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VERSIONSHISTORIA

Versionsnummer Datum Redigerat av: Gjorda ändringar
0.1 13.10.2016 Tuomas Iivarinen Preliminär version till grund för diskuss-

ion
0.2 16.10.2016 Tuomas Iivarinen, Ari

Vikström, Tuire Mikola,
Tarja Rasi, Olli Toivo-
nen, Ville Komula

Medbit:s interna kommentarer om den
första versionen. Version för VSVD:s
granskning.

0.3 17.10.2016 Tuomas Iivarinen HR-uppgifter
0.4 18.10.2016 Tuomas Iivarinen, Petri

Ravimo, Lena Nystrand
Projektplanen har kompletterats med
VSVD:s kommentarer. Kapitlet 1 och
5.1.
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Definitioner

LANSERINGSUPPGIFTER FÖR PROJEKTET
Medbit:s individualiserande projektnum-
mer/nummer för förändringsförslag

: "<MB no ja linkki Efecte tikettiin tähän>"

Avtalsnummer till vilket denna plan har anslutits
och där man avtalat om genomförandet av detta
projekt

: "<tähän linkki/viittaus sopimusnumeroon>"

Tillstånd av Medbit:s styrelse att fortsätta bered-
ningen
Medbit:s koncernstyrning har erhållits

VSVD:s styrelsebeslut

:
:

:

30.9.2016
10.10.2016

25.10.2016

Datum för projektstyrgruppens sammanträde, då
projektet officiellt påbörjas.

: Skriv in datumet genom att klicka på detta fält.

Program/projekt som arbetet är förknippat med
och dokumenthänvisning

: "<Linkki/viite josta käy selville hankkeen tiedot >"

Projektplanen har granskats : <datum (PM:ts datum)>

1 Inledning och bakgrund
Detta projekt består av en fas där man bereder och utreder möjligheten för Medbit och Vasa sjukvårdsdi-
strikt (VSVD) att samarbeta och där slutresultatet av projektet blir en överlåtelse av en affärsverksamhet.
Målet med överlåtelsen av affärsverksamheten är att både förstärka ICT-kompetensen och tygla kost-
nadsökningen i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Stora upphandlingsvolymer, exempelvis gällande arbetsstationer samt en stark förhandlingsposition
gentemot leverantörer av patientdatasystem skapar kostnadsbesparingar. Genom att koncentrera upp-
handlingen av system till Medbit kan VSVD bättre satsa på föregripande utredningsarbete och planering
av upphandlingar, då Medbit ansvarar för IT och konkurrensutsättning.

Ett starkt kunnande om den tekniska infrastrukturen skapar synergifördelar, eftersom teknologilösningar-
na redan nu till stor del är kongruenta, exempelvis gällande lagringslösningar och brandmurar.

Den förefintliga ICT-kompetensen i VSVD förstärks i och med att verksamheten överlåts till Medbit från
det nuvarande antalet på 19 stycken till ca 250 stycken. I och med externaliseringen tilltar antalet infra-
experter från 3 stycken till 60 ICT-experter. Efter överlåtelsen av VSVD:s IT-enhet kvarstår lokalkännedo-
men, samtidigt som kunnandet om de system som är i bruk fortsättningsvis förblir starkt och tjänsterna
även i fortsättningen erbjuds på svenska.

I och med externaliseringen kan Medbit bistå VSVD även i verksamhetsutveckling genom bolagets egna
lösningar, exempelvis i samband med utveckling som berör digitalisering och robotik. Tack vare de kon-
gruenta lösningarna blir kompatibiliteten bättre och i egenskap av klientägare kan VSVD påverka hurdana
lösningar som skapas. Därutöver erhåller VSVD stöd då det ska bygga upp en i lag krävd arkitektur.
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I och med landskapsreformen produceras sjukvårdsdistriktets ICT-tjänster av ett intressebolag som ägs av
sjukvårdsdistriktet. Medbit fungerar som intressebevakare för sina klienter gentemot leverantörer, såsom
vid förhandlingar, kvalitetssäkring samt vid hantering av förändringssituationer. Förberedelser inför en
eventuell social- och hälsovårdsreform samt landskapsreform påbörjas till den del som berör informat-
ionstekniken. Genom att dela upp förändringen i olika faser blir frågan också lättare att hantera. VSVD kan
koncentrera sig mera på sin verksamhetsutveckling. IT-verksamhetsprocesser förnyas och förenhetligas
samtidigt som man i och med externaliseringen kommer att få ett starkare stöd för utveckling av verk-
samheten. Dessutom kommer det riksomfattande samarbetet att förstärkas.

2 Projektmål
Målet med det här projektet är att göra en utredning och agera i samarbete för att de fastställda målen
ska uppnås. I den här reformen av verksamheten är det viktigt att beakta förändringar i verksamheten och
de konsekvenser som reformen får för bägge parter, både för organisationer och anställda.

Under utredningen är det viktigt att beakta personalperspektivet och öppet gå ut med information i VSVD
och på Medbit samt till övriga intressentgrupper. Detta projekt avslutas med att parterna godkänner re-
sultaten och avtalen, samt har undertecknat avtalet.

Målet med projektet är att verkställa följande punkter tillsammans med de personer som utsetts till pro-
jektet:

Kartläggning av personal och kompetens (kartläggning av personal, samarbetsförhandlingar, upp-
lysning om överlåtelsen och förändringar, HR-diskussioner, företagspresentationer)
Verksamhetsmodeller utreds och planeras, dvs. hur verksamheten ska fungera från och med
1.1.2017.
Utredning av system och den tekniska infrastrukturen
Utredning av handelsperspektivet: VSVD:s avtal, kostnader och kumpaner
Utredning av projekt som pågår i överlåtelsefasen och övriga arbeten av engångsnatur samt ut-
vecklingsplaner
Nödvändiga avtal om överlåtelse av affärsverksamhet uppgörs och på motsvarande sätt om vilka
tjänster som Medbit erbjuder VSVD
Ständig kommunikation under hela utredningsfasen

2.1 Det utbyte som eftersträvas med projektet
Det utbyte som man vill uppnå med projektet har på allmän nivå beskrivits i stycke 1. Det konkreta och
mätbara utbytet dryftas då serviceproduktionen har inletts.

3 Slutresultatet

Slutresultatet av projektet är att VSVD:s IT-tjänster har överlåtits till Medbit. Dessa tjänster omfattar
klienttjänster (inkl. serviceställe, närstöd)
programtjänster (underhåll av program)
infra-tjänster (arbetsstationer och maskinsalstjänster)
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En förteckning över program som överförs samt över upphandlingsavtal och licenser har uppgjorts. Befint-
lig dokumentation har sammanställts, samtidigt som man är medveten om vad som saknas. Värdet på den
egendom som överlåts har dokumenterats. Servermiljön har inventerats och listats.

VSVD meddelar sina kumpaner och leverantörer om att verksamheten har överlåtits.

VSVD:s IT-personal överförs till Medbit som gamla arbetstagare och verksamheten fortsätter tillsvidare
enligt den nuvarande organisationsmodellen.

4 Avgränsning av projektet
Med överlåtelsen av verksamheten överlåter VSVD en överenskommen helhet till Medbit i form av en
överlåtelse av affärsverksamhet, och Medbit erbjuder samma helhet med samma innehåll till VSVD. Skilda
förhandlingar förs om överlåtelse av datatrafik och mobiltjänster, eftersom dessa är i den tekniska avdel-
ningens besittning.
Projektet omfattar de saker som beskrivs på bild i kapitel 6, såsom avtal, personalöverföring och överlå-
telse av tjänster i Medbit:s besittning. Under projektets gång görs inga ändringar i verksamheten.
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5 Organisation
Projektorganisationen för den första fasen beskrivs nedan.

5.1 Projektgrupp och behörigheter
Ansvaret för planering och verkställande av projektarbetet samt för resultatsammanställning innehas av
Medbit:s projektchef. Medlemmarna i projektgruppen deltar i planeringen av projektet på basis av deras
egna ansvarsområden och utför de uppgifter som i projektplanen har delegerats till dem samt deltar re-
gelbundet i projektmöten. I tabellen nedan anger man områdesvis de ansvarspar som ska utreda de frågor
som hör till ifrågavarande område och som har till uppgift att skapa nödvändig dokumentation. Dokumen-
tet kan vara en Excel-fil där man klart har beskrivit de frågor som anknyter till området.

Klient

Projekthantering

Projektgrupp

Projektägare

Göran Honga / VSHP Jari Nevalainen/Medbit

Tuomas Iivarinen/Medbit
Petri Ravimo / VSHP

Ari Vikström, Affärsverksamhetsdirektör
Tarja Rasi, Kundbetjäningsdirektör
Tuire Mikola, Utvecklingsdirektör
Olli Toivonen, Driftsdirektör
Ville Komula, Medbit Anskaffningsdirektör
Ann-Charlott Gröndahl, VSVD HR-direktör
Lena Nystrand, VSVD Ekonomidirektör
Petri Ravimo, VSVD IT-direktör
Olle Gull, VSVD Förvaltningsdirektör
Gunilla Holopainen, Personalrepresentant,
kommunikation
Barbro Kaivola, VSVD IT-planerare
Olli Valkeakari, VSVD IT-driftschef
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Område Personer (Medbit/VSVD) Uppgifter Produkt

Projekthante-
ring/samordning

Tuomas Iivarinen/Medbit
Petri Ravimo/VSVD

Projekthantering, Medbit & VSVD uppfölj-
ning av uppgifter, samordning, planering av
följande faser, informerar om framskrid-
ningen av projektet

Projektplan

Kommunikation Tarja Rasi/Medbit
Gunilla Holopainen/VSVD

Ansvarar för kommunikationen under hela
projektet. Kommer överens hur och när
kommunikationen ska skötas inom ramen
för en separat kommunikationsplan

Kommunikations-
plan, vad/till
vem/när?

Kartläggning av
huvudanvändarnas
arbeten

Tarja Rasi/Medbit
Barbro Kaivola/VSVD

Kartläggning av personer och de arbeten
som de utför

Lista över huvudan-
vändarna och deras
ansvarsområden

Personalförvaltning Ville Komula/Medbit
Ann-Charlott Gröndahl/VSVD

Frågor förknippade med personalen, sam-
arbetsförhandlingar, personalkommunikat-
ion, löneadministration

Anställningsuppgif-
ter för den personal
som överförs, för-
teckning över ut-
hyrda lokaler, kart-
läggning av perso-
nalens kompetens,
förteckning av leve-
rantörer av perso-
nal- och fastighets-
tjänster

Servermiljö/infra Olli Toivonen/Medbit
Olli Valkeakari/VSVD

Inventering av och avtal gällande infra-
strukturen

- Apparatregister
över terminaler,
- Serverutrustning,
- Maskinsalsväxlar

Program Ari Vikström/Medbit
Lena Nystrand/VSVD

Programkostnader Lista över program i
bruk, licenser och
dokumentation

Program Ari Vikström/Medbit
NN/VSVD

Utreder vilka program som är i bruk, deras
licenser, dokumentation som anknyter till
miljöerna

Lista över program i
bruk, licenser och
dokumentation

Avtal Tuire Mikola/Medbit
Petri Ravimo/VSVD

Ekonomiförvaltningens avtal och HR avtal
överförs till Medbit (materialförvaltning?)

Genomgång av
avtal, genomgång
av CGI:s tjänster

Kartläggning av
egendom

Ari Vikström/Medbit
Lena Nystrand/VSVD

Sammanställning av uppgifter över den
egendom som överlåts

Lista över värdet på
egendomen

Uppgörande av ett
avtal om överlåtelse
av affärsverksam-
het

Ari Vikström/Medbit
Göran Honga/VSVD
Petri Ravimo/VSVD

Köpebrev för näringsverksamhet, omfattar
bland annat också ett avtal om överföring
av personal där HR måste ingå

Avtal om överlåtelse
av affärsverksamhet
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5.2 Intressegrupper
Inom ramen för det här projektet har man identifierat kontaktpersoner och intressegrupper som befinner
sig i projektets inflytelsesfär. Intressegruppsanalys i bilaga.

6 Realiseringsplan

6.1 Realiseringsfaser och tidtabell

Faserna på det övre planet beskrivs i bilden nedan.

Beredning, de preliminära strategiska avsikterna, preliminär arbetsplan
Innehåll:

Samarbetsobjektet beskrivs för att helheten ska kunna gestaltas
Preliminära, strategiska avsikter, vad man vill uppnå genom samarbetet
Utredning av beslutsprocessen
Klargörande av samarbetsförfarandet
Projektplan för den utredningsprocess som anknyter till samarbetet, v0.1;

o Mål, faser, uppgifter, resultat, tidtabell
o Organisation och nyckelresurser

Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Preliminär projektplan

Kartläggning av den nuvarande situationen
Innehåll:

Utredningsarbetet genomförs av en projektgrupp, eller flera projektgrupper med följande uppgift
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o Planering, organisering av arbetet samt sammanställning av resultaten
o Förslag till styrgruppen

Parter som deltar i utredningsarbetet
o VSVD:s ansvarspersoner och ansvariga experter
o Medbit:s projektchef och ansvariga experter
o Övriga experter

Genomförs i arbetspar i enlighet med det som beskrivs i kapitel 5.1.
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:

Kartläggningen genomförs av utsedda personer. Material för beslutsfattande och påbörjande av
en samarbetsutredning

Tidtabell: 6.10.2016 - 21.11.2016

Anbud över den helhet som överlåts
Innehåll: Anbud
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Medbit:s styrelse informeras om framskridningen av arbetet vid ett sammanträde som hålls 25.11.2016,
samtidigt presenteras de preliminära avtal som förutsätts för överlåtelsen av affärsverksamheten. Med
anledning av tidtabellen behövs styrelsens beslut innan VSVD:s styrelse kan fatta ett beslut i ärendet, sty-
relsen kommer att föreslås 2.12.2016.
Tidtabell: 21.11.2016 - 28.11.2016

Avtalsförhandlingar, anbud
Innehåll:
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Tidtabell: 29.11.2016 - 11.12.2016

Underteckning av avtal
Innehåll:
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Det sammanträde där VSVD:s styrelse fattar beslut i ärendet hålls 12.12.2016
Tidtabell: 12.12.2016

Överföring av personal och inledning av produktion
Innehåll:
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Tidtabell: 1.1.2017 -->

HR-funktioner
Innehåll: Överföring av personal, personalkommunikation, administrativa personalfrågor, samarbetsförfa-
rande
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen: Personalen har överförts i Medbit:s tjänst som gamla ar-
betstagare
Tidtabell: Pågår under hela projektet

Kommunikation
Innehåll: De frågor som fastställts i kommunikationsplanen. Bland annat framskridningen av projektet,
intressegruppskommunikation
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Tidtabell: Pågår under hela projektet
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Överenskomna datum:

Dag Läge Tema Deltagare
6.10.2016 Vasa

+ lync
Preliminära diskussioner; Alla

12.10.2016 Lync Genomgång av stommen för projektplanen, överenskom-
melse om framtida sammanträden

Medbit:s projektgrupp,
VSVD:s projektgrupp

17.10.2016 - Projektplanen till VSVD för granskning senast kl. 12 Tuomas Iivarinen, VSVD
projektgruppen

18.10.2016 - VSVD:s kommentarer om projektplanen till Medbit och re-
turnering på eftermiddagen som bilaga till styrelseföredrag-
ningen

VSVD:s projektgrupp,
Tuomas Iivarinen

21.10.2016 Åbo Informering av styrelsen (Behandling av en riktad emission) Medbit:s styrelse
25.10.2016 Vasa VSVD:s styrelse
3.11.2016 Vasa Ari Vikström + Ville Komula presenterar Medbit i Vasa Ari, Ville + VSVD:s ICT-

personal
9.11.2016 Lync Möte i Vasa Medbit:s projektgrupp,

VSVD:s projektgrupp
10-11.11.2016 Vasa HR i Vasa Ville Komula, Elli Mäki-

nen, Ann-Charlott Grön-
dahl, Petri Ravimo

17.11.2016 Lync Möte i Vasa Medbit:s projektgrupp,
VSVD:s projektgrupp

21.11.2016 Kartläggningsarbetena genomförda, granskning av doku-
mentationen

Medbit:s projektgrupp,
VSVD:s projektgrupp

25.11.2016 Åbo Informering av styrelsen, presentation av de preliminära
avtalsversionerna

Medbit:s styrelse

28.11.2016 Vasa Fullmäktigemöte Fullmäktige
2.12.2016 Åbo Medbit:s beslut, godkännande av avtalet Medbit:s styrelse
12.12.2016 Vasa VSVD:s beslut, godkännande av avtalet VSVD:s styrelse
16.12.2016 Åbo Underteckning av avtal Jari Nevalainen, Göran

Honga
31.12.2016 - Projektet avslutas Tuomas Iivarinen, Petri

Ravimo
1.1.2017 - Överföring av personal och inledning av produktionen

7 Riskhantering
Projektchefen ansvarar för den riskkartläggning och riskhantering som anknyter till projektet. Eventuella
risker identifieras i samband med riskhanteringen, samtidigt som riskkonsekvenser och -sannolikheter
bedöms på en skala 1-5, vilket ger ett riskindex. Riskhanteringen omfattar även föregripande förberedel-
ser och kartläggning av konsekvenser. För varje respektive risk utser man en ansvarsperson som är skyldig
att i förväg planera hur de risker som han ansvarar för ska minimeras.

De preliminära risker som man stött på i samband med tidigare överlåtelseprojekt har uppräknats nedan.
Under projektets gång satsar man på att dessa risker inte ska realiseras. Under projektets gång uppgör
man dessutom en precisare riskanalys.

1. Fokusen ställs enbart på en täckande kartläggning av egendom och sammanställning av uppgifter.
Kommunikationen samt personal- och verksamhetsperspektivet kommer i skymundan
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2. Förberedelserna inför förändringen, bemötandet av förändringen
3. Den information som behövs vid kartläggningen av egendomen är inte klar till alla delar, t.ex.

a. Nödvändiga avtal/beställningar av system hittas inte, livscykeluppgifter saknas
b. Alla system som är i bruk har inte identifierats
c. Oklarheter i avgränsningarna, vad är ICT; ’’gråzoner”

4. Samarbetet i utredningen glöms bort
5. Den tidtabell som faserna kräver har inte bedömts i tillräcklig omfattning

8 Förändringshantering
Medbit:s projektchef ansvarar för den förändringshantering som anknyter till projektet. Förändringsanhål-
landen ska tillställas skriftligt, och kan antingen komma från en klient, leverantör eller någon intresse-
grupp, eller så kan behovet identifieras internt i projektet.

I det här projektet är det väsentligaste att få till en förändring i objektområdet, varför det under utred-
ningen kan komma fram ett område som man vill ha med i projektet. Då kan det hända att objektet till sitt
innehåll ändrar, varför kostnaderna och arbetsmängden i utredningen tilltar.

9 Kostnadsplan

9.1 Kostnadsberäkning och budget för projektet
De reseersättningar och anskaffningskostnader som gjorts inom ramen för detta projekt allokeras inte till
detta projekt.

10  Styrningsplan

10.1Mötespraxis
Projektgruppen sammanträder enligt överenskommelse och en promemoria uppgörs över projektgrup-
pens sammanträden. Sammanträdena hålls med den tidtabell som arbetet kräver.

Promemorior och övrigt mötesmaterial förvaras på projektets arbetsområde som befinner sig på en server
som förvaltas av Medbit, arbetsområdet är kopplat till Medbit:s projektuppföljningssystem.

10.2Upplysning och kommunikation
Kommunikationen utgör en av de viktigaste uppgifterna i det här projektet, framförallt med tanke på per-
sonalen. En kommunikationsplan uppgörs för projektet och denna plan kommer att anslutas till projekt-
planen som en bilaga.

Projektets styrgrupp och de intressegrupper, som identifieras i separat bilaga, informeras om framskrid-
ningen av projektet. Också övriga aktörer i projektet informeras till behövliga delar.
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10.3Mätning och uppföljning
Framskridningen av projektet uppföljs genom att jämföra den planerade tidtabellen, arbetsmängden och
kostnaden med den förverkligade tidtabellen, arbetsmängden och kostnaden.

Vid mätning av framgången av projektet används mätare med vilka man kan bedöma hur väl uppställda
mål har uppnåtts, hur väl de mål som uppställts för projektet har uppnåtts, hur väl tidtabellen har hållit,
kostnadshanteringen och resultaten av kundbelåtenhetsenkäter som efter projektet tillställs styr-, pro-
jekt- och expertgruppen.

11 Avslutande av projektet

11.1Acceptansplan och -kriterier
Projektet kan avslutas då alla uppgifter som överenskommits i projektplanen har slutförts och styrgruppen
har godkänt de slutresultat som uppnåtts i de olika faserna av projektet.

11.2Plan för avslutande av projektet
Projektcheferna presenterar projektets slutrapport till projektets ledningsgrupp som godkänner de resul-
tat som framförs i slutrapporten och som ger sin tillåtelse att avsluta projektet. Styrgruppens protokoll bör
inrymma en anteckning om att projektet avslutas. Då projektet avslutats ska den dokumentation som
skapats under projektet överföras till serviceproduktionen, varefter de på Medbit överenskomna arbeten
som anknyter till avslutande av projektet ska genomföras.

Medbit:s projektchef ansvarar enligt den överenskomna praxisen på Medbit för att kundbelåtenhetsenkä-
ten sänds till klienter och övriga överenskomna grupper.
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Styrelsen 17 4.3.2016 
 
 
 
 
§ 17 Budgetramarna för år 2017 

Svd:s dir. 5 
Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände på sitt möte 8.6.2015 § 19 
konceptplanen VCS 2025 gällande riktlinjerna för centralsjukhusets utveckling. 
Som en del av planen ingick ett inbesparingsmål på 11 % av de egna kostnaderna 
under följande planeperiod. I den budget för 2016 som fullmäktige godkände 
ingick ett sparmål på över 5 miljoner euro som en del av helhetsmålsättningen. 
 
Kommunernas ekonomi har ytterligare skärpts på grund av en svag ekonomisk 
tillväxt. Samtidigt pågår arbetet med den nationella social- och 
hälsovårdsreformen där det också finns klara uttalade sparmål. Vasa 
sjukvårdsdistrikt bör bereda sig på en fortsatt åtstramning av de ekonomiska 
ramarna. 
 

SVD:s DIR: Föreslår att sparbeting i budgeten för 2017 fastslås 
till 3-5 miljoner euro. Det slutliga beloppet fastslås 
när innehållet i den nya jourförordningen är klart. 

 
STYR:  Styrelsen godkände enhälligt förslaget. 

I diskussionen föreslog ledamot Monica Sirén-Aura, 
understödd ledamot Raija Kujanpää, att styrelsen 
skulle rikta följande önskan till kommunerna inom 
sjukvårdsdistriktet: ”Förutsättningarna att lyckas 
med så stora kostnadsnedskärningar framöver är att 
integrationsdiskussionerna inom sjukvårdsdistriktet 
påskyndas.” Styrelsen godkände förslaget enhälligt 
ledamot Monica Sirén-Auras tilläggsförslag. 
__________ 
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§ 77 Verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019  

Svd:s dir. 22 
Budgetberedningen har fortsatt på basen av den ramdiskussion som styrelsen 
förde på sitt sammanträde den 4 mars 2016 och det sparprogram som framtagits 
inom ramen för projektet VCS 2025. 
 
Målsättningen är att totalt minska kostnaderna med 11 % under en fyra års 
period genom att anpassa den egna verksamheten till behovet och öka 
produktiviteten samt effektivera och utveckla processerna. Budgetminskningen 
mellan 2015 och 2016 uppgick till dryga 5 miljoner och strävan är att minska 
kostnaderna för den egna verksamheten under 2017 med 3-5 miljoner euro 
beroende på hur jourförordningen och Sote-utvecklingen påverkar 
verksamhetsplanerna. 
 
Personalkostnadsminskningar har gjorts om 1,7 % eller knappa 2 miljoner. 
Därtill påverkar konkurrensavtalet våra personalkostnader med en minskning 
om 2,6 miljoner. Övriga kostnader hålls ungefär på samma nivå som i budgeten 
2016. 
 
I förslaget ingår 3 nya befattningar som dock finansieras genom att avsluta 
motsvarande mängd befattningar samt ett antal tjänstebenämningsförändringar 
utan kostnadsinverkan. I kalkylen har också beaktats att hjärtkirurgin avslutas i 
slutet av 2016. De största inbesparingarna åstadkoms genom att omorganisera 
och centralisera anställningen av vikarier. 
 
Investeringarna uppgår till ca 20 miljoner i nuvarande kalkyler men dessa 
genomgås ännu på detaljnivå och omprioriteras. 

 
 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen, som grund för fortsatt 
behandling, för en diskussion om budgethelheten.  
Nivån på investeringsbudgeten och tidtabellen för 
genomförandet av de större investeringarna under 
planperioden är avgörande för hur de strukturella 
förändringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar 
budgeten och bordlägger ärendet till nästa 
sammanträde. 

 
STYR:   godkände enhälligt förslaget. 

     __________ 
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§ 104 Programmet VCS 2025 –lägesöversikt och följande steg 

AÖS 10 
Med programmet VCS 2025 avser Vasa centralsjukhus förbereda sig inför ett 
integrerat servicesystem och en kundorienterad verksamhet samt förstärka 
konkurrenskraften. De strategiska målen i programmet VCS 2025:  
 

- Den bästa klientupplevda kvaliteten i Finland 
- En sänkning av nettokostnaderna inom specialsjukvården med 11 %. 
- En bättre beredskap för integrationer inom social- och hälsovården  

 
Den konceptplan (Bilaga 1) och den verksamhetsmässiga plan (Bilaga 2) 
som utarbetades under åren 2014 och 2015 inrymmer en detaljerad beskrivning 
av innehållet och verksamhetsformerna i det servicesystem som skapats för VCS 
2025. Den 8 juni 2015 godkände fullmäktige enhälligt att konceptplanen för VCS 
2025 ska användas som riktlinje för utvecklingen.  
 
Den 30 november godkände fullmäktige den nya förvaltningsstadgan, och fr.o.m. 
början av år 2016 togs den nya organisationsmodellen och det nya 
ledningssystemet i bruk, vilka bägge stöder och främjar måluppfyllelsen av de 
strategiska mål som uppställts i programmet VCS 2025. (Bilaga 3.) Under 
loppet av år 2016 har man även utarbetat ett verksamhetsprogram för 
kundorientering. Målet med programmet är att stöda det förändringsarbete som 
anknyter till kundorienterade verksamhetssätt och en kundorienterad kultur. 
Med det här programmet strävar man efter att uppnå den bästa kundupplevda 
kvaliteten i Finland. (Bilaga 4.) 

 
Plan för utrymmesanvändning och plan för att effektivera 
användningen av utrymmen inom ramen för VCS 2025  
 
Det nästa, större utvecklingssteget i riktning mot uppnåendet av de strategiska 
målen blir att uppgöra en plan för utrymmesanvändning och en plan för att 
effektivera användningen av utrymmena samt att ta i bruk nybyggnationen. I 
planen för utrymmesanvändning genomgås alla Vasa sjukvårdsdistrikts 
fastigheter våningsspecifikt, samtidigt som man beskriver hur dessa utrymmen 
ska användas fram till år 2025 och hurdana investeringar detta kräver. (Bilaga 
5.) Investeringarna har inbakats i ekonomiplanen. 
 
I den plan som ska effektivera användningen av utrymmena har man utrett det 
nuvarande antalet utrymmen samt deras beläggningsgrad. (Bilaga 6.) Det man 
vill uppnå med den effektivare användningen av utrymmena är att minska 
antalet kvadratmetrar som används och höja beläggningsgraden i de utrymmen 
som fortfarande ska användas. 
         
 fortsätter 
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Samtidigt förbereder man sig på att nybyggnationen ska stå klar, eftersom 
utrymmena i den förutsätter en introduktion av nya verksamhetssätt. 
 
 
Utredning av utrymmesanvändning: 
 
VSVD:s nuvarande utrymmen i användning    192 349 m2  
Rivningsplan           22291 m2 
Försäljningsplan          25408 m2 
Återstoden        144 650 m2 
 
Antalet m2 i användning minskar genom rivning och försäljning med totalt 
47 699 m2, dvs. med 25 %. Utrymmena ersätts genom att planera en 
nybyggnation med utrymmen på 23 000m2 för den specialiserade sjukvården. 
Därutöver kommer byggnaden att inrymma övriga social- och 
hälsovårdsfunktioner som ännu inte beaktats i denna beräkning.  
 
 
Byggnation av SOTE-huset 
 
För att man ska förmå uppnå de strategiska målen som fastställts i VCS 2025 
måste nuvarande fastigheter tas ur bruk och ersättas med ändamålsenliga och 
friska utrymmen. Nybyggnationen har getts namnet SOTE-huset, eftersom det 
konkret kommer att förena såväl primärvården, den specialiserade sjukvården 
som socialvårdstjänster i samma byggnad. Genom ibruktagandet av SOTE-huset 
strävar man efter att skapa en effektivare användning av utrymmen, men också 
en högre produktivitet då det gäller användningen av personal. I och med SOTE-
huset minskar utrymmena med 13 % och personalmängden med 165 årsverken. 
Den föregripande minskningen i personalantalet inleds år 2018. 
 
SOTE-huset kommer att inhysa följande verksamhetshelheter: 
 

- Mottagningstjänster för öppenvården 
- Vårdavdelningstjänster  
- Missbrukar- och mentalvårdstjänster 
- Dagsjukhustjänster 
- Informations- och servicestyrningstjänster 
- Privata tjänster 

 
Visionen för SOTE-huset är att det ska bli lättare för klienter att få vård då alla 
tjänster ligger nära varandra och de anhöriga ses som en del av den övergripande 
vården. Fungerande processer skapas för klienterna, där utrymmena stöder 
processerna och systemet styrs av ett verksamhetsstyrningssystem. 
         
 fortsätter 
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SOTE-huset erbjuder klienterna och personalen friska och ändamålsenliga 
utrymmen. I SOTE-huset har liknande funktioner koncentrerats till samma plats 
för att skapa en effektivare personalanvändning men också för att erbjuda 
yrkespersonerna en möjlighet till goda konsultationsmöjligheter och ett 
mångprofessionellt samarbete. Utrymmena i SOTE-huset blir multianvändbara, 
lätt förvandlingsbara och långt standardiserade. Till exempel patientrummen blir 
enkelrum som alla ger anhöriga en möjlighet att närvara. Beläggningsgraden för 
utrymmena är hög och tillförsäkrar att utrymmesminskningen kan genomföras. 
Modern teknik, teknologi och IKT ska tillgodogöras maximalt för att man ska 
kunna uppnå alla de mål som fastställts i programmet VCS 2025. 
 
Tillstånd för SOTE-huset ska begäras av fullmäktige för år 2017, varefter man 
också kan ansöka om specialtillstånd för verkställandet av byggprojektet. Målet 
är att byggnationen ska kunna inledas år 2018, och att det nya SOTE-huset ska 
kunna tas i bruk år 2021. (Bilaga 7.) 
 
För styrelsemedlemmar finns en link till alla bilagor  i bilagan BILAGA § 104 

 
 
AÖS:  Programmet VCS 2025 –lägesöversikt och följande 
steg 
  till styrelsen för kännedom och för diskussion. 
 
STYR:  godkände enhälligt förslaget. 
  __________ 

Gösta Willman avlägsnade sig kl. 11.07 under 
ärendets  
behandling. 
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§ 106 Verksamhets- och ekonomiplan för 2017 – 2020 

Svd:s dir. 32 
Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och 
diskussionerna på senaste styrelsemötet. Budgetbehandlingen delas in i den egna 
verksamheten vid VCS och vård i andra inrättningar. 
 
I budgetberedningen är verksamhetsutgifterna för den egna verksamheten 1,5 % 
eller 2,7 miljoner euro mindre än i budgeten för 2016. 
Nettoverksamhetskostnaderna minskar med 5,7 miljoner euro eller 3,6 %.  I 
ramdiskussionerna och diskussionerna på senaste styrelsemötet utgicks ifrån att 
minskningen skulle utgöra 3-5 miljoner och att sparprogrammet inom ramen för 
projektet VCS 2025 genomförs.  
 
I minskningen av nettokostnaderna ingår effekterna av konkurrenskraftsavtalet 
om 2,6 miljoner och ökade intäkter för patientavgifter om ca 2 miljoner, om man 
jämför med det budgeterade för 2016. Personalkostnaderna har minskats med 
2,5 miljoner medan materialkostnaderna har ökat med 1,5 miljoner, främst för 
apoteksförnödenheter och medicinska hjälpmedel. Ca 1 miljon i köptjänster och 
material har dessutom ökats för de tekniska enheterna eftersom de planerade 
inbesparingarna för 2016 inte kunnat genomföras. 
 
Nettokostnaderna eller kommunernas betalningsandelar för den egna 
verksamheten minskar i och med detta med 2,7 % eller 4,6 miljoner euro jämfört 
med budgeten 2016. I detta har kalkylerats nya låneupptagningar och ett 
överskottskrav om ca 4 miljoner euro, som skall täcka de amorteringar som följer 
av detta. Kommunandelarna för den egna verksamheten kalkyleras i förslaget till 
166,6  miljoner euro. 
 
Inbesparingarna möjliggörs genom de strukturella förändringar som kommer att 
genomföras inom hela organisationen. Personalkostnaderna kan minskas i och 
med att vikarierekryteringen centraliseras och hjärtkirurgin avslutas samt att 
antalet bäddplatser minskas. Dessutom överförs vissa patientgrupper inom 
psykiatrin till Vasa stad. Det är fråga om en överföring av både patienter och 
resurser och inverkar som en minskning endast av Vasa stads kostnader.   
 
Till budgetförslaget tillkommer 3 nya resurser som i princip finansieras genom 
att andra avslutas. Dessutom ingår ett tjugotal kostnadsneutrala 
tjänstebenämningsförändringar och ungefär lika många tjänster och befattningar 
som avslutas. 
 
 
         
 fortsätter 
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Verksamhetsvolymen för 2017 planeras ligga på nuvarande nivå. Förändringarna 
baserar sig på utvecklingen under de första åtta månaderna 2016. Vårddagarna 
inom psykiatrin har fortsatt minska och uppskattningen motsvarar den 
nuvarande nivån. 
 
Vård i andra inrättningar har kalkylerats på en nivå som motsvarar budgeten 
2016 ökat med 1,5 miljoner i köptjänster för den avslutade hjärtkirurgin, dvs. 
totalt 37 miljoner euro. Detta utgör en ökning med 4,3 %. Den föreslagna nivån 
motsvarar de uppskattade kostnaderna för innevarande år. Utgifterna för 
köptjänsterna är svåra att förutspå dels eftersom behovet av högspecialiserad 
vård vid universitetssjukhusen varierar från år till år och dels eftersom man för 
att klara av vårdgarantin tidvis är tvungen att öka patientströmmarna till andra 
sjukvårdsdistrikt vilket ökar kostnaderna medan man vid god tillgång på egna 
läkare klarar av verksamheten inom det egna sjukhuset. Patienternas fria val av 
vårdplats gör det ytterligare ännu svårare att förutse kostnaderna.  

 
Kostnaderna för samjouren ingår i totalbudgeten men räknas ännu inte in i 
kommunandelarna. Primärvårdsjouren och specialvårdsjouren föreslås slås 
samman till en enhet med gemensam personal, enhetliga principer och 
prissättning. 
 
Föreliggande förslag till investeringsbudget uppgår till totalt 32 miljoner euro. 
För apparaturanskaffningar och IT-system budgeteras 5,6 milj., för fasta 
konstruktioner 2,5 milj. och för byggnaderna totalt 24 miljoner euro. I förslaget 
ingår bl.a. 7 miljoner för den pågående U-byggnaden, 6,5 miljoner för sanering 
och ändringar i F-delen, 1 miljon i utbyggnad av parkeringshuset samt 9 miljoner 
i saneringar av andra byggnader, till vissa delar ännu oklart i vilken omfattning. 
Avskrivningsnivån är ca 8,5 miljoner och kommunernas betalningsandelar i 
investeringsutgifterna är enligt tidigare beslut 5 miljoner, dvs. finansieringen av 
13,5 miljoner är ordnad. Till överstigande del bör investeringarna finansieras 
med externa medel, antingen lån eller ytterligare investeringsandelar från 
kommunerna, alternativt via avyttring av obehövliga fastigheter. 
 

 
De allmänna strategiska målsättningarna, budgetsammandrag, förslag till 
investeringsplan och resursförändringar som 
       BILAGA § 106 
 
 

SVD:s DIR.:  föreslår, att styrelsen diskuterar budgetförslaget som 
underlag för fortsatt behandling och bordlägger ärendet till nästa 
sammanträde. 
 
STYR: godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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§ 111 Verksamhets- och ekonomiplan för 2017 – 2020 

Svd:s dir. 33 
Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och 
diskussionerna på senaste styrelsemöte och kompletterats med en del av 
plantexterna. Det som tillkommit efter senaste mötet är diskussionerna kring 
följderna av det framtida ägandet av tillgångarna. Förslagen till sote-
strukturlagar innebär att samkommunens egendom skulle överföras till det nya 
landskapet och fastigheterna därifrån till ett samägt aktiebolag (förslaget är ett 
dotterbolag till Senatsfastigheter) styrt av staten och samägt av staten och de nya 
landskapen. Därför är det inte mera befogat att kommunerna skulle finansiera 
investeringarna med kommunandelar utan alla investeringar borde finansieras 
med lån. Det har dessutom framförts att de kumulativa överskotten borde 
minskas varför budgeten för 2017 beräknas utan överskott i fortsättningen.  
 
Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten uppgår till 182,9 miljoner 
och nettoverksamhetskostnaderna till 153,8 miljoner euro eller 4,6 miljoner 
mindre än budgeterat 2016. Nettokostnaderna, eller kommunandelarna för den 
egna verksamheten uppgår till 164 miljoner vilket är en minskning med 7,1 
miljoner euro eller 4,2 % jämfört med budgeten 2016.  
 
Vård i andra inrättningar har budgeterats så att kostnaderna motsvarar den 
uppskattade nivån för 2016 ökat med 1,5 miljoner i köptjänster för den avslutade 
hjärtkirurgin, dvs. totalt 37,6 miljoner euro. Detta utgör en ökning med 6 %.  
 
Nettokostnaderna för hela specialsjukvården inklusive dessa ökade köptjänster 
uppgår till 201,6 miljoner, vilket är en minskning med 5,1 miljoner euro eller 2,4 
% jämfört med budgeten 2016. 
 
Kostnaderna för samjouren ingår i totalbudgeten men räknas här för 
jämförelsens skull ännu inte in i kommunandelarna. Primärvårdsjouren och 
specialvårdsjouren föreslås sammanslås till en enhet med gemensam personal, 
enhetliga principer och prissättning. 
 
Budgetförslaget har ytterligare kompletterats när det gäller resursförändringar 
och investeringar. Ett antal befattningar inrättas till resursenheten för att ersätta 
det konstanta behovet av vikarier för personal med lagstadgad frånvaro. 
Ändringen finansieras med de löneanslag som blir oanvända för den frånvarande 
ordinarie personalen och genom att vikarieanslag motsvarande 10 årsverken 
minskas. 
 
 
 
 
         fortsätter 
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De enskilda kommunernas betalningsandelar kan ännu inte beräknas innan den 
slutliga budgeten, inklusive alla interna överföringar, är klar men variationen 
kommunerna emellan är stor. Kommunandelarna beräknas på basen av 
användningen på de olika enheterna under 2015 och 8 månader 2016.  

 
Plantexter, budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och 
resursförändringar som  
       BILAGA § 111 
 
 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen fortsätter diskutera 
budgetförslaget och bordlägger ärendet till nästa 
sammanträde. 

 
STYR:   godkände enhälligt förslaget. 
  __________ 
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