändringar. 

5 Tillsyn av vårdgarantin 

6 Fastställande av budget 2020 

7 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 1 /2020 
     
Datum    fredagen den 31.1.2020 
 
Paragraf nr    Paragraf nr 1-7 
 
Plats och tid    Styrelserummet kl. 09.00-11.25 
   
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 
 Terese Åsgård  personalchef 
 Ulrika Österlund  ekonomichef 
 Leea Söderström  vik. vårdchef 
  Knut Lönnroth  landskapsläkare 
 
Protokollförare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare 
 
Protokolljustering Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet. 
 
 
 
 
Protokolljusterare Tomas Blomberg 
 
 
 
 
 
Annette Holmberg-Jansson   Jeanette Pajunen  
ordförande    hälso- och sjukvårdsdirektör  
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 
 
§ 1 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 

 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 
 
§ 3 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: Beslöt lägga till två delgivningsärenden: Flytt av mötesdatum för nästa 
styrelsemöte och muntlig presentation av preliminärt bokslutsresultat 2019. 
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§ 4 ÅHS REGLEMENTE, REVIDERING UTGÅENDE IFRÅN AV ÅHS STYRELSE 
TAGNA BESLUT OCH LAGFÖRÄNDRINGAR 
Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen jeanette.pajunen@ahs.ax,  

 
ÅHS styrelse antog den 26.6.2012 § 91 ett reglemente. Sedan dess har ett antal 
beslut fattats i styrelsen som krävt ändring i reglementets skrivningar. Reglementet 
som dokument har inte fullt ut uppdaterats. Reglementet har inte heller 
heltäckande reviderats då lagförändringar skett eller när organisationsstrukturen 
ändrat. Gjorda beslut har funnits separat vilket ibland förlångsammat och försvårat 
arbetsprocesser. 
 
En uppdatering av reglementet är nu genomförd och dokumentet är avstämt mot 
dagens lagstiftning  och nuvarande organisationsstruktur.  
 
En närmare genomgång av gjorda förändringar sker vid sammanträdet.  
 
Bilagor: 
Bilaga 1: Ålands hälso- och sjukvårds reglemente (bilagan sänds separat) 
 
FÖRSLAG: 
Reglementet har korrigerats i enlighet med styrelsens beslut, lagförändringar  och 
genomförda ändringar i verksamheten. Styrelsen fastställer den reviderade 
versionen av ÅHS Reglemente enligt bilaga 1 per 31.1.2020.  
 
 
BESLUT:  
Beslöt enligt förslaget. Styrelsen konstaterar att behovet av en total revidering av 
reglementet föreligger. Styrelsen ger Hälso- och sjukvårdsdirektören fullmakt att 
göra smärre tekniska förändringar i reglementet. 
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§ 5 TILLSYN AV VÅRDGARANTI 

Beredare: chefläkare O-P Lehtonen 
 

ÅMHM har enligt 2011:114 2 § 3 mom. utfört en tillsyn av vårdgaranti inom ÅHS. 
ÅHMH har haft tre möten på ÅHS: 2.10., 13.11. och 19.11. 2019. Chefläkaren och 
överskötaren har närvarit på möten och samlat svar på frågor samt berättat om 
nuvarande utvecklingsåtgärder på ÅHS. ÅMHM har framställt en resumé av 
tillsynsrapporten: 
__________________________________________________________________________________ 
Tillsyn av vårdgarantin inom ÅHS – sammanfattning 
 
På begäran den 14.01.2020 av chefsläkaren görs en kort sammanfattning av 
projektrapporten om vårdgarantin för icke-brådskande vård.  
 
Sjukvården på Åland är samlad under en serviceproducent, Ålands hälso- och 
sjukvård (nedan ÅHS). ÅHS utgör en fysisk småskalighet med alla kliniker nära 
samlade på sjukhusområdet vilket kan främja samarbetet mellan klinikerna. Enligt 
av projektet framkommen fakta kan dock en konservativ organisationsstruktur ha 
en viss inverkan på samarbetet mellan klinikerna. Ett kvalitetsledningssystem och 
en koordinatorfunktion kunde möjliggöra monitorering av vårdkedjorna och främja 
positivt villigheten till samverkan på alla organisationsnivåer så att gamla 
organisationsstrukturer av hierarkisk karaktär luckras upp vilket underlättar 
samarbetet såväl internt inom ÅHS som externt i samarbetet med kommunerna 
och med den tredje sektorn. Den medicinska utvecklingen kan utgöra ett hot mot 
att uppfylla tidsbestämmelserna i vårdgarantin eftersom läkarnas spetskompetens 
koncentreras till kunskap inom specifikt medicinskt område vilket eventuellt 
medföra behov av fler specialkliniker. Som följd av detta kan tillgången till 
konsultläkare försvåras och ge negativa följder för uppfyllandet av vårdgarantin.  
 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har under 2019 följt 
kösituationen på ÅHS hemsida. ÅMHM finner att ÅHS följer bestämmelserna i 
Hälso- och sjukvårdslagen (ÅFS 2011:114) 20 § om Vårdgarantin och 21 § om 
Offentliggörande av väntetider. Inom primärvården får patienten en bedömning av 
sjukvårdsutbildad personal inom tre dagar och väntetiden är som längst fyra 
veckor. Lagen stadgar att en patient ska erhålla mottagningstid för icke-
brådskande vård i primärvården inom tre månader. Under 2019 har väntetiden, 
det vill säga den tid det tar från att bedömningen gjorts till patientens besök på 
primärvårdsmottagningen, som längst varit fyra veckor. Enligt bestämmelserna ska 
en patient tillåtas vänta högst tre månader på tid till primärvården. 
 
Inom specialsjukvården är väntetiden definierad av ÅHS som den tid det tar från 
att remissen inkommit till mottagningen till patientens första besök på 
mottagningen. Remissbedömningen får enligt lagen högst vänta tre veckor och tid 
till specialistmottagningen skall beredas inom sex månader. Barn och ungdomar 
under 23 år ska beredas tid till specialist inom psykiatrin inom tre månader från 
det att remissen bedömts. 
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§ 5 TILLSYN AV VÅRDGARANTI (forts) 

 
ÅMHM finner utgående från den på hemsidan publicerade kösituationen att 
väntetiden som längst varit 24 veckor vilket underskrider lagens maximala väntetid 
på sex månader, räknat enligt 4,5 veckor/månad x 6 månader vilket ger 27 veckor. 
Denna drygt fem månaders väntetid uppmättes på en liten specialistmottagning 
och avsåg väntetiden för en icke-brådskande operation, vilken innan 
operationsbeslutet bedömts vid mottagningen. Samma mottagning hade maximalt 
10 veckors väntetid för icke-brådskande besök. De stora specialistmottagningarna 
har generellt en maximal väntetid på tolv veckor vilket tillfredsställande understiger 
lagens maximala väntetid. Under mitten av året det vill säga under 
sommarhalvårets semestertider tenderar väntetiden att öka något men faller 
tillbaka under hösten. Mindre specialistmottagningar exempelvis hud och urolog 
har de längsta väntetiderna men uppfyller ändå tillfredsställande de lagstadgade 
kraven. Väntetiden för barn och ungdomar under 23 år till psykiatrisk mottagning 
var som längst fyra veckor och uppfyller således väl det lagstadgade kravet på 
maximalt tre månaders väntetid. 
 
ÅHS har under 2019 offentliggjort väntetiderna på sin hemsida under rubriken 
”kösituationen” tre gånger. Lagen stadgar att tiderna skall offentliggöras med högst 
sex månaders mellanrum vilket således medför att ÅHS har uppfyllt lagens krav 
genom att offentliggöra väntetiden med kortare intervall än behövligt. Denna 
transparens är enligt ÅMHM främjande för allmänheten och patienterna.  
 
Ambitionen för tillsynen av vårdgarantin var från ÅMHM sida att tillföra tillsynen ett 
hälsofrämjande aspekt för att skapa mervärde till projektet. ÅMHM valde således 
att granska hur bestämmelserna om vårdgarantin kunde stå i kausalitet till ett 
urval lagstadgade bestämmelser med patientcentrerat innehåll. Utgående från i 
projektrapporten ställda frågor av ÅMHM och svar från ÅHS samt 
diskussionstillfällen parterna emellan definierades tio utvecklingsförslag av ÅHS 
och ÅMHM bidrog med tre förslag till potentiella utvecklingsobjekt. Samtliga 
utvecklingsförslag finns redovisade i projektrapporten under rubriken 
”Sammanfattande analys – vårdgarantins kausalitet till andra lagar”.   
 
Maria Erikson 
Social- och hälsovårdsinspektör 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
FÖRSLAG:  
Styrelsen antecknar sammanfattningen av tillsyn av vårdgarantin på ÅHS till 
kännedom. 
 
BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 
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§ 6 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET 2020  

Beredning: ekonomichef Ulrika Österlund  
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen  
 

Till styrelsens uppgifter hör enlig LL (2011:114) § 4 att leda Ålands hälso- och 
sjukvårds verksamhet genom att bland annat ställa upp mål och krav för 
verksamheten inom myndigheten samt kontinuerligt följa upp hur dessa 
förverkligas. Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3 verksamhetsplan och 
budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget.  

I den av lagtinget fastslagna budgeten för 2020 uppgår nettokostnaderna till 87 109 
000 euro. Den totala ökningen (budget 2020 från budget 2019 inkl TB3) är 1 922 
000 euro (2,26 %). I denna ökning ingår avtalsenliga ökningar på 
personalkostnaderna på 1 217 000 euro. 
  

 

  

ÅHS TOTALT
Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 

+ TB3
Budget 2020

INTÄKTER TOTALT -8 151 011 -8 773 860 -7 998 000 -8 620 000

PERSONALKOSTNADER 51 518 971 52 010 801 52 796 000 54 540 000

Medicinsk rehabilitering 1 065 109 1 275 109 1 521 000 1 085 000
Sjuktransporter 3 843 538 4 045 752 4 277 000 4 959 000
Konsult- o vikarietjänster 1 349 532 1 707 336 1 671 200 1 149 000
Intern hyra FHV 66 150 6 348 514 6 583 000 7 614 000
Övriga köpta tjänster 6 130 429 6 015 297 5 943 400 6 361 500
KÖPTA TJÄNSTER 12 454 758 19 392 008 19 995 600 21 168 500

Vård- och rehabiliteringsmaterial 2 953 181 3 259 934 3 058 000 3 021 700
Läkemedelspreparat 2 719 026 2 675 015 2 864 200 2 793 500
Service och Lab/röntgen material 3 301 283 2 123 208 2 254 200 2 210 300
MATERIAL 8 973 490 8 058 157 8 176 400 8 025 500

INVENTARIER & ANSKAFFNINGAR 806 784 912 945 743 000 739 000

ÖVRIGA KOSTNADER 348 283 472 353 154 000 156 000

EXTERN VÅRD UTANFÖR ÅLAND 9 116 399 9 348 696 9 450 000 9 300 000

DRIFTSKOSTNADER 83 218 685 90 194 960 91 315 000 93 929 000

AVSKRIVNINGAR 3 838 384 1 669 523 1 870 000 1 800 000

Driftreservering 0 -1 000 000 0

NETTOKOSTNADER 78 906 058 83 090 623 85 187 000 87 109 000
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§ 6 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET 2020 (forts.) 

Intäkterna är budgeterade till 8 620 000 euro, vilket är en ökning med 622 000 
euro. Avgifterna har inte justerats till budget 2020 vilket innebär att ökningen 
består av övriga intäkter samt justeringar så att intäkterna totalt motsvarar 
beräknat utfall.  

Kostnaderna (Driftskostnader inklusive avskrivningar)är budgeterade till totalt 95 
729 000 euro och fördelade enligt:  

- Personalkostnader 54 540 000 euro, en ökning på totalt 1 744 000 euro  
- Köpta tjänster 21 168 500 euro, en ökning på totalt 1 172 900 euro  
- Material och övrigt 8 920 500, en sänkning på 152 900 
- Extern vård utanför Åland 9 300 000 euro, en total ökning på 300 000 euro  
- Avskrivningar 1 800 000 euro, en sänkning på 70 000 euro  
 

Den av lagtinget godkända budget 2020 innehåller en ökning av såväl intäkter som 
kostnader. Förändringen i intäkter består av tillfälligt ökade anslag för ersättningar 
för kvotflyktingar, gamla momskorrigeringar samt övriga ersättningar från FPA om 
totalt 400 000 euro. Förändringen i kostnader består av ökat anslag för intern hyra 
från Fastighetsverket på 1 031 000 euro samt ett anslag för tarmscreening på 
64 000 euro. Budgetens nettokostnader i förslaget i september var 86 414 000 och 
mot nuvarande 87 109 000.  
 

FÖRSLAG:  

Styrelsen fastställer, på basis av lagtingets beslut, budgeten för linjeorganisationen 
respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader (bilaga 1 och 2) 
inklusive investeringsplanen (bilaga 3).  

 

BESLUT:  

Styrelsen beslöt, på basis av lagtingets beslut, fastställa budgeten för 
linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader 
(bilaga 1 och 2) inklusive investeringsplanen (bilaga 3).  
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§ 7 DELGIVNINGAR  

 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar till kännedom: 

1. Samarbetskommitténs protokoll från 27.1.2020 

2. Muntlig presentation av preliminärt bokslutsresultat 2019. 

3. Flytt av mötesdatum för nästa styrelsemöte till måndagen den 9.3.2020 

kl. 9.00. 

 BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 

 

 


