
	
	
	
	
	
	
	
	
	

VASA	CENTRALSJUKHUS	
Konceptplan	
Version	4.3	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

10.5.2015	
Version	4.3		

	 	

SuviPaivi.Saarikoski
Text Box
BILAGA § 127 / 2

SuviPaivi.Saarikoski
Text Box
Bilaga § 20/2



	
	

2	
	

1 ALLMÄNT 4

1.1 BAKGRUND OCH BEHOV 4
1.2 MODERN SJUKHUSPLANERING OCH CASE VCS 4
1.2.1 INVÅNARNAS OCH PERSONALENS SYN PÅ EN VÅRD AV GOD KVALITET 6
1.2.2 MÅLET MED PROGRAMMET VCS 2025 8
1.2.3 FASER OCH TIDTABELL FÖR SJUKHUSPLANERINGEN I VASA 9
1.2.4 UPPRÄTTANDET AV KONCEPTPLANEN 10
1.2.5 UPPRÄTTANDET AV DEN VERKSAMHETSMÄSSIGA PLANEN 11

2 KONCEPTETS ALLMÄNNA PRINCIPER 12

2.1 CENTRALSJUKHUSETS ROLL I SERVICENÄTET 13
2.2 ALLMÄNNA PRINCIPER I ANSLUTNING TILL VERKSAMHETEN 14
2.2.1 REFORMEN AV DYGNET RUNT-VÅRDEN 14
2.2.2 DE STÖRSTA FÖRÄNDRINGARNA I KONCEPTET JÄMFÖRT MED NULÄGET 15

3 SJUKHUSETS HUVUDPROCESSER 16

3.1 AKUTVÅRDSPROCESSEN 16
3.1.1 MÅL 16
3.1.2 ANKOMSTEN TILL VÅRDEN 17
3.1.3 VÅRDPROCESSER 17
3.1.4 VERKSAMHETSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR 18
3.1.5 SAMARBETE OCH GRÄNSSNITT 18
3.2 ELEKTIVA VÅRDPROCESSEN 19
3.2.1 MÅL 19
3.2.2 ANKOMSTEN TILL VÅRDEN 20
3.2.3 VÅRDPROCESSERNA 20
3.2.4 VERKSAMHETSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR 20
3.2.5 SAMARBETE OCH GRÄNSSNITT 21
3.3 VUXENPSYKIATRISKA VÅRDPROCESSEN 22
3.3.1 MÅL 23
3.4 VÅRDPROCESS FÖR BARN 25
3.4.1 MÅL 26
3.4.2 ANKOMSTEN TILL VÅRDEN 26
3.4.3 VÅRDPROCESSERNA 27
3.4.4 VERKSAMHETSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR 28
3.4.5 SAMARBETE OCH GRÄNSSNITT 28
3.5 REHABILITERING 29
3.5.1 MÅL 29



	
	

3	
	

3.5.2 ANKOMSTEN TILL VÅRDEN 30
3.5.3 REHABILITERINGSPROCESSER 30
3.5.4 VERKSAMHETSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR 31
3.5.5 SAMARBETE OCH GRÄNSSNITT 31
3.6 STÖDTJÄNSTER 31
3.6.1 MÅL 33
3.6.2 VERKSAMHETSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR 33

4 FÖRÄNDRINGAR I PERSONAL, UTRYMMEN, PRODUKTION OCH ORGANISATION 35

4.1 PERSONAL 35
4.1.1 PERSONALEN I DET NYA KONCEPTET 35
4.1.3 RESURSALLOKERINGEN I HUVUDPROCESSERNA 38
4.2 UTRYMMESBEHOV 39
4.2.1 ALLMÄNT 39
4.2.2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR PROJEKTPLANERINGEN 40
4.2.3 VASA CENTRALSJUKHUS NUVARANDE BYGGNADSBESTÅND 40
4.2.4 OMRÅDET I ROPARNÄS 43
4.2.5 INTEGRATIONEN AV PRIMÄRVÅRDEN OCH DEN SPECIALISERADE SJUKVÅRDEN 43
4.2.6 CENTRALSJUKHUSET 2025 43
4.2.7 INVESTERINGAR 46
4.2.8 TIDTABELL OCH BYGGNATIONS-/SANERINGSORDNING 47
4.3 KOSTNADER OCH INVESTERINGAR 47
4.4 PRODUKTIVITETSPOTENTIAL OCH KOSTNADSINBESPARINGAR 48
4.4.1 ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTER 50
4.4.2 VERKSAMHETENS PRODUKTIVITET 54
4.4.3 ORGANISERING AV STÖDTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING 54
4.5 REFORM AV ORGANISATIONSMODELL OCH LEDNINGSSYSTEM 56
4.5.1 ORGANISATIONSMODELL 56
4.5.2 ANSVARSOMRÅDEN 57
4.5.3 EKONOMISK LEDNINGSMODELL 58
4.5.4 DE FÖLJANDE STEGEN I UTVECKLANDET AV LEDNINGSMODELLEN 59

5 SAMMANFATTNING 61

5.1 BAKGRUND OCH MÅL 61
5.2 CENTRALA FÖRÄNDRINGAR 62
5.3 FÖLJANDE PROJEKTFASER 63
5.3.1 SERVICEOMRÅDEN 64
5.3.2 LEDNINGSSYSTEM 67

	 	



	
	

4	
	

1 Allmänt	

1.1 Bakgrund	och	behov	

I	 Vasa	 centralsjukhus	 2025	 program	 anknyter	 den	 centrala	 omorganiseringen	 till	 lokalerna	 och	
verksamheten.	 Konceptplaneringen	 och	 den	 verksamhetsmässiga	 planeringen	 förenar	 dessa	 båda	
synvinklar.	 I	VSVD	har	 redan	 gjorts	 avsevärda	 fastighetsinvesteringar:	det	nya	Y-sjukhuset	har	 tagits	 i	
bruk	 och	 byggandet	 av	 det	 nya	 sjukhusapoteket	 har	 startat.	 Som	 en	 del	 av	 integreringen	 av	 sote-
strukturerna	planeras	nya	verksamhetsmässiga	helheter.	I	samband	med	planeringen	avgörs	den	framtida	
användningen	 av	byggnadsbeståndet	 samt	nybyggnaderna.	Bakom	den	verksamhetsmässiga	 förnyelsen	
finns	behovet	 att	svara	mot	den	ökande	 efterfrågan	på	 ett	kundorienterat	 sätt	och	 samtidigt	måna	om	
konkurrenskraften	ur	synvinkeln	för	å	ena	sidan	patienterna	och	personalen	och	å	andra	sidan	beställaren	
av	 tjänsterna.	Sote-reformen	och	det	allt	stramare	ekonomiska	 läget	 förutsätter	ökad	produktivitet	och	
nedskärningar	eller	begränsningar	i	användningen	av	tjänster	jämfört	med	nuläget.	Sjukfrekvensen	bland	
befolkningen	i	VSVD	är	lägre	än	landets	genomsnitt,	men	användningen	av	tjänster	är	på	relativt	hög	nivå.		
Planeringen	 av	 sjukhusets	 lokaler	 och	 verksamhet	 utgår	 från	 att	 det	 även	 i	 framtiden	 ska	 finnas	 ett	
sjukhus	 med	 specialsjukvårdsjour	 i	 Vasa.	 Sjukhuset	 stöder	 regionens	 sote-servicenät	 och	 garanterar	
tvåspråkiga	tjänster	till	befolkningen	i	regionen.	Sjukhuset	planerar	att	tillhandahålla	de	undersökningar	
och	den	vård	som	befolkningen	 i	 regionen	behöver	 i	anknytning	 till	de	 främsta	 folksjukdomarna	 till	de	
delar	som	dessa	omfattas	av	den	specialiserade	sjukvården.	Då	det	gäller	 tjänster,	där	volymen	är	ringa	
eller	verksamheten	är	särdeles	krävande,	bör	köp	av	universitetssjukhus	övervägas.		 	

		

1.2 Modern	sjukhusplanering	och	Case	VCS	

Sjukhusplaneringen	 har	 av	 såväl	 tekniska	 som	 verksamhetsmässiga	 orsaker	 blivit	 en	 allt	 mera	
mångfasetterad	 helhet.	 Planeringen	 görs	 multiprofessionellt	 så	 att	 det	 förutom	 arkitekter	 och	
yrkesmänniskor	 inom	 sjuk-	 och	 hälsovård	 även	 behövs	 bl.a.	 specialkunnande	 inom	 ledarskap	 och	
processproduktion.	 Därtill	 betonas	 i	 högre	 grad	 beaktandet	 av	 kundperspektivet,	 till	 exempel	 genom	
miljöer	som	stöder	tillfrisknande	och	teknologi	som	är	i	patientanvändning.	
I	 den	 traditionella	 sjukhusplaneringen	 framskrider	 man	 mycket	 snart	 utgående	 från	 nuvarande	
verksamhetsmodeller	 till	 praktiska	 lokalfrågor.	Den	moderna	 planeringen	 framskrider	 iterativt,	 så	 att	
planerna	preciseras	steg	för	steg	och	man	vid	behov	går	tillbaka	till	den	övre	nivån	och	gör	ändringar	i	de	
tidigare	valen.		
	
Den	moderna	sjukhusplaneringen	utgår	från	sex	grundläggande	principer1:	
	
1. Sjukhusets	 utrymmen	 bör	 tillgodose	 behoven	 i	 kundprocessen,	 inte	 tvärtom.	 Miljön	 och	

verksamheten	måste	planeras	samtidigt.	
2. Utrymmenas	 flexibilitet	 är	 viktig:	 byggnaderna	 bör	 vara	modifierbara.	 Planeringsprinciper	 som	

stöder	detta	bör	tillämpas.	Processerna	och	teknologin	förändras	och	utvecklas.		
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3. Byggnadens	 och	 olika	 funktioners	 livscykel	 måste	 beaktas	 i	 planeringen	 av	 grundläggande	
renoveringar	och	eventuella	framtida	förändringar	i	användningssyfte.	

4. Arbetsmiljöns	kvalitet	är	en	viktig	konkurrensfaktor	i	rekryteringen	av	yrkesmänniskor.	
5. Planeringen	och	arkitekturen	borde	vara	av	hög	kvalitet.	Det	finns	goda	exempel	att	ta	lärdom	av.	
6. Färdiga	kopierbara	lösningar	finns	inte,	eftersom	varje	situation	är	unik	och	varje	sjukhus	kräver	

sitt	eget	utvecklingsprojekt	för	att	finna	den	bästa	lösningen.	
	
Den	 traditionella	 sjukhusplaneringen	 fokuserar	 på	 de	 nuvarande	 lokalerna,	 med	 syftet	 att	 hitta	 de	
planlösningar	 som	 bäst	 betjänar	 de	 nuvarande	 processerna.	 Därtill	 fokuserar	 den	 traditionella	
sjukhusplaneringen	endast	i	liten	utsträckning	på	hur	verksamhetens	kostnader	optimeras.		
Vid	 planeringen	 av	 nya	 utrymmen	 borde	 den	 centrala	 frågan	 vara	 hur	 utrymmena	 anpassas	 till	 de	
målinriktade	processerna	(inte	tvärtom).	Den	moderna	planeringsmodellen	fokuserar	på	nuvarande	och	
framtida	hälsobehov,	servicenätet	och	de	förnyade	processerna.		
	

	
Bild	1.	I	den	traditionella	sjukhusplaneringen	beaktas	optimeringen	av	verksamhetens	kostnader	endast	i	liten	utsträckning.	
	
Den	moderna	sjukhusplaneringen	genomförs	i	tre	huvudetapper:	
	
1. Konceptplanering		

Konceptplaneringen	 innehåller	 upprättandet	 av	 strategiska	 riktlinjer	 för	 utgångspunkterna	 för	
områdesplaneringen,	 fastställandet	 av	 sjukhusets	 serviceutbud	 och	 verksamhetsprinciper	 samt	
verksamhetsmässiga	 helheter	 och	 utformningen	 av	 huvudprocesserna.	 I	 konceptplaneringen	
fastställs	 de	 principer	 utgående	 från	 vilka	 man	 kan	 genomföra	 och	 leda	 den	 noggrannare	
planeringen:	 servicebehovet	 och	 resurserna	 samordnas	 och	 sjukhusnivåns	 volym	 indelas	 i	
delhelheter.		

	
2. Verksamhetsmässig	planering		

Den	verksamhetsmässiga	planeringen	 är	planeringsarbete	på	 enhetsnivå	och	praktisk	nivå.	Här	
framskrider	man	 utgående	 från	 konceptplaneringen	 från	 nivån	 för	 delhelheter	 till	 att	 utarbeta	
preciserade	förlopp	för	patientprocesserna	samt	arbetspunkter,	utrymmen	och	logistikflöden.		
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3. Projektplanering	och	teknisk	planering	

Den	tekniska	planeringen	grundar	sig	på	konceptplanen	och	den	verksamhetsmässiga	planen.	Den	
tekniska	planeringen	 innehåller	arkitekturplaner	och	byggnadsritningar	samt	fastställande	av	de	
teknologiska	tillämpningarna.	
	

	
Sjukhusplaneringen	framskrider	enligt	figur	2,	från	den	övre	nivån	mot	noggrannare	planering.	Först	definieras	sjukhusets	profil	

och	roll	i	servicenätet.	Sedan	definieras	de	verksamhetsmässiga	helheterna	och	därefter	helheternas	innehåll.	I	den	därpå	följande	
etappen	planeras	enheternas	verksamhet,	logistik	och	utrymmesbehov	på	detaljerad	nivå.	

	

	
	

Bild	2.	I	den	moderna	sjukhusplaneringen	framskrider	man	från	helheterna	mot	planer	på	enhetsnivå.	
	

1.2.1 Invånarnas	och	personalens	syn	på	en	vård	av	god	kvalitet	

I	den	befolkningsförfrågan	som	genomfördes	i	Vasa	sjukvårdsdistrikt	fick	invånarna	uttrycka	sin	åsikt	om	
vad	de	anser	att	är	en	vård	av	god	kvalitet.	Av	svaren	kan	man	konstatera	att	befolkningen	värdesätter	
yrkeskunnighet	samt	att	servicen	 tillhandahålls	snabbt,	 i	rätt	 tid	och	effektivt.	En	yrkeskunnig	personal	
betjänar	 invånarna	på	deras	eget	modersmål.	Patienten	blir	bemött,	åhörd	och	handledd	 från	början	 till	
slut.	 Patientvården	 bör	 vara	 övergripande	 där	 människan	 ses	 som	 en	 holistisk	 varelse	 och	 där	
vårdprocessen	är	hel	från	början	till	slut.	Invånarna	betonade	även	vikten	av	patientsäkerhet.	
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Bild	3,	Invånarnas	syn	på	god	kvalitet	
	
I	samband	med	Vasa	centralsjukhus	Tyky-evenemang	fick	också	personalen	ge	sin	åsikt	om	vad	den	anser	
att	är	en	vård	av	god	kvalitet.	På	dessa	evenemang	diskuterade	man	även	om	hur	personalens	arbetshälsa	
kunde	 främjas,	hur	de	ekonomiska	utmaningarna	kunde	 tacklas	och	hur	processerna	kunde	göras	mera	
patientorienterade.	 Oftast	 framförde	 personalen	 att	 vården	 av	 patienter	 förutsätter	 friska	 och	
ändamålsenliga	 utrymmen.	 Personalen	 hade	 till	 stora	 delar	 samma	 åsikter	 som	 invånarna	 om	 vilka	
element	som	behövs	för	en	högklassig	vård.	 I	materialet	framhävs	smidigheten	och	säkerheten	 i	vården,	
men	 också	 att	 vården	 borde	 utgå	 från	 patientens	 behov.	 Å	 andra	 sidan	 betonades	 även	 personalens	
arbetshälsa,	 för	 att	 personalen	 ska	 förmå	 erbjuda	 patienterna	 en	 högklassig	 service.	 Även	 personalen	
betonade	 vikten	 av	 yrkeskunnighet,	 servicetillgång	 och	 betjäning	 på	 patientens	 eget	 modersmål.	
Därutöver	 lyfte	personalen	upp	 smidigheten,	det	mångprofessionella	 samarbetet	 samt	 samarbetet	med	
patienter	och	anhöriga.	
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Bild	4,	Personalens	syn	på	god	kvalitet	
	
Både	de	 frågor	som	 lyftes	 fram	 av	 invånarna	och	personalen	betonas	även	 i	de	mål	som	uppställts	 för	
programmet	VCS	2025.	Verksamheten	bör	vara	kundorienterad,	men	samtidigt	effektiv,	 för	att	servicen	
ska	finnas	till	förfogande	då	patienten	behöver	den.	För	att	trygga	framtiden	bör	utrymmena	vara	friska	
och	ändamålsenliga	samtidigt	som	verksamheten	bör	göras	mera	kundorienterad	och	produktiv.	
	

1.2.2 Målet	med	programmet	VCS	2025	

Målet	med	programmet	är	att	Vasa	centralsjukhus	ska	ha	en	beredskap	till	ett	integrerat	servicesystem,	en	
kundorienterad	verksamhet	och	en	stärkt	konkurrenskraft.		
En	bättre	konkurrenskraft	märks	genom	att	patienterna	vill	använda	Vasa	centralsjukhus	tjänster	 i	en	
situation	med	 fri	konkurrens,	kunnig	personal	vill	arbeta	på	centralsjukhuset	och	vården	är	effektfull	 i	
relation	till	kostnaderna.	En	bättre	konkurrenskraft	märks	i	centralsjukhusets	kostnader	och	priser,	vilket	
förutsätter	en	förhöjd	produktivitet.		
	
Specialsjukvårdens	nettokostnader	borde	minskas	med	11	%	för	att	kostnaderna	per	invånare	ska	
vara	på	samma	nivå	som	för	övriga	centralsjukhus	och	ÅUCS	specialupptagningsområde.		
	
I	 målet	 för	 konkurrenskraften	 har	 beaktats	 att	 Vasa	 sjukvårdsdistrikts	 invånares	 behov	 av	
specialsjukvårdstjänster	är	mindre	än	i	övriga	sjukvårdsdistrikt	i	genomsnitt.	
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Kundorienteringen	märks	 genom	 att	kunden	upplever	 att	 kvaliteten	på	 tjänsten	är	bäst	 i	Finland.	
Kunderna	 sköts	 på	 ett	 övergripande	 sätt	 genom	 att	 sjukhusets	 processer	 och	 organisation	 planeras	
utgående	från	kunden	och	på	kundens	villkor.	Sjukhusets	processer	är	smidigare	än	i	nuläget	och	i	rätt	tid.		
	
En	 bättre	 beredskap	 än	 i	 nuläget	 för	 eventuella	 sote-integrationer 	 uppnås	 genom	 en	
konkurrenskraftigare	 och	 mera	 kundorienterad	 organisationsmodell.	 Beredskapen	 inför	 framtida	
förändringar	 förbättras	 när	 kulturen	 för	 utveckling	 av	 verksamhetsmodeller	 förankras	 i	 personalens	
verksamhetssätt.	
	

1.2.3 Faser	och	tidtabell	för	sjukhusplaneringen	i	Vasa	

Programmet	 VCS	 2025	 inrymmer	 även	 en	 sjukhusplan	 som	 har	 fördelats	 i	 en	 konceptplan	 och	
verksamhetsmässiga	 planer.	 Konceptplanen	 genomförs	 mellan	 augusti	 2014	 och	 februari	 2015.	
Konceptplanen	 och	 de	 tillhörande	 projekten	 godkänns	 på	 fullmäktigemötet	 i	 juni.	 Den	
verksamhetsmässiga	 planeringen	 genomförs	 våren	 2015.	 I	 planeringen	 ingår	 sjukhusets	 samtliga	
funktioner	och	sjukhusområdets	rumsförteckning.	Den	tekniska	planeringen	och	projektplanen	utarbetas	
så	att	de	är	färdiga	i	juni	2015	(inklusive	L1-ritningarna).		
	
Den	 tekniska	 planen	 och	 byggnadsplanen	 genomförs	 för	 de	 utrymmen	 som	 omfattas	 av	
projektplaneringen.	 Konceptplanens	 utvecklingsprojekt	 tas	 med	 från	 och	 med	 ekonomiplanen	 2016–
2018.	 	 Arkitektplaneringen	 inleds	 år	 2016	 och	 projektet	 genomförs	 enligt	 den	 tidtabell	 som	
investeringsprogrammet	möjliggör.	Projektets	tidtabell	presenteras	 i	 figur	3,	där	storleken	på	ytorna	för	
de	olika	etapperna	illustrerar	den	arbetstid	som	används.		
	

	
Bild	5.	I	sjukhusplaneringen	läggs	fokus	först	på	konceptplaneringen,	sedan	på	den	verksamhetsmässiga	planeringen	och	slutligen	
på	byggande	och	ibruktagande.	



	
	

10	
	

1.2.4 Upprättandet	av	konceptplanen	

Konceptplaneringen	startade	med	beskrivning	av	huvudprocesserna	i	arbetsgrupper	som	sammanställdes	
kring	dem.	Totalt	har	164	personer	deltagit	i	utarbetandet	av	huvudprocesserna.	Konceptplaneringen	leds	
av	 en	 projektgrupp	 som	 består	 av	 Göran	 Honga,	 Auvo	 Rauhala	 och	 Marina	 Kinnunen.	 Den	 behövliga	
expertkonsultationen	produceras	av	Nordic	Healthcare	Group	Oy	(NHG).	
	
I	 konceptplaneringen	 läggs	 fokus	på	den	övergripande	kundvården	 i	 form	 av	huvudprocesserna.	Varje	
huvudprocess	behandlades	 i	 en	 egen	 arbetsgrupp	och	 i	 gemensamma	 arbetsmöten	med	 ledningen	och	
förmännen:	
	
Huvudprocesser	 	 	 	 	 	 Processernas	ägare	

· En	akutvårdsprocess		 	 	 	 Rauhala	Auvo,	ledande	överläkare		
· En	elektiv	vårdprocess		 	 	 Kinnunen	Marina,	administrativ	överskötare	
· En	vuxenpsykiatrisk	vårdprocess		 	 Ekelund	Jesper,	tf.	klinikgruppchef	
· En	vårdprocess	för	barn		 	 	 Holm	Tarja,	överläkare	för	barnsjukdomar	
· Stödtjänster		 	 	 	 	 Kantola	Christian,	administrativ	överläkare	
· Rehabiliteringsverksamhet	 	 	 Mannevaara	Jukka,	överläkare	

	
Efter	beskrivningen	av	huvudprocesserna	samlades	planeringsgrupperna	kring	de	verksamhetsmässiga	
helheterna	med	uppgiften	att	beskriva	organiseringen	av	huvudprocesserna	och	resursbehoven	utgående	
från	 de	 av	 NHG	 producerade	 värdena.	 Slutresultatet	 är	 en	 beskrivning	 av	 framtidens	
verksamhetsprinciper,	 serviceproduktionen	 och	 preliminära	 utrymmes-	 och	 personalbehov,	 behövliga	
investeringar	och	kostnader.		
	
Planeringsgrupperna	för	de	verksamhetsmässiga	helheterna	är	följande:	
	

Planeringsgrupp	 	 	 	 	 Ansvarspersoner	
- Jourarbete	 	 	 	 	 	 Peter	Nieminen,	Tanja	Roivainen,		
- Intensiv-	och	övervakningsvård	 	 	 Simo-Pekka	Koivisto,	Saija	Seppelin	
- Förlossningar	och	avdelningsvård	 	 	 Sami	Onoila,	Hannele	Rytylä	
- Åtgärdsenheter	och	preoperativ	vård	 	 	 Mikael	Victorzon,	Terhi	Venäläinen	
- Vårdavdelningsverksamhet	 	 	 	 Päivi	Pietilä-Effati,	Marjo-Riitta	Himanen	
- Mottagningstjänster	 	 	 	 	 Otto	Knutar,	Tuija	Viitala	
- Ett	vårdcenter	 	 	 	 	 	 Maija	Räsänen,	Carola	Wisur-Hokkanen	
- Ett	kunskapscentrum	för	barnsjukdomar	 	 Tarja	Holm,	Jaana	Ahola		
- Ett	kunskapscentrum	för	psykiatri	 	 	 Jesper	Ekelund,	Maritta	Kerätär	
- Ett	kunskapscentrum	för	rehabilitering	 	 Mannevaara	Jukka,	Kati	Piilikangas	
- Ett	diagnostikcenter	 	 	 	 	 Sarita	Victorzon,	Tanja	Jaakola,		
- Apotekstjänster	 	 	 	 	 J-P	Rauha,	Anne-Mari	Lehti			
- Sakkunnigtjänster	 	 	 	 	 Carita	Mäkelä,	Inge-Britt	Barkholt	
- Icke	kliniska	stödtjänster	 	 	 	 Olle	Gull,	Lisa	Sundman	
- Hjärtstation	 	 	 	 	 	 Mari-Anne	Vaittinen,	Gunilla	Carlson	
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1.2.5 Upprättandet	av	den	verksamhetsmässiga	planen	

I	 den	 verksamhetsmässiga	 planeringen	 planeras	 den	 nya	 verksamheten	 mera	 detaljerat,	 för	 de	 olika	
enheterna	 och	 funktionerna,	 än	 i	 konceptplaneringen.	 I	 planeringen	 läggs	 fokus	 på	 att	 beskriva	 de	
verksamhetsmässiga	helheter	som	har	definierats	 i	konceptplanen.	För	helheternas	del	går	man	 igenom	
de	 centrala	 funktionerna	 och	 innehållen	 beträffande	 kärnpatientgrupperna,	 processetapperna	 samt	
resurs-	 och	 utrymmesbehoven.	 Därtill	 fastställs	 de	 viktigaste	 undantagsfallen,	 för	 vilka	 en	
verksamhetsplan	bör	upprättas.	
För	varje	enhet	skapas	en	 intern	verksamhetsmodell	 för	 framtiden.	 I	verksamhetsmodellen	beskrivs	 till	
exempel	hurdan	mottagningsverksamheten	bör	vara	 i	 framtiden:	hur	ska	den	organiseras	och	hurdana	
resurser	 behövs	 för	 att	 genomföra	 verksamheten,	 och	 vilka	 är	 kraven	 beträffande	 utrymmen	 och	
utrustning?	
Utgående	från	planerna	görs	beräkningar	om	produktivitetens	ökning	och	preciseras	uppskattningarna	av	
volymernas	framtida	utveckling.	Sparpotentialen	och	produktiviteten	uppskattas	 i	relation	till	nationella	
kontrollgrupper.	Den	verksamhetsmässiga	planen	jämförs	i	relation	till	den	uppskattade	sparpotentialen.	
	
Som	 resultat	 av	 den	 verksamhetsmässiga	 planeringen	 uppkommer	 en	 beskrivning	 av	
verksamhetsmodellerna	för	de	verksamhetsmässiga	helheterna	samt	ett	preliminärt	rumsprogram.	
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2 Konceptets	allmänna	principer	

Konceptplanen	 styrs	 av	 de	 tidigare	 presenterade	 strategiska	 målen.	 I	 början	 av	 konceptplaneringen	
klarlades	 sjukhusets	 roll	 i	 servicenätet,	 dvs.	 vilka	 tjänster	 sjukhuset	 erbjuder	 och	 vilka	 inte.	
Definitionsarbetet	gjordes	i	relation	till	såväl	erva-nivån	som	primärvården.	
	
Patientvården	har	indelats	i	fem	huvudprocesser:	
	

· En	akutvårdsprocess	
· En	elektiv	vårdprocess	
· En	vuxenpsykiatrisk	vårdprocess	
· En	vårdprocess	för	barn	
· Stödtjänster	

	
Organisationens	 verksamhet	 indelas	 i	 15	 verksamhetsmässiga	 helheter,	 som	 producerar	 tjänster	 till	
huvudprocesserna.	I	figuren	nedan	presenteras	Vasa	centralsjukhus	helhetskoncept,	i	vilket	de	nuvarande	
största	 enheterna	 har	 placerats	 i	 de	 framtida	 verksamhetsmässiga	 helheterna.	 När	 konceptplanen	
framskrider	 kommer	 de	 enheter	 som	 ingår	 i	 de	 verksamhetsmässiga	 helheterna	 att	 förändras	 och	
preciseras.	
	

	
Bild	6.	Vasa	centralsjukhus	verksamhetsmässiga	helheter	i	vilka	de	nuvarande	enheterna	preliminärt	har	placerats	



	
	

13	
	

2.1 Centralsjukhusets	roll	i	servicenätet	

Vasa	 centralsjukhus	 roll	kommer	 inte	 att	 förändras	 avsevärt	 i	 fråga	om	 tjänsterna	 i	den	specialiserade	
sjukvården.	Sjukdomarna	som	hör	 till	de	största	 folksjukdomsgrupperna	sköts	av	den	egna	personalen.	
Inom	små	specialområden	görs	samarbete	med	universitetssjukhusen	så	att	den	egna	 läkarkapaciteten	
kompletterar	den	telemedicinska	verksamheten.	
Den	 största	 verksamhetsmässiga	 förändringen	 är	 centraliseringen	 av	 akutpatienternas	 vård	 till	
centralsjukhuset	 och	 ordnandet	 av	 obrutna	 helheter	 inom	 öppenvården	 beträffande	 samjouren	 och	
poliklinikfunktionerna.	
Psykiatrins	funktioner	flyttas	till	Sandviken,	i	anslutning	till	somatiken.	
Därtill	förbereder	man	sig	på	att	personal	 inom	socialsektorn	 i	en	något	högre	utsträckning	kommer	att	
placeras	i	Sandviken.	Även	de	lokaler	som	behövs	för	den	tilltagande	utlokaliserade	läkarutbildningen	har	
beaktats.	
	
Profil	inom	hälso-	och	sjukvården	

· Undersökning	 och	 vård	 av	 patienten	 ordnas	 integrerat	 och	 på	 rätt	 nivå,	 med	 betoning	 på	
allmänmedicin		

o Identifiering	och	vård	av	dyra	patienter	
o Arbetsfördelningen	 nu	 ssv-betonad	 inom	många	 delområden	 (skopi,	 klinikfärdiga,	 vissa	

pkl-mottagningar	mm)	
· Sammanslagning	av	funktioner	

o Diabetes-specialkunnande	till	Sandviken	
o Skopiverksamheten	sammanslås	inom	sjukhuset	
o Blandade	 vårdavdelningar,	 med	 även	 allmänläkare	 eller	 geriatriker	 som	 allmän-	 och	

hemförlovningssakkunnig	
o Mångprofessionell,	 krävande	 rehabilitering	 i	 akutstadiet	 i	 Sandviken	 och	 fortsatt	

rehabilitering	delvis	i	PRS	
	

	
Profil	och	roll	i	anslutning	till	social-	och	i	synnerhet	äldreservice	
	

· Vård-service-rehabiliteringskedjorna	 integreras	 för	 hela	 sote-sektorn.	
Hemförlovningsskötare/hemförlovningsenhets-	och	case	manager-verksamhet	 tar	 i	 sote-sektorn	
övergripande	 koordinationsansvar	 för	 patienterna/kunderna	 och	 deras	 överflyttningar	 mellan	
hemmet	och	olika	institutioner	

	
Profil	och	roll	i	relation	till	universitetssjukhuset	

· Ökad	enhetlighet	bl.a.	i	utbildning,	vårdprogram,	rutiner	och	datasystem	
· Arbetsfördelningen	ökar	i	någon	mån	inom	specialupptagningsområdet,	inte	nödvändigtvis	endast	

genom	centralisering	till	universitetssjukhuset	
· All	 nuvarande	 service	 kan	 vi	 inte	 producera	 kostnadseffektivt.	 Det	 är	 nödvändigt	 att	 komma	

överens	om	arbetsfördelningen.	
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· All	 typ	av	distansverksamhet	som	kan	tillgodogöras	genom	mångsidiga	 ICT-möjligheter	kommer	
att	 tillta	 kraftigt.	Dylik	 verksamhet	 är	 t.ex.	 distansmottagning,	 distanskonsultation,	distansvård,	
distansutbildning	och	distansförhandlingar.		
	

	

2.2 Allmänna	principer	i	anslutning	till	verksamheten	

Vasa	centralsjukhus	är	ett	 jourhavande	sjukhus,	 vars	 funktioner	byggs	kring	 jouren	och	på	 jourens	
villkor.	
Vården	organiseras	till	processer	enligt	kundernas	behov,	inte	enligt	specialområdena.	Poliklinik-	och	
vårdavdelningsverksamheten	 utformas	 så	 att	 samarbetet	 mellan	 olika	 specialområden	 är	 smidigt	 och	
obrutet.	 Gränserna	 mellan	 specialområdena	 är	 flexibla	 så	 att	 användningen	 av	 rums-	 och	
sjukhuskapaciteten	samt	personalen	effektiveras	och	konsultationsmöjligheterna	förbättras.	
Rehabiliteringen	 är	 en	 central	 verksamhetsmodell	 i	 alla	 huvudprocesser.	 Rehabilitering	 och	
upprätthållande	 av	 funktionsförmågan	 är	 en	 obruten	 del	 av	 alla	 övriga	 processer	 och	 personalens	
arbetsmodeller.	
Organiseringen	 av	 stödtjänsterna	 stöder	huvudprocesserna,	dvs.	 stödprocesserna	organiseras	 så	 att	de	
optimerar	de	 för	helheten	bästa	 slutresultaten	och	 skapar	verksamhetsförutsättningar	och	 stöd	 för	ett	
lyckat	genomförande	av	huvudprocesserna.	
Konceptet	 utformas	 så	 att	 verksamheten	 organiseras	 kostnadseffektivt.	 Därtill	 skapas	
verksamhetsmodeller	 som	 möjliggör	 en	 meningsfull	 arbetsbild	 (bl.a.	 arbetsfördelning)	 och	 inlärning	 i	
arbetet.	
	

2.2.1 Reformen	av	dygnet	runt-vården	

För	konkurrenskraften	är	det	av	avgörande	betydelse	att	minska	placeringarna	 i	sluten	vård	och	dygnet	
runt-vård.	Det	här	målet	kan	nås	genom	tre	huvudsakliga	riktningar,	nämligen	verksamhetsmodeller	som	
stöder	öppenvård,	rehabilitering	och	effektiv	förebyggande	verksamhet.	

Verksamhetsmodeller	som	stöder	öppenvården	
Sjukhusvård	dygnet	runt	binder	mycket	arbetskraft,	även	om	kundens	tillstånd	inte	alltid	kräver	det.	Ett	
exempel	på	en	ineffektiv	verksamhetsmodell	är	när	en	patient,	som	förbereds	inför	eller	är	på	väg	från	en	
operation,	 är	 i	 avdelningsvård	 av	 icke	 tvingande	 skäl.	 Utvecklingen	 av	 läkarvetenskapen	 och	
vårdrutinerna	 har	 möjliggjort	 avsevärt	 förkortade	 vårdtider	 för	 patienter	 som	 får	 operations-	 eller	
infusionsbehandlingar	eller	vid	polikliniska	åtgärder.		
Med	 hjälp	 av	 verksamhetsmodeller	 för	 kirurgi	med	 kortvarig	 vård	 kan	man	 förkorta	 vårdtiderna	 och	
därigenom	 minska	 antalet	 vårdavdelningsplatser.	 Att	 centralisera	 olika	 avdelningars	 och	 poliklinikers	
vård	till	så	kallad	vårdcenterverksamhet	effektiverar	patientbesöken	i	fråga	om	mängd	och	kvalitet.		

Rehabilitering	
Särskilt	 upprätthållandet	 av	 den	 åldrande	 befolkningens	 funktionsförmåga	 utgör	 i	 framtiden	 en	
betydande	utmaning.	En	åldrande	befolkning	som	är	aktiv	 i	allt	högre	ålder	är	ett	viktigt	mål	 för	social-	
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och	 hälsovårdssystemet.	 Likaså	 är	 en	 snabb	 och	 effektiv	 rehabilitering	 av	 kunder	 som	 vårdas	 av	 olika	
orsaker	till	alla	delar	eftersträvansvärt.	För	närvarande	är	satsningen	på	rehabilitering	inte	så	kraftig	som	
dess	betydelse	skulle	förutsätta.		
Behovet	 av	 vård	 dygnet	 runt	 kan	 minskas	 avsevärt	 genom	 att	 man	 tar	 i	 bruk	 systematiska	
rehabiliteringsåtgärder	(omedelbart	när	vården	inleds)	och	allokerar	arbetskraft	till	öppen	rehabilitering.	
Nya	vårdutrymmen	och	redskap	som	betonar	rehabilitering	har	också	en	viktig	roll.	

Effektiv	förebyggande	verksamhet	
Åtgärder	som	förebygger	skador	och	främjar	hälsa	har	en	viktig	uppgift	i	hälso-	och	sjukvården.	Däremot	
är	det	ofta	svårt	att	verifiera	hur	effektiva	de	är.	Satsningar	borde	riktas	särskilt	till	de	riskgrupper	där	
man	vet	att	de	gör	nytta	och	att	nyttan	allokeras	effektivt.		
Genom	identifiering	av	riskgrupper	och	koordinerad	vård	kan	man	påverka	kundernas	livskvalitet	och	de	
kostnader	 som	 orsakas	 samhället.	 Till	 exempel	 multisjuka	 patienter	 inom	 mentalhälsovården	 eller	
diabetes-riskpatienter	är	sådana	riskgrupper.	Målet	med	att	satsa	på	riskgrupper	är	att	förbättra	vårdens	
effektivitet	och	samtidigt	förtydliga	verksamhetssätten	inom	öppenvården.		
	

2.2.2 De	största	förändringarna	i	konceptet	jämfört	med	nuläget	

	
§ Mottagningstjänsterna,	som	omfattar	de	flesta	poliklinikfunktionerna	
§ Vårdavdelningstjänster,	där	samarbetet	mellan	olika	specialiteter	löper	smidigt	och	obrutet		
§ Verksamheten	organiseras	kostnadseffektivt		
§ Genom	att	utveckla	verksamheten	på	vårdcentrets	enheter	strävar	man	efter	att	minska	behovet	

av	avdelningsvård	
§ Stödtjänsterna	 organiseras	 så	 att	 de	 bättre	 ska	 stöda	 huvudprocesserna,	 samtidigt	 som	 de	

kommer	 att	 organiseras	 i	 större	 helheter	 och	 de	 förbereder	 sig	 på	 ett	 omfattande	 regionalt	
samarbete.	

§ Psykiatrin	flyttar	till	Sandviken	
§ Vårdprocessen	för	barn	centraliseras	i	en	så	hög	grad	som	möjligt	till	samma	helhet	
§ Rehabilitering	utgör	en	central	verksamhetsmodell	i	alla	huvudprocesser.	Den	görs	till	en	obruten	

del	av	alla	övriga	processer	och	personalens	arbetsmodeller.		
§ Akutgeriatrisk	vård	i	anslutning	till	centralsjukhuset	
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3 Sjukhusets	huvudprocesser	

3.1 Akutvårdsprocessen	

	

	
	
Bild	7.	Processmodellen	för	akutvård	

3.1.1 Mål	

§ Kundperspektiv:	 Få	 övergripande	 service	 enligt	 principen	 om	 en	 enda	 kontaktpunkt	 inom	
målsatt	tid	och	ett	ställningstagande	angående	behovet	omedelbart.	Bedömningen	av	vårdbehovet	
förbättras	när	konsultationerna	är	enklare	och	erfarna	läkare	är	i	främsta	ledet	

§ Personalperspektiv:	Mångprofessionaliteten	betonas	och	skötarnas	eget	kunnande	lyfts	fram	och	
mera	 ansvar	 kan	 tas	 (bl.a.	 självständig	 mottagningsverksamhet).	 Akutverksamheten	 motiverar	
personalen.	

§ Processperspektiv:	En	förkortad	process	minskar	risken	att	patienten	dör.			
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§ Perspektivet	 för	 resursallokering	 och	 kostnader:	 En	 förkortad	 process	 och	 minskade	
överflyttningar	 i	 jouren,	 centralisering	 av	 akutprocesserna	 inom	 sjukhuset	 och	 regionalt	 samt	
undvikande	av	behovet	av	avdelningsvård	minskar	kostnaderna.		

3.1.2 Ankomsten	till	vården	

§ Bedömning	av	vårdbehov	(Infopunkt	1)	
− Rådgivning	 innan	 ankomst	 till	 triage	 erbjuds	 antingen	via	 telefon	 eller	 internet.	 I	 första	

hand	tas	under	tjänstetid	kontakt	till	hälsostation	eller	en	aktör	som	känner	patienten.	
− Akutprocessens	triage	genomförs	antingen	i	ambulans	(prehospital	akutsjukvård)	eller	när	

patienten	 anländer	 till	 jouren.	 Triage	 indelar	 patienterna	 i	 processer.	 Det	 egentliga	
vårdbehovet	bedöms	av	läkare.	

• Möjlighet	att	boka	tid	för	icke	brådskande	patienter	på	hälsostation	
− I	 jourens	 främsta	 led	 är	 i	 fortsättningen	 specialiserande	 läkare	 i	 akutmedicin	 och	

traditionella	 specialområden	 samt	 specialistläkare,	 vilkas	 sinsemellan	 arbetsfördelning	
och	roller	preciseras	under	de	närmaste	åren	

§ Den	 preliminära	 utredningen	 av	 vårdbehovet	 sker	 antingen	 i	 ambulansen	 eller	 när	 patienten	
anländer	till	jouren.	Då	placeras	patienten	i	någon	av	följande	processer.		

− Tungt	nödläge	(triage	A):	Kräver	omedelbar	vård	
− Annan	 snabb	 diagnos	 (triage	 B):	 Kräver	 snabb	 diagnostisering	 eller	 vård,	 men	 inte	

egentligt	nödläge	
− Annan	process	 som	kräver	många	 läkarkontakter	 (triage	C):	Patienten	 inte	 i	 omedelbar	

livsfara,	men	problemet	förutsätter	flera	läkarkontakter	eller	undersökningar		
− Lätt	 jourmottagning	 (triage	 D):	 patientens	 ärende	 sköts	 med	 en	 undersökning	 och	 en	

läkarkontakt	
− Social	 service	 och	 psykiatritjänster:	 Patienten	 hänvisas	 till	 socialservicen	 (t.ex.	

tillnyktringsstation/avvänjningsvård)	eller	till	bedömning	av	psykiatriskötare,	varifrån	vid	
behov	remiss	till	psykiatrisk	poliklinik	(tjänstetid)	eller	avdelning	(jourtid).	

Patienten	 kan	 också	 utgående	 från	 triage	 hänvisas	 direkt	 till	 åtgärd	 (t.ex.	 vissa	
ballongvidgningspatienter).	

3.1.3 Vårdprocesser	

1. Intensifierad	övervakningsprocess/Intensivvård:	Patienten	överflyttas	 till	CCU	 eller	 intensiven	 eller	
till	strokeenhet	eller	intensifierad	övervakning	

2. Åtgärdsprocess:	Till	processen	hänvisas	patienter,	 för	vilka	vidtas	 åtgärd	på	 annat	 ställe	 än	 jouren	
eller	operationssal	(t.ex.	angio/PCI)	

3. Subakuta	operationspatienter:	Till	processen	hänvisas	patienter	som	ska	opereras,	vilkas	operation	
inte	 är	 så	 brådskande	 att	 den	måste	 göras	 omedelbart.	 Patienten	 väntar	 på	 operation	 antingen	 på	
vårdavdelning	eller	hemma.	

4. Akuta	 operationspatienter:	 Patienten	 hänvisas	 till	 den	 akuta	 operationsprocessen,	 om	 operationen	
måste	göras	så	fort	efter	patientens	ankomst	till	jouren	att	patienten	inte	överflyttas	till	avdelning.	
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5. Konservativ	avdelningsprocess:	Till	avdelningsprocess	hänvisas	patienter	som	 inte	ska	opereras	och	
för	vilka	man	inte	ännu	är	säker	på	behovet	av	operation.	

6. Avdelningsprocess	för	snabb	diagnostisering:	Till	processen	hänvisas	patienter,	för	vilka	diagnos	eller	
specialområde	 är	 oklart.	 I	 framtiden	 hör	 akutgeriatri	 till	 avdelningsprocessen	 för	 snabb	
diagnostisering.	Sjukhusvistelsens	uppskattade	längd	mindre	än	två	dygn.	

7. Poliklinikprocess:	 Om	 sjukdomen	 förutsätter	 tilläggsutredningar	 eller	 uppföljning,	 men	 inte	 inom	
jouren,	 hänvisas	 patienten	 till	 poliklinik.	 Om	 man	 på	 jouren	 har	 konsulterat	 en	 specialist	 inom	
specialområdet	i	fråga,	kan	tid	till	polikliniken	bokas	direkt,	i	annat	fall	skrivs	remiss		

8. Stödd	 hemförlovning:	 Patienten	 hemförlovas	 från	 jouren,	men	 behöver	 stöd	 hemma	 (hemsjukhus,	
hemvård	ed)	

9. Hemförlovning	 utan	 stöd:	 Patienten	 hemförlovas	 från	 jouren	 utan	 behov	 av	 stöd	 i	 hemmet	 eller	
fortsatt	vård	

10. Vårdprocess	i	annan	organisation:	Patienten	överflyttas	till	fortsatt	vård	vid	annat	sjukhus.	

3.1.4 Verksamhetsmässiga	förändringar	

- Gränssnittet	 SSV-PV	 försvinner,	 liksom	 även	 gränssnitten	 (förvaltningsmässiga)	 mellan	 olika	
specialområden		

- Patienten	framskrider	enligt	processen,	inte	enligt	de	olika	specialområdena	
- Vårdstigen	är	tydlig	och	smidig	även	över	enhetsgränserna	och	patienten	vet	hela	tiden	vad	som	

kommer	att	hända	och	var	
- Med	akutläkarna	 förbättras	upplevelsen	 i	 främsta	 linjen,	 inte	 längre	beroende	av	oerfarna	unga	

läkare	
- Väntetiderna	försvinner	eller	förkortas	
- Utvecklingen	av	hemsjukvården	flyttar	vården	från	sjukhuset	och	stärker	rollen	för	den	vård	som	

ges	hemma	
- Barnskydd	och	andra	socialtjänster	”nära”	jouren,	eftersom	jourpatienter	kan	ha	sociala	problem	i	

bakgrunden	
- Med	socialservicen	har	överenskommits	om	hur	man	kan	hänvisa	till	socialtjänsterna	från	jouren	
- Genom	att	koncentrera	allmänmedicinska	akutvårdsavdelningsplatser	i	närheten	av	jouren	blir	de	

smidiga	att	använda	
- Nya	lokaler	ger	möjligheter	att	sköta	ärenden	bättre	än	tidigare	och	med	nya	vårdrutiner	
- Jourvården	för	palliativa	patienter	och	fortsatt	vårdplats	för	palliativa	patienter	som	kommer	till	

jouren	löses	som	en	del	av	den	regionala	sote-organisationen.	

3.1.5 Samarbete	och	gränssnitt	

· Redan	 innan	akutprocessen	 inleds	borde	det	 finnas	en	egen	process	 t.ex.	vid	olika	 institutioner	
inom	social-	och	hälsovården,	som	identifierar	dem	som	inte	behöver	komma	till	jouren	

· Hemförlovning	 från	 jouren	 förutsätter	att	det	 finns	beredskap	att	 ta	emot	 i	övriga	 tjänster	 (vid	
stödd	hemförlovning)	och	att	meddelande	når	fram	oberoende	av	tid	på	dygnet	

· Det	 behövs	 kontaktpersoner	 på	 områdena,	 eftersom	 jouren	 inte	 kan	 känna	 alla	 områden	
tillräckligt	bra	
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· Behov	av	standardisering	i	övriga	serviceenheter,	t.ex.	vilken	nivå	av	vård	man	har	beredskap	att	
ge	

· Möjlighet	att	boka	tid	på	en	hälsostation	
· Stödtjänster:	Vilka	 är	huvudprocessernas	behov	 av	 stödtjänsterna	 ->	vad	behöver	processen	 av	

stödtjänsterna	för	att	fungera	smidigt	
	

3.2 Elektiva	vårdprocessen	

	
Bild	8.	Processmodell	för	den	elektiva	vården.	

3.2.1 Mål	

· Principen	om	en	enda	kontaktpunkt	
− 	Patienten	kommer	till	ett	ställe,	där	vården	inleds	
− 	Patienten	behöver	inte	veta	vilket	specialområde	hen	tillhör	
− Även	 på	 nätet	 information	 om	 processerna	 för	 olika	 sjukdomar	 och	 hur	 vården	

framskrider	
· Personalens	hela	professionella	kunnande	kan	utnyttjas	bättre	vid	närliggande	placering		
· Vård	i	rätt	tid	är	ekonomisk	
· Personalen	får	möjlighet	att	utveckla	sitt	eget	kunnande	
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· Om	man	kan	erbjuda	möjlighet	att	påverka	det	egna	arbetets	innehåll	och	arbetsturer,	förbättras	
arbetstrivseln	

· Genom	att	sammanslå	sakkunnigtjänster	fås	arbetsinsatsen	till	det	ställe	där	patienten	är	
	

3.2.2 Ankomsten	till	vården	

− Vården	av	en	elektiv	patient	inleds	med	remiss	eller	konsultationsbegäran	
− Det	vore	kundorienterat	att	minska	de	interna	remisserna	med	hjälp	av	konsultationer,	men	i	

praktiken	 är	det	 svårt	 att	 genomföra	under	den	 tid	 som	patienten	 är	på	plats,	 eftersom	 en	
konsulterande	 läkare	 inte	alltid	är	 tillgänglig	För	att	minska	de	 interna	 remisserna	krävs	en	
förändring	 av	 hela	 organisationens	 verksamhet	 och	 en	 noggrann	 definition	 av	 olika	
ansvarsgränssnitt			

− I	 elektiv	 vård	 tas	 alla	 patienter	 emot	 i	 samma	 infopunkt	 där	man	 hanterar	 en	 eventuell	 remiss	 +	
bedömning	av	behov	av	undersökningar	och	vård	(Infopunkt	1)	

3.2.3 Vårdprocesserna	

1. Avdelningsprocess:	Till	avdelningsprocessen	hänvisas	patienter	som	behöver	avdelningsvård,	i	vilken	
inte	ingår	operationsåtgärder.	Åtgärdspatienter	(t.ex.	PCI)	placeras	emellertid	i	avdelningsprocessen.	

2. Operationsprocess:	Till	operationsprocessen	hänvisas	alla	patienter	som	ska	opereras	(dagkir,	 leiko	
och	”avdelningskirurgi”).	Processen	för	patienter	som	ska	opereras	 inleds	på	samma	sätt	för	dagkir-	
och	leiko-patienter,	vilket	gör	att	det	är	befogat	att	utforma	operationsprocessen	som	en	enda	process.	

3. Vården	fortsätter	på	polikliniken:	Vården	av	patienten	fortsätter	på	polikliniken	om	patienten	behöver	
fortsatta	undersökningar,	små	vårdåtgärder	(inte	operation)	eller	uppföljning	av	sjukdomens	förlopp	
eller	medicinering	

4. Vårdcenterprocess:	Till	vårdcentret	hänvisas	patienter	som	får	upprepade	behandlingar	eller	för	vilka	
görs	åtgärder	som	kräver	uppföljning.	 I	de	enheter	som	hör	 till	vårdcentret	ges	dialysbehandlingar,	
strålbehandlingar,	 cytostatikabehandlingar,	 övriga	 IV-behandlingar	 och	 uppföljning	 efter	 åtgärder,	
såsom	angiografi.	Därtill	görs	på	vårdcentret	skopiundersökningar.		

5. Uppföljning/behandling	 av	 allmänläkare:	 Patienten	 behöver	 inte	 vård	 på	 centralsjukhuset,	 utan	
allmänläkare	ansvarar	för	fortsatt	vård	och	uppföljning.		

6. Ingen	 vård:	 Patientens	 tillstånd	 kräver	 ingen	 vård	 eller	 uppföljning	 på	 centralsjukhuset	 eller	 av	
allmänläkare.	

3.2.4 Verksamhetsmässiga	förändringar	

· Öppenvården	ökar	och	avdelningsvården	minskar	
· Verksamheten	 övergår	 till	 kortare	 perioder	 och	 ”lättare	 ramar”	 (t.ex.	 från	 operationssalen	 till	

åtgärdsrum)	
· Nytt	vårdavdelningskoncept:	

− Vårdavdelningarna	bildar	en	helhet,	inom	vilken	specialområdena	varierar	
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− Patienterna	 delas	 enligt	 behov	 upp	 i	 avdelningar	 (bl.a.	 elektiva,	 opererade	 på	 ett	 ställe,	
konservativa	jourpatienter	på	ett	annat)	

− Skötarna	har	 fortfarande	specialkunnande,	men	baskunnandet	stärks,	 för	att	personalen	
vid	behov	ska	kunna	flexa	enligt	patientmängderna	

− Ambulerande	 specialsjukvårdare	 (psykiatri,	 kardiologi,	 diabetes	 osv.)	 för	 samtliga	
vårdavdelningspatienter	

· Gemensamt	vårdcenter,	som	förenar	i	nuläget	separata	funktioner	inklusive	dagavdelningen	
− I	planeringen	bör	avgöras	hur	läkarkonsultationen	sköts,	om	fysiskt	separat	från	den	plats	

där	läkaren	gör	sitt	eget	arbete	
· Gemensamt	poliklinikområde,	där	specialområdena	är	nära	varandra	

− Förbättrar	samanvändningen	av	utrymmena	
− Underlättar	informell	konsultation	

· Allmänmedicinska	mottagningar	
− För	 krävande	 multisjuka	 patienter,	 som	 även	 använder	 många	 tjänster	 inom	

specialsjukvården	
− Allmänläkarens	 fysiska	närhet	stöder	överflyttandet	av	vårdansvaret	 för	patienten	till	en	

ändamålsenlig	nivå	
· I	mån	av	möjlighet	utnyttjas	teknologi,	bl.a.	distanstjänster,	telemedicin	

3.2.5 Samarbete	och	gränssnitt	

· Allmänläkarens	 fysiska	 närhet:	 Stöder	 överföringen	 av	 vårdansvaret	 för	 patienten	 till	 en	
ändamålsenlig	nivå	

· Gränssnittet	 mellan	 sjukvården	 och	 äldreservicen:	 Geriatriker	 på	 sjukhuset	 stöder	 den	
övergripande	vården	som	patienten	får	

· Fortsatt	vård	eller	stöd	i	hemmet:	Dessa	tjänster	borde	bokas	samtidigt	som	bokningen	av	vården	
görs	

· Stödtjänster	
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3.3 Vuxenpsykiatriska	vårdprocessen	

	
Bild	9.	Processmodell	för	ankomst	till	vuxenpsykiatrisk	vård	
	

	
Bild	10.	Processmodell	för	vuxenpsykiatrisk	vård	
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3.3.1 Mål	

· Vi	producerar	högklassig	och	patientorienterad	psykiatrisk	vård	i	rätt	tid.		

· Varje	 patient	 har	 en	 skriftlig,	 gemensamt	 avtalad	 vårdplan,	 vars	 utgångspunkt	 är	 högklassig	
diagnostik	och	evidensbaserade	vårdrekommendationer.		

· Vi	erbjuder	psykiatrisk	expertis	och	stöd	till	hälso-	och	sjukvårdens	bastjänster.	

· Vi	ordnar	psykiatrisk	bedömning	i	tidigt	stadium	och	vård	under	krisperioden,	med	låg	tröskel.		

· Vi	ordnar	högklassig	och	trygg	vård	även	vid	allvarligare	psykiatriska	störningar.	

· 	Vi	ordnar	rehabilitering,	när	patientens	symtombild	gör	att	bastjänsterna	inte	lämpar	sig.	

· Psykiatrisk	vård	ordnas	i	första	hand	i	öppenvården.	Med	stöd	av	en	välfungerande	öppenvård,	är	
avdelningsperioderna	ändamålsenligt	korta.	Patientens	egna	nätverk	är	en	viktig	del	av	vården.		
	

· De	psykiatriska	enheterna	är	placerade	nära	de	övriga	medicinska	specialområdenas	funktioner.	
Det	här	förbättrar	vårdens	kvalitet,	eftersom	expertis	kan	utnyttjas	ömsesidigt.		

	

· Med	 hjälp	 av	 optimerade	 vårdprocesser	 kan	man	 samtidigt	 uppnå	 kvalitet,	 patientnöjdhet	 och	
kostnadsinbesparingar,	s.k.	triple	aim.	
	

· Vårdprocesserna	fungerar	obrutet	tillsammans	med	de	övriga	tjänster	som	medlemskommunerna	
ordnar.	 På	 så	 vis	 förbereder	 vi	 även	 en	 mera	 vittomfattande	 integration	 inom	 social-	 och	
hälsosektorn.	
	

· Vårdprocesserna	 är	 tydliga	 och	 bygger	 förtroende	 bland	 sakkunniga,	 intressentgrupper	 och	
kommuninvånare.	
	

· Arbetsfördelningen,	produktionen	 av	 tjänster	och	 faktureringen	 är	 tydliga	och	 transparenta	 för	
kommuninvånarna.		
	

3.3.2 Ankomsten	till	vården	

· Möjlighet	 ordnas	 för	 låg	 tröskel	 till	 kontakttagande,	 produktionsmodellen	 varierar	 mellan	
kommunerna	(Figur	7).	
	

· När	vårdansvaret	har	överflyttats	till	den	psykiatriska	enheten,	börjar	utredningsskedet.	Därefter	
görs	 en	 vårdplan,	 utgående	 från	 vilken	 vårdansvaret	 för	 patienten	 överförs	 till	 ändamålsenlig	
vårdprocess	(Figur	8).	
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· En	psykiater	gör	en	bedömning	av	vårdbehovet	i	samjouren,	när	patienten	anländer	med	
jourremiss,	eller	på	begäran	av	samjourens	läkare.		
	

3.3.3 Vårdprocesserna	

1. Utrednings-	och	undersökningsprocessen	
2. Process	för	psykospatient	
3. Process	för	patient	med	affektiva	störningar	
4. Process	för	äldre	patient	

	
Därtill	som	ny	funktion:	

5. Process	för	missbrukare	
6. Process	för	neuropsykiatripatient	

· Varje	 process	 inom	 psykiatrin	 är	 planerad	 i	 samarbete	 med	 alla	 aktörer	 som	 för	 närvarande	
producerar	 tjänsterna.	 Den	 sannolika	 utvecklingen	 inom	 sote-sektorn	 beaktas,	 inklusive	
lagförändringar	som	är	under	beredning.		

· Vårdprocessen	 för	 missbrukare	 och	 genomförandet	 av	 vård	 av	 neuropsykiatriska	
utvecklingsstörningar	integreras	med	psykiatrin	i	högre	grad	än	i	nuläget.	Samarbetet	med	aktörerna	i	
sociala	sektorn	fördjupas.		

3.3.4 Verksamhetsmässiga	förändringar	

· I	akut	situation	söks	vård	via	samjouren.	
	

· En	psykiater	bedömer	jourpatienterna	i	samjouren.	
	

· Möjlighet	till	kort	uppföljning	(<	24	timmar)	i	samjouren.	
	

· Kommunmedlemmarna	 har	 möjlighet	 till	 psykiatriskt	 stöd	 med	 låg	 tröskel,	 och	 därigenom	
bedömning	av	en	sakkunnig	och	hänvisning	till	vård.	

· Gemensam	 koordinering	 och	 upprättande	 av	 processer	 för	 missbrukar-	 och	
mentalvårdstjänsterna.		

· Effektivare	samarbete	med	de	somatiska	specialområdena	
· Vården	av	sjukdomar	som	kräver	specialkunnande	koordineras	gemensamt	i	alla	åldersgrupper.	

· Psykiatrisk	sakkunnighet	erbjuds	till	samarbetspartner	mera	omfattande	än	tidigare.	

· Ingripande	i	patienternas	problem	redan	i	ett	tidigt	stadium.		

· I	akuta	situationer	kan	undersökning	och	vård	vid	behov	inledas	i	patientens	hem.			

· Öppenvårdens	enhet	har	helhetsansvaret	för	patientens	vårdprocess.		
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· Tjänster	med	betoning	på	öppenvård	utvecklas	 individuellt	utgående	 från	patientens	behov,	 till	
evidensbaserade	interventioner.	

· Verksamhet	i	hemmet	utvidgas	och	nya	behandlingsmetoder	tas	i	bruk.	
	

· Patienthandledning	och	vård	som	ges	via	nätet	utvecklas.	
	

· Patientens	eget	ansvar	ökas	och	deltagande	i	egen	vård	och	rehabilitering.	
	

3.3.5 Samarbete	och	gränssnitt	

· Bastjänster	
· Mentalvårds-	och	missbrukartjänster	
· Patientens	nätverk,	till	exempel	familj,	arbetsgemenskap	
· Vuxensocialarbete	
· Barnskydd	
· Aktörer	i	tredje	sektorn	
· Somatiska	specialområden	

	
	

3.4 Vårdprocess	för	barn	

Den	elektiva	och	akuta	processen	presenteras	i	figurerna	nedan.	

	
Bild	11.	Processmodell	för	elektiv	vård	av	barn.	
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Bild	12.	Processmodell	för	akut	vård	av	barn	

3.4.1 Mål	

· Principen	 om	 en	 enda	 kontaktpunkt:	 Patienterna	 kommer	 till	 en	 plats	 och	 processen	 löper	
automatiskt,	så	att	patienten	inte	behöver	klara	av	att	förflytta	sig	från	en	plats	till	nästa	

· Man	kan	planera	vården	som	en	helhet	som	även	innehåller	den	fortsatta	vården	
· Onödiga	besök	undviks	när	patienterna	är	på	rätt	plats	från	början	
· Möjligheter	 till	 informella	 konsultationer	 förbättras	 och	 den	multiprofessionella	 verksamheten	

ökar	
· Samarbetet	med	socialtjänsterna	utvecklas	

− Informationen	löper	bättre	mellan	socialvården	och	hälso-	och	sjukvården	
− Befintliga	färdiga	processer	underlättar	hänvisandet	av	patienter	till	socialtjänsterna	

· Barnpsykiatrin	i	närmare	samarbete	med	barnsjukdomarna	
− En	utmaning	att	upprätthålla	kontakten	till	personalen	vid	vuxenpsykiatrin	

· Eventuellt	grundande	av	ungdomspoliklinik	för	att	underlätta	överflyttningen	från	barnsjukdomar	
till	vårdprocesserna	för	vuxna	

− Om	 inte	 en	 egen	 poliklinik	 så	 åtminstone	 någon	 form	 av	 verksamhetsmodell	 för	
övergångsstadiet,	så	att	patienterna	inte	hamnar	utanför	vården	

3.4.2 Ankomsten	till	vården	

Den	elektiva	vården	
− Ankomsten	till	den	elektiva	vården	för	barn	sker	alltid	med	remiss	
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− Remissen	behandlas	(Infopunkt	1)	
− Härefter	

− Remissen	godkänns:	Antingen	utgående	från	remissen	eller	på	polikliniken	
− Remissen	returneras/begäran	om	tilläggsuppgifter/kons.	svar	

− Härefter	tas	beslut	om	vårdbehov	(Infopunkt	2)	
Akut	
· Bedömning	av	vårdbehov	(Infopunkt	1)	

− Barnjour	genomförs	alltid	via	samjouren.	Barn	SSV-jourhavande	under	tjänstetid	till	jouren	
− Till	 akutprocessens	 Triage	 (på	 plats	 eller	 i	 ambulans)	 hänvisas	 antingen	 via	 prehospital	

akutsjukvård	eller	jouren			
− Från	triage	hänvisas	patienten	till	pv-	eller	ssv-jour	

· Utgående	 från	 utredningen	 av	 vårdbehov	 hänvisas	 barn	 till	 processerna	 enligt	 skyndsamhetsklass	
(motsvarande	som	i	processen	för	vuxna)	

− Tungt	nödläge	(triage	A):	
− Annan	snabb	diagnos	(triage	B)	
− Process	bestående	av	många	interventioner	(triage	C)	
− Allmänläkares	eller	akutläkares	mottagning	(eventuellt	även	skötarmottagning)	
− I	 fortsättningen	 bör	 arbetsfördelningen	 mellan	 specialister	 i	 akutmedicin	 och	 barnläkare	

planeras.	 För	 närvarande	 är	 det	 fortfarande	 osäkert	 hur	 långt	 akutläkarna	 i	 fortsättningen	
sköter	de	barn	som	förs	till	jouren	och	i	vilket	skede	man	tillkallar	en	barnläkare.	

3.4.3 Vårdprocesserna	

Elektiv	vårdprocess	
1. Operationsprocess:	patienter	för	vilka	en	operationsåtgärd	görs	
2. Avdelningsprocess:	Patienter	som	inte	opereras,	men	vilkas	vård	förutsätter	övernattning	på	sjukhus	

(t.ex.	immunsupprimerade	patienter)	
3. Poliklinikprocess	+	dagavdelning:	behandlingar	som	ges	polikliniskt	eller	uppföljning	på	poliklinik	

1. I	 framtiden	 bör	 man	 också	 öka	 tjänster	 som	 ges	 i	 hemmet	 (hemsjukhus	 för	 barn,	
barnpsykiatriska	tjänster),	vars	bas	är	på	polikliniken	

4. Uppföljning	i	PV:	vårdansvaret	för	och	uppföljningen	av	patienten	överförs	till	allmänläkare	
5. Hemförlovning:	patienten	behöver	inte	vård	eller	uppföljning	
	
Akut	
1. Intensifierad	övervakningsprocess:	patienten	överflyttas	till	intensivvård	
2. Operationsprocess:	alla	barnpatienter	som	ska	opereras	hänvisas	till	operationsprocessen	oberoende	

av	vistelsens	längd,	eftersom	för	barn	används	samma	utrymmen,	dvs.	barnavdelningens	utrymmen	
3. Avdelningsprocess:	icke	opererade	patienter	som	behöver	sjukhusvård	hänvisas	till	barnavdelningen	

(bl.a.	infektionspatienter)	
4. Poliklinikprocess:	vården	fortsätter	som	icke	brådskande	på	polikliniken	
5. Stödd	hemförlovning:	patienten	hemförlovas,	men	hemsjukhuset	för	barnsjukdomar	besöker	hemmet	

eller	patientens	tillstånd	följs	upp	via	telefon	
6. Hemförlovning:	patienten	hemförlovas	utan	behov	av	fortsatt	vård	eller	uppföljning		
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7. Vårdprocess	 i	 annan	 organisation:	 patienten	 hänvisas	 till	 ett	 annat	 sjukhus,	 t.ex.	 ett	
universitetssjukhus	

3.4.4 Verksamhetsmässiga	förändringar	

· Principen	 om	 en	 enda	 kontaktpunkt:	 patienterna	 kommer	 till	 en	 plats	 och	 processen	 löper	
automatiskt,	så	att	patienten	inte	behöver	klara	av	att	förflytta	sig	från	en	plats	till	nästa	

· Man	kan	planera	vården	som	en	helhet	som	även	innehåller	den	fortsatta	vården	
· Onödiga	besök	undviks	när	patienterna	är	på	rätt	plats	från	början	
· Möjligheter	 till	 informella	 konsultationer	 förbättras	 och	 den	multiprofessionella	 verksamheten	

ökar	
· Samarbetet	med	socialtjänsterna	utvecklas	

− Informationen	löper	bättre	mellan	socialvården	och	hälso-	och	sjukvården	
− Befintliga	färdiga	processer	underlättar	hänvisandet	av	patienter	till	socialtjänsterna	

· Barnpsykiatrin	i	närmare	samarbete	med	barnsjukdomarna	
− En	utmaning	att	upprätthålla	kontakten	till	personalen	vid	vuxenpsykiatrin	

· Eventuellt	grundande	av	ungdomspoliklinik	för	att	underlätta	överflyttningen	från	barnsjukdomar	
till	vårdprocesserna	för	vuxna	

· Om	inte	en	egen	poliklinik	så	åtminstone	någon	form	av	verksamhetsmodell	för	övergångsstadiet,	
så	att	patienterna	inte	hamnar	utanför	vården	

3.4.5 Samarbete	och	gränssnitt	

· Vård	av	neuropsykiatrins	patienter	för	barn,	t.ex.	en	neuropsykiatrisk	arbetsgrupp	
· Övergripande	vård	och	socialtjänster	för	barn	med	beteendestörningar	
· Patienter	med	ätstörningar	(tonåringar):	psykiatri	och	barnsjukdomar	
· Barnskyddsenheter	
· Öppentjänster	med	låg	tröskel,	familjetjänster	
· Specialomsorgen	
· Dagvård	och	skolor	
· Socialtjänster,	bl.a.	handikapptjänster	



	
	

29	
	

3.5 Rehabilitering	

	
Bild	13.	Processmodell	för	rehabilitering	
	
Rehabiliteringen	avgörs	alltid	utgående	från	sammanhanget	och	är	en	central	del	i	alla	vårdprocesser	

· Målet	för	rehabiliteringen	är	funktionsförmåga	och	deltagande	
· Bra	diagnostik,	så	orsaksenlig	vård	som	möjligt	och	vårdarbete	enligt	kraftresurser	samt	behövliga	

rehabiliteringstjänster	säkerställer	den	bästa	rehabiliteringen	
· I	sjukdomens	och	skadans	akuta	stadium	är	den	del	av	vården	som	stöder	funktionsförmågan	och	

återhämtningen	den	centrala,	vårdåtgärderna	och	terapierna	stöder	den	
· I	den	fortsatta	vården	betonas	träning	av	funktionsförmågan,	terapier	och	handledning	
· Rehabiliteringens	serviceformer	bestäms	utgående	från	individens	och	omgivningens	behov	med	

beaktande	av	funktionsförmågans	fysiska,	psykiska,	sociala	och	samhälleliga	dimension	–	
mångprofessionellt	samarbete	mellan	olika	aktörer	

3.5.1 Mål	

· Kundperspektiv:	 I	 mån	 av	 möjlighet	 botande	 vård	 och	 patientens/kundens	 utgångsläge	 och	
rehabiliteringsbehov	som	helhet	beaktat	samt	ett	vårdarbete	som	stöder	 funktionsförmågan	och	
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utgår	från	kraftresurserna	i	kombination	med	sakkunniga	rehabiliteringstjänster	säkerställer	den	
bästa	rehabiliteringen	–	I	goda	händer.	

· Personalperspektiv:	Att	göra	tillsammans	–	samarbete	mellan	olika	sakkunniga	–	är	motiverande	
och	personalens	kunnande	kan	utnyttjas	på	bästa	sätt.	

· Perspektivet	 för	 resursallokering	 och	 kostnader:	 Att	 beakta	 och	 stödja	 patientens	
kraftresurser	och	funktionsförmåga	från	början	och	under	hela	vårdprocessen	minskar	risken	att	
patienten	hospitaliseras.	Att	minska	behovet	av	varaktig	institutionsvård	minskar	kostnaderna.		

3.5.2 Ankomsten	till	vården	

· Vid	ankomsten	till	vården	bedöms	funktionsförmågan,	begränsningar	i	anslutning	till	deltagande	
och	risker	i	anslutning	till	att	klara	sig	själv.	Bedömningen	startar	genast	remissen	tas	till	
behandling	och	beslut	om	intagning	för	vård	tas.	

· Vid	planering	av	hemförlovning	och	fortsatt	vård	uppgörs	en	vård-	och	rehabiliteringsplan,	i	
vilken	beaktas	möjligheterna	och	utmaningarna	i	anslutning	till	deltagande	–	patientens	
funktionsförmåga,	boende,	familj	och	övrigt	stödnätverk,	behov	av	och	stöd	från	social-	och	
hälsoväsendet,	hjälpmedel	och	eventuella	behov	av	förändringar	i	omgivningen.	

· Initiativet	kan	även	komma	från	patienten	eller	som	remiss	enligt	överenskomna	rutiner	

3.5.3 Rehabiliteringsprocesser	

· Rehabiliteringsundersökning	
· Rehabiliteringstjänster		
· Terapier	
· Hjälpmedel	
· Rehabiliteringshandledning	
· Socialarbete	

	
1. Avdelningsprocess:		

-	Patienter	som	behöver	avdelningsvård	i	rehabiliteringsstadiet	på	grund	av	sina	sjukdomar	eller	
skador	
-	Patienter	vars	rehabilitering	är	 intensiv	och	daglig	och	 inte	naturligt	kan	genomföras	 i	 form	av	
dagverksamhet	

2. Operationsprocess:		
Rehabilitering	i	operationsprocessen	är	
	-	vägledning	och	rådgivning	som	förbereder	för	åtgärden	och	den	fortsatta	vården	
-	ordnande	av	fortsatt	rehabilitering	vid	behov	
-	hjälpmedelsanskaffning	och	förberedelse	av	tjänster	inför	hemförlovningen		

3. Poliklinikprocess:		
-	rehabiliteringstjänster	polikliniskt	i	enlighet	med	vård-	och	rehabiliteringsplanen	

4. Rehabiliteringscentrumprocess:		
-	vård	som	förutsätter	tjänster	från	flera	sakkunniga	inom	rehabilitering	
-	rehabiliteringsundersökningar	
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-	intensiv	rehabilitering,	som	kan	genomföras	i	form	av	dagverksamhet	
5. Rehabilitering	på	annat	ställe:		

-	patienten	hänvisas	till	åtgärder	som	utförs	av	annan	tjänsteproducent	
-	patienten	behöver	inte	vård	på	centralsjukhuset,	utan	för	den	fortsatta	vården	och	uppföljningen	
ansvarar	en	annan	aktör	inom	den	offentliga	eller	privata	hälso-	och	sjukvården		

6. Inget	rehabiliteringsbehov	

3.5.4 Verksamhetsmässiga	förändringar	

Sakkunniga	 inom	 rehabiliteringsverksamheten	 koncentreras	 till	 samma	 enhet,	med	 tillräckliga	 och	 för	
verksamheten	lämpliga	utrymmen,	som	möjliggör	kundorienterade	servicehelheter.	Den	verksamhet	som	
är	 förknippad	 med	 den	 akuta	 fasen	 utvecklas	 på	 jouren.	 Likaså	 ska	 den	 krävande	
avdelningsrehabiliteringen	 i	 den	 akuta	 fasen	 koncentreras	 till	 en	 avdelning.	 En	
rehabiliteringsundersökningsverksamhet	ska	introduceras.	 	
	

3.5.5 Samarbete	och	gränssnitt	

· Utnyttjande	och	betonande	av	mångprofessionalitet	i	all	verksamhet	
· Ett	arbetssätt	inom	vårdarbetet	som	upprätthåller	funktionsförmågan	och	

rehabiliteringstjänsterna	stöder	tillsammans	kundens	rehabilitering	
· Utveckling	av	rehabiliteringskedjorna	bl.a.	beträffande	kundens	rehabiliteringsprocess	

tillsammans	med	centrala	samarbetsaktörer		
· Äldreservice	
· Mentalvårdstjänster	
· Mobila	tjänster		
· Videoförhandlingar	i	kundfall	eller	i	utbildnings-	och	utvecklingsuppgifter	
· Utvecklings-	och	utbildningsuppgifter	

3.6 Stödtjänster	

− Diagnostikcentrum		
− Läkemedelsbehandlingstjänster	
− Sakkunnigtjänster	
− Förvaltningsservice	
− Försörjningstjänster	
Stödtjänsternas	 tillgänglighet	varierar	enligt	 tiden	på	dygnet.	En	del	av	 tjänsterna	är	 tillgängliga	endast	
tjänstetid,	men	de	mest	kritiska	måste	vara	tillgängliga	dygnet	runt.	
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Bild	14.	Stödtjänster	tjänstetid	
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Bild	15.	Stödtjänster	utanför	tjänstetid	

3.6.1 Mål	

Genom	förändringarna	 i	stödtjänsterna	ökas	smidigheten	och	effektiviteten	 i	verksamheten	 inom	social-	
och	hälsovårdens	huvudprocesser.	Den	centrala	principen	är	att	frigöra	resurser	för	vården	av	kunderna	
samt	beträffande	användningen	av	arbetskraft	och	kostnaderna.			

3.6.2 Verksamhetsmässiga	förändringar	

Kliniska	stödtjänster	
· Centralsjukhusets	 laboratorie-,	 radiologi-	 och	 övriga	 specialundersökningar	 samlas	 i	

”diagnostikcentret”	nära	varandra.	De	undersökningstjänster	som	kunderna	behöver	är	då	tillgängliga	
på	en	och	samma	plats.	

· Inom	sjukhuset	använder	alla	gående	patienter	diagnostikcentret	eller	 ett	annat	provtagningsställe.	
Övrig	provtagning	kan	genomföras	decentraliserat:	enligt	behov	kan	den	utföras	av	sjukskötare	eller	
laboratorieskötare.	

· Ibruktagandet	av	snabbanalytik	utökas	 i	takt	med	att	teknologin	utvecklas,	förutsatt	att	det	visar	sig	
vara	kostnadseffektivt.	

· Bilddiagnostiktjänsterna	är	placerade	nära	jouren,	och	bilddiagnostikkapaciteten	måste	täcka	jourens	
behov	 till	 alla	 delar.	 Användningen	 av	 teleradiologi	 främjas	 och	 tas	 i	 bruk	 även	 vid	 andra	
verksamhetsställen.	
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· Läkemedelsförsörjningen	 stöder	 sig	 på	 centraliserad	 tillverkning	 och	 avdelningsfarmaci.	 Lagring,	
distribution	och	kapacitetshantering	automatiseras	ytterligare.	
	

Icke	kliniska	stödtjänster	
· Vårdarbete	 och	 assisterande	 arbete	 separeras	 från	 varandra	 för	 att	 förbättra	 den	 knappa	

tillgången	på	yrkespersonal	inom	vårdarbete.	Vårdpersonalens	arbetstid	befrias	från	stödtjänster	
och	användningen	av	övriga	stödarbetsgrupper	utökas	i	hela	sjukhuset.		

· Vid	organiseringen	av	stödtjänsterna	strävar	man	efter	att	utöka	automatiseringen	(särskilt	i	fråga	
om	 lagerföring,	 beställning	 och	 transport)	 och	 att	 förenkla	 beställnings-leveranskedjan.	
Lagerhållningen	minskas	och	direktleveranser	utökas.	

· De	 kritiska	 funktionerna	 i	 sjukhusets	 stödtjänster	 (ict,	 utrustningsförsörjning)	 hålls	 om	möjligt	
som	separat	verksamhet.	

· Sjukhusets	utrustningsförsörjning	verkar	 i	närheten	av	operationssalen.	 I	 fråga	om	 tandvårdens	
instrumentvård	 inbesparas	 många	 transporter	 till	 avlägset	 belägna	 vårdplatser,	 då	 en	 egen	
logistiklösning	behövs.	

· Konceptet	för	matförsörjningen	förnyas	både	 i	fråga	om	centralisering	av	framställningen	och	en	
distribution	som	betonar	patienternas	egen	aktivitet.		

· Konceptet	för	försörjningstjänster	beror	på	byggnations-	och	finansieringsmodell.	
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4 Förändringar	 i	 personal,	 utrymmen,	 produktion	 och	
organisation	

4.1 Personal	

4.1.1 Personalen	i	det	nya	konceptet	

I	 det	 nya	 sjukhusets	 enheter	 dimensioneras	 personalen	 enligt	 efterfrågan.	 Med	 efterfrågan	 avses	
kundernas	behov	av	vård.	Som	yttre	 ram	 för	 resursallokeringen	kommer	målet	 för	sjukhusplaneringen	
enligt	kapitel	1.3	att	gälla,	nämligen	att	de	totala	kostnaderna	ska	vara	på	nationell	nivå	eller	erva-nivå.	
För	 att	 få	 kostnadsnivån	 på	 nationell	 nivå	 förutsätts	 kostnadsinbesparingar	 på	 cirka	 11	 %.	 Det	 att	
kostnaderna	 är	 högre	 än	 i	 övriga	 landet	 beror	 på	 större	 användning	 av	 tjänster	 än	 i	 övriga	
sjukvårdsdistrikt,	 på	 enheternas	 nuvarande	 produktivitetsnivå	 och	 på	 oändamålsenlig	 allokering	 av	
resurser,	bl.a.	mellan	vårdavdelningsverksamheten	och	mottagningstjänsterna.	
	
En	höjning	av	enheternas	produktivitet	förutsätter	att	verksamhetsmodellerna	ändras	så	att	de	klarar	sig	
med	mindre	personalmängd	samt	klarar	av	att	med	hög	kvalitet	producera	de	tjänster	kunden	behöver.	
Det	här	målet	nås	bl.a.	genom	att	minska	arbetsskeden	som	inte	producerar	något	värde	för	kunden	och	
genom	 att	 överflytta	 vissa	 uppgifter	 från	 en	 yrkesgrupp	 till	 en	 annan	 och	 till	 patienten	 själv.	 Därtill	
försöker	man	uppnå	högre	produktivitet	genom	att	personalen	delvis	är	 flexibelt	 tillgängliga	mellan	de	
olika	enheterna.	När	efterfrågan	varierar	bör	personal	finnas	tillgänglig	i	rätt	mängd,	på	rätt	plats	och	vid	
rätt	 tidpunkt.	Genom	 att	organisera	verksamheten	utgående	 från	de	huvudprocesser	och	processer	 för	
fortsatt	vård	som	beskrivs	i	kapitel	3	vägleds	personalen	så	att	den	i	större	utsträckning	än	i	nuläget	kan	
använda	sin	arbetstid	till	arbetsuppgifter	som	skapar	mervärde.	

4.1.2 Resursallokeringen	i	nuläget	

Den	nuvarande	resursallokeringen	grundar	sig	på	antalet	 fyllda	vakanser	 i	början	av	år	2015.	Mängden	
fyllda	 vakanser	 motsvarar	 totalt	 1	936	 årsverken.	 Antalet	 årsverken	 skiljer	 sig	 från	
personalförvaltningens	siffror	på	grund	av	olikheter	i	beräkningsmetoderna:	enligt	personalrapporten	var	
antalet	 årsverken	 på	 centralsjukhuset	 år	 2013	 totalt	 1	755,	 men	 den	 här	 siffran	 avser	 realiserad	
arbetsmängd	 utan	 frånvaro,	 så	 att	 1	 årsverke	 motsvarar	 360	 realiserade	 arbetsdagar.	 I	 det	 här	
dokumentet	motsvarar	ett	arbetsår	en	heltidsarbetande	arbetstagare,	dvs.	en	fylld	vakans.	 	Priset	för	ett	
årsverke	är	cirka	60	000	euro	inklusive	alla	personalkostnader	(beräknat	enligt	bokslutet	för	år	2014).	
	
I	 tabellen	 nedan	 är	 årsverkena	 indelade	 enligt	 yrkesgrupp.	 Indelningen	 i	 yrkesgrupper	 grundar	 sig	 på	
tjänstebeteckningarna,	 och	 principerna	 för	 indelningen	 presenteras	 mera	 ingående	 i	 konceptplanens	
bilaga.	
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Tabell	1.	Fyllda	vakanser	på	centralsjukhuset,	dvs.	antal	årsverken	i	början	av	år	2015.	 	
	 	

Yrkesgrupp Avdel-
ningar Polikliniker Operationsenhet Gemen-

samma Stödtjänster Totalt

Specialarbetare 6 71 0 6 39 121
Förv. personal 0 1 0 6 130 137
Skötare 427 333 54 0 115 929
Försörjn.personal 2 3 2 0 336 343
Läkare 4 50 15 87 22 178
Avd.skötare 38 45 4 1 14 102
Avd.sekreterare 20 72 3 14 18 127
Totalt 496 574 78 114 674 1936
	
De	fyllda	vakanserna	har	i	tabellen	nedan	indelats	i	specialområden	utgående	från	varje	enhets	uppgifter	
om	genomförda	besök	 i	öppenvården	och	nettovårddagar	år	2014.	Antalet	vårddagar	 för	psykiatrin	har	
korrigerats	 utgående	 från	 att	 vårdavdelningar	 har	 stängts	 och	 hur	 överskötaren	 har	 bedömt	 att	
stängningen	har	inverkat	på	användningen	av	andra	avdelningars	tjänster.	Personalen	på	akutpolikliniken	
och	akutavdelningen	har	 inte	 indelats	 i	specialområden,	utan	uppgifterna	presenteras	 i	tabellen	som	en	
separat	enhet.	
	
Tabell	2.	Centralsjukhusets	fyllda	vakanser	i	de	olika	specialområdena.
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Spec.arb. 34  0 0 0 1 3 2 0 0 7 29 0 3 4 0 0 0 39 121
Förv.pers. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 130 137
Skötare 2 7 5 18 128 10 55 0 47 23 193 9 120 48 9 54 86 115 929
Förs.p. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 336 343
Läkare 1 5 3 4 37 6 11 0 10 4 18 4 29 6 0 15 2 22 178
Avd.sköt. 2 1 1 3 11 1 4 1 7 4 21 1 13 6 1 4 6 14 102
Avd.sekr. 3 1 2 2 16 5 7 0 9 6 12 3 18 7 1 3 14 18 127

Totalt 42 14 11 28 194 25 79 1 74 44 278 17 185 70 11 78 110 674 1936

	
De	 fyllda	 vakanserna	 är	 i	 de	 följande	 tre	 tabellerna	 indelade	 enligt	 specialområde	 i	 polikliniker	 och	
vårdavdelningar	 samt	 i	 gemensam	 personal.	 Så	 gott	 som	 alla	 läkare	 har	 räknats	 som	 gemensamma	
arbetstagare	 för	 polikliniker	 och	 vårdavdelningar.	Antalet	 gemensamma	 arbetstagare	 har	 presenterats	
separat	i	den	första	tabellen.	Antalet	läkare	i	tabellerna	är	riktgivande,	eftersom	det	inte	finns	tillräckliga	
uppgifter	om	allokeringen	av	deras	arbetsinsatser	på	polikliniker	och	vårdavdelningar.		
	
Det	nya	sjukhusets	personalmängd	behandlas	senare	 i	kapitel	4.4.	De	tabeller	som	presenteras	 i	det	här	
kapitlet	beskriver	således	resursernas	nuläge	februari-mars	2015.	
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Tabell	3.	Poliklinikernas	och	vårdavdelningarnas	gemensamma	personal	enligt	specialområden	(fyllda	vakanser).	
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Spec.arb. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 6
Förv.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Skötare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förs.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Läkare 0 0 0 0 37 0 11 0 10 3 1 0 19 6 0 87
Avd.sköt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Avd.sekr. 0 0 0 0 1 0 1 0 9 0 1 0 2 0 0 14

Totalt 0 0 0 0 39 0 13 0 19 5 9 0 23 6 0 114

	
Tabell	4.	Vårdavdelningarnas	personal	enligt	specialområden	(fyllda	vakanser).	
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Spec.arb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Förv.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skötare 0 0 0 13 78 2 39 0 19 18 131 0 73 17 9 26 427
Förs.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Läkare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4
Avd.sköt. 0 0 0 1 6 0 3 1 2 1 13 0 6 2 1 2	 38
Avd.sekr. 0 0 0 1 6 0 2 0 0 1 1 0 4 2 1 2	 20

Totalt 0 0 0 15 92 2 44 1 21 20 153 0 85 21 11 30 496

Tabell	5.	Personalen	på	poliklinikerna	enligt	specialområden	(fyllda	vakanser).	
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Spec.arb. 34 0 0 0 0 3 1 0 0 5 23 0 1 4 0 0 71
Förv.p. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Skötare 2 7 5 5 50 8 16 0 28 5 63 9 47 31 0 60 333
Förs.p. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Läkare 1 5 3 4 0 6 0 0 0 1 15 4 9 0 0 2 50
Avd.sköt. 2 1 1 2 4 1 1 1 5 3 7 1 7 4 0 4	 45
Avd.sekr. 3 1 2 2 9 5 5 0 0 5 9 3 12 5 0 12	 72

Totalt 42 14 11 12 64 23 22 1 34 19 116 17 77 44 0 80 574
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4.1.3 Resursallokeringen	i	huvudprocesserna	

De	 fyllda	 vakanserna	 som	 illustrerades	 i	 föregående	 kapitel	 kan	 delas	 in	 enligt	 det	 nya	 sjukhusets	
huvudprocesser.	Den	indelningen	har	gjorts	utgående	från	enheternas	prestationsuppgifter	för	år	2014	i	
tabellerna	 nedan.	 I	 tabellerna	 har	 inte	 beaktats	 de	 i	 kapitel	 4.4	 beskrivna	 sparåtgärderna	 och	
omorganiseringen	av	verksamheten	i	samband	med	sjukhusplaneringen.	
	
I	 tabellerna	6,	7,	8	och	9	 ingår	 inte	poliklinikernas	och	avdelningarnas	gemensamma	arbetstagare,	vars	
antal	presenterades	 i	 tabell	3.	För	en	uppdelning	av	gemensamma	arbetstagare	mellan	polikliniker	och	
avdelningar	 finns	 inte	 tillräckliga	 uppgifter,	 eftersom	 till	 exempel	 läkarnas	 arbetstimmar	 allokeras	 i	
väldigt	varierande	utsträckning	bland	de	olika	enheterna.	
	
Tabell	6.	Fyllda	vakanser	inom	vårdavdelningsverksamheten	(situationen	i	början	av	år	2015).		

	
	
Tabell	7.	Fyllda	vakanser	inom	poliklinikverksamheten:	somatiska	specialområden	för	över	16-åringar.		
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Tabell	8.	Fyllda	vakanser	inom	poliklinikverksamheten:	somatiska	specialområden	för	under	16-åringar.		

	
	
Tabell	9.	Årsverken	inom	poliklinikverksamheten:	specialområdet	psykiatri	(barn	och	vuxna).		

	
	

4.2 Utrymmesbehov	

4.2.1 Allmänt	

	
Den	krävande	specialiserade	sjukvården	i	Vasa	sjukvårdsdistrikt	har	under	årens	gång	koncentrerats	till	
Vasa.	 En	 liknande	 utveckling	 kan	 även	 skönjas	 i	 alla	 de	 övriga	 sjukvårdsdistrikt	 där	 produktionen	
huvudsakligen	har	flyttats	till	den	ort	där	centralsjukhuset	är	beläget.	
	
Tidigare	 fungerade	Vasa	 centralsjukhus	 som	produktionsort	 för	 sjukvårdsdistriktets	mellersta	område,	
samtidigt	 som	 en	 avsevärd	 del	 av	 behandlingen	 av	 folksjukdomarna	 och	 förlossningarna	 sköttes	 på	
kretssjukhusen	 i	 Kristinestad	 och	 Jakobstad.	 Även	 den	 psykiatriska	 anstaltsvården	 centraliserades	 till	
Vasa	då	enheten	i	Kristinestad	lades	ner.	
	
Parallellt	med	denna	trend	har	även	de	medicinska	undersöknings-	och	behandlingsmetoderna	förändrats	
i	 rast	 takt.	Vårdtiderna	 på	 vårdavdelningarna	 har	 blivit	 kortare	 och	 antalet	 åtgärder	 som	 utförs	 inom	
öppenvården	har	tilltagit.	
	
De	gamla	byggnaderna	är	svåra	och	synnerligen	dyra	att	bygga	om	 för	att	 få	dem	att	motsvara	dagens	
vårdbehov	på	grund	av	läget,	rumsstorlek	och	våningshöjd	samt	konstruktion.	Därutöver	har	de	tekniska	
systemen	i	byggnaderna	nått	slutet	av	sin	livscykel,	varför	de	måste	förnyas.	
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4.2.2 Utgångspunkterna	för	projektplaneringen	

	
Kommunerna	 i	 Vasa	 sjukvårdsdistrikt	 har	 uttalat	 att	 de	 vill	 att	 den	 specialiserade	 sjukvården	 ska	
utvecklas	och	att	man	ska	investera	i	den	för	att	verksamhetseffektiviteten	ska	kunna	förbättras	under	de	
kommande	åren.	
	
Tekniken	 och	 utrymmeslösningarna	 i	 centralsjukhusets	 utrymmen	 som	 används	 inom	 den	 somatiska	
vården	motsvarar	inte	till	alla	delar	behovet,	samtidigt	som	en	del	av	lokalerna	är	oanvändbara.	
	
Centralsjukhuset	 behöver	 nya	 lokaler	 för	 den	 somatiska	 vården	 som	motsvarar	 de	 framtida	 behoven,	
samtidigt	 som	 sjukhuset	 förbereder	 sig	 för	den	nya	 arbetsfördelningen	 som	 integrationen	 inom	 social-	
och	hälsovården	för	med	sig.	
	
Den	 psykiatriska	 vården	 är	 i	 behov	 av	 ändamålsenliga	 utrymmen	 och	 ska	 flyttas	 från	 Roparnäs	 till	
Sandviken	i	anslutning	till	den	somatiska	vården.	
	

4.2.3 Vasa	centralsjukhus	nuvarande	byggnadsbestånd	

	
Vasa	centralsjukhus	huvudbyggnader,	dvs.	A-,	B-	och	C-byggnaden	uppfördes	år	1954.	På	 tomten	 fanns	
redan	från	tidigare	de	byggnader	som	kallas	JK-	och	S-byggnaden,	vilka	byggdes	i	början	av	1900-talet.	
	
A-byggnaden	 inhyser	 nuförtiden	 den	 operativa	 klinikgruppens	 verksamhet	 och	 avdelningar	 på	
våningarna	 0-7.	 På	 våningarna	 8-9	 finns	 intensivvårdavdelningen	 för	 nyfödda	 och	 barnavdelningen.	
Byggnadsstommen	har	utvidgats	och	 renoverats	 i	 tre	omgångar	med	början	 från	de	 lägsta	våningarna	
1996,	 2006	 och	 2008.	Byggnaden	 har	 en	 felaktig	 dimension	 för	 att	 den	 ska	 kunna	 inrymma	 effektiva	
vårdavdelningar	som	bemöter	kraven	av	 i	dag,	men	genom	sanering	 lämpar	sig	den	 fortsättningsvis	för	
verksamhet	av	vårdkaraktär	som	bedrivs	på	åtgärdsenheter	och	polikliniker.	
	
B-	 och	 C-byggnaderna	 inhyser	 bland	 annat	 provtagningsutrymmen,	 laboratorieutrymmen,	
förlossningssalar,	 den	 kliniska	 fysiologin	 och	 patologin.	 Byggnaderna	 är	 i	 behov	 av	 en	 renovering,	
samtidigt	som	verksamheterna	måste	omplaceras.	
	
JK-byggnaden	byggdes	som	ett	kommunalt	sjukhus.	Byggnaden	stod	klar	år	1902.	Lokalerna	har	stegvis	
tömts	på	grund	av	deras	tekniskt	dåliga	skick	och	inomhusluftsproblem.	Byggnaden	är	skyddad	men	kan	
efter	en	fullständig	renovering	tas	i	bruk	som	kontors-	och	poliklinikutrymmen.	
	
S-byggnaden	 byggdes	 ursprungligen	 till	 ett	 epidemisjukhus.	 Byggnaden	 stod	 klar	 år	 1925.	 Lokalerna	
inhyser	nu	den	neurologiska	polikliniken	och	polikliniken	 för	hudsjukdomar	 samt	vårdavdelningen	 för	
cancersjukdomar.	Byggnaden	renoverades	år	2002	och	lämpar	sig	för	vårdbruk.	
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Centralsjukhuset	utvidgades	1970-1972	med	D-	och	E-byggnaden.	Byggnaderna	har	utvidgats	under	åren	
1984	och	2001.	D-byggnaden	 inhyser	 i	huvudsak	 inremedicinska	polikliniker.	Källarvåningen	har	 tömts	
på	grund	av	läckande	avlopp	och	inomhusluftsproblem.	Byggnaden	har	nått	slutet	av	sin	livslängd.	
	
E-byggnaden	 inhyser	 den	 inremedicinska	 specialiteternas	 vårdavdelningar,	
hjärtövervakningsavdelningen,	 CCU,	 dialysavdelningen,	 barnpolikliniken	 och	 lungpolikliniken.	
Källarvåningen	 har	 tömts	 på	 grund	 av	 läckande	 avlopp	 och	 inomhusluftsproblem.	 Även	 i	 de	 övre	
våningarna	har	man	inomhusluftsproblem.	Byggnaden	har	nått	slutet	av	sin	livslängd.	
	
D-	och	E-byggnaderna	ska	rivas	då	ersättande	utrymmen	har	uppförts.	
	
Nästa	utvidgning	genomfördes	 år	1993,	då	man	byggde	den	 s.k.	F-byggnaden.	F-byggnaden	 inhyser	nu	
intensivvårdsavdelningen,	operationssalar,	hjärtstationen,	bilddiagnostik	och	 instrumentvården.	På	den	
lägsta	våningen	i	markplan	på	F-0	står	den	gamla	jourmottagningen	tom	i	väntan	på	medel	som	behövs	för	
att	bygga	om	lokalerna	så	att	de	ska	kunna	återanvändas.	Tanken	är	att	F-0	ska	renoveras	för	funktioner	
som	behövs	inom	intensivvård,	hjärtövervakning,	och	intensifierad	övervakning.	
	
Kirurgin	 fick	 nya	 vårdavdelningar	 år	 1996	 då	 T-byggnaden	 färdigställdes.	 Byggnaden	 inhyser	 den	
kirurgiska	 polikliniken	 och	 2	 kirurgiska	 vårdavdelningar.	 Utrymmena	 är	 för	 tillfället	 i	 gott	 skick	 och	
inrymmer	 en	 vederbörlig	 teknik.	 I	 samband	 med	 en	 framtida	 sanering	 av	 vårdavdelningarna	 måste	
rumsordningen	ändras	så	att	avdelningen	får	singelrum	i	stället	för	de	rum	som	nu	inhyser	flera	patienter.		
	
P-	och	Q-byggnaderna	färdigställdes	år	1967	och	1984.	Utrymmena	 inhyser	strålbehandlingslokaler	och	
cancerpolikliniker.	Byggnaderna	sanerades	mellan	åren	2008–2012	är	utrymmena	är	i	gott	skick.	
	
Personalens	matsal	 i	M-byggnaden	 färdigställdes	1954.	Byggnaden	har	under	årens	 lopp	utvidgats	med	
nya	 byggnadsstommar	 i	 form	 av	N-	 och	O-byggnaderna,	 vilka	 inhyser	 service-	 och	 stödfunktioner.	M-
byggnaden	 är	 skyddad.	 Hela	 MNO-komplexet	 måste	 renoveras	 eller	 så	 måste	 dessa	 verksamheter	
omplaceras.	
	
På	tomten	finns	även	G-,	H-	och	I-husen	vilka	byggdes	på	1950-talet	som	bostadshus	för	personalen.	I	och	
med	 att	bostadsbehovet	 försvann	har	dessa	 i	huvudsak	 inhyst	kontor.	 I	 och	med	 att	dessa	byggnaders	
tekniska	skick	försämrats	har	utrymmen	tömts	eller	använts	bara	tillfälligt.	Byggnaderna	har	nått	slutet	av	
deras	livslängd	och	befinner	sig	på	sjukhusets	framtida	expansionsområden.	
	
Y-byggnaden	som	färdigställdes	år	2014	utgör	den	senaste	utvidgningen	av	centralsjukhuset.	Byggnaden	
inhyser	 den	 specialiserade	 sjukvårdens	 jour,	 hälsovårdscentralernas	 samjour,	 jouravdelningen	 och	
dagkirurgiska	 utrymmen.	 På	 samma	 våning	 som	 jouravdelningen	 finns	 det	 även	 inremedicinska	
avdelningar	som	evakuerats	från	E-byggnaden.	
	
År	 2015	 påbörjades	 byggnationen	 av	 den	 nya	U-apoteksbyggnaden.	Dessa	 utrymmen	 kommer	 att	 stå	
färdiga	år	2017.	Apoteket	fungerar	tillsvidare	i	tillfälliga	baracker	invid	sjukhuset.	
	



	
	

42	
	

	

Bild	16.	Åldersstrukturen	på	nuvarande	byggnadsbestånd	på	området	
	
	
År	2013	genomförde	arbetshälsoinstitutet	en	fullständig	kartläggning	av	byggnadsbeståndet	på	området	i	
Sandviken.	I	ett	utdrag	av	rapporten	står	det	följande:	
	
Av	Vasa	centralsjukhus	byggnader	kräver	13	108	m2	(13,3	%	av	hela	byggnadsbeståndet)	primärt	raska	
renoveringsåtgärder	 för	 att	 utrymmena	 ska	 lämpa	 sig	 för	deras	 användningsändamål.	Byggnader,	 som	
kräver	 primära	 renoveringsåtgärder	 inom	 ett	 år,	 består	 av	 totalt	 17	 478	 m2	 (17,7	 %	 av	 hela	
byggnadsbeståndet).	
21	 190	m2	 av	 byggnaderna	 (21,4	 %	 av	 hela	 byggnadsbeståndet)	 kräver	 primära	 renoveringsåtgärder	
inom	den	närmaste	framtiden.	En	skadlig	exponering	bedömdes	som	osannolik	i	10966	m2	av	sjukhusets	
byggnader	 (11,1	 %	 av	 hela	 byggnadsbeståndet).	 Med	 de	 primära	 renoveringsåtgärderna	 kan	 man	
förbättra	 kvaliteten	 på	 inomhusluften	 och	 förlänga	 deras	 användningstid	 tills	 de	 planerade	
ombyggnaderna.	 De	 primära	 renoveringsrekommendationerna	 räcker	 inte	 till	 för	 att	 ersätta	 en	
ombyggnadsbehovet	i	en	byggnad.	
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4.2.4 Området	i	Roparnäs	

Vasa	sjukvårdsdistrikts	psykiatriska	vårdavdelningar	och	vissa	andra	 funktioner	är	belägna	 i	utrymmen	
som	 färdigställts	 mellan	 åren	 1926-1932.	 De	 psykiatriska	 poliklinikerna	 är	 belägna	 på	 området	 i	
Sandviken	men	också	i	hyresutrymmen	i	centrum	av	Vasa.	
	
Lokalerna	 i	Roparnäs	befinner	sig	 i	 slutet	 av	deras	 livslängd	och	beslutet	om	 att	 flytta	de	psykiatriska	
funktionerna	 i	anslutning	till	somatiken	 i	Sandviken	har	fattats.	Verkställandet	av	beslutet	har	väntat	på	
att	projektet	ska	få	rum	i	investeringsplanen.	
	
Enligt	 preliminära	 beräkningar	 kommer	 stängningen	 av	 enheten	 i	 Roparnäs	 genom	 flytten	 till	 nya	
utrymmen	och	en	ny	dimensionering	av	verksamheten	att	 föra	med	sig	en	årlig	besparing	på	cirka	3–4	
milj.	euro.	
	

4.2.5 Integrationen	av	primärvården	och	den	specialiserade	sjukvården	

Utvecklingen	 inom	 medicinen	 och	 de	 ändrade	 patientbehoven	 samt	 de	 problem	 som	 förorsakas	 av	
resursbristen	 har	 påverkat	 förfaringssätten	 och	 arbetsfördelningen	 både	 inom	 primärvården	 och	 den	
specialiserade	 sjukvården.	 I	 enlighet	 med	 de	 nationella	 utvecklingslinjerna	 har	 man	 som	 mål	 att	 få	
vårdavdelningsverksamheten	 på	 hälsocentraler	 att	 bli	 mera	 rehabiliterande	 men	 också	 att	 förbättra	
personernas	möjlighet	att	reda	sig	där	hemma	genom	att	utöka	den	service	som	ges	hemma.	Sjukdomar	
som	kräver	mera	krävande	akutgeriatrisk	behandling	koncentreras	till	sjukhus.	
Vasa	stad	har	för	egen	del	fattat	ett	beslut	om	att	placera	en	hälsocentral	på	centralsjukhusets	område	och	
vårdavdelningsbehovet	utreds	som	bäst.	
	
I	 Vasa	 sjukvårdsdistrikts	 område	 kan	 en	 liknande	 utveckling	 skönjas	 även	 då	 det	 gäller	 andra	
hälsocentraler.	 I	 centralsjukhusets	 projektplan	 bör	 man	 förbereda	 sig	 på	 att	 vårdavdelningar	 med	
akutgeriatrisk	vård	placeras	i	anslutning	till	sjukhuset.	
	
Då	det	 gäller	 stödfunktionerna	bör	 en	 integration	av	 sjukvårdsdistriktets	och	 städernas/kommunernas	
funktioner	ses	över	och	till	vissa	delar	flyttas	till	nya	gemensamma	enheter.	Dessa	funktioner	ska	finnas	
på	sjukhusets	område	eller	någon	annanstans	invid	bra	trafikförbindelser.	
	 	

4.2.6 Centralsjukhuset	2025	

Funktionerna	vid	centralsjukhuset	omorganiseras	och	omplaceras	utgående	från	konceptplanen.	
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Bild	17:	Organiseringen	av	verksamheten	enligt	den	nya	indelningen	
	
Det	”Heta	sjukhuset”	inrymmer	verksamhet	av	jourkaraktär	och/eller	verksamhet	där	man	utför	krävande	
åtgärder.	Det	heta	sjukhuset	kommer	i	huvudsak	att	placeras	i	F-	och	Y-byggnaderna	samt	delvis	i	A-	och	
B-byggnaderna.	 Förverkligandet	 av	 det	 ”Heta	 sjukhuset”	 kommer	 i	 huvudsak	 att	 kräva	 sanering	 och	
smärre	utvidgningar.	
	
Mottagningstjänsterna	 behöver	 nya	 utrymmen,	 där	 en	 del	 av	 mottagningsrummen	 bör	 vara	
multianvändbara	och	betjäna	 fler	 specialiteter.	Entréhallen	bör	vara	 rymlig	 för	 att	man	 ska	kan	kunna	
styra	stora	patientströmmar	till	vederbörliga	polikliniker	och	åtgärdsenheter.	
	
Vårdavdelningsverksamheten	kan	placeras	 i	 samma	byggnadsstomme	med	poliklinikutrymmena	 i	de	
övre	våningarna	av	nybyggnationen.	Antalet	somatiska	vårdplatser	uppskattas	i	framtiden	uppgå	till	cirka	
200	stycken,	vilka	kommer	att	bestå	av	cirka	150	specialsjukvårdsplatser	och	50	akutgeriatriska	platser	i	
form	 av	 enheter	 som	 erbjuder	 vård	 som	 motsvarar	 den	 nuvarande	 hälsocentralnivån.	 Avdelningarna	
kommer	 att	 bestå	 av	 25	 vårdplatser	 i	 form	 av	 singelrum	 (möjlighet	 till	 isoleringsplatser),	 på	 samma	
våning	kan	2	avdelningar	placeras.	
De	 nuvarande	 vårdplatserna	 i	 Y-byggnaden	 och	 delvis	 även	 i	 T-byggnaden	 kommer	 att	 kunna	
tillgodogöras	i	framtiden.	
	
Dagsjukhuset	 placeras	 också	 det	 i	 den	 nya	 byggnadsstommen	 med	 undantag	 av	
strålbehandlingsutrymmena	som	redan	står	klara.	
	
Rehabiliteringstjänster		
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Rehabiliteringen	kommer	att	behöva	centraliserade	 lokaler	för	den	polikliniska	verksamheten	men	även	
lokaler	 i	 anslutning	 till	 enheter	 för	 att	 rehabiliteringsverksamheten	 ska	 kunna	 integreras	 i	 alla	
patientprocesser	 även	 i	 avdelningsvården.	 Lokalerna	 ska	 placeras	 antingen	 i	 det	 nuvarande	
byggnadsbeståndet	då	utrymmen	blir	lediga	eller	inom	den	nya	öppenvårdshelheten.	 	
	
Utrymmen	för	diagnostikcentret	saneras	i	befintliga	byggnader.	
	
Utrymmen	för	kunskapscentret	för	barn	saneras	i	befintliga	byggnader.	
	
Nya	utrymmen	byggs	för	det	psykiatriska	kunskapscentret	som	kommer	att	inhysa	både	den	öppna	och	
slutna	vården.	Enligt	preliminära	utkast	är	det	bäst	att	placera	byggnaden	på	den	plats	där	det	nuvarande	
G-huset	står,	dvs.	invid	Sandviksgatan.	
	
Vasa	 stads	 hälsocentralbyggnad	 placeras	 invid	 Y-byggnaden	 på	 så	 sätt	 att	 trafiken	 till	 jouren	 och	
diagnostikcentret	kan	 löpa	smidigt.	Staden	har	utomstående	finansiering	för	byggnaden	och	projektet	är	
tänkt	att	genomföras	under	åren	2016-2018.	
	
Patienttrafiken	vid	 centralsjukhuset	kommer	 att	 tillta	då	nya	verksamhetsformer	placeras	på	området,	
varför	 behovet	 av	 parkeringsplatser	 kommer	 att	 tillta.	 För	 att	 bemöta	 detta	 ska	 det	 nuvarande	
parkeringshuset	 utvidgas	 med	 en	 våning	 och	 ett	 nytt	 parkeringshus	 byggas	 bredvid	 det	 gamla	
parkeringshuset.	
	
De	 preliminära	 utkasten	 för	 placeringen	 av	 byggnaderna	 och	 byggnadsmassan	 gällande	 hela	
konceptplanen	har	presenterats	 i	de	anslutna	MasterPlan-utkasten.	 I	nedan	varande	bilder	presenteras	
två	av	de	alternativ	som	utretts.	
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Bild	18	Förslagen	i	Master	planen	
	

4.2.7 Investeringar	

	
Följande	lokaler/byggnader	ska	tas	ur	bruk:	D,	E,	G,	H,	I,	och	R-byggnaden	samt	efter	prövning	ska	heller	
inte	följande	 lokaler/byggnader	användas	för	patientvård:	N	och	O-byggnaden	samt	J-	och	K-byggnaden.	
Byggnaderna	har	en	bruttoyta	på	30	500	br-m2	och	en	volym	på	114	000	br-m3.	Dessutom	kommer	31	
000	br-m2	eller	sammanlagt	61	500	br-m2	att	försvinna	från	området	i	Roparnäs.	
	
	
På	basis	av	konceptplanen	uppskattas	det	att	behovet	av	att	ersätta	utrymmen	 inom	den	specialiserade	
sjukvården	genom	nybyggnation	blir	 lika	omfattande,	dvs.	sammanlagt	cirka	30	000	br-m2,	vilket	enligt	
dagens	pris	uppskattas	kosta	cirka	90	milj.	euro.	
	
Kostnaderna	 för	en	grundlig	 renovering	av	de	nuvarande	utrymmena	har	uppskattats	 till	cirka	50	milj.	
euro	enligt	den	nuvarande	kostnadsnivån.	
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Dessutom	behövs	cirka	500	nya	parkeringsplatser	som	enligt	en	preliminär	kostnadsberäkning	kommer	
att	kosta	10	milj.	euro.	
	
Investeringsprogrammet	gällande	byggnaderna	som	omfattas	av	hela	konceptplanen	uppgår	till	cirka	150	
milj.	euro.	
	

4.2.8 Tidtabell	och	byggnations-/saneringsordning	

	
Saneringen	av	lokalerna	för	det	heta	sjukhuset	kan	påbörjas	genast	då	planerna	har	godkänts	och	anslag	
har	 beviljats.	 Saneringen	 börjas	 från	 F-O-byggnaderna	 som	 kommer	 att	 inhysa	 intensivvården,	
hjärtövervakningen	och	den	 intensifierade	övervakningen.	Saneringen	kräver	att	nya	ventilationsschakt	
byggs	 utanför	 utvidgningen,	 varvid	 hjärtstationen	på	 den	 första	 våningen	 kan	 utvidgas	med	 ett	 tredje	
åtgärdsrum.	Saneringen	framskrider	stegvis	från	de	bilddiagnostiska	utrymmena	på	den	första	våningen	
till	saneringen	av	operationssalarna	på	den	andra	våningen.	
Den	uppskattade	realiseringstiden	är	2016-2020.	
	
Den	 nybyggnation	 som	 behövs	 för	mottagningscentret	 och	 vårdavdelningsfunktionerna	 kan	 byggas	 då	
apoteksbyggnaden	 har	 färdigställts	 år	 2017,	 vilket	 innebär	 att	 byggnationen	 som	 tidigast	 kommer	 att	
infalla	mellan	åren	2018	–	2021.	
	
Byggnationen	 av	 en	 ny	 psykiatrisk	 enhet	 på	 den	 plats	 där	 det	 nuvarande	 G-huset	 finns	 bör	 påbörjas	
omedelbart,	 eftersom	 den	 nya	 enheten	 kommer	 resultera	 i	 avsevärda	 besparingar	 i	
verksamhetskostnaderna.	Vid	behov	kan	utomstående	finansiering	användas	för	det	här	projektet.	
	
Saneringen	 av	 gamla	utrymmen	kommer	 till	 övriga	delar	 att	 genomföras	 stegvis	 allteftersom	det	 finns	
tillgång	till	evakueringsutrymmen	under	åren	2018	–	2025.	
	
Vasa	 stad	 omsätter	 sina	 egna	 planer	 för	 hälsocentralbyggnaden	 under	 åren	 2016–2018	 med	 extern	
finansiering.	
	
Utvidgningen	av	parkeringshuset	och	byggnationen	av	det	nya	parkeringshuset	bör	vara	genomförd	innan	
Vasa	hälsocentral	inleder	sin	verksamhet	på	området	år	2018.	
	

4.3 Kostnader	och	investeringar	

Vasa	centralsjukhus	totala	kostnader	var	år	2014	ungefär	227	miljoner	euro.	Av	kostnaderna	är	andelen	
för	köp	av	tjänster	från	övriga	vårdanstalter	ungefär	33	miljoner	euro.	Verksamhetens	intäkter	var	totalt	
cirka	 234	 miljoner	 euro,	 varav	 intäkter	 från	 medlemskommuner,	 övriga	 sjukvårdsdistrikt	 och	 övriga	
(försäkringsbolag,	 FPA	 och	 staten)	 var	 cirka	 212	 miljoner	 euro.	 Centralsjukhusets	 nettokostnader	 var	
således	cirka	171,8	miljoner	euro	(227-33-234+212	=	171,8	miljoner	euro).	Intäkternas	och	kostnadernas	
fördelning	presenteras	i	diagrammet	nedan.		
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En	minskning	av	de	 totala	kostnaderna	med	11	%	 i	enlighet	med	målet	 för	konkurrenskraften	betyder	
inbesparingar	 på	 ungefär	 18,9	 miljoner	 euro	 i	 de	 årliga	 nettokostnaderna.	 Arbetsgrupperna	 för	 de	
verksamhetsmässiga	helheterna	uppgör	under	den	verksamhetsmässiga	planeringen	sina	förslag	på	hur	
sparmålet	konkretiseras	i	deras	verksamhet.	
	

	
Bild	19.	Vasa	centralsjukhus	intäkter	och	kostnader	år	2014	(utan	köptjänster	från	andra	vårdanstalter).	

	

4.4 Produktivitetspotential	och	kostnadsinbesparingar	

Specialsjukvårdens	nettokostnader	per	 invånare	 i	Vasa	sjukvårdsdistrikt	var	år	2013	på	högre	nivå	än	 i	
övriga	centralsjukhus.	SSV-kostnaderna	borde	minskas	med	11	%	 jämfört	med	nivån	för	år	2013,	för	att	
kostnaderna	 skulle	 vara	 på	 samma	 nivå	 som	 i	 andra	 sjukvårdsdistrikt.	 I	 diagrammet	 nedan	 jämförs	
VSVD:s	kostnadsnivå	med	kostnadsnivåerna	för	övriga	centralsjukhusledda	sjukvårdsdistrikt.	
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Bild	20.	Nettokostnader	för	SSV	per	invånare	(behovsstandardiserat,	år	2013).	
	
I	beräkningen	 av	potentialen	har	beaktats	 att	 invånarna	 i	Vasa	 sjukvårdsdistrikt	har	mindre	behov	 av	
hälso-	och	sjukvårdstjänster	än	 invånarna	 i	övriga	sjukvårdsdistrikt.	 Invånarnas	behov	har	uppskattats	
med	 THL:s	 behovsindex,	 som	 beskrivs	 senare	 i	 detta	 kapitel.	 På	 de	 totala	 kostnaderna	 för	
specialsjukvården	 inverkar	 särskilt	 användningen	 av	 tjänster,	 verksamhetens	 produktivitet	 och	
organiseringen	av	stödtjänster.	
	
Med	användningen	av	 tjänster	avses	antal	prestationer	per	 invånare,	dvs.	vårddagar	och	besök,	 jämfört	
med	övriga	Finland.	Med	verksamhetens	produktivitet	avses	 förhållandet	mellan	nettokostnaderna	och	
specialområdenas	 prestationer.	 På	 produktiviteten	 inverkar	 särskilt	 hur	 många	 arbetstagare	 som	
resursallokeras	för	en	vårdag	och	ett	besök	i	de	olika	enheterna.		
	
I	tabellen	nedan	har	sparpotentialen	för	helhetskostnaderna	uppskattats.	 I	sin	helhet	är	sparpotentialen	
cirka	19	miljoner	euro,	vilket	skulle	motsvara	målet	om	inbesparingar	på	11	%	i	de	totala	kostnaderna.		
	

Tabell	10.	Uppskattning	av	de	kostnadsinbesparingar	i	euro	som	förutsätts	för	att	målet	om	konkurrenskraft	för	år	
2014	ska	realiseras.	
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Delområde	
Uppskattade	
kostnadsinbesparingar	
(M€)	

Användning	av	tjänster	minskad	till	genomsnittet	för	
övriga	sjukvårdsdistrikt	 7	-	8	

Höjning	av	verksamhetens	produktivitet	(grov	
uppskattning	som	preciseras	i	den	verksamhetsmässiga	
planeringen)	

6	

Potentialen	för	stödtjänsterna	 5	

Totalt	 18	-	19	

	

4.4.1 Användningen	av	tjänster	

I	 användningen	 av	 tjänster	 jämförs	 vårddagar	 och	 besök	 per	 invånare	 i	 Vasa	 sjukvårdsdistrikt	 med	
genomsnittet	 för	 övriga	 Finland.	 De	 uppskattade	 kostnadsinbesparingarna	 grundar	 sig	 på	 att	 för	 de	
specialområden	 där	 användningen	 av	 tjänster	 är	högre	 än	 genomsnittet,	 förutsätts	 att	 användningen	 i	
fortsättningen	minskar	så	att	den	är	på	nivån	för	genomsnittet	i	landet.	Det	här	betyder	bl.a.	att	lättskötta	
kunder	i	fortsättningen	i	högre	grad	sköts	inom	primärvården.	I	den	uppskattade	kostnadsinbesparingen	
antas	 också	 att	 resursallokeringen	 för	 dessa	 specialområden	 förändras	 i	 proportion	 till	 den	minskade	
användningen.	
	
Uppgifterna	 i	 uppskattningen	 grundar	 sig	 på	 prestationsmängderna	 år	 2013	 för	 sjukhusens	 olika	
somatiska	 specialområden	 enligt	 Institutet	 för	 hälsa	 och	 välfärds	 (THL)	 och	 sjukvårdsdistriktens	
genomsnittsbefolkningsmängder	år	2013.	Prestationsmängderna	har	i	Vasa	sjukvårdsdistrikt	korrigerats	
med	prestationerna	 för	 Jakobstads	sjukhus	och	 i	övriga	sjukvårdsdistrikt	motsvarande	med	de	enheter	
som	 tillhandahåller	 sjukvård	 på	 specialnivå.	 Därtill	 har	 i	 beräkningarna	 beaktats	 den	 rikliga	
serviceanvändningen	 av	 patienter	 utanför	 sjukvårdsdistriktet,	 speciellt	 inom	 specialområdena	 för	
cancersjukdomar	samt	tand-,	mun-	och	käksjukdomar.	Serviceanvändningen	i	fråga	om	cancersjukdomar	
har	 i	 beräkningarna	 jämförts	 med	 universitetssjukhusens	 serviceanvändning.	 Antalet	 vårddagar	 och	
öppenvårdsbesök	i	psykiatrin	grundar	sig	på	THL:s	Sotkanets	statistik	över	psykiatriska	sjukhustjänster.	
	
Befolkningsuppgifterna	 har	 korrigerats	 med	 THL:s	 behovskoefficient,	 som	 illustrerar	 befolkningens	
servicebehov.	I	Vasa	sjukvårdsdistrikt	är	behovskoefficienten	2,2	%	mindre	än	Finlands	genomsnitt,	vilket	
betyder	att	VSVD:s	invånare	behöver	något	mindre	tjänster	inom	specialsjukvården	än	övriga	finländare	i	
genomsnitt.			
	
Användningen	 av	 tjänsterna	 inom	 alla	 specialområden	 i	 relation	 till	 den	 behovsstandardiserade	
befolkningen	illustreras	i	graferna	och	tabellerna	nedan.	Graferna	visar	att	vårddagarna	i	sin	helhet	är	på	
nästan	samma	nivå	som	i	övriga	sjukvårdsdistrikt	som	ingår	i	jämförelsen.	Å	andra	sidan	är	skillnaderna	
mellan	specialområdena	i	fråga	om	antalet	vårddagar	avsevärda.	Grafen	till	höger	visar	att	antalet	besök	i	
öppenvården	är	på	tredje	högsta	nivå	bland	alla	sjukvårdsdistrikt.	
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Bild	21.	Användningen	av	vårdavdelningstjänster	i	de	
olika	specialområdena	jämfört	med	övriga	Finland.	

	
Bild	22.	Användningen	av	öppenvård	i	de	olika	specialområdena	jämfört	
med	övriga	Finland.	
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Tabell	11.	Vårddagar	och	besök	i	öppenvård	per	invånare	i	Vasa	sjukvårdsdistrikt	år	2013	(behovsstandardiserat).	
Specialområde	 Bruttovårddagar/

1000	invånare*	
(behovsstandardi
serat)	

Öppenvårdsbesök
/1000	invånare*	
(behovsstandardi
serat)	

Jämförelse-
uppgifter:	
Bruttovårddagar/
1000	invånare*	
(genomsnitt)	

Jämförelse-
uppgifter:	
Öppenvårdsbesök
/1000	invånare*	
(genomsnitt)	

Psykiatri	 250	 279	 231	 292	
Kirurgi	 164	 280	 177	 230	
Inremedicin	 153	 325	 144	 257	
Gynekologi	 o	
förlossn.	

43	 114	 48	 89	

Neurologi	 36	 52	 44	 62	
Lungsjukdomar	 35	 46	 32	 43	
Barnsjukdomar*	 185	 561	 171	 457	
Ögonsjukdomar	 7	 71	 10	 77	
Cancersjukdomar	 27	 106	 23	 100	
KNK	 5	 67	 9	 71	
Tand,	mun,	käke	 1	 28	 2	 16	
Hudsjukdomar	 o	
allergi	

0	 50	 1	 45	

Övriga	
specialområden	

30	 61	 25	 88	

*)	För	barnsjukdomarna	har	antalet	vårddagar	och	öppenvårdsbesök	jämförts	med	mängden	under	16-årig	befolkning.	
		
Den	 potential	 som	 uppkommer	 av	minskad	 användning	 av	 tjänsterna	 illustreras	 i	 tabellen	 nedan.	 För	
specialområdet	 barnsjukdomar	 har	 potentialen	 beräknats	 utgående	 från	 befolkningen	 under	 16	 år,	
eftersom	behovet	av	 tjänster	 inom	specialområdet	barnsjukdomar	 i	högre	grad	bestäms	av	antalet	barn	
än	 av	 hela	 befolkningsmängden.	 I	 användningen	 av	 psykiatriska	 tjänster	 har	 beaktats	 de	 psykiatriska	
avdelningar	som	stängdes	år	2014.	För	cancersjukdomar	och	tand-,	mun-	och	käksjukdomar	har	i	tabellen	
beaktats	att	en	stor	del	av	användarna	av	dessa	tjänster	inte	är	invånare	i	Vasa	sjukvårdsdistrikt.		
	
En	minskning	av	användningen	till	nivån	för	övriga	Finland	innebär	en	minskning	med	85-90	årsverken,	
om	 de	 kliniska	 resurserna	 minskas	 i	 proportion	 till	 minskningen	 av	 användningen	 av	 tjänster.	 Den	
kostnadsinbesparing	 som	 uppkommer	 av	 personalminskningen	 är	 uppskattningsvis	 cirka	 4,4	miljoner	
euro.	För	årsverke	har	i	beräkningen	använts	samma	definition	som	i	kapitel	4.1.2.	
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Tabell	12.	Den	behovsstandardiserade	användningen	av	 tjänsterna	och	potentialen	 i	 jämförelse	med	genomsnittet	
för	Finland*	år	2013.	
Specialområde	 Vårddagarnas	nivå	

jämfört	med	övriga	
sjukvårdsdistrikt	

Öppenvårdsbesökens
nivå	jämfört	med	
övriga	
sjukvårdsdistrikt	

Sparpotential	i	
vårddagar	
(netto)	

Sparpotential	
i	öppenvårds-
besöken		

Psykiatri	 Under	
genomsnittet**	

Under	genomsnittet	 0	 0	

Kirurgi	 Under	genomsnittet	 +	18	%	 0	 6	700	
Inremedicin	 +	6	%	 +	21	%	 1	200	 9	300	
Gynekologi	 o	
förlossn.	

Under	genomsnittet	 +	22	%	 0	 3	000	

Neurologi	 Under	genomsnittet	 Under	genomsnittet	 0	 0	
Lungsjukdomar	 +	10	%	 +	6	%	 300	 400	
Barnsjukdomar	 +	7	%	 +	19	%	 300	 2	400	
Ögonsjukdomar	 Under	genomsnittet	 Under	genomsnittet	 0	 0	
Cancersjukdomar	 +	12	%	 Under	genomsnittet	 600	 0	
KNK	 Under	genomsnittet	 Under	genomsnittet	 0	 0	
Tand,	mun,	käke	 Under	genomsnittet	 Under	genomsnittet	 0	 0	
Hudsjukdomar	 o	
allergi	

Under	genomsnittet	 +	10	%	 0	 800	

Övriga	
specialområden	

+	16	%	 Under	genomsnittet	 700	 0	

Operations-
verksamhet	

Under	genomsnittet	 0	 0	

*)	Med	övriga	Finland	avses	följande	sjukvårdsdistrikt:	Carea,	Eksote,	EPSHP,	ESSHP,	ISHP,	Kajanaland,	KHSHP,	KPSHP,	KSSHP,	
Lappland,	Länsi-Pohja,	PKSHP,	PHSOTEY	och	SatSHP	
**)	För	serviceanvändningen	i	vårddagar	inom	psykiatrin	skulle	den	uppskattade	inbesparingspotentialen	enligt	uppgifterna	för	
år	2013	vara	cirka	8	%,	men	eftersom	avdelningar	har	stängts	år	2014,	har	användningen	av	tjänster	minskats	tillräckligt.	
	
När	användningen	av	 tjänster	minskar,	minskar	även	behovet	av	stödtjänster	med	uppskattningsvis	29	
årsverken,	vilket	motsvarar	kostnadsinbesparingar	på	cirka	1,0	miljon	euro.	En	minskad	personalmängd	
innebär	 också	 inbesparingar	 på	 övriga	 kostnader,	 såsom	 materialkostnader.	 Den	 uppskattade	
inbesparingen	på	övriga	kostnader	är	cirka	2,0	miljoner	euro.		
	
En	minskning	 av	 användningen	 av	 tjänster	minst	 till	 nivån	 för	 övriga	 Finland	 betyder	 i	 sin	 helhet	 en	
minskning	med	cirka	120–130	årsverken	och	kostnadsinbesparingar	på	7,0–8,0	miljoner	euro	(4,6	%	av	
nettokostnaderna).			
	
Om	 användningen	 av	 tjänster	 på	 ett	 enskilt	 specialområde	 för	 närvarande	 är	 under	 genomsnittet	 för	
övriga	Finland,	betyder	det	 inte	nödvändigtvis	att	verksamhetens	produktivitet	 inte	kunde	utvecklas	på	
specialområdet.	Den	 inbesparing	som	uppkommer	av	minskad	användning	av	 tjänster	beskriver	enbart	
hur	stora	kostnadsinbesparingar	som	är	möjliga	att	uppnå	genom	minskad	serviceproduktion,	utan	att	
den	 nuvarande	 verksamhetsmodellen	 ändras.	 När	 verksamhetsmodellen	 ändras	 kan	 arbeten	 utföras	
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effektivare	än	tidigare,	varvid	produktiviteten	höjs	och	de	för	kundens	välbefinnande	centrala	tjänsterna	
kan	produceras	med	mindre	resurser.	I	följande	kapitel	uppskattas	produktivitetspotentialen.	
	

4.4.2 Verksamhetens	produktivitet	

I	verksamhetens	produktivitet	jämförs	Vasa	sjukvårdsdistrikts	prestationsmängder	(tidsbeställnings-	och	
jourbesök,	 vårddagar	 och	 åtgärder)	 med	 årsverkena	 för	 personalen	 som	 arbetar	 med	 att	 genomföra	
prestationerna.	 En	 noggrannare	 bedömning	 av	 verksamhetens	 produktivitetspotential	 genomförs	 i	
samband	med	 den	 verksamhetsmässiga	 planeringen,	 eftersom	 bedömningen	 bör	 göras	 separat	 för	 de	
olika	enheterna.	Planeringsgrupperna	för	de	verksamhetsmässiga	helheterna	ansvarar	för	kartläggningen	
av	källorna	till	höjningen	av	produktiviteten.		
	
Utgående	 från	 NHG:s	 Benchmarking-rapport	 som	 baseras	 på	 uppgifter	 för	 år	 2013	 och	 Sote-
områdesutredningen	som	baseras	på	uppgifter	för	år	2012	finns	 inom	specialområdena	kirurgi	och	 inre	
medicin	knappt	någon	potential	för	höjd	produktivitet.	Helhetsproduktiviteten	för	operationsenheternas	
kirurgiska	 åtgärder	 (användningsgrad,	 antal	 vårdare	 per	 sal	 och	 operationsteamets	 snabbhet)	 är	 den	
tredje	 högsta	 bland	 de	 tio	 jämförda	 sjukvårdsdistrikten.	 Även	 helhetsproduktiviteten	 för	 kirurgins	
vårdavdelningar	är	enligt	rapporterna	på	en	högre	nivå	än	övriga	sjukvårdsdistrikt.	
	
Produktivitetspotentialen	 för	 övriga	 specialområden	 och	 enheter	 preciseras	 under	 den	
verksamhetsmässiga	 planeringen.	 Genom	 att	 utveckla	 verksamhetens	 produktivitet	 kan	
kostnadsinbesparingar	 om	 flera	 miljoner	 euro	 uppnås.	 En	 grov	 beräkning	 av	 den	 oidentifierade	
potentialen	uppskattas	i	det	här	skedet	till	6	miljoner	euro.	
	

4.4.3 Organisering	av	stödtjänster	och	förvaltning	

I	Vasa	centralsjukhus	verkar	ett	stort	antal	arbetstagare	på	olika	stödtjänstenheter.	Resursmängderna	för	
stödtjänsterna	var	i	början	av	2015	totalt	670	årsverken	och	för	hela	centralsjukhuset	1	931	årsverken.		
	
I	grafen	nedan	presenteras	de	icke-kliniska	stödtjänsternas	resurser	(477	årsverken)	och	hur	de	fördelas	
enligt	helheter	och	yrkesgrupper.	Förutom	dessa	enheter	hör	till	stödtjänster	även	kliniska	stödtjänster,	
dvs.	diagnostikcentret.	
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Bild	23.	Stödtjänstenheternas	årsverken	i	början	av	år	2015	(antalet	fyllda	vakanser,	deltidsvakanser	beaktade).	
	
Stödtjänsternas	produktivitetspotential	och	därigenom	möjliga	kostnadsinbesparingar	preciseras	under	
den	 verksamhetsmässiga	 planeringen.	 I	 tabellen	 nedan	 presenteras	 olika	 scenarier	 för	
kostnadsinbesparingar.		
	
Tabell	13.	Bedömning	av	sparpotentialen	för	stödtjänsterna.	

Verksamhetsmässig	
helhet	

Diagnostikcentrum	(14,3	miljoner	
euro)	

Icke	kliniska	stödtjänster	och	apotek	
(49,8	miljoner	euro)	

Andel	minskning	i	
personalen	 1	%	 2,5	%	 5	%	 7,5	%	 10	%	 5	%	 10	%	 13	%	 15	%	 20	%	

Kostnadsinbesparingar	
i	personalkostnader	
(milj.	euro)	

0,1	 0,3	 0,6	 0,9	 1,2	 1,3	 2,5	 3,3	 3,8	 5,0	

Kostnadsinbesparingar	
i	övriga	kostnader	
(milj.	euro)	

0	 0	 0,1	 0,1	 0,2	 0,1	 0,2	 0,3	 0,3	 0,5	
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Kostnadsinbesparingar	
totalt	(milj.	euro)	 0,1	 0,3	 0,7	 1,0	 1,4	 1,4	 2,7	 3,6	 4,1	 5,5	

	
I	kostnaderna	 för	stödtjänster	utgörs	62	%	av	personalkostnader.	Sparpotentialen	 för	övriga	kostnader	
varierar	emellertid	mycket	enligt	tjänstens	natur:	 inom	till	exempel	upprätthållande	av	datasystem	eller	
kostnader	 i	 anslutning	 till	 städutrustning	 kan	 man	 knappast	 spara	 i	 samma	 utsträckning	 som	 inom	
personalkostnaderna.	
	
Före	 de	 noggrannare	 bedömningarna	 i	 samband	 med	 den	 verksamhetsmässiga	 planeringen	 bedöms	
sparpotentialen	 för	stödtjänsterna	vara	cirka	7,5	%	 (diagnostikcenter)	och	15	%	 (övriga	stödtjänster).	 I	
euro	betyder	det	här	cirka	1,0	miljon	euro	(diagnostikcenter),	4,1	miljoner	euro	(övriga	stödtjänster),	dvs.	
totalt	5,1	miljoner	euro	(6,7	%	av	totalkostnaderna).	
	

4.5 Reform	av	organisationsmodell	och	ledningssystem	

Efter	 konceptplaneringen	 och	 den	 verksamhetsmässiga	 planeringen	 påbörjades	 utredningen	 av	 olika	
alternativa	 organisationsmodeller	 och	 ledningssystem.	 Såväl	 organisationsmodellen	 som	
ledningssystemet	bör	stöda	de	mål	som	uppställts	 för	programmet,	dvs.	en	kundorienterad	verksamhet	
och	en	effektivering	av	verksamheten	samt	en	Sote-förenlighet.	 I	modellen	tillgodogjordes	det	nya	sättet	
att	indela	funktionerna	som	utarbetades	i	samband	med	den	verksamhetsmässiga	planeringen.		

4.5.1 Organisationsmodell	

Den	nya	modellen	utgör	en	matrisorganisation.	I	den	här	organisationsmodellen	beslutade	man	att	indela	
verksamheten	 i	 fyra	 ansvarsområden	 utgående	 från	 patienternas	 vårdprocesser	 i	 syfte	 att	 främja	 den	
kundorienterade	verksamheten.	För	 att	 främja	 effektiveringen	och	 sote-förenligheten	 indelas	 lokalerna	
och	vårdpersonalen	i	organisationen	i	nio	serviceområden.		
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Bild	24.	VCS	organisationsmodell		
	
I	 den	 nya	 organisationsmodellen	 ansvarar	 de	 medicinska	 ansvarsområdena	 för	 patienternas	
vårdprocesser	 samt	 tryggar	 kvaliteten,	 tillgången,	 smidigheten	 och	 rättidigheten	 i	 vården.	
Serviceområdena	ansvarar	för	vårdarbetet	och	tillhandahåller	en	högklassig	vård	smidigt	och	 i	rätt	tid	
enligt	de	riktlinjer	som	fastställts	av	ansvarsområdena.	I	beslutsfattandet	utgår	man	från	patienternas	
behov	av	undersökningar	och	vård.	 Inom	de	ansvarsenheter	som	hör	till	diagnostikcentret	bibehåller	
man	en	liknande	organisationsmodell	och	ett	liknande	ledningssystem	som	för	tillfället. 	
	
Den	nya	organisationsmodellen	tas	i	bruk	i	början	av	år	2016,	varefter	en	strategisk	lättrörlighet	kommer	
att	betonas	i	organisationen.	Modellen	omarbetas	om	den	inte	leder	till	önskat	resultat.	

4.5.2 Ansvarsområden	

Vasa	centralsjukhus	ansvarsområden	indelas	i	specialiteter	på	basis	av	patienternas	vårdprocesser.	Nedan	
finns	en	beskrivning	av	ansvarsområdena	och	hur	de	fördelas	i	specialiteter. 	
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Medicinska	ansvarsområdet	
	

Inremedicin	 	 	 	 	 	 	 Kardiologi	
Hudsjukdomar		 	 	 	 	 	 Onkologi	
Neurologi	 	 	 	 	 	 	 Lungsjukdomar	
	
	

	
Operativa	ansvarsområdet	

	
Ortopedi	 	 	 	 	 	 	 Urologi	
Gastrokirurgi	 	 	 	 	 	 	 Övrig	kirurgi	
Ögonsjukdomar	 	 	 	 	 	 Öron-,	näs-	och	strupsjukdomar	
Munsjukdomar		 	 	 	 	 	 Fysiatri	och	rehabilitering	
Anestesiologi	 	 	 	 	 	 	 Gynekologi	
	
	
	

Ansvarsområdet	för	barn	
	
Barnsjukdomar	 	 	 	 	 	 	 Barnneurologi	
Barnkirurgi		
	
	
	

Psykiatriska	ansvarsområdet		
	
Psykiatri		 	 	 	 	 	 	 Ungdomspsykiatri	
Barnpsykiatri	
	
	

4.5.3 Ekonomisk	ledningsmodell			

För	att	betjäna	organisationsförändringen	och	den	nya	 ledningsmodellen	skapas	nya	 förutsättningar	 för	
motsvarande	 förändringar	 inom	den	 ekonomiska	 styrningen.	Budgeteringsprocessen	 förnyas	 i	 enlighet	
med	 den	 övriga	 ledningsmodellen	 så	 att	 totalansvaret	 för	 helhetsbudgeten	 flyttas	 till	
ansvarsområdesledningen	 tillsammans	 med	 specialiteternas	 överläkare.	 Helhetsansvaret	 möjliggör	 en	
ekonomiskt	kritisk	granskning	av	de	olika	delar	som	serviceområdena	 tillhandahåller	på	ett	helt	annat	
sätt	än	vad	som	varit	möjlig	 i	nuvarande	system	då	specialiteten	 inte	har	haft	någon	egen	organisation	
utan	utgjort	delar	av	olika	enheter	utan	att	bilda	någon	egen	ekonomisk	helhet.	Serviceområdena	ansvarar	
sedan	 för	 att	 i	 sin	 tur	 planera	 verkställandet	 av	 den	 verksamhet	 som	 ansvarsområdena	 med	 sina	
specialiteter	ställt	upp	målsättningar	för.	Specialiteternas	uppställda	målsättningar	för	produktionsvolym,	
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förändringar	 i	 vården	 inklusive	 läkemedel,	 diagnostik,	 undersökningar	 och	 åtgärder	 bör	 alltså	 direkt	
avspeglas	 i	 serviceområdenas	 verksamhet,	 deras	 behov	 av	 resurser	 och	 utrymmen	 men	 också	 deras	
förmåga	att	flexibelt	justera	resursanvändningen	enligt	behovet.	
	
Den	ekonomiska	rapporteringen	sker	till	de	ansvariga	på	samtliga	nivåer	inom	den	organisationsmässiga	
hierarkin.	 Alla	 direkta	 kostnader,	 inklusive	 alla	 personalkostnader	 och	 personalfrågor,	 hanteras	 inom	
serviceområdena	 som	 är	 indelade	 i	 ansvarsenheter	 (t.ex.	 poliklinik,	 avdelning,	 undersöknings-	 eller	
åtgärdsenhet).	 Ansvarsområdena	 indelas	 i	 specialiteter	 som	 internt	 från	 ansvarsenheterna	 köper	 upp	
tjänster	 till	 en	 vårdhelhet	 för	 patienterna	 (t.ex.	 vårddagar,	 operationer,	 diagnostik,	 speciellt	 dyra	
läkemedel	osv.).	Specialiteterna	uppvisar	därmed	 interna	kostnader	 för	 tjänsterna	och	externa	 intäkter	
från	 försäljningen	 till	 kommuner,	 försäkringsbolag	 och	 andra.	 Ansvarsenheterna	 får	 i	 sin	 tur	 interna	
intäkter	för	sålda	tjänster	till	specialiteterna.	Därmed	införs	en	inköps-/försäljningsorganisationsmodell.	
	
I	och	med	att	ansvaret	förtydligas	och	att	rapporteringen	av	ekonomin	sker	på	samma	nivå	kan	stödet	till	
ledningen	på	olika	nivåer	utvidgas,	 inte	bara	via	rapporter	över	uppföljning	av	prestationsmålsättningar	
och	ekonomiska	data	utan	också	i	form	av	professionellt	stöd	och	tolkning	för	att	kunna	vidta	nödvändiga	
åtgärder	i	tid.	Nya	former	för	mötesrutiner	där	uppföljning	och	utvärdering	sker	utarbetas	samtidigt.	
	

	
Bild	25.	Ansvarsområden	och	serviceområden	betraktat	från	det	ekonomiska	systemets	perspektiv	

4.5.4 De	följande	stegen	i	utvecklandet	av	ledningsmodellen	

	
Hösten	2015	används	 till	att	noggrannare	beskriva	och	 implementera	 ledningssystemets	processer	och	
tillvägagångssätt.	 Fyra	 workshopar	 planeras	 för	 hösten,	 där	 de	 ledande	 tjänstemännen,	
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ansvarsområdescheferna	 och	 serviceområdenas	 överskötare	 först	 tillsammans	 ska	 linjera	 det	 nya	
ledningssystemet	 och	 tillvägagångssätten.	Efter	 att	 huvudlinjerna	 har	 fastställts	 inkopplas	 överläkarna	
och	ansvarsenheternas	avdelningsskötare	 i	processen,	och	målet	är	att	man	 innan	utgången	av	år	2015	
ska	ha	ett	färdigt	ledningssystem.	
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5 Sammanfattning	

5.1 Bakgrund	och	mål	

	
Programmet	VCS	2025	är	Vasa	centralsjukhus	framtidsplan	med	vilken	man	ska	trygga	att	befolkningen	i	
regionen	får	en	högklassig	och	effektiv	special	sjukvård	i	framtiden.		
	
Målet	för	programmet	har	komprimerats	i	bilden	nedan:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bild	26.	Målet	med	programmet	VCS	2025	
	
	
Utgångspunkten	för	planeringen	har	varit	att	Vasa	även	 i	 framtiden	ska	ha	ett	 jourhavande	sjukhus	med	
specialiserad	 sjukvård	 och	 som	 stöder	 det	 övriga	 servicenätet	 inom	 social-	 och	 hälsovården	 samt	
säkerställer	att	befolkningen	 i	regionen	ska	ha	 tillgång	 till	 tvåspråkiga	specialsjukvårdstjänster	 inom	de	
främsta	folksjukdomarna.		
	
För	 att	 man	 ska	 förmå	 nå	 de	 fastställda	 målen	 inrymmer	 programmet	 såväl	 verksamhetsmässiga	
förändringar	som	nybyggnationer.		
	
Konceptplaneringen	 är	 den	 fas	 där	 man	 beskriver	 de	 huvudsakliga	 målen	 och	 riktlinjerna	 samt	 de	
metoder	med	vilka	dessa	ska	uppnås.	Därefter	 följer	en	verksamhetsmässig	planering	som	består	av	en	
precisare	 beskrivning	 av	 en	 ny	 verksamhetsmodell	 samt	 de	 lokaler	 och	 resurser	 som	 behövs	 för	 att	
omsätta	denna	modell	i	praktiken.	

DEN BÄSTA
PATIENTUPPLEVDA

KVALITETEN I
FINLAND

NETTOKOSTNADERNA
INOM SPECIALSJUK-

VÅRDEN BORDE
MINSKA MED 11 %

SOTE-
FÖRENLIG
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VCS	2025	innehåller	en	allmän	plan	bestående	av	en	beskrivning	av	(1)	en	kundinriktad	och	sote-förenlig	
organisation	 samt	 dess	 kundorienterade	 processer,	 (2)	 de	 tyngdpunktsområden	 och	 de	metoder	med	
vilka	effektiviteten	ska	främjas	samt	(3)	hur	utrymmena	ska	fås	ändamålsenliga	och	friska.		
	

5.2 Centrala	förändringar	

	
De	 mest	 centrala	 förändringarna	 i	 programmet	 VCS	 2025	 är	 förknippade	 med	 hur	 processer	 och	
strukturer	 ska	 utvecklas	 i	 en	 patientorienterad	 riktning.	 Planeringen	 av	 verksamheten	 utgår	 från	
patientprocesserna.	
	
Patientvården	indelas	i	fyra	kundinriktade	huvudprocesser:	

· En	akutvårdsprocess	
· En	elektiv	vårdprocess	
· En	vuxenpsykiatrisk	vårdprocess	
· En	vårdprocess	för	barn	

	
För	 att	 förbättra	 effektiviteten	 indelas	 organisationen	 i	 serviceområden.	 Vid	 inledningen	 har	 liknande	
verksamhetsformer	 samlats	 till	 en	 helhet	 (s.k.	 verksamhetsmässiga	 helheter).	 Dessa	 tillhandahåller	
tjänster	för	huvudprocesserna.	En	välmående	personal	gör	det	möjligt	att	omsätta	organisationens	mål	 i	
praktiken.		
	
De	största	reformerna	i	den	nya	sjukhusplaneringen:	
§ Mottagningstjänsterna,	till	vilka	de	flesta	poliklinikfunktionerna	sammanslås.	
§ Vårdavdelningstjänsterna,	 där	 samarbetet	 mellan	 de	 olika	 specialområdena	 är	 smidigt	 och	

obrutet.		
§ Verksamheten	organiseras	kostnadseffektivt.		
§ Genom	 att	 utveckla	 verksamheten	 på	 vårdcentrets	 enheter	 strävar	 man	 efter	 att	 minska	

vårdavdelningsvården.	
§ Organiseringen	av	stödtjänsterna	stöder	huvudprocesserna	bättre	och	de	sammanslås	 till	större	

helheter	och	man	förbereder	ett	omfattande	regionalt	samarbete.	
§ Psykiatrin	flyttar	till	Sandviken.	
§ Vårdprocessen	för	barn	centraliseras	till	samma	helhet.	
§ Rehabiliteringen	är	en	central	verksamhetsmodell	 i	alla	huvudprocesser.	Rehabiliteringen	är	en	

obruten	del	av	alla	övriga	processer	och	personalens	arbetsmodeller.		
§ Den	akutgeriatriska	vården	flyttas	så	den	är	i	anslutning	till	centralsjukhuset.	

	
För	 att	 målet	 om	 konkurrenskraft	 och	 kostnadsinbesparingar	 på	 11	 %	 ska	 realiseras	 förutsätts	
inbesparingar	 på	 cirka	 19	 miljoner	 euro.	 Inbesparingarna	 uppkommer	 genom	 att	 dimensionera	
centralsjukhusets	 serviceproduktion	 så	 att	den	 är	på	 samma	 nivå	 som	 i	 övriga	 landet,	 genom	 att	 höja	
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verksamhetens	produktivitet	(mindre	resurser	per	prestation)	och	genom	att	organisera	stödtjänsterna	
kostnadseffektivt.	
	
Tabell	14.	Bedömning	av	de	kostnadsinbesparingar	och	allokeringen	av	inbesparingarna	som	krävs	för	att	förverkliga	målet	om	
konkurrenskraft.	

Delområde	
Uppskattade		
kostnadsinbesparingar	
(M€)	

Användning	av	tjänster	minskad	till	genomsnittet	för	
övriga	sjukvårdsdistrikt	 7	-	8	

Höjning	av	verksamhetens	produktivitet	(grov	
uppskattning	som	preciseras	i	den	
verksamhetsmässiga	planeringen)	

6	

Potentialen	för	stödtjänsterna	 5	

Totalt	 18	-	19	

	
Konceptplanen	 inrymmer	också	en	plan	över	utrymmesbehov.	Utgångspunkten	 för	planen	har	varit	att	
tekniken	 och	 utrymmeslösningarna	 i	 centralsjukhusets	 utrymmen	 som	 används	 inom	 den	 somatiska	
vården	 inte	 till	alla	delar	motsvarar	behovet,	samtidigt	som	en	del	av	 lokalerna	 är	delvis	oanvändbara.	
Centralsjukhuset	behöver	därför	nya	 lokaler	 för	den	somatiska	vården	som	 främjar	produktiviteten	och	
motsvarar	de	 framtida	behoven,	samtidigt	som	sjukhuset	 förbereder	sig	 för	den	nya	arbetsfördelningen	
som	 integrationen	 inom	 social-	 och	 hälsovården	 för	 med	 sig.	 Det	 här	 förutsätter	 nybyggnation	 och	
renovering.	 Den	 psykiatriska	 vården	 är	 i	 behov	 av	 ändamålsenliga	 utrymmen	 och	 ska	 flyttas	 från	
Roparnäs	till	Sandviken	i	anslutning	till	den	somatiska	vården.	
	
Byggnationsprogrammet	 är	 förknippat	 med	 avsevärda	 investeringar.	 Kostnaderna	 för	 nybyggnationen	
uppgår	till	cirka	90	milj.	euro	och	saneringen	av	de	nuvarande	utrymmena	uppskattas	kosta	cirka	50	milj.	
euro.	Kostnadsberäkningen	 för	nya	parkeringsplatser	uppgår	 till	10	milj.	euro.	 Investeringsprogrammet	
för	de	byggnationer	som	omfattas	av	konceptplanen	som	helhet	uppgår	således	 till	cirka	150	milj.	euro	
enligt	nuvarande	kostnadsnivå.	
	

5.3 Följande	projektfaser	

Förverkligandet	av	konceptet	kommer	att	genomföras	stegvis	 för	att	omorganisera	 tillvägagångssätten,	
reformera	 organisationsmodellen	 och	 ledningssystemet,	 planera	 nybyggnationer	 och	 renoveringar	 av	
nuvarande	utrymmen.		
	
I	 det	 här	 skedet	 har	 man	 färdigställt	 den	 konceptplan	 och	 de	 verksamhetsmässiga	 planer	 som	 är	
förknippade	med	programmet	VCS	 2025.	 I	 de	 verksamhetsmässiga	 planerna	 har	man	 i	det	 här	 skedet	
enbart	sammanställt	och	identifierat	de	konflikter	som	kommit	fram	under	planeringen.	För	att	främja	det	
verksamhetsmässiga	 planeringsarbetet	 har	 man	 planerat	 att	 genomföra	 reformen	 av	
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organisationsmodellen	 och	 ledningssystemet	 från	 början	 av	 år	 2016.	 Projektet	 framskrider	 i	 följande	
etapper:	
	

- Behandling	och	godkännande	av	konceptet	i	styrelsen	22.5.2015	
- Behandling	och	godkännande	av	konceptet	i	fullmäktige	8.6.2015	
- Linjeringar	för	fortskridningen	av	den	verksamhetsmässiga	planeringen.	
- Utvecklande	 av	 organisationsmodellen	 och	 ledningssystemet.	 Introduktion	 av	 dessa	 reformer	 i	

början	av	år	2016.	
- En	 precisare	 planering	 av	 nybyggnationer	 och	 tidtabell	 för	 renoveringen	 av	 de	 nuvarande	

utrymmena	samt	budgetering	i	enlighet	med	fullmäktigebesluten.	
- Lösande	 av	 de	 konflikter	 som	 är	 förknippade	 med	 den	 verksamhetsmässiga	 planeringen	 och	

uppgörande	av	en	produktivitetsplan.	
- Förnyande	av	tillvägagångssätten	i	etapper.		
- Beaktande	av	effektivitets-	och	spårmål	i	verksamhets-	och	ekonomiplanen.	

	

5.3.1 Serviceområden	

Alla	 ansvarsenheter	 hör	 till	 något	 serviceområde	 på	 Vasa	 centralsjukhus.	 Nedan	 beskrivs	 hur	
ansvarsenheterna	 är	 indelade	 i	 olika	 serviceområden.	 Ansvarsenheterna	 inrymmer	 vårdpersonal	 och	
utrymmen	osv.	
	

	
Akut	serviceområde	

	
2103	 Hjärtstationen	 	 	 	 2011	 Specialsjukvårdsjouren	
2012	 Prehospital	akutsjukvård	 	 2014	 Primärvårdsjouren	
2202	 Dagkirurgi		 	 	 	 2209	 Preoperativa	polikliniken	
4311	 Operations-	och	anestesiavdelningen	 4312	 Instrumentvårdsenheten	
4611	 Intensivvård	och	CCU	
	
	
		

Serviceområdet	för	vårdavdelningar	
	 	
3105	 Jouravdelningen	 	 	 3101	 Avdelning	för	inremedicin	och	lungsjukdomar	
3103	 Hjärtavdelningen	 	 	 3651	 Onkologi,	vårdavdelning	
3771	 Avd.	för	inremedicin	och	neurologi	 3202	 Kirurgi,	vårdavd.	T3	
3203	 Kirurgi,	vårdavd.	T2	 	 	 3204	 Kirurgi,	vårdavd.	A3	
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Serviceområdet	för	öppenvården	
	
2013	 Smärtpolikliniken	 	 	 	 2101	 Inremedicinska	polikliniken	
2102	 Dialysavdelningen	 	 	 	 2601	 Hudpolikliniken	
2651	 Onkologiska	polikliniken	 	 	 2771	 Neurologiska	polikliniken	
2811	 Lungpolikliniken	 	 	 	 4251	 Strålbehandlingen	
2201	 Kirurgiska	polikliniken	 	 	 2203	 Ögondagkirurgi	
2501	 Ögonpolikliniken	 	 	 	 2551	 Pkl	för	öron,	näs-	och	strupsjukdomar	
2581	 Enheten	för	mun-	och	käksjukdomar	 	 3773	 Andningsförlamningspatienter	
2812	 Andningsinsufficiens	enhet		 	 	 4411	 Fysiatriska	avdelningen	
4412	 Medicinsk	rehabilitering	 	 	 4414	 Tikoteteket	och	hjälpmedelstjänster	
	
	
	
Serviceområdet	för	kvinnor	och	barn	

	
2401	 Barnpolikliniken	 	 	 	 2781	 Barnneurologiska	enheten	
3402	 Barnsjukdomar,	vårdavdelning	 	 2301	 Gynekologiska	polikliniken	
2302	 Mödrapolikliniken	 	 	 	 3303	 Förlossningar	och	gynekologi,	vårdavd.	
3304	 Förlossningssalen	
	
	
	

Psykiatriska	serviceområdet	
	
2717	 Psykiatriska	undersöknings–	och	terapipkl		 2721	 Rehabiliteringspsykiatriska	pkl	
2731	 Psykogeriatriska	polikliniken	 	 	 2741	 Akutpsykiatriska	polikliniken	
2752	 Ungdomspsykiatriska	polikliniken	 	 3703	 Psykiatriska	öppenvården		
	 	 	 	 	 	 	 	 Utvecklingsprojekt	
3714	 Akutpsykiatri,	avd.	2	 	 	 	 3715	 Akutpsykiatri,	avd.	1	
3731	 Rehabiliteringspsykiatri,	avd.	5	 	 3733	 Akut	psykogeriatri,	avd.	4	
3752	 Ungdomspsykiatriska	avdelningen	 	 4451	 Café,	psyk.	
3701	 Psykiatri,	samkostnadsställe	 	 	 2751	 Barnpsykiatriska	polikliniken	
2753	 SERI-undersökningar	(sexualbrott)	 	 3751	 Barnpsykiatriska	avdelningen	
3702	 Psykiatri,	samkostnadsställe,	poolen	
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Sjukvårdsmässig	service	

	
4415	 Socialarbetare	 	 	 	 	 2001	 Resursenheten	
4011	 Avdelningssekreterartjänster	1	 	 4012	 Avdelningssekreterartjänster	2	
2003	 Patienttransportörer	 	 	 	 2004	 Patientservicepunkten	
4711	 Apoteket	 	 	 	 	 4712	 Apoteket,	urbruktagna	mediciner	
	
	
	

Diagnostikcentret	
	

4111	 Kliniska	laboratoriet	 	 	 	 4113	 Klinisk	fysiologi	och	nukleärmedicin	
4115	 Klinisk	neurofysiologi	 	 	 	 4211	 Röntgenavdelningen	
4511	 Patologiavdelningen	
	

	
Serviceområdet	för	försörjning	

	
6010	 Säkerhetsrådgivning	och	stafettservice	 6111	 Näringscentralen	
6131	 Näringscentralen,	(psyk)	 	 	 6212	 Textilservicen	
6311	 Inköps-	och	materialenheten	 	 	 6410	 Tekniska	enheten,		
	 	 	 	 	 	 	 	 samkostnadsställe	
6411	 VVS-	och	maskinservice	 	 	 6412	 El-	och	medicinsk	teknik	
6511	 Fastighetsförsörjning	 	 	 	 6515	 Patienthem	
6533	 Fastighetsförsörjning,	Storalånggatan	35	 6550	 Rengöringsservice,		
	 	 	 	 	 	 	 	 samkostnadsställe	
6551	 Rengöringsservice	I	 	 	 	 6552	 Rengöringsservice	II	
6553	 Rengöringsservice	III	 	 	 	 6554	 Rengöringsservice	IV	
6611	 Transport-	och	områdesservice	 	 7411	 Café	
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Serviceområdet	för	förvaltning	
	
1101	 Samkommunförvaltning	 	 	 1102	 VSVD	gemensamma	kostnader	
1105	 Revisionsverksamhet	 	 	 	 1201	 Allmän	förvaltning	
1301	 Ekonomiförvaltning		 	 	 	 1501	 IT-enheten	
1601	 HR-enheten		 	 	 	 	 1611	 Företagshälsovården	
1701	 Sjukvårdsförvaltning	 	 	 	 1702	 Projektverksamhet	
1703	 Primärvårdsenheten	 	 	 	 1706	 Forskningsverksamhet	
1707	 Forskningsverksamhet,	TAYS	 	 	 1708	 Forskningsverksamhet,	TYKS	
1710	 Utlokaliserad	medicinsk	grundutbildning	 1711	 Utlokaliserad	 medicinsk	 grundutbildning,	

Åbo	universitet	
1715	 Specialiseringsutbildning	 	 	 8011	 Finansiering	
9002	 Investering,	VCS	utbyggnad	 	 	 9011	 Investering,	apparater	och	it-inv.		
9012	 Investering,	fastigheter	
	
	

5.3.2 Ledningssystem	

	
Målet	 med	 det	 nya	 ledningssystemet	 är	 att	 skapa	 tydliga	 ansvarsförhållanden	 och	 säkerställa	 att	 de	
strategiska	målen	 ska	 kunna	 uppnås.	 Varje	 chef	 och	 förman	 vet	 vad	 hon/han	 leder	 och	 ansvarar	 för.	
Tydliga	 och	 identifierbara	 processer	 och	 rutiner	 ska	 skapas	 för	 ledarskapet.	 Med	 hjälp	 av	
ledningssystemet	 ska	man	 omsätta	 de	mål	 som	 uppställts	 för	programmet	VCS	 2025	 i	 praktiken	 samt	
trygga	en	effektiv	och	kundorienterad	verksamhet.	
	
Hittills	har	man	linjerat	de	ansvarsförhållanden	som	är	förknippade	med	ledningssystemet.	Patientvården	
har	 i	 enlighet	 med	 huvudprocesserna	 indelats	 i	 fyra	 medicinska	 ansvarsområden	 som	 leds	 av	
ansvarsområdeschefer.	 Ansvarsenheterna	 och	 vårdarbetet	 samt	 stödtjänsterna	 har	 indelats	 i	 nio	
serviceområden,	 varav	 sex	 leds	 av	 överskötare.	 Diagnostikcentret	 leds	 av	 en	 ansvarsområdeschef	 i	
samarbete	 med	 en	 överskötare.	 Serviceområdet	 för	 förvaltning	 och	 försörjning	 leds	 av	
förvaltningsdirektören.	
	
I	det	nya	ledningssystemet	leder	sjukvårdsdistriktets	direktör	sjukvårdsdistriktet,	chefsöverläkaren	leder	
ansvarsområdeshelheten	 och	 den	 administrativa	 överskötaren	 leder	 serviceområdeshelheten.	
Överläkarnas	 roll	 som	 ansvariga	 för	 patientvården	 förblir	 oförändrad.	 Lednings-,	 utvecklings-	 och	
budgetansvaret	 riktas	 tydligare	 på	 den	 egna	 specialitetens	 patientprocesser,	 vilka	 leds	 i	 sin	 helhet	 av	
överläkaren.	Överskötarnas	roll	är	att	leda	serviceområdena	och	vårdarbetet.	Lednings-,	utvecklings-	och	
budgetansvaret	 omfattar	 serviceområdena.	 Såväl	 överläkarnas	 och	 överskötarnas	 ledningsansvar	
förtydligas,	samtidigt	som	de	får	mer	stöd	för	uppföljning	och	utveckling	av	verksamheten.	
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Avdelningsskötarna	ansvarar	för	ledningen	av	ansvarsenheterna,	med	biträdande	avdelningsskötare	eller	
motsvarande	som	vikarier.	I	det	nya	ledningssystemet	har	verksamhetsmässiga	helheter	samlats	under	en	
koordinerande	avdelningsskötare	för	att	verksamheten	ska	kunna	utvecklas	mer	vittomfattande	och	med	
beaktande	 av	 patientens	 hela	 vårdprocess,	 men	 även	 för	 att	 effektivera	 personalanvändningen.	
Förändringarna	på	förmannanivå	kommer	att	genomföras	stegvis.			
	



VKS 2025      VCS 2025  

Utrymmesplan 
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• VCS 2025  

– Strategi 

– Friska och fungerande utrymmen 

• Utrymmesmotiveringar och mål 

• Utrymmesbehov 

• Plan 

• Tidtabell 

• Bakgrundsmaterial 

INNEHÅLL 



7.4.2016 VSVD:s STRATEGI 
4 

Vår verksamhet styrs av följande 
grundläggande värden: 

• Patient- och kundorientering 

• Respekt för människovärdet 

• Ansvarsfullhet 

• Rättvisa 

 

DEN BÄSTA 
PATIENTUPPLEVDA 

KVALITETEN I FINLAND. 

NETTOKOSTNADERNA INOM 
SPECIALSJUKVÅRDEN 

BORDE MINSKA MED 11 % 

SOTE-förenlig 
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Nya friska och fungerande utrymmen 

Program VCS 2025 



BEHOVSMOTIVERING 

• Med hjälp av de nya utrymmena kan man säkerställa att 

de strategiska målen kan omsättas i praktiken och 

framförallt att sparkraven kan verkställas 

• Utrymmena kommer att behövas oberoende av den 

kommande Sote-modellen eller journivån 

• Resultaten av RISKIS–projektet påvisar bristerna i de 

nuvarande utrymmena samt att personalen 1) 

synnerligen sannolikt, 2) sannolikt och 3) eventuellt 

utsätts för källor av orenheter i en del av byggnaderna. 
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Målet med VCS utrymmesplan 

• Friska och fungerande utrymmen för patienter och 

personal 

• Underlättar kundbetjäningen, klienten har möjlighet 

att sköta många saker under ett besök (primärvården-

specialsjukvården), anhöriga tas i beaktande 

• Det finns ingen gräns mellan primärvård och 

specialiserad sjukvård, utan en enhetlig verksamhet 

där patientens bästa ligger i fokus 

• Universella, långt standardiserade utrymmen 

• Effektivitet, tätare samarbete mellan olika aktörer, 

centralisering av indirekt arbete; 

• Hög kapacitetsutnyttjande av utrymmen 

• Modern teknik, teknologi och ICT tillgodogörs 

maximalt 

• Kundorienterade, standardiserade processer 
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DEN BÄSTA 
PATIENTUPPLEVD
A KVALITETEN I 

FINLAND. 

SOTE-förenlighet 

NETTOKOSTNADE
RNA INOM DEN 

SPECIALISERADE 
SJUKVÅRDE 

BORDE MINSKA 
MED  

  11 % 

DE STRATEGISKA MÅLEN UPPNÅS MED HJÄLP AV NYA UTRYMMEN 



UTRYMMESBEHOV 
• Nybyggnationer  (varav en del redan pågår) 

– Apotekshuset 

– Parkeringshuset/hus  

– Byggnad för vårdavdelning, öppen vård, dagsjukhus: HIR 

– Psykiatri 

– Strålbehandling 

– Hjälpmedelscentral och centrallager  

• Omplacering av nuvarande funktioner (separat förteckning) 

• Avskaffning eller rivning av gamla byggnader 

– R-huset rivs 

– I- och H-husen rivs 

– D och E rivs 

– Gröna lagret 

– Roparnäs 
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Omplaceringar 

• Centralisering av barnhelheten (vårdavdelning och dagavdelning, 

övervakning av nyfödda, hemsjukhus, neurologi, poliklinik) 

• Centralisering av förlossningar, bäddavdelningsvård, mödrapkl och gynpkl 

• Jourrtg utlokaliseras till jourområdet 

• Hjärtstationen i de nuvarande utrymmena (utvidgad med rtg-utrymmen?) 

• Hjälpmedelscentral och medicinsk rehabilitering (ergoterapi, talterapi, 

tikoteket, socialskötarna, fysiatri och fysiatrins bassäng) 

• Patologi  

• Avdelningssekreterartjänsterna 

• Kontorsutrymme (bl.a. sakkunnigtjänster) 

• Undervisningsutrymmen 

• Arkivutrymmen 

• IT-tjänster och tekniska enheten 

• Patienthotell? 
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Specialsjukvårdens behov av 

nya utrymmen 

• Vårdavdelningstjänster,  170 platser för somatik + 

uppskattningsvis 20–25 för den regionala akutgeriatrin  

• Öppenvårdens polikliniktjänster; rumsantalet justeras enligt 

beläggningsgrad, med beaktande av placeringen av apparater 

och undervisningsutrymmen  

• Dagsjukhus (åtminstone 25 platser på dagavdelningen, skopienhet, 

dialys och rum för självständiga patienter)  

• Psykiatri, poliklinikutrymmen samt 70 vårdavdelningsplatser 

• Café 
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HIR-byggnad 



Och härutöver  
Vasa stads preliminära rumsprogram/behovsutredning  augusti 2014  ~7000 m² 
 
    
 

PRELIMINÄRA KVADRAMETRAR I VSVD:S  NYA HIR-BYGGNAD 
 
Vårdavdelningar 170 platser = 7 avdelningar  7 x 1100 m²(Jouravdelningens yta)        7700 m²   
Eventuellt akutgeriatrins 50 platser 2 x 1100 m²            2200 m²  
    
Dagavdelningens 25 platser   PQ-dagavdelningen inräknad               
600 m²      
Dialysens 10 platser 400 m²          440 m²  
     
• Dialysens 2 platser för självständiga patienter (separata utrymmen a`20 m²) 
Endoskopirum (övervakningsplatser på dagavdelningen)         220 m²  
   
• 4 åtgärdsrum a`40 m²  
• 4 invalidtoaletter a`8 m² 
• Serviceutrymmen  25 m² 
Mottagningsrum 40 mottagningsrum a`20 m² + 25 %       2000 m²  
   
  30 åtgärdsrum (tand, öron, åtgärder, hörselundersökning, ljusbehandling) a`30 m² + 25 % 
                               1200 m ²      
   
Café              400 m²   
Aula-, undervisnings- och mötesutrymmen         2000 m²   
Tekniska utrymmen           4500 m²  
      
Summa       21260 m²  
   
Kostnader ~ 70 - 80 milj. €  
  



TIDTABELL 

• Tillsättande av en gemensam arbetsgrupp VSVD  

och Vasa stad           Juni 2016 

        

• Preliminär presentation av projektet i styrelsen   Juni 2016 

    

• Konceptplan           Hösten 2016 

        

• Presentation av projektet och beslut om finansiering 

     VSVD:s fullmäktige          November 2016

          

• Planeringsfas           År 2017  

        

• Byggnation            2018-2020 

         

• Byggnaden står klar         2021  
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BAKGRUNDSFAKTA 
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RESULTATET I RISKIS-PROJEKTET 
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Bäddplatser - Vuodepaikat 

VÅRDAVDELNINGSVERKSAMHETEN  

Ant. bäddplatser - Vuodepaikkojen lkm 2012 2013 2014 2015 2016 15-16

Bäddavdelningsvård - Vuodeosastopalv. 201 201 181 188 187 -1

Kvinnor o barn - Naisten ja lasten palv.alue 49 49 42 42 40 -2

Psykiatri . Psykiatria 108 108 100 75 68 -7

CCU 6 6 0 0 0 0

IVA +CCU - Teho + CCU 10 10 10 13 13 0

Rehab.hem - Kuntoutuskoti 15 15 15 0 0 0

389 389 348 318 308 -10

Behovet av bäddavdelningsplatser 

Psykiatri  ~ 70 bäddplatser 

Somatiken ~ 170 bäddplatser (inrymmer inte kvinnor och barn) 

Akutgeriatri ~ 20 – 50 bäddplatser (kräver utredning) 



I poliklinikarbete 
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Preliminär beräkning om 

utrymmesbehovet inom 

poliklinikverksamheten 1/2 

   Mottagningsrum Åtgärdsrum Besök 2015 
Exreport 

Antal besök/dag/rum 
252 arbetsdgr 

Strålbehandling 6   3939 2,60 

Onk pkl 8   7136 3,5 

Kir pkl 13 4 23903 5,6 

Lung pkl 11 1 9223 3,04 

Medicinska pkl 22 1 34538 5,95 

Neurologiska pkl 12   11181 3,69 

ÖNS-pkl 5 1 9130 4,5 

Hörselgranskning 2        

Mun pkl 5 tandläkarrum 1 5221 2,95 

Mun pkl 1 ”kansli”       

Hudpolikliniken 4  
1 testrum  

4 ljusbehand. 
3 åtgärdsrum 

10695 3,53 

Ögonpolikliniken 
  

Verksamheten fortsätter 
i A6 

      

Summa 90 15 114996 5,07 
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Preliminär beräkning om 

utrymmesbehovet inom 

poliklinikverksamheten 2/2 
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• 90 mottagningsrum á 20 m² = 1800 m² + teknik, service osv 

• Exempel: 40 mottagningsrum á 20 m² = 800 m² + teknik, service osv  

• Exempel: 15 åtgärdsrum á 30 m²= 450m² + teknik, service osv 

• Några större mottagningsrum för undervisning 

• Mottagningstidernas längd:  ~ 30 min 

• Åtgärdernas (endoskopier) längd: ~ 60 min 

• Ett mottagningsrum är i bruk 7 h /arbetsdag och 12 pat/rum/ dag  

• 114 996 besök/252 arbetdgr/12 pat/rum  =  ~38 mottagningsrum 

• 15 åtgärdsrum, 5 öronrum, 5 tandpkl, 2 hörselgranskningsrum, 4 

ljusbehandlingsrum = 31 specialrum  

• 35 - 40 allroundrum  

• 10 åtgärdsrum för mindre ingrepp (olika medicinska specialiteter) 

• 4 endoskopirum 

 



Tukipalvelut PSYKIATRIAN OSAAMISKESKUS 

Elektiivinen  
toiminta 

LASTEN OSAAMISKESKUS 

Kuuma sairaala 

DIAGNOSTIIKKAKESKUS 

PÄIVYSTYS 

TK-
yhteispäi-

vystys 
Ensihoito 

Päivystys-
osasto 

Päivystyspol
iklinikka 

Akuuttilääke-
tieteenyksikkö 

TEHO- JA 
VALVONTAHOITO 

TEHO-CCU 

Synnyt-
täjät 

Lastenpsyki
atrian 
osasto 

Lastentau-
tien osasto 

Elektiivi
set 
lapset 

Lastenpsyki
atrian 

poliklinikka 

Vastasynty-
neiden teho 

Lastenneurologian 
poliklinikka 

Lastenpolikli-
nikka  ja 

päiväosasto 

Lasten-
kirurgia 

Nuorisopsyk
iatrian 

poliklinikka 

Nuorisopsyk
iatrian 
osasto 

Akuuttipsyki
atrian 

osasto 1 

Akuuttipsyki
atrian 

osasto 2 

Akuuttipsyki
atrian 

poliklinikka 

Akuuttipsyk
ogeriatria 
osasto 4 

Psykogeriatr
ian 

poliklinikka 

Kuntoutusps
ykiatria 
osasto 5 

Psykiatrian 
tutkimus- ja 

terapiapolikli
nikka 

Kuntoutuspsy
kiatrian 

poliklinikka 

Kliininen 
neurofysiologia 

Röntgenosasto 

Kliininen 
laboratorio 

Kliininen fysiologia, 
isotooppi 

Patologian 
osasto 

TOIMENPIDEYKSIKÖT JA PERIOPERATIIVINEN 
HOITO 

VUODEOSASTOTOIMINTA 

Päiväkirurgia 

Heräämö 
Leikkaus- ja 

anestesiaosasto 
Silmäpäiväkirurgia 

Preoperatiivinen poliklinikka 

Tmp-valmistelu ja - 
seuranta? 

Kirurgian 
osasto A3 

Kirurgian 
osasto T3 

Kirurgian osasto T2 

Onkologian 
osasto 

Sisätautien ja 
neurologian osasto 

Sisätautien ja 
keuhkosairauk

sien osasto 

Sydänosasto 

SYNNYTYKSET JA 
VUODEOSASTOHOITO 

Synnytykset ja 
vuodeosasto-

hoito 

Synnytyssali 

Äitiyspoli
klinikka 

Naistentautien 
poliklinikka 

VASTAANOTTOPALVELUT 

PÄIVÄSAIRAALA 
(HOITOKESKUS) 

Sisätautien 
poliklinikka 

Keuhkopoliklinikka 

Kardiologian
poliklinikka 

KNK-poliklinikka Kirurgianpoliklinikka 

Silmäpoliklinikka 

Suu- ja leukasairauksien yksikkö 

Neurologianpoliklinikka 

Kipupoliklinikka 

Ihotautienpoliklinikka 

Onkologianpoliklinikka 

Dialyysiosasto Sädehoito-
osasto 

Skopiayksikkö 
Päiväosasto 

Tmp-seuranta ja 
valmistelu? 

KUNTOUTUKSEN OSAAMISKESKUS 

Sosiaalityöntekijät 

Fysiatrian osasto 

Toimintaterapia 

Lääkinnällinen 
kuntoutus 

Tikoteekki 
Apuvälinepalvelut 

ASIANTUNTIJAPALVELUT 

Osastonsihteerit HE-VA-yksikkö 

Puheterapeutit 
Ravitsemusterap

eutit 

EI KLIINISET 
TUKIPALVELUT 

APTEEKKIPALVELUT 

Apteekki 
Välinehuolto 

Elektiiviset potilaat Akuuttipotilaat 

Elektiiviset psykiatriset potilaat 

 
Hygieniahoitaja

t 

SYDÄNASEMA 

TILA-
versio 

 
 tilat 

jäävät 
nykyisii

n 
 
 

remontt
ia 

tulossa 
tai 

tarvetta 
 

 uudet 
tilat 

Psyk.poliklinikka/ 
Yleissairaalapsykiatria Lasten kotisairaala 

MUUT = erillinen lista 

Päivitetty 21.3.2015 



ÖVRIGA / Icke-kliniska stödtjänster: 

 

HR-enheten (bl.a. lönesekretare, HR-planerare, HR-sekreterare, utbildningsplanerare) – blir kvar i de 

nuvarande utrymmena 

Inköps- och materialenheten / Centrallagret; – Utrymmena ändrar i framtiden 

IT-enheten – utrymmena ändrar 

Café – Ett nytt café behövs i den nya byggnaden 

Medicinska biblioteket - ? 

Primärvårdsenheten (bl.a. överläkare, planerare, koho-skötare) Nuvarande utrymmen  

Patientarkivet (bl.a. patientjournalerna, rtg.bilderna(film), byråsekreterare, stafett) Nuvarande 

utrymmen 

Rengöringsservicen (bl.a. serviceförmän; anstaltsvårdare) - Nuvarande 

Näringscentralen (köket) / Matsalen – Nuvarande utrymmen 

Sjukhusprästen – Nya utrymmen 

Sjukvårdsförvaltningen (chefsöverläkaren, administrativa överläkare, administrativa överskötaren, 

undervisningsöverskötaren, utvecklingsöverskötaren,  Byråsekr., planering) – blir kvar i de nuvarande 

utrymmena 

Ekonomiförvaltningen (bl.a. ekonomisekr., bokförare, ekonomiplanerare, controller, kassa) – blir kvar i 

de nuvarande utrymmena 

Tekniska enheten behöver nya utrymmen 

 - förvaltningen (bl.a. planering, övervakning) 

 - fastighetsservicen (Sandviken, Roparnäs) 

 - Transport och områdesservicen (Sandviken, Roparnäs) 

 - VVS- och maskinservice 

 - telefonväxeln 

 - El- och medicinsk teknik 

Textilservicen (linneförrådet, klädutdelningen) – blir kvar i de nuvarande utrymmena  

Vaktmästaren och stafetterna (vaktmästarna, stafetterna, bostadsföreståndaren) – blir kvar i de 

nuvarande utrymmena  

Allmänna förvaltningen (bl.a. svd:s direktör, förvaltningsdirektören, säkerheten, kommunikationen, 

översättaren, byråsekreterare,  planering) – blir kvar i de nuvarande utrymmena 

Klinisk förvaltning Y3 + Y4 

Arkiv H0 och R0 

 

  
(21.3.2015 ) 
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ÖSTERBOTTENS SOTE-HUS / POHJANMAAN SOTE TALO med KSL mukana
dimensionering 30.000 m2 á 3.500 €/m2 mitoitus 2016 11 02 H Knip

Investeringsplan sammandrag ‐ Investointisuunnitelma yhteenveto  2016 11 02 2017‐2021
Bundet till byggnadskostnadindex i september 9/2016 sidottu ajankohtaan syyskuu 2016
index 9/2016 = 139,23 indeksi 9/2016

2017 2018 2019 2020 2021 totalt
SOTE‐delen ‐ SOTE‐talo  1 000 000 22 000 000 26 000 000 26 000 000 30 000 000 105 000 000 €
KSL + sjukhusutrustning/KSL + sairaalavarusteet 10 000 000 15 000 000 25 000 000 €
X‐byggnaden ‐ X‐rakennus 3 700 000 3 000 000 1 000 000 0 0 7 700 000 €
Parkeringshus ‐ Pysäköintitalo 1 000 000 1 000 000 10 000 000 0 0 12 000 000 €

INFRA 2 530 000 1 230 000 1 600 000 1 950 000 2 500 000 9 810 000 €
automater/robotar/auotomaati/robotit     1 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000 €

8 230 000 27 230 000 39 600 000 39 950 000 49 500 000 164 510 000 €

Rivining  R‐huset (ca 1.600 m2) /purku 260 000   260 000 € ca 100 €/m2
Rivning av I‐huset (ca 2.400 m2) / purku 360 000   360 000 € ca 150 €/m2
Rivning av H‐huset (ca 2.500 m2)/purku 375 000 375 000 € ca 150 €/m2
Rivning delar N‐huset (ca 1.000 m2)/purku 150 000 150 000 € ca 150 €/m2
Rivining  DE‐delen (ca 12.000 m2)   1 800 000 1 800 000 € ca 150 €/m2
Rivningskostnader totalt 2017‐2021 620 000 525 000 0 0 1 800 000 2 945 000 €
Purkukustannuksia
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ÖSTERBOTTENS SOTE‐HUS 2016 11 01 H Knip
POHJANMAAN SOTE‐TALO

ANVÄNDNINGEN AV BYGGNADSKOSTNADSINDEX
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN KÄYTTÄMINEN

Eftersom det inte är möjligt att förutspå hur byggnadskostnaderna ändras används en bindning till officiella byggnadskostnadsindex som 
upprättshålls av Statistikcentralen. Byggnadskostnaderna binds till kostnadsläget i september 2016, som är senast kännda index.
Indexet 9/2016 var 139,23 enligt den serie där indexet år 2000 var = 100.
Nuvärdet på investeringen fås genom att dagsvärdet (september 2016) på investeringen multipliceras med kvoten av jämförelsedagens index
 delat med bindningsdagens index.

Koska on vaikeata ennustaa miten rakennuskustannukset muuttuvat kiinnitetään laskelmat virallisiin rakennuskustannusindeksiin, joita ylläpitää 
Tilastokeskus. Rakennuskustannukset sidotaan syyskyyn 2016 kustannustasoon, koska siitä on olemassa viimeksi laskettu indeksi.
Rakennuskustannusindeksi 9/2016 oli 139,23 siitä indeksisarjasta josta vuoden 2000 pisteluku oli 100.
Investoinnin nykyarvo saadaan kertomalla sidontapäivän arvo jakokertoimella jota saadaan kun vertailupäivän ideksiluku jaetaan sidontapäivän
indeksiluvulla.

exempel / esimerkki

jämförelsedagens index = 150 och investeringens bindningsvärde är 105.000.000 €
vertailupäivän indeksi = 150 ja investoinnin arvo kiinnityspäivänä 105.000.000 €

jämförelsevärde (150/139,23)x105.000.000 € = 113 122 172 €
vertailuarvo

Bindningen till byggnadskostnadsindex användes då vi talar om investeringens max‐värde. Fullmäktige faställer årligen i budgeten vilka 
budgetmedel som kan användas under budgetåret.

Kinnittäminen rakennuskustannusindeksiin käytetään kun puhutaan investoinnin maksimiarvosta. Valtuusto päättää vuosittain käytössä
olevan määrärahan suuruudesta.



Vastaanottaja: SOTE talo 2017
Aihe: FW: Viimeksi tunnet rakenuskustannusindeksi

Moi

Syyskuun rakennuskustannusindeksi on 139,23.

Håkan

044 - 323 1120

From: STAT YHT Info [mailto:info@stat.fi]
Sent: Wednesday, October 26, 2016 1:41 PM
To: Knip Håkan
Subject: VS: Viimeksi tunnet rakenuskustannusindeksi

Hei Knip,

Rakennuskustannusindeksin tietokannasta
http://tilastokeskus.fi/til/rki/tau.html
-> Tietokantataulukot: Rakennuskustannusindeksit
-> Taulu 1. Rakennuskustannusindeksi kustannuslajeittain

Tässä ohjeita kuinka tietokantatauluista saa poimittua tietoja:
- Avaa ’Tee poiminta taulukosta’.
- Kaikista tähdellä merkityistä tietolaatikoista on valittava ainakin yksi muuttuja.  Muuttujien valinta tapahtuu näpäyttämällä hiiren vasemman puoleista painiketta halutun tiedon päällä. Valittu rivi muuttuu siniseksi. Jos haluat useampia  tietoja, pidä  CTRL-näppäin alhaalla.
Tietotaulukon voi myös 'maalata' eli painike pohjassa siirtyä alaspäin.
- Kun halutut tiedot on valittu, paina  *Jatka* - näppäintä.  Taulukko on valmis.
- Tallenna nimellä - alasheittovalikosta voit valita  halutun tiedostomuodon esim. EXCELin (myös pikanäppäimenä), jolla voit tallentaa nimellä  tiedot omalle koneellesi.

Video-ohje taulukon käyttöön on Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=ExuqBliiKSE.

Terveisin
Anneli Korpelainen

Tilastotietopalvelut
p. 029 551 2220
info@tilastokeskus.fi

www.tilastokeskus.fi
www.facebook.com/Tilastotohtori
https://twitter.com/tilastokeskus

Lähettäjä: Knip Håkan [mailto:Hakan.Knip@vshp.fi]
Lähetetty: 26. lokakuuta 2016 10:26
Vastaanottaja: STAT YHT Rakennus Indeksit <rakennus.indeksit@stat.fi>
Aihe: Viimeksi tunnet rakenuskustannusindeksi

Moi

Mistä löydän viimeksi tunnettu rakennuskustannusindeksi ( vuosi 2000 = 100), lienee syyskuulta 2016?

Knip Håkan

teknisk direktör / tekninen johtaja / technical manager
Vasa sjukvårdsdistrikt / Vaasan sairaanhoitopiiri / Vaasa Hospital District
Vasa centralsjukhus / Vaasan keskussairaala / Vaasa Central Hospital

Sandviksgatan 2-4 / Hietalahdenkatu 2-4
65130 VASA / 65130 VAASA

GSM +358 (0)44 323 11 20
Tele + 358 (0)6  213 11 20

mail: hakan.knip@vshp.fi
INTERNET: www.vasacentralsjukhus.fi / www.vaasankeskussairaala.fi / www.vaasacentralhospital.fi

http://tilastokeskus.fi/til/rki/tau.html
https://www.youtube.com/watch?v=ExuqBliiKSE
mailto:info@tilastokeskus.fi
http://www.tilastokeskus.fi/
http://www.facebook.com/Tilastotohtori
https://twitter.com/tilastokeskus
mailto:Hakan.Knip@vshp.fi
mailto:rakennus.indeksit@stat.fi
mailto:hakan.knip@vshp.fi
http://www.vasacentralsjukhus.fi/
http://www.vaasankeskussairaala.fi/
http://www.vaasacentralhospital.fi/
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