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Revisionsnämnden är fullmäktiges redskap för uppföljning av den verksamhet som fullmäktige beslutat. Utvärdering-
ens mål är att lyfta fram observationer och konstruktiva förslag för att främja verksamhetsstyrning, effektivitet och 
kvalitet. 

Nämndens uppgift är att granska måluppfyllelsen och ändamålsenligheten i hela organisationen, olika verksamheter 
och ansvarsområden, funktioner, regelverk och processer.

1.
· Mål och kopplingen till den strategiska styrningen 
· Resursinsatser och resursfördelning (balanserad produktionsstyrning)
· Ansvarsfördelning och samverkan (dokumenterade mål- och ansvarsbeskrivningar – gränsöverskridande
 kvalitetssystem)
· Verksamhetsresultat och -effekter (rätta insatser ger förväntade effekter/ändamålsenliga förfaringssätt 
 relaterat till tillgängliga resurser)
· Förnyelseförmågan
· Uppföljning och kontroll (resultatkontroll – att rätta insatser utförs av redovisningsskyldiga och 
 samtliga VSVD medarbetare)

Till samkommunfullmäktige i Vasa sjukvårdsdistrikt                                             
REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 

1.  REVISIONSNÄMNDENS UPPGIFT OCH 
    SAMMANSÄTTNING 

Denna utvärderingsberättelse är revisionsnämndens uppfattning om hur distriktets styrelse, andra ansvariga organ och 
tjänstemän under år 2015 har lyckats uppfylla fullmäktiges vilja. Revisionsnämnden har under verksamhetsperioden 
bestått av följande ordinarie (inom parentes personliga ersättare) ledamöter:

     Ordförande  Kjell Heir      (Gunilla Jusslin)
     Viceordförande  Bengt Kronqvist     (Linda Holm)
     Ledamot    Mathias Skytte    (Christer Rosengren)
    Ledamot   Kristina Vesterback  (Anna-Lena Kronqvist)
      Ledamot    Sonja Lapveteläinen  (Hans Ingvesgård)
      Ledamot    Emely Sundqvist    (Maria Palm)
      Ledamot   Jani Peräsarka    (Daniel Lahti) 

OFR Jari Lindholm har verkat som nämndens beredare, sekreterare och translator. Revisionsnämnden har under verk-
samhetsperioden hållit 8 sammanträden.  Oy BDO Audiator Ab har skött den lagstadgade revisionen med OFR Anders 
Lidman som ansvarig revisor.

1SOU 2016:2 (Statens offentliga utredningar, Sverige) Effektiv vård: ”Att mäta hälsa och livskvalitet är svårt och frågan är om det någonsin kommer 
att �nnas mått som kvanti�erar hälso- och sjukvårdens bidrag till hälsoutvecklingen och som dessutom kan relateras till resursinsatsen. Hälsovården 
står för en liten del bland en rad faktorer, bl.a. arv, kön, ålder, livsstil, nätverk, socioekonomi och fysisk miljö”.
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2.
Revisionsnämnden har under utvärderingsåret följt med 
samkommunfullmäktiges och –styrelsens beslut och 
protokoll och använt som utvärderingens grunddoku-
ment bl.a  VSVD:s ekonomiplan 2015-2018, VCS 2025 
programmet,  bokslutet och kvalitets- och personalrap-
porten för år 2015, kundfeedbackens utveckling, den 
externa revisorns rapporter, tillgängliga auditeringsrap-
porter samt nationella databaser.  

2.  UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE OCH FOKUS

Under sina möten har nämnden hört bl.a. distriktets och 
sjukhusets ledningsgrupper och förmän för olika resulta-
tenheter.   I januari 2016 hölls ett gemensamt arbetsmöte 
med Korsholm-Vörå samarbetsområdet K2 kring primär-
vårdens hälsovårdstjänster och feedbacken för VCS-
tjänsterna.  

Möte med K2 samarbetsområdet i Korsholm 22.1.2016

Under perioden 2015-2016 har särskilt uppmärksammats följande delområden:

· SOTE- vårdreformen och de regionala planeringsmodellerna   
· Strategiska VSVD - styrplanerna i nötskal: VCS 2025, BU 2016 och VEP 2016-2019 
· VSVD-säkerhetsarbetet (patient- och miljörelaterat)
· Den övergripande VSVD-riskhanteringen - internrevisionens uppläggning 2015-2016
· Kvalitetsarbetets framskridande
· Medicinska och psykiatriska klinikgruppernas mål och verksamhet 2015
· Personaltillgången och -balansen
· Analys av nationell jämförelsestatistik 2015 och olika mätare 
· Kund- och kommunfeedbacken och komparativ nationell data
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3. BEHANDLINGEN AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 
    FÖR ÅR 2014 INOM VSVD,  REKOMMENDATIONERNAS 
    FRAMSKRIDANDE 

3.
(FÄRGERNA: 
        = OK,         =MELLANLÄGE, MOT BÄTTRE/SÄMRE,         = EJ OK, SKALL FÖRBÄTTRAS)

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2014 STYRELSENS SVAR DATERAT 28.9.2015

1-2. I anslutning till VCS 2025- programmets godkännande 
och genomförande förväntar sig revisionsnämnden att man 
årligen under åren 2016-2025 fastställer ett tillräckligt 
förhöjt produktivitetsmål. Ju längre vi skjuter fram 
förbättrandet av VSVD kostnadsmässiga konkurrenskraft, 
desto svårare blir uppgiften.

1-2. Programmet VCS 2025 är det instrument som styrelsen 
utarbetat för att kunna omstrukturera och effektivera vården 
framöver. Styrelsen har inte som målsättning att vänta med 
implementeringen av programmet till slutet av perioden 
utan styrelsen har i den nu pågående budgetberedningen för 
2016 utgått ifrån att den egna verksamheten skall 
kostnadseffektiveras med 11 % under en period på 3-5 år och 
att kostnaderna för den egna verksamheten ska minskas med 
2,8 % år 2016.

LÄGET 3/2016: Situationen har långt utvecklats enligt styrelsens planer. Sparmålet för 2016 har uppställts till 5,4 M€ och 
under kommande fyraårsperioden är sikten på ställd på en inbesparing på totalt 
20 M€.

3. De årliga auditeringsresultaten och/eller en 
sammanfattande analys om SHQS-kvalitetssystemets 
upprätthållandestatus kunde framgå ur 
bokslutsrapporteringen. Substansen intresserar mer än 
antalet.

3. Sjukhuset har ett kvalitetscerti�kat enligt SHQS-systemet. 
Certi�katet omfattar tre år och går ut i juni 2016. Under åren 
har Labquality Ab, som beviljar certi�katet enbart gjort 
smärre underhållsauditerin-gar, vilka inte speciellt 
rapporterats. Revisionsnämn-den ser kvalitetsarbetet som en 
helhet där också resultatet av olika Lean-projekt intresserar. 
Material som berör det totala kvalitetsarbetet �nns samlat i 
vår kvalitetsportal och i vår Kvalitetsrapport 2014. Det är 
säkert som revisionsnämnden påpekar att resultatet av det 
omfattande kvalitetsarbetet skulle ha kunnat komma fram 
på en ännu konkretare nivå. Resultaten används nu främst 
för förbättring av de interna processerna vilket på sikt bör 
synas i  patientenkäternas svar.

LÄGET 3/2016: Kvalitetsrapporten för år 2015 belyser kvalitetsarbetets och SHQS-auditeringarnas framskridande på ett 
mångsidigt sätt. Auditeringarna sammanfattas bl.a enligt följande: ” De rutiner som berör verksamhetsmätning och 
fastställande av målnivåer behöver förenhetligas, men också att organisationen behöver mera omfattande anvisningar och 
riktlinjer. Vissa mätrutiner är befästa, men enhetsspeci�ka variationer kan noteras. Enheterna behöver få mera stöd vid 
målbestämning och val av mätare.”
Om LEAN-processerna uttalas följande: ”De Lean-implementeringar som påbörjades på VCS år 2013 fortsatte på många 
enheter och inom många processer.” Gällande LEAN under 2015 noteras att ”På T3, provtagningen på B1 och 
hjälpmedelscentralen arbetade man aktivt för att avlägsna svinn i arbetsmiljön. På många andra enheter vidtog man lättare 
arbetsmiljörelaterade åtgärder, bland annat gällande logistiska utmaningar. I fortsättningen ska vi tillsammans satsa allt 
mera på att synliggöra och mäta resultaten för att vi ska veta var vi be�nner oss nu och vad vi borde utveckla härnäst.”
Nämnden anser fortgående att Lean- resultatredovisningen enligt texten ovan konkretiserar behovet att belysa 
utvecklingsnivån transparent �.

� Vid externa underhållsauditeringen på VCS 5/2015 noterat: ”Användningen av Lean vid effektivering av processer sågs också som 
en styrka i organisationen. Som områden som borde utvecklas lyfte auditörerna upp exempelvis vidareutvecklandet av 
vårdkedjearbetet och utvecklandet av processer över enhets- och organisationsgränser. En vidareförädling av processmätare och 
fastställande av målnivåer var något som auditörerna ansåg utgöra utvecklingsobjekt som måste åtgärdas.”
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UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2014 STYRELSENS SVAR DATERAT 28.9.2015

5. Nämnden ställer sig frågan om kommunkund-
belåtenhetens mätning enbart via kommunernas hvc-
personal/vårdsamarbetsparternas personal är tillräcklig för 
att belysa  ägarkommunfeed-backen och -
styrningsbehoven?  

5. Kommunkundbelåtenheten borde också kunna mätas 
utgående från vilken belåtenhet den kund har som betalar 
mest, dvs. kommunens belåtenhet. Det är inte helt riktigt att 
utgå ifrån att hälsovårdscentralens personal står för 
ägarsynen. De åsikter som framförs på kommunrundorna är 
inte heller systematiskt insamlade som ägarnas syn. Därför 
skall vi utveckla ett mätinstrument som riktar sig direkt till 
kommunens ledning, för att denna aspekt 

LÄGET 3/2016: Nämnden noterar att många mekanismer angående kommun – och service producentorganiseringen   
mm. är högaktuella och en ständig växelverkan pågår i koordineringsarbetet för den kommande SOTE-organisationen. 
Belåtenhetsmätningsutvecklandet utgör i den processen en intern kvalitetsfråga.

6. Utvecklingssamtal hölls med 70 % av personalen och 
variationen mellan klinikgrupper är stor. Mest oroväckande 
är att utvecklingssamtalprocenten bland läkarkåren var 
enbart 20 %. Hur påverkar detta vidareutvecklandet av 
framtida processer och strukturer som 
läkarkåren/läkarförmännen har delansvar för? 

6. Revisionsnämnden påpekar att läkarnas deltagande i 
utvecklingssamtal är mycket lågt och frågar hur detta 
eventuellt påverkar utvecklandet av processer och strukturer 
som läkarkåren/ läkarförmännen har ansvar för. Inom den 
operativa ledningen måste man därför utgå ifrån att 
utvecklingssamtal inte är den enda form av diskussion där 
förmannen och de underställda kan diskutera hur man 
tillsammans utvecklar de gemensamma funktionerna. Om 
det visar sig att samarbetsamtalen inte fungerar måste man 
förvissa sig om att menings-utbytet garanteras på annat sätt. 
Den operativa ledningen vill engagera läkarna i 
förändringsarbetet fast de inte deltar i utvecklingssamtal.

LÄGET 3/2016 : Utvecklingssamtal har hållits med över 59 % (-11 % jämfört med år 2014) av personalen.  Nämnden 
noterar dock att VSVD-verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2016-2018 fortsättningsvis förutsätter att 
”utvecklingssamtal har hållits till 70 %”, dock så att bindningsnivån (styrelsen) framöver  avvecklats. 

7. Revisionsnämnden framför att den operativa ledningen via 
sina ledningssyner bör vidareut-veckla de enhetsvisa 
mätartavlorna. Mål och mätare inom VSVD måste ha en 
korrelation på alla verksamhetsnivåer. Frågan hör intimt ihop 
med följande punkterna 9 och 14.

7. Revisionsnämnden lyfter fram frågorna om hur den 
operativa ledningen styr och övervakar de olika processerna 
samt nämner utvecklandet av mätartavlorna och rapporte-
ringen av den interna kontrollen och riskhanteringen som 
exempel.  Måluppställelse, styrning och rapportering är själva 
kärnan i all operativ ledningsfunktion. Den operativa led-
ningen är medveten om den problematik som nämnden här 
lyfter fram. Om det här skulle varit enkla frågor så skulle de 
för länge sedan varit avklarade. Bättre mätare söks hela tiden 
inom organisationen. Riskhanteringen utvecklas hela tiden 
och nu senast genom att alla olycksfallstillbud rapporteras i 
ett system. Problemet med de �esta mätartavlor är att de 
mäter produktivitet medan vi borde sträva efter att mäta 
resultat. Målen är ofta kvalitativa medan mätarna är 
kvantitativa och därför korrelerar de inte alltid så bra. 
Revisionsnämnden har helt rätt i att det inte heller enbart 
räcker med en kvantitativ rapportering utan det behöver 
sägas om utvecklingen är positiv eller negativ. Revisions-
nämndens noteringar skall i mån av möjlighet beaktas.

LÄGET 3/2016: Nämnden noterar att kvalitetsrapporten 2015 innehåller information om riskhanteringen på det 
sedvanliga klassiska sättet: ”Laatuportti har utvidgats med verktyg som stöder bedömningen av riskhanteringen i 
organisationen. Dessa verktyg består av säkerhetsutvärderingar, säkerhetsrundvandringar och utredningar av allvarliga 
farliga situationer.” Bokslutet 2015 exempli�erar på ett positivt sätt nämndens önskan om att enligt nya KomL  införa 
riskkartläggningsförfarandet  till en bestående  del av  budgetberedningen:  ”Med anledning av de stora 
budgetnedskärningarna gjordes under olåret speciella riskkartläggningar inom städsektorn, tekniska sektorn och 
psykiatrin” (BS 2015 s. 11)�. 

Utvecklingen av enhetsvisa mätartavlor pågår inom ramen för VCS 2025-programmet och i VEP 2016-2018 noteras att 
”resultatenhetens processer /vårdarbetets speci�ka mätare �nns  dokumenterade på enhetens uppföljningstavla”.
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UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2014 STYRELSENS SVAR DATERAT 28.9.2015

10. Nämnden förväntar sig att problematiken kring 
för�yttningsfördröjningsdagarna blir föremål för en 
fördjupad leanprocess II.  Frågan har viktig betydelse för 
VSVD:s  framtida konkurrenskraft, 
produktivetsmålsättningar samt erbjudandet av jämnlik 
vård för ägarkommunerna.

10. Revisionsnämnden lyfter fram problemet med 
för�yttningsfördröjningspatienterna och förväntar
sig att processen blir föremål för en ny genomgång där man 
kunde tillämpa ett Leantänkande. Ärendet behandlas 
kontinuerligt på tjänstemannahåll tillsammans med Vasa 
stads tjänstemän och några nya åtgärdsförslag kommer att 
presenteras under året. Problemet gäller främst Vasa stad 
och staden har omfattande åtgärder på gång i syfte att 
minska antalet klinikfärdiga patienter.

LÄGET 3/2016: Läget är alltjämt ytterst dåligt. Läget påvisar vikten av effektivt vårdkedje-  och  lean-arbete mellan 
ägarkommunerna och VCS.

12. Revisionsnämnden önskar att man i miljörapporten 
utnyttjar möjligheten att jämföra VSVD:s utveckling med 
nationella komparativa jämförelsesiffror/-enheter.

8. Miljörapporteringen är vid alla sjukvårdsdistrikt ännu på 
en generell nivå. Det �nns inte så många gemensamma 
mätare, men sjukhusen har en gemensam intressegrupp 
som arbetar med att förenhetliga miljörapporteringen och 
mätarna. Så fort det �nns komparativt tillförlitligt material 
börjar vi ta detta med i miljörapporteringen.

LÄGET 3/2016: Miljörapporten för år 2015 färdigställs den 27.5.2016, varvid möjlig komparativ mätarjämförelse i 
denna rapport uteblir. 

15. Bokslutsiakttagelser 2014: Styrelsen har i med 
behandlingen av bokslutet 2014 föreslagit att 4 miljoner 
euro av överskottet skall delas ut till 
medlemskommunerna. Rörelsekapitalet var negativt i 
bokslutet med 12,2 miljoner euro varvid återbetalningen 
till medlemskommunerna enbart kan �nansieras via lån. 
Nämnden anser att återbetalningen och dess 
konsekvenser bör noggrant prövas av VSVD-fullmäktige.  

15. Slutligen kan man konstatera att det är orsak att ta ad 
notam revisionsnämndens påminnelse
om negativt rörelsekapital.

LÄGET 3/2015: Förändringen av likvida medel har förbättrats år 2015.  Kassalikviditeten som kassadagar  var 12,4  
i ol, medan siffran 2014 var 0,81⁴. 

� Jämför t.ex Helsinfors stads direktiv för intern kontroll och riskhantering (stadsstyrelsen 15.10.2015) s. 12: ”Identi�ering och 
utvärdering av risker kan även ske via enskilda riskbedömningar. En enskild riskbedömning eller riskworkshop kan dock ej ersätta 
ett kontinuerligt och mera omfattande riskahanteringsarbete, men därvid erhålls en rimligt pålitlig bild av det utvärderade 
delområdets nuläge och utvecklingsbehov”.
⁴Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa organisationens betalningsförmåga på kort sikt. 
Kassalikviditeten är de likvida medlen som andel av de kortfristiga skulderna. En tumregel är att kassalikviditeten bör vara 
större än 1. Om förhållandet är mindre än 1 så har man ett negativt rörelsekapital.
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Vård- och regionförvaltningsreformen är en av de största 
reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna 
som någonsin genomförs i Finland. Förändringen berör 
hundratusentals människors arbete och servicen för alla 
medborgare. Förändringarna gäller även �nansieringen, 
styrningen och beskattningen av social- och hälsovår-
den. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjän-
sterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya 
landskapen 1.1.2019.

4.  FRAMTIDSVISIONERNA OCH VÄSENTLIGA 
    HÄNDELSER ÅR 2015 

4.

”En av de viktigaste frågorna är hur vi mäter kvaliteten i vården”⁵

Till SOTE-reformen integreras en valfrihetslagstiftning, 
varvid patienten kan själv välja service producerad av 
offentlig, privat eller tredje part. Då valfriheten i vården 
breddas ska all service bolagiseras. Valfriheten strävar till 
att förstärka grundservicen för att trygga en förbättrad 
vårdtillgång. För att valfriheten skall fungera behövs ett 
kvalitetssystem där patienterna kan jämföra olika produ-
centernas vårdresultat.

Den absolut största hotbilden för en österbottnisk SOTE-reform är nedbantningen av vårdens framtida statliga �nansiering. 
De nuvarande statliga �nansieringskalkylerna utgår ifrån att jämna kostnaderna jämnt mellan regionerna enligt fastställda 
behovskoefficenter. Enligt preliminära beräkningar borde vården inom hela VSVD då vara tvungen att spara 60 M€ på årsnivå. 
Kommunerna inom VSVD har tillsatt en arbetsgrupp för planeringen av den framtida vården. Varje delägarkommun 
representeras av antingen kommundirektören eller styrelsens ordförande.  Som bäst dryftas frågan om hur kommunerna 
förhåller sig till en ny samkommun för socialvården, hälsovården och den specialiserade sjukvården, men i skrivande stund �nns 
det inga beslut på hur man går vidare med den gemensamma organiseringen ⁶.  Trots vissa synpunktsskillnader så förväntar 
man sig att en helhetslösning i den regionala organiseringen uppnås under år 2016. 

⁵ Kristina Wikberg, direktör på Kommunförbundet 7.4.2016
⁶ På Kommunförbundet uppföljer man hur arbetet med vårdreformen runtom landet fortskrider och landskapet Österbotten får inte 
kvalitetspoäng för sitt planeringsarbete. Av tjugo landskap har ett tiotal landskap bildat en organisation för omskötseln av vårdreformen.

”De rådande omständigheterna kommer att tvinga till en helhetslösning” 
Regeringens presenterade i början av april 2016 en reviderad modell för SOTE-reformen.  Gällande detaljerna och 
genomförandet är arbetet dock på hälft i det här skedet. Den framtida social- och hälsovården ska bygga på 18 landskap och 
fem samarbetsområden kring universitetssjukhusen.  Möjligheten att bevara VCS som ett sjukhus med fulljoursstatus har stött 
på motvind, om inte frågan om VCS- fulljourens bevarande blir en språklig och grundlagsmässig fråga.  Regeringens nya 
modell utgår vidare ifrån att samkommunernas egendom och skulder överförs till staten och kommunernas utrymmen uthyrs 
enligt landskapens behov.  
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” VCS får ej fulljoursstatus. Den mest krävande jouren dygnet runt koncentreras till 
12 sjukhus”

VCS-året 2015 i nötskal präglades av historiskt stora förändring-
ar. SOTE-reformen och de förändringar som reformen medför, 
kom att skapa diskussioner under hela året. Vid VCS  skapades 
VCS 2025, en strategisk framtidsplan för hur man vid sjukhuset 
även i framtiden ska trygga en högklassig och effektiv special-
sjukvård för befolkningen i regionen. 

Som ett led i det strategiska utvecklingsarbetet omarbetades 
organisationsstrukturen inför 2016, samtidigt som ledningssys-
temet förnyades. I framtidsplanen de�nierades målen samt 
beskrevs hur de ska uppnås och enligt vilken tidtabell. Under 
året utarbetades också ett långsiktigt sparprogram, vars avsikt 
var att minska specialsjukvårdens nettokostnader med 11 % ⁹. 
Centrala problem härvid är hur man får vårdkedjorna i skick 
samt att man hittar  balansen i mellan den  rådande fria vår-
dvalsrätten och en optimal egen VCS-produktion.

VCS-specialsjukvårdens jourbesök minskade år 2015 en aning. 
Den primära orsaken synes vara den i oktober 2014 påbörjade 
samjouren. Tack vare detta kan man inom primärhälsovården 

 ⁷ SHM:s pressmeddelande 19.5.2016: Den mest krävande vården skulle omskötas av universitetssjukhusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, 
Kuopio och Uleåborg och de  sju övriga centralsjukhusen med omfattande jour skulle �nnas i Lahtis, Villmanstrand, Björneborg, Seinäjoki, 
Jyväskylä, Joensuu och Rovaniemi.
⁸ En lista  på  tolv sjukhus med fulljour har cirkulerat runt landet under våren och på den var VCS inte med. 
⁹Källa: VCS:s personalrapport 2015, .s 2.
�⁰ Källa: Kommunförbundets publikation ”Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2015 ss. 5-8: ”Sjukhusledningens  verbala 
rapportering om omorganisering av strukturer och funktioner samt orsakerna till stora förändringar.” Se närmare  

 

 
Kejsar-

2015 föränd. 2015  föränd. 2015 föränd. 2015 föränd. 2015 föränd. 2015 föränd.snittsoper. 2015 föränd.

Sjukhus/svd antal % antal % antal % antal % antal % antal % %-andel antal %

49787 6,2 21538 3,5 45098 5,3 213613 6,8 19138 0,9 1090 -0,6 19 9129 -1,4

SÖSVD (Seinäjoki) 89891 8,3 33466 20 70059 2,8 295090 5,5 23298 0,4 2032 -1,3 18,7 12943 2,3

Helsinfors/Nylands svd471172 3,1 229537 0,2 523496 2,3 2326611 5,1 168031 1,1 17687 -1,6 17 91133 -0,6

28590 0,3 19284 3,9 33135 1 133172 -3,1 14964 -2,2 601 -14,4 21,6 5352 -3,5

Centrala Tavastl. svd 51886 -7,3 21230 -4,8 54136 1,4 252404 5 26235 2,3 1442 -11 16,3 10084 -4,4

MÖSVD (Karleby) 33580 7,6 17262 12 35976 3,3 160575 1,1 16123 12,2 1507 -0,9 14,3 5859 4,4

71684 6,8 38261 0,8 83462 3,1 303666 2,4 35209 -2,3 2661 -5,9 15,9 16170 2,8

Kymmedalens svd 48649 -2 23136 -7,9 56696 20,6 210343 12,5 14375 -9,1 1371 -1,2 14,7 10231 -0,3

93718 1,9 44461 10,9 91795 3,4 447298 7,8 45062 -3 2418 1,5 13,9 19511 -9

Lapplands svd 39688 -1 15524 -8,4 167707 4,5 19049 0,1 1055 -4,3 10,2 8211 -0,4

Länsi Pohja svd 19807 1,2 25607 100,5 32797

 

19,2 141656 14,2 10821 2,3 566 -4,6 12,4 6073 -1,1

34035 9,1 18172 0,6 36501 2 159275 6,4 15883 -0,3 887 12,6 13,4 6401 -1,6

Norra Österbottens svd112441 7,8 50557 -0,2 131436 3,1 513240 5,3 52031 -1,4 4824 -6,2 16,2 34090 3,7

44645 0,3 65318 0,4 72062 3,1 285980 2,5 27734 -3,3 1507 -3,8 14,7 12577 -0,5

Päijät Häme svd 53851 6 84687 3,3 93433 1,7 448761 8,7 40106 2,4 1834 -1,9 18,1 14681 1,9

Satakunda svd 74009 -1,7 29267 -2 72227 2,2 424844 2,2 32080 -1,4 1929 -4,4 15,6 13800 1,6

14760 -21,5 28065 122,4 25406 25,3 105445 17,8 8913 -23,1 4 -98,8 25 3645 -5,2

Birkalands svd 140025 -2,6 71412 0,4 169814 1,2 616779 -1,6 76007 -1,6 5357 0,4 13,2 35914 0

Egentliga Finlands svd 146011 -0,3 20798 14,1 176544 -0,6 778949 2,9 62967 -2,6 4635 -3,6 16,2 37328 0,6

VCS/ Vasa svd 49562 -0,5 22624 -2,6 51672 1,5 236662 0,8 24464 0,8 1372 -5,1 13,7 9420 4,3

1667791 1,9 880206 5,1 1856045 3,1 8222070 4,5 732490 -0,7 54779 -3,2 15,9 362552 -0,1

KUNDER SERVICEN

Remisser Jourbesöken Skilda serv.använd.Besöken totalt Vårdperioder Förlossningar OPERATIONER

”Vårt mål är att den patientupplevda vårdkvaliteten ska vara den bästa 
i Finland (VCS 2025)”
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via förbättrade undersökningsmöjligheter (24/7)  sköta om en 
del av till specialsjukvården inkomna jourpatienter.  Antalet 
användare av samjouren har vuxit, medan verksamheten nu 
fungerar året om: år 2014 verkade samjouren 3 månader samt 
nattjouren året om.  Inom somatiken var volymen av vårddygn 
som tidigare, men minskade nästan 30 % inom psykiatrin, vilket 
i praktiken nästan helt förklarar vårddygnsförändringen.  Poli-
klinik- och öppenvårdsproduktionen har ökat helt enligt pla-
nerna förutom psykiatrin där öppna vårdens prestationer i ol 
ökade med hela 18,5 % jämfört med budgeten. Samtidigt har 
man satsat på en allt mer avancerad drg-paketproduktion. 

Gällande operationer noteras att jouroperationer förekom i ol 
mer än vanligt, medan ledprotesoperationerna har ökat.  
Bypassoperationer utfördes nästan dubbelt mer än tidigare 
p.g.a den halv år långa pausen 2014 �⁰. Nedan en tabell som 
belyser förskjutningar i efterfrågan, serviceanvändning och 
produktion år 2015 bland sjukvårdsdistrikten.  Inom VCS note-
ras en liten minskning av jourbesök och förlossningar samt 
ökningen av operationer som är den näst högsta inom landet.



Nedan några grafer från Exreport som belyser produktionens förändringar 2014-2015, även 
möjliga månatliga variationer är synliga:

VCS OPERATIONER ÅR 2015 +5,8 % FÖRFLYTTNINGSFÖRDRÖJNINGS-DAGAR 
ÅR 2015 +19,5 %

VCS ELEKTIVA OPERATIONER ÅR 2015 +4,3 % VCS VÅRDDAGARNA ÅR 2015 -8,1 %

VÅRDENS TILLGÄNGLIGHET ÅR 2015 ENLIGT FYRA INDIKATORER: 1) REMISSER,  2) PERSONER SOM VÄNTAR 
PÅ VÅRD/3) VÄNTAR PÅ BEDÖMNING SAMT 4) PERSONER VARS VÅRD FÖRVERKLIGATS

Bilden ovan om vårdens tillgänglighet påvisar en rätt balanserad kurva speciellt berörande den förverkligade vården trots 
sommarens normala produktionsavbrott. Produktionsstyrningens balans tryggas även specialitetsvis / vid behov via köptjänster.
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Program VCS 2025
* Tryggande avframtiden *En patientcentrerad verksamhet *Nya friska och fungerande utrymmen
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Foto: Katja Lösönen



Följande tabell är lånad från ekonomiplanen/bokslutet 
2015, vari revisionsnämnden har tillsatt sitt egna färgfält 
angående centrala måluppfyllelsen samt möjliga separa-
ta RN-kommentarer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att av de sexton femton 
gentemot styrelsen eller fullmäktige bindande målsätt-

5.
5.  UTVÄRDERING AV DE INFÖR FULLMÄKTIGE OCH 
    TYRELSEN BINDANDE MÅLSÄTTNINGARNAS UTFALL 

ningarna uppnåddes helt nio (    56 %), fyra uppnåddes ej 
(   25 %) och 3 målsättningar uppnåddes antingen delvis 
eller nöjaktigt (    19 %). 

”Noteras med glädje att man i bokslutsrapporteringen 2015 har helt vänt om den 
klassiska rapporteringsföljden och lyft fram KUNDEN i perspektivfältets första ruta!”��

 ��Källa: Så även fokuseras i SITRAS publikation ”Morgondagens SOTE - Huomisen SOTE”, där första trappsteget till framtidens social- och 
hälsovårdsservice är ”Människorna med i produktionen av service - ihmiset mukaan palvelujen tuottamiseen”, SITRAS utredningar 92/2015.
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VSVD-VERKSAMHETSMÄSSIGA OCH EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR FÖR 2015

· Kundorienterad, sakkunnig 
vård, som sker i rätt tid och 
följer de nationella 
rekommendationerna
· Vården och bemötandet
är högklassigt och säkert, 
och upplevs som sådant 
även av kunden
· Kommunerna och
primärvården är nöjda 

-Kunden utgör  utgångs-
punkten för verksamheten
· Tvåspråkig service
· Rutinmässig praxis som 
tryggar patientsäkerheten
· Kunderna vill söka
sig till VCS för vård
· Fungerande kvalitets-
system
· Samarbetsparterna
inom öppenvården får
en bra och sakkunnig
service
·Ett kontinuerligt
·Patientresponssystem tas i 
bruk för hela
·Organisationen
·En servicepunkt för kunder 
öppnas
·Kriterier för en bra
·Serviceupplevelse fastställs
·Användningen av 
www - sidorna effektiveras 
så att de bättre ska betjäna 
befolkningen i regionen
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KUND

KUND

PROCESSER

PROCESSER

PERSONAL/INLÄRNING
OCH FÖRNYANDE

PERSONAL/INLÄRNING
OCH FÖRNYANDE

EKONOMI

EKONOMI

-Fungerande samarbete och 
arbetsfördelning med 
primärvård och 
universitetssjukhus
· Sjukhusets verksamhets-
mässiga helheter och huvud-
processer fastställs utgående 
från ett patientorienterat 
perspektiv
· Status som ett dejourerande 
sjukhus
· Det regionala samarbetet 
baserar sig på servicekedjor 
samt på planen för ordnande 
av hälso- och sjukvården
· Utrymmen, utrustning och 
ICT-system som stöder 
verksamheten
· Kontinuerlig utveckling och 
effektivering av processer
· Ett tillräckligt informations-
utbyte
· Programmet VCS 2025 
utfaller väl
·Samarbetet med Åbo 
universitetssjukhus 
specialupptagningsområde 
fördjupas
·Huvudprocesserna 
omde�nieras och beskrivs
·En helhetsplan för
·Utveckling av processer 
uppgörs
·Metoder som stöder 
kontinuerlig utveckling sprids 
till alla klinikgrupper
·Patienternas utskrivnings- 
och över�yttningsprocess 
effektiveras

-Tillräckligt med kompetent, 
motiverad och välmående 
personal
· Utvecklings- och
serviceinriktad personal
· Tvåspråkigheten bland 
personalen
· Positiv inställning till
undervisning och
forskning

· Vi har framgång i
rekryteringen av personal
och kan behålla den, dvs. vi är 
en lockande arbetsgivare
· Konkurrenskraftiga löner och 
belöningsrutiner
· Arbetsbelastningen på en 
optimal nivå
· Upprätthållande av språkut-
bildning och andra åtgärder, 
som stöder tvåspråkigheten
· Status som ett 
undervisningssjukhus
·En utbildning i samarbets-
·Och servicefärdigheter
·Planeras och påbörjas
·Personalens kunnande
utvecklas systematiskt i 
enlighet med den nya 
utbildningsplanen
·Personalen engageras 
planmässigt i planeringen av 
VCS 2025

- Ekonomin i balans
- Vårdproduktiviteten
och kostnadseffektiviten 
på god nivå

-Kostnads- och prisnivån 
på landets genomsnitts-
nivå
·De  behovsstandardise-
rade kostnaderna per 
invånare ligger på landets 
genomsnittsnivå
· Ökad effektivitet genom 
strukturella och verksam-
hetsmässiga förändringar
· Livscykelmodellens
förverkligande för
apparatur och byggnader
·Medlemskommunernas 
utgifter bibehålls inom 
strama budgetramar
·Anpassningen av 
produktionsstrukturen till 
SOTE-ramen pågår
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· Patientkundtillfreds-
ställelsen > 4,0 (skala 1-5) (F) 
· Kommunernas tillfreds-
ställelse > 3.5 (skala 1–5) (F) 
· Kundrådets resolutioner  
· 4 (S) 
· Bedömningen av vård-
behovet och vårdtillgången 
uppfyller kraven i lag och 
ligger åtminstone på den 
nationella genomsnittsnivån 
(F)
· Kvalitets- och patientsäker-
hetsrapporten har behandlats 
(S)

· Huvudprocesserna har 
beskrivits (S)
· Antalet uppgjorda 
servicekedjor 4 (S)
· Lean-metoden används av 
25 % av enheterna (S) 
· Andelen patienter med 
för�yttningsfördröjning är 
under 0,3 % i kommun-
faktureringen (F)

· Resultatet i arbetshälsoinsti-
tutets undersökning om väl-
be�nnande i arbetet är bättre 
än genomsnittsnivån för de 
sjukhus som deltar i den 
(S) - Utbildningsplanens 
förverkligande (S)                   
· Vårdtyngden/skötare på 
enheterna ligger inom det 
optimala området minst 50 % 
mån. (S)
· Utvecklingssamtal har hållits 
med över 70 % av personalen 
(S)

· Löneutgifterna ≤ de 
budgeterade lönerna (F)           
· Räkenskapsperiodens 
resultat ≥ resultatet i 
budgeten (F)         
Vi ligger på minst 10/15 
plats bland centralsjuk-
husen i produktivitet (S)

Perspektiv enligt bokslutet 2015
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KUND PROCESSER PERSONAL/INLÄRNING
OCH FÖRNYANDE

EKONOMI

Patientbelåtenheten var 
4,6 på en skala från 1-5 

Kommunernas 
belåtenhet var 3,0 då 
målet var > 3.5  
                                
Kundrådet har avgett 
fyra resolutioner  

Bedömningen av 
vårdbehovet och 
vårdtillgången uppfyller 
kraven i lag och ligger på 
den nationella 
genomsnittsnivån                               

Rapporten har 
behandlats

RN–kommentarer:   
1) De �esta  kundrela-
terade bindande målen 
uppnåddes och påvisar 
en god produktions-
styrförmåga och allt 
bättre kundfokusering. 
Dock har detta medfört 
en allt dyrare 
köpservicevolym  
2) Kommunernas 
belåtenhet med VCS-  
verksamheten är en 
aning sämre än siffran i 
BS 2015 men helt 
nöjaktig i rådande SOTE-
villervalla.  

Huvudprocesserna har 
beskrivits     
                                 
Antalet uppgjorda 
servicekedjor uppgick till 2 
(målet var 4)                                

Lean metoder har använts 
av 20 % av enheterna 
(18/91 enheter)                                                 

Faktureringen för 
klinikfärdiga patienter 
utgjorde 1,6 % av den egna 
produktionens 
kommunfakturering 

RN–kommentarer:                
1) Processmålen kan anses 
utgöra den största framtida 
utmaningen bland 
målsättningskategorierna. 
Haltande processer har en 
stark anknytning till både 
dyrare produktion och 
sämre genomströmning. 
VCS 2025- programmet,  
utökat leanbaserat 
primärvårdssamarbete med 
våra användarkommuner i 
väntan SOTE-reformen är 
nyckeln till förbättring.
2) För�yttningsfördröj-
ningsproblematiken berörs 
separat i denna berättelse, 
men situationen belyser på 
sitt karga sätt problemen av 
vårdkedjorna i vissa 
ägarkommuner.
Nämnden har noterat att 
uppföljningen av de �esta 
verksamhetsmässiga 
mätarna haltar såtillvida att 
uppföljningen sker först i 
samband  vid (förutom  
ekonomimålen ) uppgöran-
det av bokslutet.

Resultatet i arbetshäl-
soinstitutets undersökning 
om välbe�nnande i arbetet 
var bättre än genomsnitts-
nivån hos de central- och 
universitetssjukhus, som 
deltog i undersökningen              

Utbildningar har förverk-
ligats planenligt. Antalet 
utbildningsdagar uppgick 
till totalt 7093 stycken (7247 
stycken iol)    

På enheterna låg vård-
tyngden/skötare inom det 
optimala området på 1/8 
enheter                                            

Utvecklingssamtal har hållits 
med över 59 % av 
personalen (jmf 70% år 
2014) -> -11 %

RN–kommentarer: 
1)Vårdtyngdens mätning / 
nivå synes vara en komp-
licerad sak. Se text/bild 
därom nedan. 
2) Hållande av utveck-
lingssamtal med tanke på 
genomförandet  av VCS 
2025 programmet bör  
anses vara ett självklart 
instrument��.  Variationen 
mellan klinikgrupperna har 
alltid varit stor, inom den 
medicinska klinikgruppen 
var procenten för hållna 
utvecklingssamtal 83 %, 
medan inom enheterna för 
förvaltning och försörjning 
enbart 29 %��. 
Styrelsen bör skärpa sin 
uppföljning av denna 
målsättning.

Löneutgifterna 99,2 % 
av det budgeterade   
                                           
Räkenskapsperiodens 
resultat 2,4 m € > 
budgeten   
 
År 2014 låg vi på 
placeringarna 11 och 
13/15  i  produktivitet 

RN–kommentarer: 
1) Det ekonomiska 
resultatet har 
förbättrats successivt 
via strukturella 
reformer / en  allt mer 
öppenvårdsbetonad 
verksamhet  samt en  
förbättrad 
budgetdisciplin.  
2) Vården i andra 
inrättningar överskred 
budgeten med ca 21 
%. Den fria rätten att 
söka vård utgör en allt 
större utmaning 
speciellt inom  den 
norra VSVD-regionen.       
3) I produktivitets-
jämförelserna med 
centralsjukhusen är 
läget dåligt, våra 
kostnader är allt jämnt 
för dyra. 

�� Så även enligt arbetshälsoinstitutets uppföljningsförfrågan : ”VCS- personalen upplevde sig också bli hörd i de utvecklingssamtal som hålls 
mellan den närmaste chefen och den anställda”.
�� Dessa siffror enligt personalberättelsen 2015. I bokslutet 2015 på s. 33 rapporteras missvisande/ felaktigt om en helt annan dimension då 
enheterna för förvaltning och försörjning rapporterar om uppnående av målen: ”62% av personalen deltog i personalförfrågan, vilket motsvarade 
målsättningen. Enligt undersökningen hade 53,7 % gått utvecklingssamtal (en ökning med 2,3%) och 36,3% upplevde utvecklingssamtalen som nyttiga.”
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Nedan en modi�erad kalkyl från vårdtyngdsrapporten 
2015 (�nns även i kvalitetsrapporten 2015), som veri�erar 
att enbart bäddavdelning E4 kunde i ol hålla > 50 % av 
vårdtyngden inom optimiområdet �⁴.  I bokslutet 2015 
rapporteras att 7 av 8 avdelningarna i tabellen hade vår-
dtyngden inom optimiområdet, varvid man högst sanno-

likt innefattat även andelen” under optimi” till ”inom opti-
mi”-kategorin. Framöver bör dylika oklarheter kring bin-
dande mätare tydligt de�nieras för att undvika missför-
stånd. Enligt revisionsnämnden är tolkningen om vad 
som inräknas i kategorin ”inom optimi” entydig och bok-
slutets rapportering är felaktig �⁵.    

Figuren visar att enbart 1 av 8 avdelningar i tabellen hade vårdtyngden inom optimiområdet.

�⁴ År 2014 hade man som bindande mål (gentemot personalsektionen) att ”enheterna ligger på en optimal nivå minst 70 % / månad”.  
Variationerna från år till år är en aning förbryllande.
�⁵ Man strävar alltså till att 50 % av dagarna skulle vara inom den optimala vårdnivån då det gäller vårdtyngd (vårdintensitet)/vårdare. Detta för att 
vårdarresurserna och patienternas vårdbehov ska vara i balans. Teoretiskt sett kan ca. 25% av dagarna ligga över det optimala och 25 % under det 
optimala. Ligger kurvan ständigt över det optimala �nns det för lite resurser i förhållande patienternas vårdbehov, arbetet är ”tungt” på enheten 
mm.
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6.
6.  FEEDBACKEN
6.1   Patientfeedbacken

Patientfeedbacken har sas alltid tidigare varit berömlig, så 
även enligt bilden nedan. Glädjande är att uppföljningen 
utförs kontinuerligt sedan oktober 2014 och att nära hälf-
ten av svaren i ol innehöll kommentarerer om vården.  
Under året inkom totalt 2547 (255 år 2014) responser. 
Enligt tabellen nedan har responsen för samtliga frågor 

blivit bättre och mera omfattande  med än under år 2014
beaktande av svarsvolymens x 10 tillväxt.  

Enheterna �ck respons i varierande antal, nedan enbart 
enligt den nya VCS-serviceområdeuppdelningen. 
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0 1 2 3 4 5

MEDELTAL 1-20

20. Jag fick vård och service på mi� eget modersmål

19. Jag fick bra anvisningar för den fortsa�a vården.

18. Jag kände mig trygg under undersökningen/vården.

17. Jag fick en god vård och/eller bra service.

16.Undersökningen eller vården var �ll hjälp.

15.Den informa�on jag fick om undersökningen och/eller vården var förståelig.

14. Jag blev väl bemö� av skötarna.

13. Jag blev väl bemö� av läkarna.

12.Mina symptom behandlades i �llräcklig omfa�ning.

11. Beslut om min vård fa�ades �llsammans med mig.

10.Mina uppgi�er behandlades förtroendefullt.

9.Min in�mitet och mi� integritetsskydd respekterades.

8. På enheten tog de hänsyn �ll min familj och mina anhöriga.

7. Jag upplevde a� jag kunde lita på skötarnas yrkeskompetens.

6. Jag upplevde a� jag kunde lita på läkarnas yrkeskompetens.

5. Mina behov och önskemål beaktades under undersökningen eller vården.

4. Undersökningen eller vården förverkligades enligt fastslagen �dtabell.

3. Jag kunde påverka �dpunkten för undersökningen eller vård�llfället.

2. Jag fick �llräckligt med förhandsinforma�on och anvisningar innan undersökningen…

1. Jag fick �d �ll undersökning eller vård �llräckligt snabbt

PATIENTFEEDBACK  VCS ÅREN 2014-2015

2015 2014

”Öppenvårdens och bäddavdelningsvårdens serviceområden �ck ca 50 % av totala 
kundresponsen år 2015”
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I de kompletterande kommentarerna gav man rikligt med 
beröm för den goda vården och det goda bemötandet.  
Från den stora mängden kommentarer refereras i VCS 
kvalitetsrapport 2015 följande centrala missnöjesområ-
den:

· Väntandet på undersökningar och vård. Det är
 viktigt att den tid som anges i kallelsen håller streck. 
 Å andra sidan harmar sig många patienter över
 väntandet i jourlägen. Patienterna vill bli upplysta om
 tidtabellen ändrar, t.ex. om kallelsen inte kan skickas
 på överenskommen tid. 
· Patienterna vill att de så långt som möjligt ska 
 vårdas av samma läkare och kritiserar det att
 läkarna ständigt byts.
· Bemötandet av patienten kritiserades i många
 svar. Dåligt bemötande kan vara bryskhet, patientens
 känsla av att hon inte är en önskad patient,
 kommentarer om övervikt, förringande av patientens
 problem, det att personalen inte presenterar sig,
 ovänlighet, nedsättande inställning till patienten,
 dåligt beteende.
· Information som ges bör vara tydlig och klar. I sina
 svar berättar patienterna om olika situationer där
 informationen har blivit diffust förmedlad. 
 I utvecklingsförslagen önskade man sig att patienten
 ska förberedas för undersökningar genom att berätta
 om för dem vad som ska göras och varför.
· Avsaknaden av anvisningar om den fortsatta vården
 eller ofullständiga anvisningar lyftes fram i några svar. 
· Patienterna ville ha konkreta kontaktuppgifter,
 vilket nummer de kan ringa efter utskrivningen i
 problemfall. I några kommentarer berättade
 patienterna att remisser försvunnit, vilket upptäckts då
 patienten själv börjat fråga efter dem.
· Kritik riktas även mot parkeringsproblemen. 
 Det borde fås �er parkeringsplatser och
 parkeringstiden framför akuten borde vara längre.

6.2 Kundrådets feedback  

Kundrådet för verksamhetsperioden 2013-2016 är utvald 
från VSVD:s befolkning med beaktande ålder, kön, hem-
ort och språk för att på ett jämlikt sätt representera befolk-
ningen.  Rådet hjälper till i logistiska frågor och ger sin syn 
på praktiska patientrelaterade frågor samt förmedlar 
information. Rådets resolutioner fungerar som stöd och 
rådgivande dokument vid beslutsfattande och utveckling 
inom VCS. Av rådets fyra resolutioner under år 2015 har 
nämnden uppfångat följande lägesbedömningar / 
utvecklingsbehov:

1) Kundrådet upplever att det har kunnat åstadkomma
 saker, men önskade sig också feedback av ledningen
 på hur den har behandlat de förslag som rådet
 framfört. Kundrådet upplever också att sjukhusets
 personal inte vet så mycket om rådet. Det �nns heller
 inte några uppgifter på huruvida patienterna har
 upptäckt några ändringar. 

2) Kundrådets syn på de utvecklingsbehov som 
 berör väntutrymmena på akutpolikliniken:
· Det viktigaste är att anhöriga får möjlighet att stöda
 patienten, även på övervakningen. 
· Anmälningsdisken ligger långt borta från de
 kunder/patienter som väntar på sin tur i korridoren.
 För att förbättra känslan av säkerhet kunde väktarna
 gå även i korridoren bland de väntande människorna.  
· Det kan vara svårt för många att förstå den
 information som visas på skärmarna om hur många
 patienter som väntar på sin tur. Det borde �nnas en
 tydlig anvisning på en synligare plats. 
· Ett vilorum för sjuka/personer med feber. Patienter
 måste visas till vilorummet om tillståndet förvärras
 efter att de har anmält sig.  
· I stället för att ha stolarna i rad kunde en del stolar
 ställas mot varandra med ett bord däremellan. På det
 viset skulle det bli lättare att äta och så skulle man ha
 något att ställa sina saker på. Det kunde också �nnas
 bord med bara ståplatser.  Löstagbara stoppningar på
 de hårda stolarna. 
· I VCS- meddelanden borde upplysas om att
 mellanmålsautomaterna på jouren fungerar med
 mynt. Om mellanmålsautomaten inte kan förses med
 utrustning som gör det möjligt att köpa saker med
 bankkort så borde det �nnas en möjlighet att växla
 pengar (kassa eller automat).  
· Måltidsproblematiken kunde eventuellt lösas med
 hjälp av en kantinvagn.  
· Patienterna borde ha en möjlighet att välja 
 glutenfria mellanmål. 
· På webbplatsen borde det �nnas mera eller tydligare
 uppgifter om vart man kan ringa och fråga om
 symtom samt var man kan få råd då man ska in på
 sjukhuset för vård. 
· Det skulle vara bra om man under väntetiden 
 kunde åka hem för en stund. 
· I samband med anmälningen och bedömningen av
 vårdbehovet kunde vissa basundersökningar, såsom
 vissa grundläggande laboratorieundersökningar,
 blodtrycksmätningar osv utföras. 
· Sjukskötarna kunde genomföra vissa smärre
 vårdåtgärder, såsom att ta bort skräp från ögat. 
· Det känns långt att vänta i timmar, det borde �nnas
 tidningar, korsord osv. i väntutrymmena.

3) Rådets syn på processer och förändringar gällande 
psykiatrin vid genomförandet av VCS 2025-
programmet:
· Vet en människa som lider av psykiska problem 
 vart hon ska söka sig för att få hjälp? 
· När ska VCS engagera utbildade erfarenhetsexperter
 för att bistå vården av psykiatriska patienter? 
4) Rådets syn på upplysningar av undersökningsresul-
tat:
· Patienterna blir långsamt eller inte överhuvudtaget
 upplyst om sina undersökningsresultat. Det räcker
 inte att vårdpersonalen och läkarna vet att allt är 
 i ordning. 
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· För patienten är det viktigast att hon blir upplyst 
 om sitt undersökningsresultat.  Resultatet borde
 förmedlas till patienten genast då det �nns till
 förfogande, och inte till exempel först efter �era
 månader i samband med ett läkarbesök. 

4) Behandling av idéer som inkommit till rådet: 
· Det har framförts ett önskemål om att bänkar ska
 placeras invid den gångstig som går från P-området
 till VCS. I förslaget nämns det att många patienter
 anser att sträckan är lång.  Rådet förhöll sig positivt till
 förslaget, men även underhållsaspekterna måste tas i
 beaktande. Rådet ansåg att personalen primärt borde
 parkera sina bilar längre bort, för att patienterna ska
 kunna parkera sina bilar på de parkeringsplatser som
 är belägna närmare sjukhuset. 
· Om patienten har fått en remiss till sjukhuset kunde
 patienten ringas/sms:as/sändas ett brev om man inte
 kan ge patienten en tid till läkaren inom de 3
 månader som lovats i det första brevet Systemet
 borde fungera såsom det uttrycks i förslaget.
 Patienten ska meddelas om ändringar i den 
 planerade tiden. 
· I Vasabladet 17 maj 2015 refereras en läkares dåliga
 bemötande av en patient.  Rådet konstaterar att man
 ej kan ingripa i enskilda fall som kommit fram vid
 skriverier i tidningar. Sjukhuset kan inte på grund av
 tystnadsplikten besvara frågor som ställts i
 tidningsspalter om enskilda patienter. Det �nns egna
 kanaler för dylika svar. Rådet ansåg att läkarna borde
 fästa uppmärksamhet vid bemötandet av patienter
 och att kurser borde ordnas för läkare kring det här
 temat.

5) Rådet har inte fått svar på sin fråga om vad styrelsen 
förväntar sig av kundrådet. Rådet vill gärna också samar-
beta med kundservicegruppen �⁶ 

· Man borde förhålla sig med större allvar till de 
 frågor som rådet behandlar. 
· Ett mål för det inkommande året 2016 är att skapa 
 en dialog med de anställda som utför det praktiska
 arbetet. Rådet behöver mer information hur man gör
 saker inom VCS interna organisation av dem som
 utför praktiskt arbete. Rådet vill höra vilka interna
 önskemål och behov enheterna har som rådet kunde
 ta ställning till utgående från egna erfarenheter.
 Rådet beslöt att samarbete inleds med några
 enheter. 
· Personalens inställning till patienterna inverkar
 avsevärt på sjukhusets rykte. Kundrådet vill betona
 vikten av gott beteende och bemötande samt vill att
 alla anställda på VCS ska fundera på sin inställning till
 patienter.

Revisionsnämnden har erhållit information om hur  
kundrådets samtliga resolutioner systematiskt har 
behandlats och aktivt förts vidare inom VSVD-organi-
sationen. En del av resolutionsförslagens genomförande 
har dock anknytning till t.ex. framtida tekniska 
helhetslösningar och IT-reformer på längre sikt (SMS-
textmeddelanden, telefonsvarare-återringning o.s.v.).    

”Genom att hälsa på andra kan vi föregå med gott exempel!”

�Enligt rådets sekreterare, planerare Sari West har samtliga rådets resolutioner förts fram och behandlats av sjukhusets ledningsgrupp samt 
publicerats på både intranet – och www-sidorna.  Från början av år 2015 är planerare West föredragande för behandlingen av rådets resolutioner 
i sjukhusets ledningsgrupp, som bär ansvaret för fortsatt styrelseberedning.
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6.3 Kommunfeedbacken

6.3.1. HVC-förfrågan 2015

I bokslutet framförs mätetalet 3,2 �⁷ (3,4 år 2014) för kom-
munernas belåtenhet på basen av följande sammanfatt-
ningsdata från den sk. HVC-förfrågan �⁸, medan nämnden 
har kommit fram till att rätta mätetalet är 3,0. Förfrågan 
”kvaliteteten på de direkta konsultationerna” belyser när-
mast belåtenheten bland skötare och läkare inom kom-
munernas hälsovårscentraler mm. 

Enkätresultatens värde ligger i utvärderingen av vårdpro-
cesser,  smidigheten mm, nedan i tabellen gällande till-
gängligheten på de direkta konsultationerna speciali-
tetsvis. Antalet svar på frågorna nedan för år 2015 var 
totalt endast 252 (670 år 2014), varvid turbulensen kring 
sotereformen torde ha inverkat på svarandet. 

Noteras gällande tabellen nedan att HVC-förfrågans 
sämsta vitsord gäller psykiatriska konsultationer, reuma-
konsultationer och andra neurologiska konsultationer. 
De bästa vitsorden erhåller konsultationerna för föder-
skor, cancer-, hjärt-, fraktur och barn- patienter. 

 

       1 2 3 4 5 TOTALT  MEDEL
           SVAR 1-5 -VÄRDE
Gynekologiska patienter    0 1 4 6 3 14 3,7
Hjärtpatienter     0 1 2 4 2 9 3,8
Diabetespatienter     0 2 5 2 2 11 3,3
Reumapatienter     5 4 3 0 1 13 2,1 
Patienter  med blodcirkulationsstörningar 
i hjärnan      2 3 3 2 1 11 2,7
Andra neurologiska patienter   3 4 3 2 0 12 2,3
Vuxna patienter med astma/ allergier   0 1 6 2 0 9 3,1
Barnpatienter med astma och allergier   0 2 3 5 2 12 3,6
Cancerpatienter     0 2 5 2 2 11 4,3
Starrpatienter     0 2 5 2 0 9 3,0
Endoprotespatienter    0 1 5 2 0 8 3,1
Frakturpatienter     0 1 2 7 2 12 3,8
Patienter med ryggproblem    0 3 8 1 1 13 3,0
Patienter med hörselproblem   0 2 3 2 4 11 3,7
Akutpatienter: vuxna    0 2 4 5 1 12 3,4
Akutpatienter: barn    0 2 2 5 4 13 3,8
Fysiatriska patienter    1 2 2 4 2 11 3,4
Föderskor     0 1 1 5 3 10 4
Akutpsykiatriska patienter    6 3 5 1 0 15 2,1
Geropsykiatriska patienter    4 3 5 0 0 12 2,1
Ungdomspsykiatriska patienter   3 7 2 0 0 12 1,9
Barnpsykiatriska patienter    3 6 2 0 1 12 2,2
TOTALT      27 55 80 59 31 252 3,0 (3,4)

VCS-kvaliteten på de direkta konsultationerna enligt HVC-förfrågan 2015
SKALAN 1-5: 1=svag, 2=försvarlig, 3=tillfredsställande, 4=god, 5=berömlig

�⁷ Här har medelvärdet uträknats som viktat aritmetiskt medelvärde bland alla svar gällande svarskalan 1-5, värdet skiljer sig från beräkningen i 
bokslutet 2015.  Medeltalet för år 2014 är räknat ok enligt detta viktade medelvärde.
�⁸ Förfrågan riktad till läkare och vårdpersonal vid hälsovårdscentraler i VSVD 2015.

Förutom feedbacken ovan har nämnden erhållit följande muntliga utvecklingsönskemål från operativa ledningen för 
en av distriktets ägarkommuner: 

”VCS-vårdens feedbacksystem haltar eller släpar efter: t.ex. epikrisernas 
info/ planen för fortsatt vård är ofta bristfällig”
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NEDAN NÅGRA SKRIFTLIGA AUTENTISKA KOMMENTARE-
RER FRÅN HVC-FÖRFRÅGAN 2015, mer exakt svar på frå-
gan ”Är det något annat du vill föra fram om samarbetet?”:

· Vill se bättre vårdanvisningar för Marevanpatienter med nyin-
satt behandling, saknas tyvärr ofta ännu målvärden och vetskap 
om givna ordinationer efter insättningen. Jouren kunde utvär-
deras vad gäller bemanningsföretagets läkares kvalitativa arbe-
te, har förekommit en del missade frakturer från samjouren.
· Förbättrad medicinsk vård och tillgänglighet för dom vuxna 
psykiatriska patienterna. Finns numera mycket verksamma 
alternativa behandlingsmetoder med mycket goda behand-
lingsresultat inom psykiatrin, t.ex. neurofeedback, magnetsti-
mulans. Utökade resurser inom primärhälsovården för den 
vuxna psykiatriska befolkningen, inkl. missbruksproblematik
· Rehabiliteringen inom sjukvårdsdistriktet vad gäller kroniska 
sjukdomar ss reuma, neurologiska sjukomar lämnar mycket att 
önska, inte heller hjälpmedelsservicen är vad man kunde för-
vänta sig av specialsjukvård. Symtomatiskt nog efterfrågas inte 
dylikt överhuvudtaget i enkäten! Dock omfattas dessa områden 
långt av lagstadgade uppgifter inom offentlig sjukvård som 
påverkar primärhälsovården på ett betydande sätt. När öppnas 

psykiatriska journalerna i Kunta Esko? Detta hysch kring psykia-
trin försvårar samarbetet på ett märkbart sätt. Öppenhet krävs 
för ett gott samarbete med patientens bästa för ögonen!
· 1) Nuorisopsykiatria siirtää sellaisia potilaita avohoitoon, 
joiden hoito ei voi millään olla avohoitolääkärin hanskassa. 2) 
Viikoittain tulee etenkin vanhuksia epikriisin kanssa tai ilman 
kysymään. mitä hänelle on tehty. eivät ymmärrä epikriisistä 
tarpeeksi.
· Radiologina vaikutelmani perustuu muilta kuulemaani, mutta 
mitään suurempia ongelmia en ole kuullut ainakaan akuuttime-
disiinan puolella olleen.
· En allmänläkare med alla specialiteter KAN INTE hålla sig ajour 
med ALLA specialiteter och HINNER INTE läsa alla Käypä hoi-
to/vårdkedjor som �nns. Litet tillmötesgående med ett kort 
snabbt svar om fortsatta åtgärder skulle inte sitta illa... Alla är vi 
stressade men en specialist ger svaret på några minuter, kan ta 
betydligt längre söka efter svaret i "djungeln"
· Psykiatrian tilanne surullinen.... Vaihtuvat lääkärit, kieliongel-
mat jne jne.
· Vore tacksamt med epikristexter även på patienterna som 
sköts på gynekologiska polokliniken. Från förlossningen, 
mödrapolikliniken och BB kommer det bra med epikristexter.

6.3.2. Feedbacken från revisionsnämndens besök hos 
K2-samarbetsområdet �⁹

Revisionsnämnden besökte i januari 2016 K2-samarbets-
området för att klassiskt dryfta på områden och frågor 
som berör patientens väga genom vårdkedjan och social- 
och hälsovårdssamarbetet med VCS  i väntan på SOTE-
integrationen.

1) Primärhälsovårdens och specialsjukvårdens komman-
de integration, den MEST akuta tågordningen under 
åren 2016-2025? Förmågan att styra framtiden?

DEBATTKOMMENTARER: Samarbetet med VCS har häm-
mats p.g.a. läkarbristen och  arbetsbördan har inverkat 
negativt på saker och ting. Trots problemen har man 
utvecklat vårdkedjorna. Samarbetet med Vasa stad 
kunde vara bättre. 

”Nu borde man sätta stopp för alla förändringar om man inte har utfört en 
konsekvensanalys! Alla dessa stora förväntningar leder till en något förlamande 
verksamhet”  

�⁹ Till K2 samarbetsområdet hör kommunerna Korsholm och Vörå. Samarbetsområdet tillhandahåller primärvårdstjänster för bägge kommuner, 
med läkarmottagningar och rådgivningsverksamhet, anstaltsvård, hemsjukvård och tandvård. Företagshälsovården tillhandahålls av Vasa 
regionala företagshälsovård. Socialvårdstjänster tillhandahålls av bägge kommuner. Samarbetsområdet består av 2 hälsovårdscentraler och 9 
hälsostationer. K2 grundades 2009 för att sköta folkhälsoarbetet i kommunerna och Korsholms fungerar som värdkommun.

Pressen på arbetstagare har blivit hårdare. Inom K2 är 
vårdhemmets strukturförändring på gång och strävan är 
att effektivera hemsjukvården och öppenvården. Inom K2 
är  privata aktörer välkomna (t.ex. serviceboendet) för att 
man kunde erhålla mer resurser till hemsjukvården och 
effektivera  serviceboendeplatsernas användning.

Mellan VCS och K2 �nns ytterligare mycket att göra, som 
exempel remissernas / ansvarskedjornas förtydligande. 

Vem bär ansvaret för de ”svårare patienterna”, var går 
gränsen,  här �nns fortfarande en ”gråzon”.  Slutligen 
kulminerar dock problemen till behovet av ett enhetligt 
och nödvändigt datasystem. 

SOTE-integrationen stöds varmt av K2, men vissa gräns-
snitt borde förtydligas och strukturbesluten kommer att 
vara viktiga. 

”Hittills har man inte diskuterat vården, bara förvaltningen”
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2) Vad berättar statistiken om sjukvårdens volymer 
 mm. inom K2-området? 

DEBATTKOMMENTARER OCH FÖRSLAG: Specialsjukvår-
dens roll har varit ensidig långa tider och primärvårdsen-
hetens styrka har ej varit tillräcklig. Ännu bättre resurse-
ring skulle krävas: mera skulle önskas för att få vårdkedjor-
na att fungera. Frågan är hur bygga ihop primär-
vårdsenheten inom VSVD till ett integrerat system redan 
före SOTE?  Vi kan inte vänta nu för länge nu när man inom 
K2 gjort strukturförändringarna. Utmaningarna gäller bl.a 
servicekedjorna för kroniskt sjuka och psykiatriska patien-
ter. Det är väldigt viktigt att få ett rullande system för dessa 
kedjor. 

Sett från K2 är kanske läget med psykiatrin sämst och man 
är man extremt oroad av situationen (psykiatrin har de 
sämsta siffrorna generellt i HVC-förfrågan 2015, se sidan 
19 ovan). Här skulle behövas ett större kunskapscentra,  
mao. att någon enhet  som skulle hålla i trådarna.

3) Styrförmågan av verksamheten och ekonomin i 
 samband med kommunrundorna?

DEBATTKOMMENTARER OCH FÖRSLAG: Inga protokoll 
har sänts K2-representan-terna.  Man borde fundera på 
utformningen av kommunrundorna. Medan t.ex. den 
psykiatriska vården har ökat så borde man fundera på 
vad som skall göras och avtalas därvid. Det är utifrån pa-
tienten som man borde utgå.

4) Uppföljning-utvärdering av planen för ordnande 
 av hälso-och sjukvård 2015-2016? 

DEBATTKOMMENTARER OCH FÖRSLAG: Anordnande-
planen borde ha ett större värde, vara ett styrdokument. I 
dagens läge är det ett anonymt dokument. Planen borde 
göras levande, den är mera beskrivande och innehåller ej 
förslag. Uppgörande av planen blir som ett ”extra” arbete. 
Nu är det bra att VSVD-primärvårdsenheten kommer att 
förädla planen mot styrande och förpliktande riktning. 
Primärvårdsenhetens kunde vara den uppsökande enhe-
ten, producera statistik och sammanfatta de konkreta 
handlingsplanerna = handha det konkreta samman-
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ställnings-  och jämförelseansvaret!
5) Den regionala helhetssynen: hur skapa långt framöver 
optimalt tidsenliga produktionsenheter och fastigheter?

DEBATTKOMMENTARER OCH FÖRSLAG: Den regionala 
helhetsynen bör utvecklas: K2:s företrädare är jättestolta 
över sitt nya HVC, som är jättemodernt. Om vi framöver 
skall ha ett regionalt österbottniskt vårdområde så bör 
man ventilera regionalt vad som skall åtgärdas. Datasys-
temen är hopplöst omoderna och vi kan inte använda 
mobila vårdapplikationer:
· anmälningsautomation
· videor om förebyggande mekanismer 
· ICT-kunnandet brister hos oss

6) Läkarsituationen inom K2 och kostnadsstyrningen 
generellt, en överblick av vårdgarantin och vårdke-
djorna?  

DEBATTKOMMENTARER OCH FÖRSLAG: Läkarsituatio-
nen har varit ganska bra under de senaste åren:  det 
varit lättare att få läkare.  Antalet tjänster är rätt så pre-
cis. Mera samarbete skulle önskas med Vasa stad. K2 
håller sig inom vårdgarantigränserna.
Ambulerande specialläkare på plats skulle behövas: 
detta understöds varmt efter K2:s egna erfarenheter av 
konsulterande RTG-läkare. Samordningen av vissa 
sjukdomsgrupper/ t.ex. barnpsykiatrin, där stödservice 
behövs borde utvecklas. Detta tangerar med behovet 
att utveckla gemensamma individuella serviceplaner. 

”Patienterna är nöjda, överlag har man en positiv bild av VCS! Mycket har förbättrats 
och personalen tycker att samarbetet fungerar” 

7) Aktuella övriga frågor och pågående 
 regionala projekt?

DEBATTKOMMENTARER: Bland övriga frågor upp-
togs till debatt utvecklandet en bättre vardag (Pa-
rempi Arki)  inom K2-verksamheten, man har satsat 
på strukturförändringar: samma handledningsskyl-
tar som vid VCS har uppförts på HVC-backen. Man 
vill i  princip se om ”öppet  hus” kan förverkligas, man 
har satsat på special- och diabetessjukskötare, man 
har en sk. geriatrisk poliklinikverksamhet etc.    

6.4 Annan aktuell VCS - servicefeedback

Vasas Kvinnoforum belönade tillsammans med 
Vasa stad de framgångsrikaste inom kundbetjä-
ning i Vasa år 2015. Priset beviljas �itiga serviceak-
törer för utmärkt och tjänst-villigt kundbemötande. 
Priset delades nu ut för sjätte gången. Denna gång 
fanns det totalt 13 priser i sju kategorier �⁰.  Av dessa 
kategorier så var VCS-anställda kundbetjäningens 
mest framgångsrika inom följande två kategorier:  

Årets smärtlindrare: avdelningsskötare 
Kjell Samelin och anestesiöverläkare Markku 
Virkkilä vid VCS smärtpolikliniken.
Årets kundbetjänare: VCS infoenhet och 
dess personal. 

�⁰ Se närmare http://www.vaasa.�/sv/meddelande/de-framgangsrikaste-inom-kundbetjaning-belonades, datum 26.4.2016. De 7 kategorierna var: 
1) årets vikarie 2) bästa informatör 3) årets rehabiliterare 4) årets bästa människovänner 5) årets smärtlindrare 6) årets frivilliga och 7) årets 
kundbetjänare.
��  TEA-viisari = terveyden edistämisen aktiviteetti. Här översatt till HFA-mätaren = hälsofrämjande aktiviteten. TEA-viisari är en webbtjänst som 
beskriver kommunens verksamhet för att främja kommuninvånarnas hälsa. Tjänsten stödjer planering och ledning av det hälsofrämjande. Se 
närma-re https://www.thl.�/sv/web/framjande-av-halsa/teaviisari

6.5  THL – HFA (TEA) mätarens budskap

Institutet för välfärd och hälsa (THL) har under senare år 
aktivt byggt upp olika mätare för bl.a utvärderingen av 
den hälsobefrämjande aktiviteten inom kommuner/ sju-
kvårdsdistrikt komparativt med hela landet ��. I tabellen till 
höger jämförs självutvärderingsresultaten för primär-
vårdsarbetet och dess olika delområden under år 2014. 
De �esta delområden kan ytterligare förbättras, men 
sammanfattningsvis ligger VSVD här en aning över lan-
dets medeltal. 

   Hela landet 2014 VSVD 2014
PRIMÄRVÅRD  66  69
Engagemang  62  64
Ledning   80  79
Uppföljning & 
behovsanalys  41  50
Resurser   59  65
Gemensam praxis  75  70
Delaktighet  76  91
Övrig kärnverksamhet 68  61

Bedömningsskalan:       
     1-25 = dåligt resultat,      
     25-75 = kan förbättras,     
     75-100 =bra resultat   
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Om man vidare djupdyker i denna jämförelseanalys,  så 
framkommer bl.a om frågan om avtalsstyrt speci�kt folk-
hälsorelaterat samarbete mellan primärvårdens ledning 
och sjukvårdsdistriktet. Generellt synes avtalsläget här 

�� THL-frågan till primärvården/sjukvårdsdistrikten: Har samarbete mellan hälsovårdscentralen och sjukvårdsdistriktet avtalats i följande frågor 
under denna eller föregående mandatperiod?

Bedömningsskalan:       
     1-25 = dåligt resultat,      
     25-75 = kan förbättras,     
     75-100 =bra resultat   

     Hela landet 2014   VSVD 2014
AVTAL OM SAMARBETE MED VSVD  66   60
Minska psykiska problem och skade-
verkningar av alkohol och andra droger 73 Uppfylls sporadiskt 70 Uppfylls sporadiskt
Minska användningen av tobaksprodukter 43 Uppfylls sporadiskt 45 Uppfylls sporadiskt
Regional samordning av den 
hälsofrämjande verksamheten  83 Uppfylls bra  86 Uppfylls bra
Minska övervikten    71 Uppfylls sporadiskt 70 Uppfylls sporadiskt
Bedöma barnets, familjens eller den studerandes 
behov av särskilt stöd och organisera stödet  63 Uppfylls sporadiskt 54 Uppfylls sporadiskt

vara en aning sämre än i landet, medan dock den regiona-
la samordningen av den hälsofrämjande verksamheten 
uppvisar bra resultat . 
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I slutet av år 2015 uppgick antalet anställda till samman-
lagt 2 399 personer. Jämfört med året innan hade antalet 
minskat med 37 personer. Den enda yrkeskategorin där 
anställda ökat i antal var läkarna, som ökade med 7 perso-
ner.  Utvecklingen av yrkeskategoriernas resurser under 
åren 2011-2015 kan ses i följande tabell ��. Noteras att 
läkarkårens tillväxt har varit störst och detta stöder analy-
serna om rekryteringsinsatsernas och skolningssamarbe-
tets effektfullhet. Specialitetsvis förekommer visserligen 
problem med läkarbemanningen, t.ex nästan konstant 
inom psykiatrin.  Vårdpersonalresurserna har varit tämli-
gen konstanta, effekterna av bäddavdelningsplatsminsk-
ningarna samt effektiveringen/ mobiliseringen av perso-
nalresursernas användning mellan ansvarsenheterna har 
sin inverkan härvid. 

Förvaltningspersonalens tillväxt har delvis berott på 
utvecklingen inom ICT, men likväl denna personalgrupp 
totalt rätt liten (125 anställda år 2015). Försörjningsperso-
nalens minskning har varit den största speciellt under år 
2015 beroende på de strukturella reformer och inbespa-
ringsåtgärder.  

7.
7.  PERSONALRESURSERNA – OCH -BALANSEN 

Till en modern balanserad arbetsmiljö tillhör även en 
konstant uppföljning och utvärdering av personalens 
välmående i arbetet. Under 2015 deltog VSVD i arbetshäl-

UTVÄRDERINGSOMRÅDE Måluppfyllelse
Helhetsresultatet jämfört 
med andra sjuvårdsdistrikt
Arbetets utveckling under 
en tioårsperiod
Upplevelsen av belastning 
och stress
Förändringar man ej kan 
påverka – osäkerheten
Arbetsgemenskapen: 
inbördes hjälpsamhet,  
innovativitet och 
socialt kapital 

Ledarskapet

Förmågan att orka iarbetet
Rekommederas VSVD som 
arbetsgivare  bland 
vänner?

Färgskala    = god/berömlig,    = tillfredsställande,    =svagt

Ett gott resultat

Har förbättrats

Har minskat

Har ökat 
VSVD låg klart och tydligt över 
medeltalet här bland sjukvårds-
distrikten och resultat  utgör det 
mest märkbara förbättringen 
i förfrågan = belyser att alla 
får vara med i utvecklandet!
Har förbättrats under 
tioårsperioden

75 % rekommenderar VSVD 
som arbetsgivare bland vänner 

På samma nivå som för tio år sedan

 �� Källa: Personalberättelsens siffror 2015 

”Tre av fyra rekommenderar VCS som arbetsplats”
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soinstitutets riksomfattande uppföljningsförfrågan om 
välmående i arbetet. Det överlag goda resultatet av 1298 
(62 % av personalen) svar kan sammanfattas enligt följan-
de: 



Nedan en jämförelse mellan arbetsinsats %- utvecklingen 
bland klinikgrupperna och inom VCS.  Denna AI % de�nie-
ras som antalet avlönade anställningsdagar för ordinarie 
och vikarie personalen delat med den ordinarie persona-
lens anställningsdagar*100.  Arbetsinsatsprocentens 

tillväxt totalt kan typiskt påvisa effekfullhetsförskjut-
ningar mm., men förändringarna bör klinikgruppsvis 
även analyseras i relation till den egna produktionen och 
upphandlade tjänster.      
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8.
Traditionellt har revisionsnämnden pejlat VSVD-produk-
tionen gentemot övriga   sjukvårdsdistrikt / hela landet. 
Nedan en komparativ bildjämförelse om kostnads- och 
serviceproduktionens utveckling från THL-bench-
markingdatabasen �⁴.  Under åren 2010-2014 steg real-
kostnaderna inom samtliga centralsjukhus med 6 % och 
serviceproduktionen 4 %, medan kostnaderna inom VCS 
steg med 8 % och serviceproduktionen steg med 5 %. �⁵ 

8.  STATISTIK OM PRODUKTIVITET OCH PRODUKTION     

Produktivitetsskillnaderna inom centralsjukhusen är 
större än inom universitetssjukhusen. Generellt har pro-
duktivitetskillnaderna mellan centralsjukhusen ej min-
skat under de senaste åren. Under år 2014 var produktivi-
tetsskillnaderna mellan centralssjukhusen i snitt  7 %, 
medan de år 2010 var 6 %.  Skillnaden mellan mest pro-
duktiva och minst produktiva centralsjukhuset var 31 % 
under år 2014 31 % jämför med 30 % år 2010.  

”Skillnaden till olårsjämförelsen är avsevärt bättre ur VCS synvinkel och trenden 
lovande. Förverkligandet av inskrivna inbesparingsmål på 19,4 M€ under perioden 
2016-2020 skulle garantera att VCS nettokostnader är ca. 11 % lägre och i balans med 
nuvarande nationella kostnadsnivån”
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�⁴ källa: THL:s publikation ”Sjukhusens produktivitet 2014”
�⁵ Jämför här samma BM-data från 2009-2013: VCS kostnaderna steg med 14 % och serviceproduktionen sjönk med 3 %! Brister i BM-databasen 
och icke komparativa uppgifter har även uppenbart inverkat på databasens pålitlighet.

29



Produktivitetsmålet för år 2015 om att ”VCS ligger minst 
på plats 10 bland landets centralsjukhus” uppnåddes 
dock ej. Placeringen bland centralsjukhusen var 11/15 
(mellanprestationer) och 13/15 (slutprestationer): denna 
slutprestationsplacering syns på bilden ovan.

Enligt den 7.3.2016 publicerade THL-rapporten så var de 
mest produktiva centralsjukhusen inom somatiska speci-
alsjukvården Norra Karelens och i Päijät-Häme central-
sjukhus.  Kommunerna i Norra Karelens sjukvårdsdistrikt 
erhöll i relation till landets medelnivå en potentiell inbe-
sparing på ca. 8,8 M€ via användningen av effektivt pro-
ducerade tjänster, fastän regionens befolkning erhöll 
väsentligt mer service  mer än i landet i genomsnitt. De 
de�aterade kostnaderna i Norra Karelen har stigit 18 % 
jämfört med år 2010, inom Vasa sjukvårdsdistrikt 3 %.  
Produktivitetsökningen inom Norra Karelens centrals-
sjukhus baserar sig primärt på en utökad serviceproduk-
tion. 

Det �nns skäl att belysa �era bakomliggande orsaker som 
påverkar VCS-produktiviteten och kostnadsutveckling-
en. Dessa omdömen baserar sig på revisionsnämndens 
diskussioner med distriktets operativa ledning: 

· VCS är bland landets mest öppenvårdsbetonade
 sjukhus, varvid samma vård polikliniskt ger mindre
 DRG-poäng och produktiviteten sjunker
· från jämförelsesiffrorna för år 2014 fattades en del 
 av VCS produktion
· antalet för�yttningsfördröjningsdagar och patienter
 som är inskrivna länge, men minskar produktiviteten
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Hyvinge sjukhus
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CENTRALSJUKHUSEN PRODUKTIVITET 2014: SJUKHUSKATEGORINS 
GENOMSNITTLIGA PRODUKTIVETSSIFFRA = 100

· en riklig jourverksamhet har en sänkande effekt på
 produktiviteten 
· psykiatrisk basvård ges hos oss delvis inom
 specialsjukvården
· arbetsfördelningen inverkar: om VCS utför ”enkla
 saker” som primärvården kunde omsköta så påverkar
 det produktiviteten. Likväl om man utför
 komplicerade saker/ ”icke centralsjukhusnivå”
 ingrepp så belastar detta produktiviteten 
· produktivitetsmålet är i ständig rörelse medan alla
 sjukhus försöker / är tvungna att förbättra sin
 produktivitet inför den stora SOTE-reformen 2019

Nedan framförs en komparativ tabell (källa: ”Sjukhusens  
och sjukvårdsdistriktens januari-december 2015 ”/Kom-
munförbundet) över utförda centrala specialitetsvisa 
operationer bland universitets- och centralsjukhusen 
jämfört med år 2014. Speciella noteringar görs enligt 
följande:

· dagkirurgiska operationernas andel ökade i ol med
 9,1 % inom VCS och VCS är det andra bästa sjukhuset
 i landet gällande dagkirurgiska operationernas andel
 av elektiva operationer
· operationerna ökade med 4,3 %, inom plastikkirurgin
 med hela 22,4 %. Inom barnkirurgin minskede
 operationerna med 16,2 %, inom neurokirurgin med
 33,  % och inom kvinnosjukdomar och förlossningar
 med 7,8 %. Variationerna bland landets sjukhus var
 rätt stora. 
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SAMMANDRAG OPERATIONER 

 

andel andel

2015 föränd. 2015 föränd. av alla 2015 föränd. elektiva 2015 föränd. 2015 föränd. 2015 föränd. 2015 föränd.

Sjukhus antal % antal % % antal % % antal % antal % antal % antal %

Södra Karelens CS 9129 -1,4 7077 -2,2 77,5 3714 2,4 52,5 6077 -3,0 815 -6,9 623 10,5 1444 16,5

SÖCS (Seinäjoki) 12943 2,3 10432 1,4 80,6 5509 1,8 52,8 7581 -0,2 1500 3,0 1051 5,8 2387 10,1

HUCS (Helsingfors 73364 -0,5 53684 -1,2 73,2 28257 -1,9 52,6 37329 -1,5 6263 -7,8 5797 4,3 11600 4,0

Kainuu CS 5352 -3,5 3989 -2,0 74,5 1845 7,5 46,3 3484 -6,2 678 -9,2 267 -6,6 676 12,9

Tavastehus CS 10084 -4,4 7516 -4,4 74,5 4654 -1,8 61,9 6943 -3,2 908 -15,2 746 -1,3 1254 -2,3

MÖCS (Karleby) 5859 4,4 4859 11,1 82,9 2881 4,0 59,3 3579 3,5 692 -3,9 617 25,2 730 2,2

Mellersta Finlands CS 16170 2,8 11976 4,5 74,1 7365 9,3 61,5 9547 4,4 1550 -7,8 1528 9,7 2154 -1,8

Kymmened. CS 10231 -0,3 8135 -0,7 79,5 3967 3,1 48,8 5340 -6,7 709 -0,7 796 -2,7 2153 16,1

KUCS (Kuopio) 19511 -9,0 14503 -11,8 74,3 5357 -19,8 36,9 10892 -13,3 1474 -5,5 1299 -7,5 2580 -8,0

Lapplands CS 8211 -0,4 6329 -9,0 77,1 3915 -2,0 61,9 5172 2,2 639 -18,1 424 -19,5 1114 -3,9

Kymenlaakson ks 6073 -1,1 5031 -2,0 82,8 3307 -2,4 65,7 3903 -1,9 483 1,0 645 -3,4 718 3,9

St Michels CS 6401 -1,6 4881 -1,6 76,3 2879 -3,7 59,0 4245 4,2 547 -9,3 476 -10,5 943 -18,6

UUCS (Uleåborg) 31350 4,4 23901 6,5 76,2 11753 9,5 49,2 13889 0,1 2136 -8,6 2801 24,5 4896 16,9

Norra Karelens CS 12577 -0,5 9639 0,3 76,6 4857 3,1 50,4 6776 -1,8 1052 -13,3 1033 -2,7 1957 5,0

Päijat-Häme CS 14681 1,9 11475 1,3 78,2 7163 -0,7 62,4 8887 2,2 1561 11,3 952 1,2 3059 -1,8

Satakunda CS 13800 1,6 10976 -4,2 79,5 6154 1,3 56,1 7819 1,4 1100 -1,1 1137 4,5 3005 4,0

Savonlinna CS 3645 -5,2 3232 1,3 88,7 1727 7,9 53,4 2163 -12,5 207 -40,2 237 8,2 565 25,0

TAUCS (T-fors) 31744 -2,1 21274 -3,5 67,0 8129 -6,7 38,2 13262 -1,7 2277 1,1 1627 -35,2 5178 15,6

ÅUCS (Åbo) 35164 0,7 25420 0,0 72,3 15145 0,3 59,6 20311 -0,1 3539 0,1 3294 6,2 3989 2,6

VCS 9420 4,3 7037 2,9 74,7 4494 9,1 63,9 5679 4,0 847 -7,8 792 1,0 1093 5,0

Alla sjukhus ovan 362552 2,1 274038 -0,7 75,6 147049 0,3 53,7 201383 -1,5 32051 -7,0 29074 3,5 53447 5,5

Ögonsjukd.

totalt totalt totalt totalt totalt totalt totalt

Operationer Elektiva operationer Dagkirurg. operationer Kirurgin Kvinnos./förloss Örön/näsa/strup



32

Foto: Katja Lösönen



Revisionsnämnden lyfter årligen fram någon speci�k 
VCS-verksamhet, som erhållit t.ex. nationellt erkännande 
eller medfört en positiv innovativ effekt på verksamheten. 

Strålbehandlingsavdelningen är en öppenvårdsenhet 
som hör till onkologiska enheten. På strålbehandlingsav-
delningen ges extern strålbehandling under vardagar. 
Genast vid första besöket träffar patienten onkologen 
och får information om sin sjukdom, olika behandlings-
möjligheter och en individuell vårdplan.

9.
9.  ÅRETS VSVD-FÖRNYELSEUTMÄRKELSE GÅR TILL 
STRÅLBEHANDLINGSAVDELNINGEN

På strålbehandlingsavdelningen arbetar onkologer, 
sjukhusfysiker, röntgenskötare, sjukskötare, avdelnings-
sekreterare och anstaltsvårdare. 

Nämnden har uppmärksammat det positiva ledarskap 
och utvecklingsandan som är kännetecknande för enhe-
ten. Enheten har erhållit mycket positiv feedback från 
patienterna och enheten själv har insamlat maximalt 
med patientfeedback för att kunna svara mot förvänt-
ningarna och förbättra sin verksamhet.
 

STRÅLBEHANDLINGENS 10 ”GULDKORN” UNDER ÅR 2015
1) En mångprofessionell enastående  personal. Denna
 mångprofessionalism prioriteras och ger enheten en  
 unik betydelse.
2) Ett människonärt, �exibelt och helhetsbetonat sätt att 
 möta patienterna. Patienterna känner sig vara i trygga händer.
3) Äkta bemötande av patienten. Patienten har en låg tröskel 
 till att kommunicera med personalen. 
4) Handledningen av patienten fortsätter under 
 hela vårdperioden.
5) En modern teknik erbjuder patienten nya 
 effektiva evidensbaserade vårdpraxismetoder. 
6) En fortgående kvalitetsövervakning vid genom-förandet  
 av patientens vård. 
7) Enheten har  interna utbildnings-/utvecklingsdagar 2-4 gånger
 per år. Man utvecklar och för framåt ärenden/visioner/planer
 mångprofessionellt på basen av en öppen debatt och via
 samarbete.
8) En effektiv insamlingsmetod för patientfeedback.  
 År   2015 erhöll enheten 120 feedbacksvar. 
 Feedbackens medelvärde var 4.8/5.
9) Ett intensivt väl uppbyggt samarbete inom kliniken 
 för cancersjukdomar.  Tilltron  till andras yrkesskicklighet .
10) Ett fungerande och �exibelt samarbete 
 med/mellan universitetsklinikerna.

Nedan några autentiska axplock lån från strålbe-
handlingsavdelningens patientfeedback 2015:

”Under hela tiden har jag mötts av idel glada människor, 
man blir verkligen sedd som patient.”

”Skötarnas goda o positiva humör betyder mycket under 
den korta stund man träffade dem. Tack! Proffsigt av 
skötarna att hinna bygga upp en god o förtroendegivande 
kontakt, tack! Skötarna hann svara på frågor utan att verka 
stressad, tack! Många varma hälsningar till er alla.”

”Haluan kiittää sädehoito-osaston hoitajia aivan käsittä-
mättömän suuresta ammattitaidosta/ huolenpidosta jär-

jestäessänne minulle ylimääräisen lääkärin vastaanoton 
kovien kipujeni vuoksi. Teitte tämän pyytämättä, enkä edes 
tiennyt teidän huomanneen huonon tilanteeni. Teillä on 
aivan valtaisa ammattitaito ja potilaan kohtaamisen taito, 
jonka sain kohdallani sädehoitojaksollani kokea, iso kiitos 
siitä. Te autatte pyytämättä, muualla apua en ole saanut 
pyytämälläkään. Toivon teille kaikkea hyvää ja jaksamista 
tärkeässä ja arvokkaassa työssänne. Terveisin suolis-
tosyöpää sairastava äiti Seinäjoelta.”

”Henkilökunta on asiantuntevaa, luottamusta herättävää. 
Poikkeuksellisen joustavaa ja potilaslähtöistä. En ole koke-
nut vastaavaa.”
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10.
10. KLINIKGRUPPERNAS MÅL OCH 
VERKSAMHET ÅR 2015

Perspektiv  enligt budgeten 2015  
 EKONOMI KUND PROCESSER PERSONAL/INLÄRNING 

OCH FÖRNYANDE 

S
tra

te
g
isk

a
m
å
lsä

ttn
in
g
a
r

 Realistisk produktions-

planering i relation 

 till resurser 

 Medlemskommunerna

s utgi�er bibehålls 

inom budgetramen 

 Specialitetsvis 

kostnadseffektivitet på 

landets 

genomsni�snivå 

 Vården är god, trygg 

 och patientcentrerad 

 Vård ges i rä� tid  

 Patienten samt anhöriga är 

nöjda med vården och 

bemötandet 

 Vården ges på patientens 

modersmål 

 Patienten  uppmuntras till 

hälsofrämjande livsstil 

 Go� samarbete med 

patientorganisationer, 

primärhälsovården och 

andra sjukhus. 

 Aktivt deltagande i 

VCS 2025 planering 

 Effektiva uppdaterade 

processer 

 Kompetent, motiverad och 

välmående  personal 

 Tillräckliga personalresurser 

 Kontinuerlig utveckling av 

yrkes- och ledarkunskaper 

K
ritisk

a
fra

m
g
å
n
g
sfa

k
to
re
r

 Regelbunden 

uppföljning av 

enheternas produktion, 

intäkter och kostnader 

 DRG-dokumentations-

projekt påbörjas 

 

 Skolning för personalen i 

hur stöda patientens 

hälsoresurser och 

funktionsförmåga 

 Handbok för 

skötarmo�agningar 

utvecklas 

 Kontinuerlig utveckling av 

remisshantering och 

mo�agningsprocesser 

 Konsultationstelefoner tas 

i bruk 

 Aktivt deltagande i 

samarbetsprojekt och 

möten med 

primärhälsovården 

 Kedjan för elektiva 

avdelningspatienter 

utvecklas 

 Bäddavdelningarnas  

patientströmmar 

uppföljs och styrs om 

enligt behovet 

 Interna vårdkedjor 

uppdateras 

 Användning av 

Leanmetoden utvidgas 

till flere enheter 

 Möjlighet till fortbildning 

som upprä�håller och 

utvecklar yrkeskunskaper 

erbjuds åt alla 

 Aktiv rekrytering 

 Personalen informeras aktivt 

om VCS 2025 projektet och 

deltagande uppmuntras 

EKONOMI KUND PROCESSER PERSONAL/INLÄRNING 

OCH FÖRNYANDE  
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 Förverkligandet av 

produktionen +/- 5% av 

målnivån 

 Specialitetsvis produk-

tivitet enligt THL:s 

benchmarking bä�re 

än föregående år 

 

 

 

 Patien�illfredställelsen 

bä�re än föregående år 

 Samarbetspartners 

tillfredställelse på  

konsultationer bä�re än 

föregående år 

 Vårdgarantin uppfylls till 

100 % 

 Leanmetoden används 

av 25 % av enheter 

 Antalet fly�nings-

fördröjningspatienter 

minskar 

 Variation i belägg-

nings procent < 7 % 

mellan stora 

bäddavdelningar 

 Minst tre skolningsda gar/ 

arbetstagare/år 

 Flera tjänster och 

befa�ningar besa�a än 

föregående år 
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10.1. Medicinska klinikgruppen



Nämndens specialnoteringar till måluppfyllelsen ovan: 

· tillgängligheten på läkarpersonal har varit överlag 
 rätt bra, men obesatta tjänster förorsakade en 
 del problem för produktionen. Enbart inom
 plastikkirurgin har man ej någon egen läkare.
· tillgängligheten på vårdpersonal har varit bra 
· det är värt att notera att medicinska klinikgruppen
 bland sina målsättningar 2015 även gick inför att
 preventivt värna om sina patienter. Målsättningen

 ”patienten uppmuntras till hälsofrämjande livstil” �ck
 sin påbörjan år 2015 då man tillsammans med Vasa
 stad körde igång denna samarbetsprocess.
· skolningsdagarna per anställda förverkligades ej enligt
 plan på �era enheter, men å andra sidan var 
 VCS 2025 växelverkan intensiv 
· klinikgruppen bör tilldelas beröm för goda lean-resultat.
 Medicinska polikliniken har varit en �n föregångare
 inom lean-metodbruket och har uppnått bl.a följande
 resultat:

U
p
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n
d
e
a
v
m
å
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 Ekonomin i stort är i  

balans 

 

 Enligt THL :s BM -

statistik så har med kg 

2015 lyckats förbä�ra 

sin episodproduktivitet 

gällande de flesta 

specialiteterna 

 

 

 

 Patien�illfredsställelsen 

4,7 på skalan 1-5 

 

 Vårdgarantin inom vissa 

specialiteter 

 

 Samarbetskumpaner har 

ge� positiv feedback 

 

 Konsultationstelefoner har 

tagits i bruk inom flera 

specialiteter 

 

 

 Vårdkedjearbetet: 2 

uppdaterade service-

processer och 5 

vårdprocesser 

 

 

 Lean-metodens infö-

rande 

 

 Förfly�ningsfördröj-

ningspatienterna =  3 x 

över målnivån  

 Aktivt deltagande i VCS 

2025-programmet 

 

 

”Den dagliga genomströmningen av gastroskopipatienter har via 
lean-metoden utökats med 30 %”

  
 EKONOMI KUND  PROCESSER PERSONAL/INLÄRNING  

OCH FÖRNYANDE  
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 Vårdgarantin uppfylls  

 Patientbelåtenheten 

inom öppen vården 

ligger enligt belåten-

hetsförfrågningen > 4  

 Klagomål och an-

märkningar < 2014  

 Allvarliga negativa 

händelser =0 (HaiPro)  

 Kommunresponsen > 

3.5  

 Hilmo, Psyk Rai har 

uppgjorts för alla 

patienter 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alla planerade processer 

har beskrivits  

 Anställda känner till 

processerna och följer dem  

 SHQS  

 HaiPro (informat-

ionsutbyte)  

 Hilmo  

 Psyk Rai används inom 

vården  

 

 Utvecklingssamtal 

med personal i arbete 

har hållits till 100 %  

 Arbetshandledningen 

är omsa� i praktiken 

(individ ell. grupp max  

2 separata/ anställd )  

 Giltiga avtal med 

läroinrä�ningarna  

 Cles > 4, universitetsre-

spons H:fors/Åbo  

 Personalstrukturen har 

justerats  

 Mätarna i HR-

rapporten 

 Uppföljning av förverkli-

gandet av strategin för 

psykiatrin  

 Antalet förverkligade 

verksamhetsförfly�ningar  

 Verksamheten år 2015 har 

förverkligats =  det 

uppställda målet och 

budgeten = det planerade  

 

Perspektivenligt budgeten 2015

10.2. Psykiatriska klinikgruppen 

Klinikgruppens år 2015 präglades av många stora verk-
samhetsförändringar Klinikgruppens verksamhet och 
ekonomi år 2015 utvärderas enligt följande:

Nya organisationsmodellen ger bättre möjligheter till 
�exibel användning av resurser (öppen vård, bäddavdel-
ningsvård). Nya gra�ska arbetsredskap för uppföljning av 
olika parametrar i realtid (efterfrågan, produktion, servi-
ceanvändning, resurser, ekonomi) har införts och dessa 
utgör �na uppföljningsverktyg inom alla specialiteter. 
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EKONOMI KUND  PROCESSER PERSONAL/INLÄRNING  

OCH FÖRNYANDE  

U
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n
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Alla specialiteter höll 

sig inom ramen för 

vårdgarantin.  

Kommunbesöken 

förverkligades 

områdesvis (4 möten)  

 Den verksamhet som 

bedrivs av den jourha-

vande psykiatriska 

sjukskötaren på

samjouren fick beröm 

av samar betsparter  

Enligt den respons som 

inkom till öppenvår-

den var man belåten 

med servicen >4  

 Antalet klagomål och 

anmärkningar var det 

samma som år 2014, 

kontakterna till 

patientombudsmannen 

minskade  

 Det uppställda målet 

för allvarliga farliga 

situationer 0 (2) upp-

nåddes inte.  

 Av HaiPro-anmälnin-

garna var 53 % tillbud  

 PsykRai användes till 

75 % på avdelningarna 

och till 25 % inom öp-

penvården  

 

 En beskrivning uppgjor-

des för den akutpsykiat-

riska processen, ätstör-

ningsprocessen och den 

neuropsykiatriska proces-

sen, en arbetsgrupp som är 

till för personer som drab-

bats av psykos för första 

gången inledde sin 

verksamhet  

 

 

 

 

Den barnpsykiatriska 

jourprocessen auditerades

och uppdaterades 

Processen för ungdomar 

uppdaterades i samband 

med planeringen av VCS 

2025  

 Vid samarbetsmöten upp-

lyste man om processer 

och åtgärdade avvikelser  

 Jour- och akutpsykiatriska 

processen auditerades 

externt (SHQS) 

formationsutbyte < 2014 

 

 HaiPro-anmälningar 

förknippade med in-

 

  PsykRai-utbildningen 

genomfördes på ny� på 

enheterna och nya egen-

skaper infördes i vård-

planeringen  

 Programmet för reduce-

ring av tvång förankrades 

på avdelningar  

 420 patienter inkom med 

M1-remiss, varav 275 

intogs för övervakning, 

M3 beslut om tvångsvård 

fa�ades i 234 fall (> 2014)  

 Antalet begränsande 

beslut >2014  

 Genomförda utveck-

lingssamtal > 82 %  

 Arbetshandledning av 

avdelningsskötare och 

biträdande avdelnings-

skötare förverkligades, 

arbetshandledning av 

team och avdelningar 

genomfördes 

planenligt  

 Reservationsprogram

met Jobstep togs i bruk 

tillsammans med 

läroinrä�ningarna  

 Studentrespons Cles, 

mv 9  

 Undersökningen om 

välbefinnande i arbetet 

besvarades av 56 %, ar-

betsbelåtenheten har 

försämrats, riktningen 

på förändringarna 

upplevdes som negativ 

och beständigheten av 

arbetet upplevdes som 

mera hotad än i sam-

band med den tidigare 

undersökningen 2014  

 Personaldimensione-

ringar inleddes på 

avdelningar  

 Antalet frånvaron < 

2014  

 De strategienliga 

utbildningarna 

förverkligades  

 

 I enlighet med psykiatrins 

strategi sjönk antalet vård-

dagar inom den slutna 

vården (-28.7%) samtidigt som 

öppen-vårdsbesöken tilltog 

(+6.3) i jämförelse med 

�olåret  

 Nya vårdrutiner lanserades 

planenligt  

 Rehabiliteringshemmet och 

arbetsterapin överfördes på 

Vasa stads ansvar 1.2.2015 

och 10 befa�ningar drogs in 

redan 1.1.2015  

 Verksamhetskostnader över-

skreds, men verksamhets-

intäkterna stannade på 95.5 

% på grund av den prissänk-

ning som genomfördes 1.7.  

 Personalbudgeten förverkli-

gades till 95.6 %  

 Köp av tjänster överskred 

det planerade (116,5 %)  

 

 
Nämndens specialnoteringar till måluppfyllelsen ovan: 

· p.g.a av den ständiga läkarbristen har en felaktig
 vårdstruktur uppstått som inverkar på att verksam-
 hetsplanering och genomförande ej förverkligas
 balanserat
· nämndens besök hos psykiatriska klinikgruppen
 påvisar att man trots läkarbristen utfört många lyckade
 förbättringar av verksamhetens för att klara av
 efterfrågan och hjälpa patienterna alltmer via den
 öppna vårdens arrangemang. 
· i samband med bäddplatsminskningar har man �yttat
 resurser till att starta ny poliklinikverksamhet och 
 nya vårdmodeller och en allt intensivare öppenvård 

· den utökade köpservicevolymen tryggar visserligen
 uppfyllandet av vårdgarantin, men hämmar vårdens
 kontinuitet och effektfullhet. T.ex. i BU 2016 upp-
 handlas nästan 50 % av psykiatriska läkartjänsterna
 utifrån.   
· kommunfeedbacken ovan utvisar att serviceför-
 mågan och –utbudet inte möter kommunernas
 förväntningar.
· nationella konkretiserande jämförelser kunde med
 fördel användas vid fastställandet av mätare och
 målnivåer, jämför t.ex. tabellen på följande sida
 berörande tvångsvårdsremisser
· målet om nya utrymmen för psykiatrin i Sandviken
 utgör en primär del av psykiatrins kommande

37



 service- och kostnadsmässiga  konkurrensförmåga
 enligt VCS 2025-programmet. Trots prognostiserade
 karga inbesparingstider bör den sk. Sandviks-
 fusionen konkretiseras i verksamhets- och
 ekonomiplanen för åren 2017-2019.  Medvind
 behövs alltså för att trygga VCS-psykiatrins primära
 vision om en ”modern psykiatrisk verksamhetsenhet
 i Sandviken”.
· läkarrekryteringen inom VSVD är svår, men SOTE-
 integreringen kommer att minska på läkarbehovet.
 De närmaste 2-3 åren är fortgående svåra.

Enligt THL/FOS statistikrapport 2/2015 ”Den psykiatriska 
specialsjukvården 2013” så  har den slutna psykiatriska 
sjukvården under de senaste åren minskat tydligt: VSVD 
innehar har den femte lägsta indexsiffran år 2013.  

Nedan antalet personer över 18 år som remitterats till 
psygiatriskvård oberoende av patientens vilja / 1 000 per-
soner i samma ålder inom VSVD / hela landet 2009-2014:
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11.
11.  FÖRFLYTTNINGSFÖRDRÖJNINGSDAGARNA 
(FFD) ÅR 2015

”Det är tre gånger dyrare för en kommun att låta en patient vara kvar på VCS än att ta hem henne 
till det egna närsjukhuset i Korsholm eller Oravais. 
Vårdnämnden i Korsholm och Vörå anser också att det vid behov kan vara okej att använda andra 
kommuners primärvårdplatser för ändamålet om det erbjuds. Malax har erbjudit sig att ta hand om 
en del av Korsholms patienter”. �⁶

�⁶ Källa: överläkare So�a  Svartsjös uttalande till YLE i mars 2016.
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Revisionsnämnden framför här sin nästan konstanta oro 
över att för�yttningsfördröjningsdagarna utgör en onö-
dig broms för VCS-verksamhetens effektfullhet och  
ekonomisk belastning för vissa ägarkommuner.  Om detta 
problem ej kan lösas, hur kan man tro att man lyckas med 
vårdens stora omstrukturering inför reformen år 2019? 
Bilden nedan belyser det faktum att Vasa stads andel av 
FFD egentligen i ol var över 29 % högre än  året innan. 
Återigen noteras att huvudproblemet berör Vasa stad, i 
mindre omfattning berörs även Korsholm, Pedersöre och 
Laihela.

Ovan VCS-för�yttningsfördröjningsdagarna åren 2013-
2015  enligt kommun och totalt (tidigare sk. klinikfärdiga 
vårddagar)

Glädjande nog kan i skrivande stund noteras en positiv 
nedgång av för�yttningsfördröjningsdagarna per mars 
2016 jämfört med år 2015. Enligt bilden nedan (källa: nya 
gra�ska Exreport-mätarbanken) har dagarna minskat 
med -20,6 under jämförelseperioden.
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Nämnden har aktivt bekantat sig med det pågående kvali-
tets- och patientsäkerhetsarbetet under året och anser att 
detta utgör garantin för VCS konkurrenskraft vid SOTE-
reformens och VCS 2025 programmets genomförande.  

Nämnden noterar att det pågående kvalitets- och säker-
hetsarbetet kan utvärderas enligt följande:

· arbetet är omfattande och systematiskt
· processer utvecklas kontinuerligt 1) för att minska sådant,
 som inte ger mervärde för patienter (lean) och 2)  
 för att göra processer tryggare
· VCS- säkerhetskultur har blivit bättre enligt 
 dokumenterade undersökningar
· VCS har den centrala rollen att leda detta arbete 
 inom TYKS-ERVA-området

12.

Dimman i april 2016 rullar över VCS och symboliserar delvis den rådande osäkerheten om centralsjukhusverksamhetens framtida omfattning.

12.  KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSARBETET 2015

Ur kvalitetsrapporten har nämnden bearbetat följande 
bild om hur anmälningen av farosituationer har utveck-
lats under åren 2008-2015 som en trend och relaterat till 
typkategoriernas förhållande till tillväxten av gjorda 
anmälningar (basåret 2008 utgör siffran 100). Kategori-
erna vars relativa tillväxt överstiger anmälningstillväx-
ten är grupperna ”övriga farliga situationer”, ”tillbud” och 
”informationsförmedling”. Speciellt glädjande och kvali-
tetsutmärkande är det att tillväxten inom kategorierna 
”negativ händelse”, ”olycksfall”, ”fallolyckor”, ”farliga situ-
ationer” och ”allvarlig skada” klart understiger anmäl-
ningstillväxten.  Anmälningsvolymen av ”allvarliga” 
skador har under alla år hållits på en mycket låg nivå och 
har även minskat under de senaste åren.   
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I följande tabell noteras färskaste THL-jämförelsedata om 
effektfullheten och kvaliteten i skötseln av centrala krävan-
de sjukdomar bland sjukvårdsdistrikten. Noteras att VCS 
utmärker sig i den bästa skötseln av hjärtinfarkter och höft-
ledsbrott.   

SAMMANFATTNING  Bra inom   Bra inom     Utrymme för  Utrymme för  
SJUKVÅRDSDISTRIKTEN  två sjukdomar en sjukdom förbättring inom förbättring inom 
Bra inom tre sjukdomar     en sjukdom två sjukdomar
 Norra Finlands svd  VASA SJUKVÅRDS-  Kainuu,  Södra Savolax svd , Östra Savolax svd  
   DISTRIKT  Kanta-Häme , Kainuu svd, 
   -hjärtinfarkt, Lapplands svd Mellersta Finlands svd,
   -höftledsbrott Satakunda svd Kymmedalens svd,
            Länsi-Pohja svd, 
       Norra Savolax svd  
       Päijät-Häme svd   
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Nedan dödligheten av hjärtin-
farktpatienter inom 180 dagar 
(%) 2011-2012 och 2013-2014, 
de största förändringarnas sju-
kvårdsdistrikt �⁷. Noteras att 
VSVD uppvisar den lägsta död-
ligheten bland alla sjukvårds-
distrikt både gällande dödlighe-
ten inom 30 dagar och 180 
dagar.

 �⁷ Källa THL:s BM-seminarium 15-16.10.2015 samt CÖL Auvo Rauhalas framställning för nämnden 29.2.2016, se närmare 
http://www.thl.�/tilastoliite/BM2014/ESITYKSET_BM_SEMINAARI_OULU_2015_SUOJATTU.pdf

Nedan andelen patienter med 
höftledsbrott och som hemförlo-
vats inom 90 dygn enligt sju-
kvårdsdistrikt, VSVD har den 
högsta andelen hemförlovade 
under åren 2013-2014: 

Nedan en översiktsanalys och förbättringsförslag av kvalitets- och säkerhetsarbetet inom VCS 2015:

Kvalitetsrapporten för år 2015 belyser kvalitetsarbetets och 
SHQS-auditeringarnas framskridande på ett mångsidigt 
sätt.  VCS 2025 innebär en strategisk logisk målram för 
samtliga enheter.

Resultaten av kvalitets- och säkerhets-arbetet är goda 
utvärderat utgående från både interna och externa 
datakällor: jämför här ovan resultaten ovan gällande 
hjärtinfarkt- och höftbrottspatienter. 

LEAN-arbetet har gett goda resultat: jmf ovan medicinska 
klinikgruppens resultat: se sidan 36

Rutiner som berör verksamhetsmätning och fastställande av 
målnivåer behöver förenhetligas, enhetsspeci�ka variationer 
noteras. Enheterna behöver få mera stöd vid målbestämning 
och val av mätare (källa: SHQS-auditeringen 2015)

Satsningar behövs för att synliggöra och mäta resultaten för 
att vi ska veta var vi be�nner oss nu och vad vi borde utveckla 
härnäst (källa: SHQS-auditeringen 2015)

Dokumentationen av de goda och mindre goda resultaten 
kunde göras bättre och mer transparent.

OK delområden Mindre bra delområden/ förbättringsbehov
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Bildens källa: THL:s social- och 
hälsovårdspolitiska tidskrift TESSO 4/2015  
med temat ”Utökad hälsoteknologi skapar 
tryck för ledarskapsförändringar”

13.

Den interna kontrollens och rikshanteringens avsikt är att 
säkerställa att samkommunens verksamhet är ekonomiskt 
och effektfullt. Detta betyder primärt säkerställande av 
uppnåendet av fastställda verksamhetsmässiga och stra-
tegiska målsättningar; att informationen som beslutsfat-
tandet grundas på är tillräcklig och pålitlig och att lagens 
författningar, myndighetsdirektiv och ledningens beslut 
efterlevs samt att egendom och resurser tryggas.   

Riskhanteringen bygger på är en analys av de viktigaste 
riskerna som hotar VSVD varefter riskhanteringen fokuse-
ras på betydande risker för verksamhet, ekonomi och dis-
triktets primäruppgifter, dvs. främjande av kundernas 
hälsa och välfärd, hållbar utveckling och uppnående av 
målsättningarna. Riskhanteringen bör vara övergripande 
och tillämpas på all verksamhet samt omfattar alla riskka-
tegorier, både interna och externa risker.

Enligt bokslutet grundar sig VSVD-riskhanteringen på 
riskhanterings- och säkerhetspolicyn och att en riskkart-
läggning uppgörs årligen och som rapporteras till led-
ningsgruppen. Denna ovan i kvalitetsrapportpunkten 
relaterade patient- och verksamhetsutrymmesfokuserade 
riskhanteringsprocess och säkerhetsprogrammet har 
under alla år fått beröm av revisionsnämnden. 

Den nya organisationsmodellen från år 2016 medför en del 
strukturella harmoniseringar och förbättringar av ledar-
skapet och målstyrningens säkerställande/kontroller. 

13.  INTERNA KONTROLLENS OCH RISKHANTERINGENS 
LÄGESANALYS 

Serviceområdesvis planeras åtgärder om hur målsätt-
ningarna uppnås samt fyra gånger om året har man en 
uppföljning och lägesanalys om måluppfyllelsen. Inom 
serviceområdena följer man upp samma VCS-mätare och 
varje enhet kan ha även egna specialmätare. Integrering-
en med ansvarsområdesverksamheten betyder  att servi-
ceområdesövergri-pande processer blir en självklarhet 
och tidigare ”gråzoner” minimeras. 

Enligt kommunsektionens allmänna anvisning gällande 
bokslut och verksamhetsberättelse ska en utredning ges 
över de viktigaste riskerna och framtida osäkerhetsfakto-
rerna �⁸. Under 2015 utfördes tre enligt revisionsnämnden 
kvalitativa riskkartläggningar inom städsektorn, tekniska 
sektor och psykiatrin. 

Revisionsnämndens rekommendation: Rapporteringen 
av riskhanteringens och den interna kontrollens anord-
nande har utvecklats och kvalitativa omfattande riskana-
lyser utfördes under året inför budgetbalanseringen. 
Nämnden önskar att dylika ansvarsområdesvisa riskkart-
kartläggningar framöver utgör en dokumenterad analo-
gisk process i samband med den årliga verksamhets- och 
budgetprocessen och integreras i den nya modellen för 
ledningens årsklocka. 

Revisionskommittens roll i koordineringen av interna och 
externa revisionen bör klarläggas.

 �⁸ källa : Kommunförbundets  rekommendation: ”Tillämpning av kommunallagens bestämmelser om intern kontroll och riskhantering”,  publicerad 
9.12.2013. Se närmare http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/revision/intern-kontroll-och-riskhantering/Sidor/default.aspx
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14.

Med hänvisning till den externa OFR- revisorns rapport 
så noterar nämnden följande:

I bokslutets noter framgår att samkommunen innehar 
�nansiella värdepapper till ett marknadsvärde på nästan 1 
M€. Med tanke på att samkommunen de närmaste åren 
avser att låna ganska mycket för att �nansiera investering-
arna torde värdepappren kunna realiseras för att minska 
en aning på lånebördan. 

Fullmäktige beslöt återbetala 4 M€ av överskottet från år 
2014 till medlemskommunerna. Styrelsen har i december 
beslutat kreditera medlemskommunerna totalt 4 M€ då 

14.  BOKSLUTSIAKTTAGELSER

överskottet från år 2015 prognosticerades bli över 9 M€. 
Konstateras att rörelsekapitalet, som beräknas som sum-
man av kassamedel och kortfristiga fordringar minskat 
med kortfristiga skulder, var negativt med hela 11,4 M€. 
För att �nansiera återbetalningen till medlemskommu-
nerna har samkommunen lyft kortfristiga lån. Lånestock-
en ökade med 1,5 M€ och den relativa skuldsättningen, 
som mäter samkommunens förmåga att betala tillbaka 
sina lån, försämrades och uppgick i bokslutet till 27,1 %. 

Den nya kommunalagens bestämmelser betyder att 
samkommunens lånebörda påverkar medlemskommu-
nernas lånebörda på koncernnivå.   
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15.
Sammandrag av revisionsnämndens centrala 
observationer och rekommendationer:

1) Av de gentemot fullmäktige och styrelsen bindande
 16 målsättningarna för år 2015 uppnåddes 9 stycken
 (56 %), medan 4 målsättningar (25 %) ej uppnåddes
 och 3 (19 %) målsättningar uppnåddes delvis. 
2) VCS 2025 - programkonceptet har avancerat väl 
 trots osäkerheten kring SOTE-reformen. 
3) Nämnden ger hela organisationen ett gott vitsord 
 för det intensiva utvecklingsarbete som pågått under
 år 2015: talrika workshopar och hela personalen har
 producerat koncept- och verksamhetsplaner som
 utmynnat sig i en ny organisations- och ledarskaps-
 modell  fr.o.m 1.1.2016. Enligt arbetshälsoinstitutets
 riksomfattande uppföljningsförfrågan om välmående
 i arbetet under den gångna tioårsperioden har arbe-
 tets utveckling och ledarskapet förbättrats inom VCS.
4) Feedbacken för VCS-verksamheten har under året
 varit god eller berömlig enligt �ertalet interna och
 externa undersökningar och källor. Trots detta �nns
 mycket att utveckla gällande vårdprocesser och
 specialistbristen inom bl.a psykiatrin försvagar 
 tyvärr helhetsresultatet.  
5) Processmålen kan anses utgöra den största framtida
 utmaningen bland målsättningskategorierna.
 Haltande processer har en stark anknytning till både
 dyrare produktion och sämre genomströmning. En
 vidareförädling av processmätare och fastställande av
 målnivåer utgör ett utvecklingsobjekt som 
 måste åtgärdas.
6) Enbart bäddavdelning E4 kunde i ol hålla > 50 % av
 vårdtyngden inom optimiområdet.  I bokslutet 2015
 rapporteras att 7 av 8 avdelningar hade vårdtyngden
 inom optimiområdet. Endast 1 avdelning av 8 hade
 vårdtyngden inom optimiområdet.
7) Nämnden har noterat att uppföljningen av de �ertalet
 verksamhetsmässiga mätare  haltar såtillvida att
 uppföljningen och rapporteringen sker först i sam-
 band  vid uppgörandet av bokslut. VCS 2025
 programmet medför dock att enhetliga rapporte-
 ringsverktyg implementeras och ansvarstagandet
 jämte kostnadsmedvetenheten enhetsvis förstärks.
 Som bäst håller man på att införa gra�sk mätarbank-
 data från Exreport enligt ett nytt tra�kljuskoncept.

15. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
8) Med tanke på genomförandet av VCS 2025
 programmet bör hållande av utvecklingssamtal vara
 ett självklart instrument. Variationen mellan
 ansvarsområdena är för stor: inom bästa klinik-
 gruppen har hållit utvecklingssamtal med 83 % av
 personalen, inom förvaltning och försörjningsen-
 heterna med bara 29 % av personalen. Styrelsen bör
 skärpa sin uppföljning av denna målsättning och
 dess utformning samt innehåll.
9) Kvalitets- och processarbetet har fortskridit väl inom
 VCS.  Resultaten av kvalitets- och säkerhetsarbetet är
 goda,  utvärderat utgående från både interna och
 externa källor.     
10) Nämnden har under årens lopp ständigt lyft fram
 problematiken kring för�yttningsfördröjnings-
 dagarna. Om detta problem ej kan lösas, hur skall vi
 då lyckas med vårdens stora omstrukturering inför
 reformen år 2019? 
11) Årets VSVD-förnyelseutmärkelse går till strålbe-
 handlingsavdelningen, med motiveringen att
 enhetens verksamhet kraftigt har präglats av positivt
 ledarskap och stark utvecklingsanda. Resultaten
 stöds av patientfeedbacken. 
12) I VCS 2025 programmet ingående målet om nya
 utrymmen för psykiatrin i Sandviken utgör en primär
 del av psykiatrins konkurrensförmåga. Trots
 prognostiserade inbesparingstider bör den sk.
 Sandviksfusionen konkretiseras i verksamhets- och
 ekonomiplanen för åren 2017-2019.
13) Nämnden önskar att ansvarsområdesvisa riskkart-
 läggningar framöver utgör en dokumenterad 
 process i samband med den årliga verksamhets- och
 budgetprocessen och integreras i den nya 
 modellen för ledningens årsklocka.
14) Bokslutsiakttagelser: VSVD innehar �nansiella
 värdepapper till ett marknadsvärde på nästan 1 M€.
 Med tanke på de närmaste årens �nansiering av
 investeringarna torde frågan om värdepapprens
 realisering upptas till behandling i syfte att 
 minska på lånebördan. 
15)Bokslutsiakttagelser: Samkommunens förmåga att
 betala tillbaka sina lån försämrades och den relativa
 skuldsättningen uppgick i bokslutet till 27,1 %. 
 Den nya kommunalagens bestämmelser betyder 
 att samkommunens lånebörda påverkar
 medlemskommunernas lånebörda på koncernnivå.   
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Slutbedömningen: I sin grunduppgift har sjukvårdsdistriktet lyckats väl. 
Revisionsnämnden bedömer att de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
målsättningar samkommunfullmäktige fastställde år 2015 har uppnåtts väl. 

Denna berättelse ger vi till samkommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens 71 § som en bedömning av 
förverkligandet av de av fullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin år 2015. 

Vasa, den 28 april 2016 

Revisionsnämnden för Vasa sjukvårdsdistrikt 
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Kjell Heir, ordförande    Bengt Kronqvist, viceordförande
                      

 Mathias Skytte                                                                            Kristina Vesterback

Sonja Lapveteläinen                                                                             Emely Sundqvist

Jani Peräsarka
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16.
16.  BILAGA 1

STATISTIK OCH VISSA INDIKATORER SOM BELYSER BEFOLKNINGENS SERVICEANVÄNDNING/-
NIVÅ,VÄNTETIDER ,  VÄLFÄRD, HÄLSOTILLSTÅND INOM VSVD 

Antalet personer som 31.12. väntat på specialiserad sjukvård i mer än 6 månader /
10 000 invånare åren 2011-2015 inom VSVD/hela landet (källa: THL/Välfärdskompassen)

”VCS har i åratal legat under den nationella kurvan gällande >  6 månaders väntetider 
till sjukvården”

Hälsobarometers folksjukdomar/index  inom VSVD 2000-2015  enligt FPA

Standardisering: Standardiserat
Index: Hela landet =100

                       2015 2014 2012 2010 2008 2006 2000 

Folksjukdom               

103 Diabetes                         82,6 82,5 84,9 86,1 86,1 85,9 86,5 

112 Psykoser 86,3 86,2 87,2 89,9 93,3 97,3 111,5 

82,9 84,9 83,7 83 82,3 81,1 72,7 

202 Reumatoid atrit 86,2 86,6 84,2 81,5 79,7 79,4 80,8 

203 Astma 89,4 89,5 91,9 91,9 92,2 91,3 97,1 

205 Hypertoni (blodtryck) 112,9 112,5 111,6 110,4 108,2 106,1 96,9 

206 Koronarkärlssjukdom 95,3 95,3 93,9 93,5 93,6 93,5 87,8 

Folksjukdomindex 90,8 91,1 91,1 90,9 90,8 90,7 90,5 
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201 Hjärtinsufciens



VÅRDPERIODER INOM VSVD 2013-2015/1000 INVÅNARE INOM JAKOSTADSREGIONEN, 
VASAREGIONEN OCH SAMARBETSOM-RÅDENA K2 OCH K5 (källa: VCS planeneringschef Pia Wik 
27.4.2016)

NETTOVÅRDDYGN INOM VSVD 2013-2015/1000 INVÅNARE INOM JAKOSTADSREGIONEN, 
VASAREGIONEN OCH SAMAR-BETSOMRÅDENA K2 OCH K5 (källa: VCS  planeneringschef Pia Wik 
27.4.2016)
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