
Sjuk- och hälsovård tema på pensionärsträff 

Pirjo Dabnell, chefsöverläkare vid MÖCS närvar 

vid Vi Norrifråns oktoberträff.                                                                                                      

Hon informerade om Soite som är en 

samkommun i Mellersta Österbotten som 

förenar primär- och specialvårdstjänster samt 

social-, hälso- och sjukvårdstjänster. 

Verksamheten inleddes 1.1.2017. 
Detta specialomsorgsdistrikt har en budget på 320 

miljoner euro och 3 700 personer på lönelistan. Distriktet 

omfattar nio kommuner och en partiell medlemskommun. 

Medlemskommunernas befolkning uppgår till ca 78 000 invånare. 

Dabnell lyfte fram centralsjukhuset i Karleby som har en central roll när det gäller 

utvecklandet sjuk- och hälsovårdstjänsterna i regionen. MÖCS är det närmaste jourhavande 

sjukhuset för ca 200 000 invånare. Sjukhuset producerar 25 % av sina 

specialsjukvårdstjänster till användare utanför Soites medlemskommuner och den andelen 

ökar snabbt.  

– På centralsjukhuset vårdas årligen 42 000 patienter och personalstyrkan uppgår till 1 300 

sakkunniga inom sina områden, påpekade Dabnell. 

Rådgivning i anslutning till barnsjukhuset och mödrapolikliniken är viktig. Samma gäller 

gemensamma enheter för specialsjukvården och primärhälsovården. En ny 

avdelningslösning för specialsjukvården och primärhälsovården öppnas 10/2018. Ett 

enhetligt patient- och klientjournalsystem är också under utarbetande.  

-Framtidsutsikterna är goda, men ekonomin är fortfarande en utmaning. Det förutsätter 

ytterligare reformer av servicestrukturen. Vi försöker komma loss från stenfotsservicen och 

komma närmare hemmen i vår verksamhet, påpekade hon. 

Soite har en viktig uppgift som samordnare av socialarbetet, den medicinska verksamheten 

och vårdarbetet. Dabnell ser den ekonomiska kursen som positiv och förändringar i 

verksamheten sker genom en gemensam ledningsgrupp. Servicen inom den öppna vården 

stärks vilket betyder en minskning av platser inom effektiverat serviceboende och 

avdelningsvård.  

Bakom grundandet av Soite fanns integration av social- och hälsovården, gemensam 

verksamhet, gemensam administration och gemensam budget - gemensamt ansvar.  

-Man vill förstärka primärvården vid sidan om specialsjukvården som fortfarande mår bra. 

Utförsäljningen växer och patientströmmarna till oss har vuxit speciellt från Österbotten, 

konstaterade Pirjo Dabnell. 

 



Regionordförande Anita Ismark var dagens andra gäst. Hon 

informerade om SPF Österbotten som fungerar som 

samarbetsorgan för sina medlemsföreningar. Samarbetsorganet 

bistår och stöder föreningarna i deras verksamhet genom att 

anordna fester, diskussionstillfällen, kurser, rese- och 

motionsverksamhet, anordna teaterbesök samt turneringar i 

pidro, frågesport, boule och bowling.  

Till SPF Österbotten hör 26 medlemsföreningar och det 

sammanlagda medlemsantalet överstiger 9 000. 

Intressebevakningen har blivit allt viktigare. Årliga möten hålls 

med valkretsens riksdagsledamöter samt Österbottens förbund. 

Diskussioner förs kring sjukhusfrågor. Träffar hålls med representanter för banker, HSS 

Media och uttalanden görs i press och andra sociala medier.  

Samarbetet med Västerbotten utvecklas. Kvarkens pensionärsparlament som startade 2017 i 

Lycksele, fortsatte i Vasa 2018. Nästa parlament som skall hållas i Umeå 2019 är under 

planering. Som ombudsman i Österbotten verkar Patrick Ragnäs. Ole Norrback är ordförande 

för takorganisationen Svenska pensionärsförbundet i Finland med drygt 20 000 medlemmar. 

Oktoberträffen inleddes med allsång varefter ordföranden hälsade välkommen och 

informerade om olika aktiviteter. Pensionärskören Vi Norrifrån uppträdde under John 

Storbackas ledning. Lotteriet gav lyckliga vinnare. Nästa träff hålls den 1 november. Våra 

gäster är Seija Johnson, Eivor Lilja samt Pekka Rannisto och Jan-Erik Nordström. 

Text: Ole Granholm 

Bilder: (1) Chefsöverläkare Pirjo Dabnell informerade om Soite och verksamheten vid 

MÖCS vid månadsträffen. (Bild: Anita Ismark) 

(2) Regionordförande Anita Ismark berättade om SPF Österbotten som samordnar 

verksamheten inom regionens 26 medlemsföreningar. (Bild: Ole Granholm) 

 

  

 

 


