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Till samkommunfullmäktige i Vasa sjukvårdsdistrikt
REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE ÅR 2016

1.

1. REVISIONSNÄMNDENS UPPGIFT OCH SAMMANSÄTTNING
Revisionsnämnden är fullmäktiges redskap för uppföljning av den verksamhet som fullmäktige beslutat. Utvärderingens mål är att lyfta fram observationer och konstruktiva förslag för att främja verksamhetsstyrning,
eﬀektivitet och kvalitet.

Denna berättelse är revisionsnämndens uppfattning om
hur distriktets styrelse, andra ansvariga organ och
tjänstemän under år 2016 har lyckats uppfylla fullmäktiges vilja. Revisionsnämnden bestått av följande ordinarie
(personliga ersättare) ledamöter:

Nämndens uppgift är att granska måluppfyllelsen och
ändamålsenligheten i hela organisationen, olika verksamheter och ansvarsområden, funktioner, regelverk
och processer . Centrala utvärderingsområden som hör
till nämndens löpande arbete är:

Ordförande
Viceordförande
Ledamot
Ledamot

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

Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

OFR Jari Lindholm har verkat som nämndens beredare
och sekreterare. Revisionsnämnden har under verksamhetsperioden hållit 8 sammanträden. Oy BDO Audiator
Ab har skött den lagstadgade revisionen med GR/OFGR
Anders Lidman som ansvarig revisor.

Från WWW-sidorna: "VSVD- fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen och utvärderingen av förvaltningen och
ekonomin. Revisionsnämndens huvudsakliga uppgift är att bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som
fullmäktige ska fatta beslut om (bl.a. val av revisionssamfund, godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet). Nämnden ska också bedöma
huruvida de mål som fullmäktige satt upp för verksamheten och ekonomin har nåtts i samkommunen och huruvida verksamheten är ordnad på ett
resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år en utvärderingsberättelse över resultaten
och utvärderingen till fullmäktige. Sjukvårdsdistriktets styrelse ger ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder. Enligt
kommunallagen ska nämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt bedöma den gällande ekonomiplanens
tillräcklighet om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning (från och med bokslutet för år 2015) samt övervaka att skyldigheten
att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige (fr.o.m. 1.6.2017)."
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2.

Foto: Katja Lösönen

2. UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE OCH FOKUS
Revisionsnämnden har under utvärderingsåret följt med
samkommunfullmäktiges och -styrelsens beslut och
protokoll och använt som utvärderingens grunddokument VSVD:s ekonomiplan 2016-2018, bokslutet,
kvalitets- och personalrapporten för år 2016, kundfeedbackens utveckling, resultaten av utförda nationella
jämförelser, externa revisionens rapporter och tillgängliga auditeringsrapporter.

* Serviceområdena för försörjning och förvaltning:
mål och verksamhet 2016 för HR-enheten
och näringscentralen
* Kvalitets-, process- och vårdarbetsrelaterade
ansvarsområden inklusive patientsäkerheten
* Sammanfattande basutvärdering av
verksamhetsperioden 2013-2016
* Analys av nationell jämförelsestatistik för år 2016
* Kund- och kommunfeedbacken och
annan komparativ nationell data

Under sina möten har nämnden hört bl.a. distriktets och
sjukhusets ledningsgrupper och förmän för olika resultatenheter. Under perioden 2016-2017 har särskilt uppmärksammats följande delområden i huvudsak enligt det
fastställda utvärderingsprogrammet för åren 2013-2016
(se bilaga 1):

Under verksamhetsperioden har nämnden skött om
beredningen av följande specialfrågor:
* Val av revisor för VSVD för räkenskapsperioderna
2017-2018
* Utlåtande om förnyandet av VSVD:s
förvaltningsstadga gällande anordnandet av
granskningen av förvaltning och ekonomi
* Systemet för redogörelser och register för bindningar

* Landskapsreformen och därtill anknytna reformplaner
* Strategiska VSVD - styrplaner i nötskal, VCS 2025
och organisationsreformen 2016
* Diagnostikcentret och serviceområdet för sjukvårdens
stödfunktioner: mål och verksamhet 2016
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3.
3. STRATEGIENLIGA PRIORITERINGAR, FRAMTIDSHANTERINGEN
OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER ÅR 2016 I RELATION TILL VCS 2025
3.1. VSVD i förändringsturbulensen från
år 2016 - mot VCS 2025 förverkligandet

Revisionsnämndens kommentar: Trots centraliseringen
av den omfattande jouren har det på riksnivå utlovats att
VCS roll som jourande sjukhus långt kvarstår. Den nya
landskapsmodellen innebär dock en stenhård konkurrens, där VCS eﬀektfullhet mäts både kvalitativt och
euromässigt. Nämnden anser att VCS eﬀektfullhet och
kundorienterade verksamhet redan i dag är av ytterst hög
klass. Produktivitetsökningen /verksamhetskostnadernas
nedbantning utgör fortgående en central utmaning.
Genom rivning och försäljning av omoderna fastigheter
skapas utrymme för nya areal- och produktionsmässigt
eﬀektiva utrymmen och därmed slimmade vårdprocesser.
Via SOTE-integreringen skapas på längre sikt en optimal
ERVA- och regional processtyrning och förbättrad
helhetsekonomi.

Enligt gällande organisationsmodell och ledningssystem
utgörs VSVD:s framtida strategi av följande komponenter:
-

Sjukhus med jour 24/7
Kundorienterad verksamhet
Eﬀektivitet
SOTE-förenligheten

VCS- kostnadsutvecklingen för den egna produktionen 2009-2016
VKS- oman tuotannon kustannuskehitys 2009-2016
2010

200 000

- 2,8%

2011

180 000

2012
160 000

2013

140 000

2014

-2,1 %

120 000

2015

100 000

2016

80 000
60 000
-7,9 %

-0,8 %

40 000
20 000
0
personalkostn.
henkilöstökulut

köptjänster
ostopalvelut
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material tarvikkeet

Totalt

Yhteensä

Genom VCS 2025-programmet avser Vasa centralsjukhus
förbereda sig inför ett integrerat servicesystem och en
kundorienterad verksamhet samt förstärka konkurrenskraften. VSVD-fullmäktige har den 20.3.2017 fått ett
uppdaterat informationspaket om "VCS 2025 - utvecklingsplanen för den specialiserade sjukvården i VSVD⁵
till kännedom. De strategiska målen i programmet VCS
2025:

Organisationsmodellen och ledarskapet fr.o.m. 2016
fokuseras på följande komponenter:
-

Patienternas vårdprocesser
Serviceområden
Mätare och rapportering
Kundprocesser
Ekonomisystem

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

Revisionsnämndens kommentarer: I bokslutet 2016
noteras att det gångna året var förknippat med många
förändringar och en tid av introduktion av den nya
organisationsmodellen. Verksamhetens pro l har dock
långt följt nationella trenderna. En kraftfull förskjutning
mot allt öppenvårsbetonad verksamhet har förverkligats
under de senaste åren . Detta har varit ett medvetet val
som utrymmesproblematiken främjat. Om ledarskapet
noteras att mötes- och rapporteringsrutinerna allt bättre
har standardiserats, enhets- och chefsansvarstagandet
samt tidsplaneringen understrykts. Detta har resulterat
sig i en skärpt uppföljning av verksamhet och målstyrning .

Revisionsnämndens kommentarer: Bokslutet 2016
innehåller till många delar en allt mer speci cerad
rapportering om målstyrningens utfall. Medan de
förtroendevalda VSVD-organens mandatperiod 20132016 nu är på slutrakan, vore det varit ändamålsenligt att
styrelsen i detta skede skulle ha inkluderat i sin bokslutsrapportering en redogörelse om hur de långt på VCS
2025 programmet baserade strategiska målsättningarnas målsuppfyllelsegrad under mandatperioden har
förverkligats och hur lång vägen är till destinationen.

Året 2016 präglades av den kommande strukturreformen, sparåtgärder och genomförande av organisationsförändringen fr.o.m. 1.1.2016. Fullmäktige godkände år
2015 ett sparprogram om totalt 19 M€ och sparkraven
har lett till en tydlig kostnadsmedvetenhet redan under
2015. Budgetdisciplinen har tydligt fortsatt under år
2016 sas som en naturlig del av verksamhetsplaneringen.
Personalkostnaderna, den största utgiftsposten blev t.ex.
1,5 % lägre än budgeterat 2016 och 2,1 % lägre än 2015.
Utvecklingen avspeglas i följande tabell⁴ , där den egna
produktionens kostnader jämförts åren 2009-2016,
procentuella siﬀran avser förändringen 2015-2016.
Tabellens trendutveckling bör vidare relateras till hälsovårdens allmänna utvecklingsfaser, egna och regionala
serviceutbuds- och strukturförändringar mm. Exempel
på detta är bl.a. nedbantningen av sjukhusverksamheten
i Jakobstad.

3.2 Nationella landskaps- och
hälsovårdsreformerna - visioner för VCS
"Panta rhei kai ouden menei - Allt förändras,
inget är beständigt”(Herakleitus, ca. 500 f.Kr.)
Regeringens proposition till den nya landskapslagen,
sote-strukturlagarna och därtill hörande lagförändringar publicerades 21.12.2016 och riksdagsbehandlingen
sker under våren 2017. Det största bekymret för VSVD
utgjordes av en ändring av hälso- och sjukvårdslagen där
den omfattande jouren centraliserades till 12 sjukhus.

Källa: Chefsöverläkare Auvo Rauhalas kommentarer i kommunförbundets publikation"Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2016,
Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta."
Källa: SHQS auditeringsrapporten 2016: " Kostnadsmedvetenheten har ökat och allt bättre identi eras medlen för att behärska kostnaderna.
Funktionella förändringar och omorganiseringar har utförts för att göra servicen smidigare." Se närmare http://intra1.vsvd.local/globalassets/mediasairaalamme--vart-sjukhus/hallinto--forvaltningen/laatu/ulkoisen-auditoinnin-raportit/2016-vshp-laaduntunnusauditointi.pdf
⁴Källa: ekonomidirektör Lena Nystrands presentation för nämnden 21.2.2017
⁵ Se närmare: https://www.vaasankeskussairaala. /globalassets/hallinnon-tiedostot/forvaltning_hallinto/fullmaktigeprotokoll/2017/
2017fmge01till-kannedom_vcs2025.pdf
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Lagberedningens utvärderingsråd⁷ gav 13.2.2017 sitt utlåtande om regeringens proposition till lanskapsreformen och social- och hälsovårdens anordnandereform.
Rådet påpekade att reformens målsättningar berör
medborgarnas ställning och rättigheter gällande
jämställdhet, tillgång på service och kvalitet. Å andra
sidan är reformens centrala mål att signi kant dämpa
tillväxten av social- och hälsovårdutgifterna. Enligt
utvärderingsrådet borde propositionen mer konkret
belysa hur dessa för varandra åtminstone delvis motstrida
mål kan uppnås.

Vasa centralsjukhus hörde tyvärr inte till dessa 12, men
förväntas kunna bibehålla en normal samjour enligt
muntliga löften både från statsmaktens håll och centrala
beredningsmyndigheter. Likväl noteras att detta långt är
en arbetsfördelningsfråga inom ERVA-specialupptagningsområdet.
Kampen om att bevara vårt sjukhus och att utvidga
antalet fulljourande centralsjukhus till 12+1 pågick
intensivt i Österbotten under hela hösten 2016 och våren
2017. Totalt 69 158 insamlade namn som ett medborgarinitiativ sändes i mars till statsmakten för en ny behandling av VCS centralsjukhusstatus. Minimikravet är 50 000
insamlade namn för att ärendet ska behandlas av
riksdagen.

"VCS placerar sig bland de bästa sjukhusen i Finland när
det gäller t.ex. hjärninfarkt, höftfraktur och kranskärlssjukdomar. Förhoppningsvis påverkar detta hur vi ska
behandlas i närmaste framtiden. Om besluten grundar sig
på kvalitet, patientsäkerhet och eﬀektfullhet, dvs. de
faktorer som framförts tiotals gånger i de dokument som
berört vårdreformen, borde vi ha vårt på det torra" ⁸

Regeringen lämnade propositionen om social- och
hälsovårds- och landskapsreformen till riksdagen
2.3.2017. Målet med social- och hälsovårdsreformen har
varit att minska hälso- och välfärdsskillnaderna bland
befolkningen samt bromsa upp kostnaderna för tjänsterna med 3 miljarder euro fram till 2029. Samordning av
tjänsterna/ integrationen blir en stor utmaning om den
allt mer kritiserade valfriheten genomförs enligt regeringens lagutkast. Enligt Kommunförbundets utlåtande⁶
står det föreslagna sättet att uppfylla valfriheten inom
tjänsterna på basnivå och vissa tjänster på specialiserad
nivå genom bolagiseringsskyldighet och marknadsmekanismer i kon ikt med vård- och landskapsreformens
ursprungliga mål om likabehandling, integrering av
tjänsterna och mindre kostnader.

Ansvaret för att bereda landskapsreformen överförs den 1
juli 2017 till ett temporärt beredningsorgan. Gruppen
består av tjänsteinnehavare från de organisationer som
reformen berör. De förutsätts ha bra kännedom om sin
sektors förvaltning och verksamhet. Det temporära
beredningsorganet sköter om mycket konkreta uppgifter
- åtgärder för att grunda det nya landskapet. Organet
svarar för att organisera och leda beredningen i praktiken.
Enlig färska publikationen "Eﬀektiv tillsyn som en del av
social- och hälsovårdsreformen" ⁰ noteras att omfattningen och eﬀekterna är reformen av Finlands social- och
hälsovård banbrytande även internationellt sett. Det är

”Vården kan bli dyrare efter reformen” ⁹
I Österbotten är ungefär 350 personer engagerade i arbetet med vårdreformen. Bland de aktiva får reformen
kritik. Det mesta handlar om maktpolitik och sparåtgärder. Den lilla människan har glömts bort.
- Reformen är nödvändig och måste göras för att vi
ska kunna bevara en jämlik vård. Demogra ska
förändringarna gör att många kommuner helt
enkelt inte kommer att klara av att nansiera vården
- Reformen sporrar till nytänkande positivt kanske
man tillsammans kan hitta goda modeller
- Valfriheten är kanske en positiv sak så länge klienten
är frisk och det nns något att välja mellan. Det
kommer säkert att nnas en valmöjlighet i de mest
stadslika miljöerna, men på landsbygden kommer det
nog inte att nnas väldigt många producenter att
välja mellan

- Vårdreformen hade kunnat genomföras på ett annat
sätt. De senaste åren har det mest handlat om
maktpolitik, regionförvaltning och sparåtgärder.
Den lilla människan har glömts bort
- Vården riskerar bli dyrare, det nns inga bevis för att
reformen ska kunna ge inbespa-ringar. Man för fram
synpunkter som är baserade på tro och
förhoppningar, istället för att föra fram praktiska
lösningar och modeller
- Reformen kommer att göra vården mer
byråkratiserad , svåröverskådlig och dyrare

⁶ Källa: Kommunförbundets utlåtande om sote-valfriheten 9.3.2017.
⁷ Källa: Statsrådets kansli, lagberedningens utvärderingsråds utlåtande från 13.2.2017, se närmare http://vnk. /artikkeli/-/asset_publisher/
arviointineuvoston-lausunto-maakuntauudistusta-ja-sosiaali-ja-terveydenhuollon-jarjestamisuudistusta-koskevasta-hallituksen-esitysluonnoksestavalmist
⁸ Källa: chefsöverläkare Auvo Rauhala 3.3. 2017, närmare VSVD:s "intranet nyheter"
⁹ Källa: YLE/ÖSTERBOTTEN 8.3.2017. Nyheten baserar sig på en intervju med förändringsledaren för vårdreformen i Österbotten Göran Honga och
ordföranden för förändringsledningsgruppen i Mikaela Björklund
⁰ Statsrådets kansli, 1.3.2017 Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
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fråga om en omfattande strukturell och operativ
förändring där strukturerna för organiseringen, produktionen, styrningen och tillsynen samt verksamhetsmetoderna revideras. I syfte att uppnå målen för reformen är
det mycket viktigt att styrningen, tillsynen och information som möjliggör vårdval säkerställs.

Bilden nedan från tillsynspublikationen belyser enligt
revisionsnämnden den ytterst komplicerade styrningen
av social- och hälsovården enligt nya strukturreformen. I
publikationen noteras vidare att den realtida uppföljningen av funktionsdugligheten för vårt nuvarande social-
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Revisionsnämnden framställer sin djupa oro över hur man
på basen av bristfällig beredning och nuvarande svaga
databaser för verksamhetsstyrningen på statligt håll
avancerat så långt i beredningen av social- och hälsovårdens strukturreform. Prognosen för att VCS i samband
med sotereformen skall kunna bevara merparten av sin
serviceproduktion är dock relativt ljus.

och hälsovårdssystem totalt sett är ytterst bristfällig
gällande speciellt gällande servicekvaliteten och
patientsäkerheten. Uppbyggandet av en tillräcklig
databas är ytterst viktigt, brådskande och nödvändigt för
att reformen överhuvudtaget kan genomföras.

SOTE-FÖRENLIGHET 3/2017 ENLIGT FÄRSK VCS 2025 UPPDATERING

29/2017,sidantal 69, språk nska, se närmare http://vnk. /documents/10616/3866814/29_vaikuttava-valvonta-osana-sosiaali-ja-terveydenhuollonuudistusta.pdf/ﬀe32373-6827-4ce2-a22a-60469ﬀﬀ2c9?version=1.0
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4.
4. UTVÄRDERING AV DE INFÖR FULLMÄKTIGE OCH STYRELSEN
BINDANDE MÅLSÄTTNINGARNAS UTFALL
Följande resultattabeller är lånade från bokslutet 2016
och under dessa har revisionsnämnden kommenterat
måluppfyllelsen mm. (RN-kommentarer) inklusive
tra kljusläget.

De bindande verksamhetsmässiga målsättningarnas
utfall 2016 enligt målsperspektiv:

4.1. Kundperspektivet:
MÅL

MÄTARE (inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)
-

Patientkundbelåtenheten > 4,0 (skala 1-5) (F)
Kommunernas belåtenhet > 3.5 (skala 1-5) (F)
Kundrådets resolutioner 4 (S)
Bedömningen av vårdbehovet och vårdtillgången uppfyller kraven i
lag och ligger åtminstone på den nationella genomsnittsnivån (F)
Kvalitets- och patientsäkerhetsrapporten har behandlats (S)

Revisionsnämndens kommentarer:
* Patient-kundbelåtenhetens värde 4,7 (på skalan 1-5, målet var >4) är ypperlig, noteras ytterligare att man nu
även relatera till svarsvolym som garanterar en kvalitativ bedömning .
* Kommunernas belåtenhet (på skalan 1-5 var målet >3,5) kan ej korrekt påvisas ur antalet ringa svar som erhölls.
Enligt nämnden är förståeligt att kommunerna i rådande turbulensen främst fokuserar krafterna på den kommande
landskapsreformens och SOTE-fusionens arrangemang.
* Kundrådets resolutioner (målet var 4 resolutioner) har allt bättre fungerat som en eﬀektiv utvecklingsstimulator för VCS-kund- och patientservicen. Revisionsnämnden lyfter här fram två centrala förbättringsförslag från
olårets resolutioner: 1) "patientens kontrollista inför utskrivning", som utgör en processuell kompletterande
leanmekanism samt 2) upplysandet om konsekvenserna för VCS om mottagningstider annulleras i sista minuten eller
annulleras ej överhuvudtaget.
* Målet: "Bedömningen av vårdbehovet och vårdtillgången uppfyller kraven i lag och ligger åtminstone på
den nationella genomsnittsnivån" uppfylldes helt tillfredsställande. Den enda punkten där VCS var sämre än det
nationella jämförelsematerialets medeltal var %- andelen patienter som väntat på utredning av vårdbehovet mer än
90 dagar. Siﬀran i snittläget 31.12.2016 var 3,6 %, medan snittvärdet i landet var 3,4 %. Dock var väntetidsmedianen
för VCS enbart 31 dygn, som tyder på att problemet var långt specialitetsrelaterat. Nämnden noterar att
bokslutsrapporteringen här nog kunde vara mera informativ och belysa mer exakt i vilka målsättningar man lyckats
och i vilka man ej lyckats. Vårdbehovets och vårdtillgångens tryggande är elementära kvalitativa grundpelare i VCSproduktionen.
* Målet "Kvalitets- och patientsäkerhetsrapporten har behandlats" uppfylldes. Målets tilltänkta styreﬀekter
och mätbarhet kunde enligt nämnden vidareutvecklas och konkretiseras. Vad betyder rapportens behandling
konkret? Kan styrelsen på basen av behandlingen fastställa direkta kundrelaterade mål för följande år a la det
analogiska fastställandet som berör perspektiven processer och personal/lärande och inlärning?

4.2.Processer:
MÅL

MÄTARE (inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)
* Andelen köptjänster från Åbo universitetssjukhus ökar (S)
* Ofullbordade servicekedjor färdigställs (S)
* Lean-metoden används av 25 % av enheterna (S)
* Andelen klinikfärdiga patienter är under 0,3 % i kommunfaktureringen (F)
* Mätare för ledningen och förmännen har utsetts. (S)

Volymen av feedbacksvar ökade från 2540 (2015) till 4797 (2016). Som ett icke-bindande delmål ställdes att enheterna årligen erhåller minst 100
feedbacksvar. Detta mål uppnåddes av 26 enheter (46 % av alla enheter). Jämfört med år 2015 så förbättrades kundtillfredsställelsen från 4,6 till 4,7.
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Revisionsnämndens kommentarer:
* Målet "andelen köptjänster från Åbo universitetssjukhus ökar" förverkligades väl. Ökningen från år 2015 till
år 2016 var hela 46,2 % (2,2 ME). Under samma period ökade dock köpen från universitetssjukhusen totalt med 1,1
M€: en icke önskvärd utveckling. Huvudfaktorn var främst norra regionens ökning av indirekt köpservice via
Mellersta Österbottens sjukvårdsistrikt från Uleåborgs universitetssjukhus.
* Målet att "ofullbordade servicekedjor färdigställs" indikerar enligt bokslutet att målet uppnåddes. På
sjukhusets intranetsidor framställs 19 olika vård- och servicekedjor. Dock är både målsuppställningen i VEP 20162018 och rapporteringen i bokslutet onödigt diﬀus. Ur handlingarna eller resultatredovisningen framkommer inte
vilka och hur många servicekedjor man avser.
* Målet "Lean-metoden används av 25 % av enheterna" uppnåddes under året, medan man i bokslutet belyser
att 27 % av enheterna använt Lean . I den omfattande kvalitetsrapporten för år 2016 under rubriken Lean kunde
man dock ha belyst vilka enheter som i ol utnyttjat Lean-metoden eller hur utnyttjandegraden områdesvis
avancerat. Nu framgår ej någon djupanalys ur handlingarna. Revisionnämnden ställer frågan om utnyttjandet av
Lean-metoden är en toppstyrd eller enhetsstyrd angelägenhet?
* Målet "andelen klinikfärdiga patienter är under 0,3 % i kommunfaktureringen" uppnåddes ej, utan siﬀran är
0,8 % enligt bokslutet. Ifall man även beaktar den nya kategoriseringen av för yttningsfördröjningsdagar från i ol,
så var andelen för yttningsfördröjningsdagar dock 1,2 % av kommunfaktureringen (jmf. 1,6 % år 2015) . I VEP
2016-2018 nedskrivna strategiska visionen/kritiska framgångsfaktorn "Det nns längre inga
för yttningsfördröjningspatienter (tidigare sk. klinikfärdiga patienter)" synes enligt revisionsnämndens uppfattning
förverkligas först i samband med SOTE-integreringen.
* Målet "Mätare för ledningen och förmännen har utsetts"
rapporteras som uppnått. Rapporteringen har
successivt förbättrats och det nns goda förutsättningar för ett fortsatt utvecklande. Exreport-mätarbanken har
avancerat som ett ypperligt ledningsinstrument, dock kvarstår en hel nslipning för att systemet är fullt brukbart på
alla enhetsnivåer. Den genomförda organisationsförändringen förorsakar tillsvidare en del problem vid komparativa
årsjämförelser. Fördelen med Exreport är att de esta nuvarande sjukvårdsdistrikt använder systemet, varvid realtida
komparativ data är möjligt. Färska i bruktagandet av HR-rapporeringssystemet Analytics utgör framöver ett bättre
redskap för personalresursstyrningen.

4.3 Personal/lärande och förnyande:
MÅL

MÄTARE (inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)
* Resultatet i arbetshälsoinstitutets undersökning om välbe nnande i arbetet är bättre
än genomsnittsnivån hos de sjukhus som deltar i den (S)
* Förverkligandet av planen för kompetensutveckling (S)
* På enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det optimala området min. 50 % månaderna (S)
* På resultatenheterna har diskussioner förts i andan av ständig utveckling till 100 % (S)
* Utvecklingssamtal har hållits till 70 %

Revisionsnämndens kommentarer:
* Målet "resultatet i arbetshälsoinstitutets undersökning om välbe nnande i arbetet är bättre än
genomsnittsnivån hos de sjukhus som deltar i den" kunde ej mätas medan undersökningen ej utfördes år 2016 ⁴ .
* Målet "förverkligandet av planen för kompetensutveckling" förverkligades enligt bokslutsrapporteringen.
Även enligt personalberättelsen "sker kompetensutvecklingen sker systematiskt och planenligt", samtidigt med
betoningen om att varje anställd har ett eget uttalat ansvar för sin kompetensutveckling.
* Målet "på enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det optimala området minst 50 % månatligen"
förverkligades enligt bokslutet och vårdtyngden låg inom det optimala området 52 % månatligen. Nämndens
utvärderingar från tidigare år och kvalitetsrapporten dokumentation år 2016 belyser ett förhållande som återigen är
motstridig med bokslutsrapporteringen. Om tyngdpunkten på målet exakt ligget på ordet inom det optimala

Utvecklingen har varit positiv under år 2016, medan man i BS 2015 rapporterade att "Lean- metoder har använts av 20 % av enheterna (18/91 enheter)".
Under året togs i bruk/separerades åt två olika klasser av för yttningsfördröjningspatienternas vårdddagar: 1) för yttningsfördröjn./ allm.medicin och
som ny grupp 2) för yttningsfördröjn./ akutmed.allm. Totalt var för yttningsfördröjningspatienternas vårddagar i båda grupperna 2619 i ol (jmf. totala
siﬀran 3449 år 2015, alltså en nedgång på 24 %). Dygnfaktureringspriset för klass 1 var 726 € och 537 € för klass 2. Noteras att Vasa stads andel i båda
grupperna var ca. 80 %.
⁴ Här noteras som indikator sjukfrånvaroutvecklingen 2015-2016. Den sk. hälsorelaterade frånvaron i kalenderdagar /anställd steg från 15,1 (2015) till
16,6 (2016), men nästan hela ökningen åter nns i grupperna för de långa sjukledigheterna. Källa: Personalberättelsen 2016.
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området så blir måluppfyllelsegraden 36,7 %. Men om beräkningen omfattar även kategorin dagar under optimalt
så blir måluppfyllelsegraden 59,7 %. Styrelsen torde framöver ta ståndpunkt till vad som anses som korrekt data.

VCS 2016 VÅRDTYNGDEN , DAGAR I FÖRHÅLLANDE TILL OPTIMALT
FÖR 11 VCS-VÅRDENHETER, källa Kvalitetsrapporten 2016
Totalt 2016

3938

100 %

Över op malt

1586

40,3 %

OPTIMALT

1445

36,7 %

907

23 %

Under op malt

* Målet "på resultatenheterna har diskussioner förts i andan av ständig utveckling till 100 % " . Diskussioner
fördes på 64 % av enheterna enligt bokslutsrapporteringen. Samma förfarande citeras även i personalberättelsen:
"Nytt för år 2016 var att man dessutom på varje resultatenhet förväntades föra en gruppdiskussion, där man går
igenom uppställda mål och uppnådda resultat för enheten. Gruppdiskussioner fördes på 65 % av sjukhusets
resultatenheter."
* Målet "utvecklingssamtal har hållits till 70 %" . Utvecklingssamtal hölls med 71 % av personalen. Äntligen kan
nämnden notera att man lyckats nå det fastställda målet, som utgör en viktig komponent i genomförandet av VSVDstrategin och det praktiska ledarskapet under år 2016 för att trygga nya organisationsförändringen.

4.4. Ekonomi:
MÅL

MÄTARE (inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)
* Löneutgifterna ≤ de budgeterade lönerna (F)
* Räkenskapsperiodens resultat ≥ det budgeterade resultatet (F)
* Sjukhusets produktionspro l jämförs årligen med pro len hos motsvarande centralsjukhus (S)

Revisionsnämndens kommentarer:
* Målet "löneutgifterna ≤ de budgeterade lönerna" förverkligades väl.
* Målet "räkenskapsperiodens resultat ≥ det budgeterade resultatet" uppnåddes och resultatet blev 1 M€> än
budgeterat ⁵ .
* Målet "sjukhusets produktionspro l jämförs årligen med pro len hos motsvarande centralsjukhus"
.
Produktionspro lens jämförande med andra motsvarande centralsjukhus har enligt bokslutet utförts. Noteras att år
2015 hade man som mål att ”Vi ligger på minst 10/15 plats bland centralsjukhusen i produktivitet”. Nämnden är kritisk
till dylik nedgradering av en viktig mätbar målsättning. Vid tidpunkten för bokslutets uppgörande fattas lejondelen
av komparativ realtidsdata för verksamhetsåret 2016, varvid utvärderingen typiskt utförs ex post enligt några år
gamla uppgifter. Genom allt mer avancerade uppföljningsinstrument (t.ex. Exreport) som utnyttjas av kollegiala
centralsjukhus kan pro ljämförelserna framöver bli allt bättre och tidsenliga. Se dock nämndens sammanfattande
kommentar nedan.
Nedan kommenteras enligt bindningsnivån i VEP 2016-2018 kort de bindande anslagens/inkomsternas utfall ⁶

⁵ Resultatprognosen 10/2016 utvisade ett så stort överskott att styrelsen föreslog för fullmäktige att en medlemsrabatt på max. 9,6 M€ beviljas för år
2016. Samtidigt beslöt fullmäktige om en budgetändring så att inget överskott eftersträvas och att inga kommunandelar uppbärs för att nansiera
investeringar utan pengarna lånas i stället. Besluteten togs för att underlätta kommunernas ekonomi och rensa VSVD:s balansräkning innan
egendomen överförs via landskapet till ett nationellt bolag vid sote- reformen.
⁶ VEP 2016-2018 s. 15: "I budget och ekonomiplan godkänns de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. I budgeten upptas de anslag
som målsättningarna förutsätter. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till nettoverksamhetskostnaderna för den egna verksamheten,
netto nansiella intäkter och kostnader samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan I detalj är bindande.
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Sammandrag av de av fullmäktige fastställda bindande anslagens och beräknade inkomsternas utfall
Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailu

Budget
Talousarvio
2016

Bindande anslag - sitovat määrärahat
Egen verksamhet - Oma toiminta
Verksamhetskostnader - Toimintakulut
- vård i andra inrättningar - hoito muissa laitoksisa
Verksamhetskostn.för den egna verksamh. - Oman toiminnan toimintak
Verksamhetsintäkter exkl.medl.komm. - Toimintatuotot ilman jäs.kuntien maksu
Den egna verksamhetens nettoverksamhetskostnader
Oman toiminnan nettotoimintakulut

Finansiering - Rahoitus
Finansiella kostnader - Rahoituskulut
Finansiella intäkter - Rahoitustuotot
Finansiering netto - Nettorahoituskulut

Investeringar - Investoinnit
Investeringsutgifter - Investointimenot
Investeringsinkomster - Investointitulot
Nettoinvesteringsutgifter - Nettoinvestointimenot

Bokslut
Tilinpäätös
2016

Avvikelse
Poikkeama

%

220 333 016
35 472 900
184 860 116
-34 607 999
150 252 117

223 213 713,10
38 241 048,33
184 972 664,77
-35 157 282,53
149 815 382,24

2 880 697,10
2 768 148,33
112 548,77
-549 283,53
-436 734,76

1,3
7,8
0,1
1,6
-0,3

1 010 000
-110 000
900 000

937 132,05
-134 792,81
802 339,24

-72 867,95
-24 792,81
-97 660,76

-7,2
22,5
-10,9

27 532 600
27 532 600

17 158 200,24 -10 374 399,7 -37,7
-1 215 541,70 -1 215 541,70
15 942 658,54 -11 589 941,4 -42,1

* Målet "den egna verksamhetens nettokostnader" uppfylldes nästan exakt enligt målet.
* Målet " nansieringens nettokostnader" uppfylldes väl.
* Målet "nettoinvesteringsutgifter" uppfylldes väl.
Sammanfattning: Av de 17 bindande mätbara verksamhetsmässiga och ekomnomiska målen ovan uppnåddes helt
tolv (70,6 %), tre uppnåddes ej (17,6 %) och två målsättningar uppnåddes delvis eller nöjaktigt (11,8 %) ⁷ . Både inför
fullmäktige (klinikfärdiga) och styrelsen (diskussionerna om ständig utveckling) bindande målen förekom icke
fullbordade mål. De samtliga av fullmäktige fastställda bindande anslagen enligt tabellen ovan underskred
bindningsnivån.
Resultatet bör anses vara helt gott, men samtidigt noteras att måluppställningsmekanismen och
delmålsgraderingen utgör en ständig utmaning för VCS 2025 genomförandet med beaktande av social-och
hälsovårdsreformen.
Produktivitetsmålet enligt VCS 2025 bör konkret implementeras till en del av årliga verksamhets- och
budgetprocessen. Genom delmål och utfallsveri ering kan slutmålet mycket bättre uppnås. Enligt färskaste
uppskattningar ⁸ behöver VCS öka sin produktivitet med 13 % för att nå den nationella nivån. Specialitetsvis är
variationen 5 - 15 % och betyder att både vårddagar och elektiv öppenvård bör reduceras.

⁷ Noteras att tabellen ovan innehåller 18 bindande mål men medan arbetshälsoinstitutets undersök-ning ej utfördes år 2016, så gäller
utfallsutvärderingen ovan 17 målsättningar. Diskutabelt är dock huruvida det i verksamhetsstyrningen är ändamålsenligt att använda bindande
målsättningar utan årlig förankring.
⁸ Chefsöverläkare Auvo Rauhalas presentation för nämnden 21.2.2017.
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5.

Foto: Jouko Keto

5. UPPNÅENDET AV SERVICEOMRÅDENAS MÅLSÄTTNINGAR
2016 ENLIGT MÅLPERSPEKTIV
Efter organisationsförändringen fr.o.m 1.1.2016 produceras VCS-servicen enligt följande struktur:
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rapporteras som en sammanställning omfattande sju
serviceområden gällande vårdarbetet, varvid en
serviceområdesvis djuputvärdering är utmanande.
Problematiken är säkert under kontroll i samband med
att VCS 2025 processerna fortskrider och man bygger ut
Exreport-databasen och kan införa även serviceområdesvisa mätare.

Utanför strukturen ovanför nns ännu ett ansvarsområde,
"Akutmedicin/allmän medicin/ övrigt", m.a.o. specialiteter
som inte hör till specialsjukvården. Dock dokumenteras
och rapporteras via området bl.a. bindande målrelaterad
verksamhet såsom för yttningsfördröjningspatienternas vårddagar.
Fastän måluppställningen för serviceområdenas målsättningar enligt nedan ej är nedskrivna som bindande såsom
målen enligt kapitel 4 ovan, så kan vissa av målen nedan
även tolkas som bindande mål. Detta gäller då speciellt
patienttillfredställelsen, vårdtillgången och löneutgifterna. Nämndens kommentarer nedan gällande målperspektiven görs enligt modellen ovan och berör de sju
förstnämnda serviceområdena inom vårdarbetet.

Noteras att serviceområdena för försörjning och
förvaltning i den egna bokslutsrapporteringen ej längre
efterföljer målsperspektiven kund - processer- personal/
lärande och förnyande samt ekonomi, fastän dessa väl
kunde vara gemensamma för samtliga serviceområden.
Denna analogiska struktur torde med fördel kunna
implementeras i försörjning och förvaltning serviceområdenas styrrutiner. Strukturen var i bruk i BU/BS 2015,
dock så att de uppställda målmätarnas kvalitet och
mätbarhet kan kritiseras.

En märkbar skillnad till utvärderingen enligt den tidigare
organisationsstrukturen är enligt revisionsnämnden det
att serviceområdens "egna" mätbara målsättningar nu

5.1.Kundperspektivet:
MÅL

MÄTARE
* Varje resultatenhet får minst 100 kundkommentarer per år
* Patientbelåtenheten > 4.0 på en skala från 1-5
* Anmärkningar och kontakter som tagits med patientombudsmannen med anledning
av dåligt bemötande minskar
* En medlem av kundrådet eller någon annan kund involveras i utvecklandet av verksamheten
på varje enhet
* Varje serviceområde har en erfarenhetsexpert
* Antalet farliga situationer som drabbat patienter minskar

RN-kommentarer:
* Målet "Varje resultatenhet får minst 100 kundkommentarer per år"
ck 46 % över 100 kundresponser. Målet
uppnåddes av 25 enheter och 29 enheter ck ej kvoten fylld. Enligt kvalitetsrapporten är det ej lätt för alla enheter att
erhålla 100 responser om patientvolymen är liten. Kanske responsmålet i dessa fall kunde omändras till en viss %andel av uppskattad kund- eller servicevolym på årsnivå?
* Målet "Patientbelåtenhet > 4.0" uppnåddes väl och nådde uppföljningshistoriens bästa värde 4,7. En aning
förbryllande är att man i kvalitetsrapporten dock minskat på analysen av frågesvar från tidigare 20 till 12 frågor: nu
rapporteras t.ex. ej längre skilt läkarkårens och vårdpersonalens bemötande. Mer härom i feedbackkapitlet 6.
* Målet "Anmärkningar och kontakter som tagits med patientombudsmannen med anledning av dåligt
bemötande minskar" uppnåddes ej. Mera ingående härom i nedan i punk t 6.2.
* Målet "En medlem av kundrådet eller någon annan kund involveras i utvecklandet av verksamheten på
varje enhet" förverkligades delvis t.ex. via kundrådets aktiva samarbete med avdelning A3 och hudpolikliniken.
Dock saknar nämnden ytterligare fakta om hur många enheter i övrigt hade kundsamarbete på gång.
* Målet "Varje serviceområde har en erfarenhetsexpert" uppnåddes enligt bokslutet tra kljus delvis, medan
textförklaringen mer diﬀust belyser att "erfarenhetsexperterna har kunnat användas på alla enheter".
* Målet "Antalet farliga situationer som drabbat patienter minskar" uppnåddes enligt bokslutet delvis, medan
antalet som drabbar patienterna minskade från föregående år (1%) men antalet nära ögat händelser ökade
(med 1 %). Egentligen kan nämnden via kvalitetsrapporten erhålla besked om att förändringen av farliga/nära ögat
händelser 2015-2016 var tämligen minimal. Antalet anmälningar om farliga/nära ögat händelser minskade med
10,3 % jämfört med år 2015. Således fastän målet om att nära ögat andelen av farliga händelser skulle vara 70 % ej
uppfylldes (53 %), så minskade det faktiska antalet farliga händelser med 12,6 % och antalet nära ögat händelser
med 9,1 % jämfört med året 2015.
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5.2 Processer:
MÅL

MÄTARE
* Resultatenhetens processer nns på enhetens uppföljningstavla
* Vårdtillgången och genomströmningstiden verkställs inom ramen för de tider som fastställts
för huvudprocesserna > Väntar på vård > Väntar på utvärdering > Remissernas hanteringstider >
Förverkligad vård
* Speci ka mätare för vårdarbetet och målnivåer för dessa mätare nns dokumenterade
på uppföljningstavlan; dessa motsvarar de nationella rekommendationerna
* Varken kvantiteten eller kvaliteten i samband med processavvikelserna äventyrar patientsäkerheten

RN-kommentarer:
" Målet "Resultatenhetens processer nns på enhetens uppföljningstavla" uppnåddes ej helt, men resultatet
kan nog på enligt gammal skolbedömningspraxis tolkas som 9-.
" Målet "Vårdtillgången och genomströmningstiden verkställs inom ramen för de tider som fastställts för
huvudprocesserna"
uppfylldes ej för de 4 speci ka mätarna ovan, speciellt gällde detta mätaren "väntar
på utvärdering".
" Målet "Speci ka mätare för vårdarbetet och målnivåer för dessa mätare nns dokumenterade på
uppföljningstavlan" uppnåddes delvis, mätare nns på 70 % av uppföljningstavlorna.
" Målet "Varken kvantiteten eller kvaliteten i samband med processavvikelserna äventyrar
patientsäkerheten" uppfylldes delvis. Avvikelserna har identi erats och dessa har tidvis innehållit risker för
patientsäkerheten. Förbättringsåtgärder har även vidtagits, men nämnden efterlyser här samtidigt en analys/konkret
mätning av helhetsläget/omfattningen av processavvikelser eller annan komparativ data.

5.3. Personal/lärande och förnyande:
MÅL

MÄTARE
* Utbildningen av ansvarspersoner för evidensbaserad vård har påbörjats
* Etiska utbildningar, diskussioner och/eller avdelningstimmar minst 1 x per år och enhet
* Utbildningsdagarna ökas till 3 dagar/ arbetstagare
* Varje arbetstagare har använt en utbildningsdag till att bekanta sig med någon annan enhet,
med fokus på kundperspektivet
* 30 % av vårdpersonalen på bäddavdelningarna har deltagit i kinestetikutbild-ningen
* Uppgifterna är de nierade på nytt när det gäller ledarna för vårdarbetet

RN-kommentarer:
* Målet "Utbildningen av ansvarspersoner…" avancerade och 47 % av förmännen genomgick skolningen och
fortsatta skolningen är fastspikad.
* Målet "Etiska utbildningar, diskussioner och…" genomfördes till 100%.
* Målet "Utbildningsdagarna ökas till 3 dagar/ arbetstagare" kan ej utvärderas från bokslutet, medan
rapporteringen uteblivit. Ur personalberättelsen 2016 framgår dock att "antalet utbildningsdagar för personalen
uppgick 2016 till 8 196," vilket betyder en ökning på 1 085 dagar eller 15 % jämfört med 2015 och att antalet
utbildningsdagar per anställd var hela 3,6. Nämnden undrar även om målet att öka utbildningsdagarna till 3 är
relevant, medan personalberättelsen informerar om att antalet utbildningsdagar/ anställd under både åren 2014
och 2015 var exakt 3,0. Obalansen mellan utbildningsdagar/anställd bland de olika personalgrupperna är en aning
oroväckande ⁹ .
* Målet "Varje arbetstagare har använt en utbildningsdag till att bekanta sig med någon annan enhet, med
fokus på kundperspektivet" uppnåddes delvis. Målets arbetsnamn var "Genom kundens ögon" I bokslutet
rapporteras att 319 arbetstagare bekantat sig vården ur kundens synvinkel och sedan noteras att i själva verket är
antalet ännu större. Nämnden frågar sig vilka siﬀror och relaterat till vilken personalvolym man här vill eller skall föra
fram? I personalberättelsen rapporteras att "under året infördes ett system där vårdenheternas personal bekantade
sig med varandras verksamhet för att bredda kunnandet, öka förståelsen och utveckla verksamheten. Dagarna
uppgick till 280 stycken."
* Målet "30 % av vårdpersonalen på bäddavdelningarna har deltagit i kinestetikutbildningen"
uppnåddes till 87 %.
* Målet "Uppgifterna är de nierade på nytt när det gäller ledarna för vårdarbetet" uppnåddes enligt
bokslutet.
⁹ Utbildningsdagarna/anställd år 2016 bland läkare var 8,9, vårdpersonalen 4, undersökningspersonalen 2,2, förvaltningspersonalen 1,3 och bland
försörjningspersonalen enbart 0,7.
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5.4. Ekonomi:
MÅL

MÄTARE
* De förverkligade löneutgifterna och förändringarna i dem < budgeten
* Varje serviceområde har standardiserat minst tre verksamhetsrutiner
* Förhållandet mellan första-/åter-/ slutbesök/enhet. De mål som uppställts för verksamheten
har förverkligats till 100 %
* Verksamheten verkställs inom ramen för den planerade arbetstiden (ingen förkortning av köer)
inget övertidsarbete
* Planeringen är klar för centralisering av anställningen av reservpersonal, vårdpersonal
med tidsbestämda arbetsförhållanden och fyllande av akuta vikariebehov och kan tas i
bruk i början av 2017

RN-kommentarer:
* Målet "De förverkligade löneutgifterna och förändringarna i dem < budgeten" uppfylldes väl, gällande
vårdpersonalen till 97,8 % enligt bokslutet. Hela VCS-personalens löneutgifter förverkligades till 98,7 % och detta
torde analogiskt gälla de esta serviceområdena.
* Målet "Varje serviceområde har standardiserat minst tre verksamhetsrutiner" uppfylldes enligt bokslutet
och implementeringen fortgår. Nämnden efterlyser härvid en kompakt sammanställning, medan det är ytterst svårt
att från bokslutet och serviceområdenas egen rapportering hitta något om genomförandet av dessa rutiner.
* Målet "Förhållandet mellan första-/åter-/ slutbesök/enhet. De mål som uppställts för verksamheten har
förverkligats till 100 %" uppfylldes delvis.
* Målet "Verksamheten verkställs inom ramen för den planerade arbetstiden: ingen förkortning av köer,
inget övertidsarbete" uppfylldes delvis, inom tre av sju serviceområden tillämpades köavkortning och inom alla
sju utfördes övertidsarbete.
* Målet "Planeringen är klar för centralisering av anställningen av reservpersonal, vårdpersonal med
tidsbestämda arbetsförhållanden och fyllande av akuta vikariebehov och kan tas i bruk i början av 2017"
uppfylldes helt, planeringen skedde tidenligt och servicen startade som planerat.
Sammanfattning: Måluppfyllelsen för serviceområdens målsättningar uppfylldes helt nöjaktigt speciellt med
beaktandet att själva nya organisationsmodellen togs i bruk 1.1.2016 och era i planeringsskedet okända
mindre/större faktorer hade sin inverkan på nya verksamhetsformernas inarbetande.
Av de 21 uppställda målen uppnåddes enligt revisionsnämnden helt 7 (38 %), delvis eller nöjaktigt uppnåddes
13 (62 %).
Nämnden noterar även att många av serviceområdenas gemensamma målsättningar är sas av engångskaraktär eller
kan t.o.m. tolkas som åtgärder för att genomföra målsättningar eller att målnivån gäller enbart år 2016. I
fortsättningen rekommenderas att målsättningarna helst är av karaktären årligen återkommande eller skall uppnås
under en längre fastställd strategiperiod, t.ex. enligt VCS 2025 programmet. Detta kombinerat med ytterligare
mätarkonkretisering skulle underlätta utvärderingen av verksamhetens eﬀektfullhet både på årsnivå och under
verksamhets- och ekonomiplaneperioden.
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6.

Bilden ovan: den nya U-byggnaden är fem före färdig. ⁰

6. DIAGNOSTIKCENTRET OCH SERVICEOMRÅDET FÖR
SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER: MÅL OCH VERKSAMHET 2016
6.1. Diagnostikcentret
I den nya organisationsreformen delades den gamla
medicinska servicen i ett diagnostikcenter och ett
serviceområde för sjukvårdens stödfunktioner. Dessa
enheter har under 2016 utgjort ett av revisionsnämnden
speci ka utvärderingsområden.

Enligt VCS 2025 målsättningarna strävar dessa ansvarsområden till att verksamheten är kundorienterat,
eﬀektfullt och SOTE - förenligt. Målsättningarna uppnås
genom att utveckla processer och strukturer, i tabellen
nedan diagnostikcentrets speci cerade och delvis
förädlade målsättningar för år 2016:

⁰ Öppna dörrar hölls i U-byggnaden 20.3.2017. U-byggnaden erbjuder kunder och personal moderna och ändamålsenliga utrymmen. Följande
vårdenheter och verksamhet yttar till U-byggnadens utrymmen under maj/juni 2017. Verksamhet enligt våning: våning U0: isotopmedicin, våning U1:
Sjukhusapoteket och isotopmedicin (renrum). våning U2: barnpolikliniken (evakueringsutrymme) och våning U3: lung- och neurologisk poliklinik.
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PERSPEKTIV

MÅL

ÅTGÄRD

MÄTARE
OCH MÅLNIVÅ

KUNDEN

PROCESSER

PERSONAL/
LÄRANDE OCH
FÖRNYANDE
* En tillräcklig,
motiverad personal
* En välmående
personal

EKONOMIN

* Åtagande enligt ekonomiplan och uppställda
sparkrav (VCS 2025)
* Realistisk prissättning av
service och
undersökningar
* Fungerande apparatur
och system (hela VSVD)
* En realistisk budget enligt
* Servicen och bemö- * Enhetliga undersök- * Utbildnings- och
sparmålen
nings och praxisförfa- personalplan
tandet förverkligas
* Gemensamma avdel- * Utredande av de faktiska
randen säkerställs,
med hänsyn till
nings- och samarbets- kostnaderna och
gemensamma
patientens behov
möten, en lämplig
utvecklandet av
* Fungerande samar- elektroniska system
arbetsbelastning,
faktureringens
skapas
bete med äskande
konkurrenskraft
* Nödvändiga under- problemsituationer
enhet, kvalitativa
handläggstillsammans, * Prioriterade apparasökningsdirektiv i
remisser, aktuella
en tillräcklig introduk- turinvesteringar enligt
klarspråk, LEAN
tidsenliga direktiv
tion och information
livscykelmodellen
även på individnivå
* Skolningsrapport,
* Budgetuppföljningen
* Inga onödiga för* Patient/kundbelå* ERVA-nivåjämfönyade undersökningar, utbildningsmålet
tenheten >4/5
uppfylls
relserna
uppgifterna följer
* Köuppföljningen:
* Sjukfrånvaron,
* Funktionsförmågan för
patienten/kunden
kön överstiger ej
apparatur och system
* Feedbacken, under- utvvecklingssamvårdgarantimålet,
sökningarnas lyckade talen
förverkligandet av
genomförande som
vårdlöftet
planerat
* Verksamhetens
utgångspunkt är
patienten/kunden
* Tidsenlig och
ändamålsenlig
service/undersökningar

* Flexibelt samarbete
inom huset, fungerande samarbete med
primärvården och
universitetsjukhusen
* Prosesserna utvecklas
kundorienterat

Diagnostikcentret använder systematiskt även andra
mätare vid uppföljningen av verksamheten: Qprokundtillfredsställelsen, arbetsinsatsen och relationen mellan

visstids anställda och tillsvidare anställda, arbetssäkerhetsanmälningarna,annanstatistikgällande den egna
verksamheten och interna kostnadsuppföljningen.
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Revisionsnämndens sammanfattning: på basen av erhållen information om diagnostikcentrets verksamhet
konstateras att de centrala målen för år 2016 uppfylls väl enligt tabellen och tra kljusutvärderingen ovan samt
bokslutet 2016. Centret utvecklar aktivt sin eﬀektfullhet, konkurrenskraften utreds ständigt och LEAN-baserade
justeringar genomförs. ERVA-samarbetets utvecklande och nya ergonomiska utrymmeslösningar medför förbättrad
eﬀektfullhet. I likhet med era VCS-enheter rådde i ol ett underskott av läkare på centrets alla enheter. Detta i sin
tur leder till att köp- och konsulttjänster upphandlas för att garantera uppställda VCS-vårdprocessmål.

6.2. Serviceområdet för sjukvårdens
stödfunktioner (HPY)

I syfte att ersätta den verksamhet som bedrivits inom
resursenheten började man på våren 2016 planera en
speci k vårdserviceenhet . Oﬃciellt inledde den nya
enheten sin verksamhet i början av år 2017. Medan
vårdpersonalresurserna år 2017 utsätts för ett sparkrav
på 23 personarbetsår eller 0,8 M€, så får denna nya
resursenhet genast påvisa sin styrka att åstadkomma
inbesparingar/rationaliseringar genom att koncentrera
hushållandet och rekryteringen av vårdpersonalvikarier till ett och samma ställe. Den nya enhetens strategiska mål utgör enligt nämnden ett viktigt styrredskap för
inom VCS 2025 programmet:
* kärnverksamhetens och patientsäkerhetens
tryggande
* säkerställandet av vårdpersonaltillgången
och -tillräckligheten
* tydligheten och gemensamma reglerna
gällande vårdpersonaldimensioneringen,
-rekryteringen och -användningen
* förbättrandet av vårdpersonalens välmående
* höjandet av produktiviteten
* utökandet av personalens kunnande och mobilitet
* avdelningsskötarnas arbetstid frigörs till det
kliniska arbetets utvecklande

En ytterst viktig strukturell reform gjordes i samband med
grundandet av serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner. Under årens lopp har den enhetsvisa obalansen
mellan personalens vikarierekrytering/-användning och budgetanslag varit ett ständigt uppkommande tema.
Serviceområdet för sjukvården innefattade under våren
2016 följande struktur och koncentrerade administrativa
stödtjänster:

* Sjukvårdens stödfunktioner,
samkostnadsställe
* Resursenheten
* Patienttransportörer
* Patientservicepunkt
* Avdelningssekreterartjänster I
* Avdelningssekreterartjänster II
* Avdelningssekreterartjänster III
* Avdelningssekreterartjänster IV
* Patienjournalarkivet
* Apoteket
* Apoteket, ur bruktabna mediciner

HPY-MOTTOT:
”Där patienten nns, där nns även arbetstagaren”

Serviceområdets centrala måluppfyllelse i övrigt framgår ur följande tabell:
PERSPEKTIV

KUNDEN

* Kunderna var i
MÄTARE huvudsak serviceOCH MÅL- beställarkunder
NIVÅ
* Mätningen av
kundtillfredsställelse via en enkät
har planerats
* Samarbetet
mellan enheterna
och gränssnittarbetet har intensi erats
* Utvecklande av
förfarandesätt/
praxis

PROCESSER
* Processer har utvecklats inom
samtliga enheter
* Dataskyddsanvisngen har
implementerats och loggövervakningsprocessen förnyats
* I sjukhusapoteket togs under
hösten i bruk en handterminalsuppsamlingsteknik. Apotekets
utvecklingsverksamhet anknöts till
planering av verksamheten i nya
U-nybyggnaden
* Vid avdelningsekreterarservicen
påbörjades utvecklandet av
faktureringen
* Skrivcentralen har förstärkts
Planeringen av vårdserviceenheten (HPY) slutfördes

PERSONAL/ LÄRANDE
OCH FÖRNYANDE
* Personalstrukturen
har korrigerats:
visstidsanställda
vikarier har fått
tillsvidareanställning
vid HPY, avdelningssekreterartjänsterna
och sjukhusapoteket
* Skolningsaktiviteten
har stigit
* Utvecklingssamtalen
har förverkligats i
omfattande grad

Vårdserviceenhetens (HPY) vakansbotten är 133,5 vakanser och därtill vikarieanslag för ca 25 befattningar.
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EKONOMIN
* Betraktat från
ekonomiaspekten så höll
man sig inom
budgetramen
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7.
7. SERVICEOMRÅDENA FÖR FÖRSÖRJNING OCH FÖRVALTNING:
MÅL OCH VERKSAMHET 2016 FÖR HR-ENHETEN OCH
NÄRINGSCENTRALEN
Den nya, korta och koncisa personalstrategin för åren
2017-2018 bygger på följande fyra grundelement:

Serviceområdenas resultat utvärderas nedan på basen av
intervjuer med redovisningsskyldiga ansvarspersoner,
bokslutsuppgifter och personalberättelsen.

*
*
*
*

7.1. HR-enheten
"Fastän sjukhuset genomgår stora förändringar och framtiden innehåller många frågetecken, är det allt jämnt
viktigt att sjukhuset har tillräckligt med kompetenta,
motiverade och välmående anställda "

I det normala vardagslivet är enhetens mål att jobba med
HR-frågorna både generellt och i samarbete med samtliga enheter. HR-enheten betjänar t.ex. samtliga VCS-anställda inom det viktiga området "kunnande och utvecklande" via två utbildningsplanerare i syfte att
utveckla verktyg, stöda och följa upp kompetensutvecklingen enligt fastställda strategier och enhetsvisa behov.

HR-enhetens roll som en koordinerande stödenhet för en
balanserad personalresursering och -utveckling inom
VCS blir allt tydligare i sas ständig omvärldsförändring.
HR-enheten har aktivt arbetat med strategiskt viktiga
kärnområden:

HR-enheten sände under våren 2016 till samtliga förmän
infobrev i syfte att stimulera till aktivt hållande av
utvecklingssamtal. Noteras att VCS ej någonsin tidigare
uppnått det uppställda utvecklingssamtalsmålet, men nu
för år 2016 uppnåddes målet. För att framöver upprätthålla en positiv VCS-arbetsgivarimage så utförs nu allt
mer feedbackundersökningar hos VCS- medarbetare.

- arbetet för att skapa en god VCS-bild och pro len
som en attraktiv arbetsplats
- jobba för att de personalpolitiska målen kan
genomföras: bl.a. program för tidigt stöd,
TYKY-program och utvecklingsåtgärder på basen
av välmåendeundersökningar
Sjukvårdsdistriktets personalstrategi gällde till slutet av år
2016. Strategin omfattade en period på åtta år och innehöll en projektdel för de fyra första åren. Strategin var
uppbyggd kring fyra delområden: målinriktat ledarskap,
kompetenskapital, tryggande av personal- resurser och
utvecklande av arbetsgemenskapen. En ny kompakt
personalstrategi 2017-2018 har utarbetats inom personalsektionen för åren 2017-2018 i väntan på landskapsreformen och kommer till styrelsebehandling inom kort.
Antal
portioner
TOTALT
Sandviken
Roparnäs

2012

2013

2014

2015

622014
458452
163562

626861 577636 560340
451166 432642 421832
175695 153994 138508

Starkt och innovativt ledarskap
Kompetensutveckling enligt verksamhetens behov
Strategisk rekrytering
Välmående i arbetet Starkt och innovativt ledarskap

7.2. Näringscentralen
Näringscentralens målsättningar redovisas klassiskt i
form av producerade portioner. Nedan utvecklingen av
dessa prestationer, noteras att före 2016 producerades
portionerna både i Sandviken och Roparnäs före Roparnäskökets indragning:

MÅLET
2016
570000

Källa: Personalberättelsen 2016
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FÖRVERKLIGAT 2016
523999

AVVIKELSE
FRÅN MÅL %
-8,1

20152016 %
-6,5

Foto: Katja Lösönen

fortsatta rationaliseringsplaner är aktuella i väntan på
SOTE-reformens eﬀekter och psykiatriska vårdens
yttning till det framtida SOTE-huset. Nedan presenteras
näringscentralens kostnads- och intäktsutveckling 20122016, inga stora strukturella förskjutningar kan ännu
märkas. Noteras att siﬀrorna kräver en analys tillsammans
med prestationsändringarna ovan och produktionskoncentreringen till Roparnäs.

Näringscentralen uppnådde sina inbesparinsgkrav samt
rationaliserade sitt personaldimensioneringssystem
varmed dimensioneringen nu är belastningsberoende
(kalkyleras dagligen i realtid). Från tabellen ovan noteras
bl.a. öppenvårdsbetoningens märkbara eﬀekter på
målstidsproduktionen relaterat till BU 2016 och utfallet
under åren 2012-2015. Förnyandet av näringscentralens
kyl - och frysavdelningar inleddes under år 2016 och
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8. KVALITETS-, PROCESS- OCH VÅRDARBETSRELATERADE
ANSVARSOMRÅDEN INKLUSIVE PATIENTSÄKERHETEN
”Vi har även varit föregångare i kvalitetsarbetet. En patientsäkerhetskoordinator anställdes hos oss som första i hela Finland och hela
sjukhusets verksamhet har auditerats (utvärderats) redan fyra gånger under tre års intervaller.”

1. Intensivvårdens avdelning: arbetet för en evidensbaserad vård, nyttan för patienter och enhetens
sammanhållnings- och åtagandeanda i
utvecklingsarbete
2. Onkologiska polikliniken och strålbehandlingsavdelningen: optimeringsprocessen av lungcancerpatientens vårdkedja
3. A3-bäddavdelningen: checklistan för
patientens utskrivning

Nedan framförs vissa centrala axplock från kvalitetsrapporten för år 2016. Kvalitetssystemet SHQS togs i bruks
inom VCS redan år 2005 och inget annat komparativt
nationellt sjukhus har utfört en lika omfattande systematisk kvalitetsauditering. Den nuvarande år 2016 erhållna
SHQS-kvalitetscerti eringen är i kraft till 22.9.2019.
VCS årliga kvalitetstävling år 2016 var s.a.s. "öppen" utan
förhandsbestämt temaområde. Avsikten har varit att
nna nya arbetssätt som stöder patientvården och som
kan implementeras till ertalet arbetsenheter. Tävlingens
tre bästa enheter valdes enligt kriterierna nedan:

Det viktiga Lean-arbetet fortskred under året och 24 Leanexperter utbildades under hösten 2016 för att åstadkomma ett omfattande Lean-nätverk. Under året skedde en
uppföljning av 5 pågående lean-projekt. Man kan notera
att kvalitetstävlingens enheter ovan även väl representerar lean-arbetet.

SHQS = Social and Health Quality Servicesystem, som används av över 100 social- och hälsovårds-organisationer i Finland. Systemet bygger på årliga
självutvärderingar samt interna och externa auditeringar.
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stigande. Skillnaderna mellan tillbuds- och negativa
händelseandelarna har varit rätt konstant under åren. Av
de farliga händelserna utgör läkemedels- och vätskebehandlingen den största enskilda kategorin på 26 %. Under
hösten 2016 utfördes vid samtliga enheter en stickprovsgranskning av patientsäkerhetens prevalens/förekomsten av händelser och handläggningsrutiner av dessa
händelser. Granskningen utfördes av patientsäkerhetskoordinatorerna och avdelningsfarmaceuterna och är till
hjälp vid fortsatt harmonisering av patientsäkerhetsarbetet.

Patientsäkerheten har utvecklats väl, bl.a. kvalitetschefen
jobbar i dessa frågor direkt med samtliga enheter. Olika
riskkartläggningar utförs systematiskt och under år 2017
är huvudmålet att ytterligare optimera dokumentationen
av den patientsäkerhetsrelaterade verksamheten ⁴.
Patientsäkerhetsaspekten granskas i samband med alla
verksamhetsförändringar som en naturlig del av förändringarnas genomförande.
Anmälningsvolymen av farliga händelser sjönk av någon
anledning med 10,8 %, medan trenden tidigare tack vare
eﬀektiva uppföljnings- och rapporteringsinsatser varit

⁴ Projektet utförs i samarbete med Valvira och inom VCS jobbar 2 sjukskötare med projektet.
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9.
9. FEEDBACKEN
9.1. Kund-/patientfeedbacken
utgör responsen för dessa frågor en utmärkt bas för
utvärderingen.

Kund-/patientfeedbacken har klassisk varit god och utgör
ett av nämndens obligatoriska centrala utvärderingsområden. Det nuvarande responssystemet togs i bruk år
2014 och respons kan ges både i elektronisk form och
med pappersblanketter. Under olåret inkom totalt 4797
(jmf 2540 år 2015) responser. Data för bilden nedan är
hämtad från VCS-kvalitetsrapporten 2016 och belyser väl
vägen mot en allt bättre - nästan optimal respons.
Rapporteringen omfattar nu en analys av 12 ställda frågor
is stället för 20 ställda frågor under åren 2014-2015. Dock

Nämnden noterar att responsen av "vård och service på
eget modersmål" ck det högsta vitsordet bland alla
frågorna och responsen av "på enheten tog de hänsyn till
min familj och mina anhöriga" utvisar den bästa enskilda
responsförbättringen under åren 2014-2016. Feedbackvolymen under jämförelseperioden präglas dock av stora
variationer.
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Förutom svar på frågorna ovan så bestod responsen av
svar på allmänna vitsordet för VCS-servicen på skalan 410. Av totala antalet erhållna svar på 3723 så gavs 87 %
(jmf 76 % år 2014) av svaren för vitsordet 9 eller 10.

Revisionsnämnden noterar med tillfredsställelse att
feedbacksutvärderingen är en central kvalitetsprocess
inom VCS. Varje feedbacksvar behandlas av handläggare
inom berörda enheter som alla utsett handläggare både
för vård- och läkarsidan. Vid behov kan handläggningen
överföras till högre förmannanivå. Behandlingen av feedbacken inom vederbörande enheternas hela personal
ges regelbundet. Om kunden/ patienten eller anhöriga i
sin feedback så önskar så kontaktar enheten densamme
personligen.

Vad kan man då fånga upp från den stora responsvolymen och vilka åtgärder har man vidtagit för att utveckla
verksamheten på basen av feedbacken ⁵ ? Noteras att
volymen av vitsorden 4-5 är ytterst liten.
TOPPBETYG 9-10
(3253 svar)

RÄTT OK- SÄMRE
BETYG 6-8 (386 svar)

*
*
*
*

* Väntetiderna
* Dåliga erfarenheter av
språklig service
* Bemötandet
* Bristen på integritet
* Enskilda vårdrelaterade omständigheter
* Parkeringsproblem

God empatisk vård
Tacksamhet för erhållen vård
Belåtenhet för vård på svenska
Kvaliciferad/proﬀsig vård

* Dåligt bemötande från läkare
eller vårdpersonal
* Dålig information
* Ej erhållit svar på egna frågor
* Medverkan av medicine
studeranden
* Språkfrågor
* Väntan på fortsatt vård
efter hemförlovning

sammanställde en lista över de uppgifter patienten
behöver vid hemförlovningen. Kontrollistan kan nu
utnyttjas av andra VCS-enheter.

9.2. Feedbacken från andra källor
Nedan har nämnden analyserat annan central feedback
för VCS-verksamheten för år 2016.

Rådet har under året rekommenderat informerande av
sas motsatt feedback från VCS håll till medborgarna om
de negativa verksamhetseﬀekter sista stundens
annullering av mottagningstid medför för någon annan
kund som kunde ha fått nödvändig vård samt för VCS
produktion och ekonomi. I rådets sista resolution från
14.12.2016 kan märkas att rådets rådgivande kreativa
styrka redan växt till na proportioner. Nämnden tar
fram några axplock från resolutionen:

* Kundrådet har på ett förtjänstfullt sätt kompletterat utvecklandet av kundrelaterade processer inom VCS.
Nuvarande kundrådets mandatperiod avslutades vid utgången av år 2016 och som bäst efterlyses nya medlemmar för en ny verksamhetsperiod. Rådet har påverkat
många saker. Revisionsnämnden lyfter här fram rådets
samarbete med bäddavdelning A3 för att för patientens
behov skapa en kontrollista före hemförlovningen. Rådet

Frågan om hur
patienten
informeras i en
situation där en
remiss sänts till VCS
och patienten
skickas ett brev om
att hon/han
placerats i kö

DÅLIGT-SVAGT BETYG 4-5
(84 svar)

RÅDETS SYN :
* Om vården av patienten överförs från en poliklinik till en annan borde patienten
informeras om detta.
* Om remissen returneras till hvc, blir patienten då informerad om detta? Patienten borde
ha det lättare att komma till hvc utan att hon/han igen måste ställa sig sist i kön.
* Kallelsebreven upplevdes vara mycket likadana och kunde förtydligas
* Rubriken i brevet "du har ställts i kö" är en aning diﬀus. Det skulle vara bra att veta i vilken kö.
* I brevet står det Har du frågor två gånger. I brevet står det: FRÅGOR: Om ni har frågor".
En gång är nog.
* Informationen borde komma per brev, särskilt till äldre personer.
* Annulleringstider för de patienter som har möjlighet att komma med kort varsel och
som är exibla.
* Telefontiderna är för korta. De borde fås längre.
* Priset på besöket borde anges i kallelsen.

⁵ Källa: VCS-kvalitetsrapporten 2016
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* Rapporteringen om patientombudsmannens verksamhet 2016 innehåller en hel del intressant feedback.
Antalet kontakter till patientombudsmannen gällande
enbart VCS var i ol 438 (7 % tillväxt jämfört med år 2015).
De vårdrelaterade kontakterna utgör lejondelen av
kontakterna (> 60 %), varvid en jämförelse av utvecklingen av dessa ärenden är intressant. Redan under tidigare
år har nämnden i sina statistiktabeller använt en sk. "3
indikator mix"- mätare, som avser antalet kontakter till
patientombuds-mannen berörande 1) missnöje över
vården, 2) servicens smidighet och 3) vårdens säkerhet.
Om man framställer dessa siﬀror över en längre tidsperiod
kan man tydligt märka den generella tillväxten av
missnöje hos hälsovårdens kunder och patienter. Nedan
framförs dessa kontakter som en exemplarisk sammanfattning av de mångfaldiga kontakter till patientombudsmannen. Noteras bör även att själva patientombudsmannaverksamheten under årens lopp haft varierande
resurser och att VCS-produktionen och prestationsvolymerna ständigt utvecklats. Ökningen av speciellt
säkerhetsrelaterade kontakter är uppenbar och har en
direkt koppling till sjukhusets intensiva satsningar på
patientsäkerhetsarbetet.

Huruvida VCS 2025 målet om "den bästa klientupplevda
kvaliteten i Finland" har avancerat är i dagens läge svårt
att bedöma då analogiska kundtillfredsställelsemätare ej
existerar. I samband med SOTE-reformen har från olika
håll utlovats bättre uppföljningsinstrument och en del
nns redan på nätet, t.e.x THL:s webb-tjänst Palveluvaaka: sök, jämför och utvärdera social- och hälsovårdstjänster. Dock är innehållet blygsamt trots att den
existerat redan under era år.
* Webbtjänsten eSairaala ⁶har däremot nyligen i rask
takt blivit en av de mest intressanta jämförelsekällorna
inom området med tanke på framtidens allt viktigare
nationella producentjämförelser. Nedan framvisas
gra sk data om kundernas och hälsovårdsproﬀ-sens syn
på VCS kundservicen, kvaliteten, köerna och vissa andra
faktorer. Noteras dock att antalet VCS fortfarande är rätt
liten (41 st). Det allmänna vitsordet ⁷ för VCS är 86 %,
m.a.o. det nästbästa värdet bland sjukvårdsdistrikten.

Antalet kontakter till
POM gällande vården/
bemötandet 2011-2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%- ändringen
mellan åren
2011och 2016

MIX 3 av vårdärenden
1.Servicens smidighet
2. Missnöje över vården
3. Säkerheten

164
26
119
19

237
40
167
30

211
26
153
32

169
29
106
34

234
29
163
42

306
45
183
78

46 %
42 %
35 %
76

⁶ Se närmare Flowmedik Oy, https://www.esairaala. /toimijat/eid/vaasan-keskussairaala#info
⁷ Helhetsprocenten räknas på basen av fyra delområden (kundservicen, köerna, kvaliteten och arbetsbelåtenheten. För att erhålla 100 % krävs att enheten
inom samtliga delområden har de bästa poängen. Den sas svagaste enheten har de sämsta poängen av de sammanräknade delområdena.
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Så framt man spränger upp ovannämnda bild till dess olika delkomponenter samt även andra jämförelsetal, så ser läget ut som gra ken till vänster enligt 1-5 skalan:

En tredje intressant delkomponent i eSairaala databasen består
av de enskilda autentiska kundbedömningar som VCS erhållit och
som återges i bilagan 3.
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10.

Foto: Jouko Keto

10. NATIONELL STATISTIKPEJLING GÄLLANDE BEFINTLIG
VERKSAMHETS- , EFFEKTFULLHETS-, PRODUKTIVITETS- OCH
SJUKLIGHETSDATA
Vasa centralsjukhus placerar sig i topp bland Finlands
bästa sjukhus när det gäller eﬀektfullheten i vården
berörande t.ex. hjärninfarkt, höftfraktur och kranskärlssjukdomar, rapporterar nyligen tidningen Seura ⁸. Jämförelsen gjordes bland Finlands central- och universitetssjukhus, där VCS enligt grafen nedan är i topp bland 5

universitetssjukhus och 14 centralsjukhus under jämförelseåren 2013-2015. Jämförelsen gäller dödligheten
för tre utvalda sjukdomsgrupper fr.o.m. vårdens begynnelse under åren 2013-2015. Uleåborgs universitetssjukhus intar den nästbästa positionen efter VCS.

⁸ Uppgifterna baserar sig på THL:s dataregister från åren 2013-2015, som publiceras oﬃciellt senare som en mera omfattande grunddatabas. Enligt
THL:s forskningsprofessor Unto Häkkinen kommer THL:s standardisering av tidskriftskälldatan ej att påverka resulaten ovan. Se närmare källan:
https://seura. /asiat/ajankohtaista/testaa-miten-turvallinen-lahisairaalasi/?shared=1722786-590c17d0-500

Foto: Katja Lösönen
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Kommunförbundet utgav färsk statistik om sjukvårdsdistriktens olårsproduktion den 5.4.2017 ⁹och nedan
jämförs vissa centrala prestationer från materialet. Nedan
en bild som samlar ihop centrala frågor om produktionen ⁰ . Tillväxten av andelen skilda kunder/ serviceanvändare (+3,3 %) avspeglar VCS-verksamhetens utökade

öppenvårdsbetoning, separat från denna siﬀra
konstateras att enskilda kunder inom poliklinikverksamheten ökade med 5,1 % jämfört med år 2015. Noteras
även att förlossningarna i hela landet utvisar en sjunkande trend. Operationerna totalt inom VSVD minskade en
aning mera än i hela landet, se ytterligare den speci cerade tabellen "Sammandrag operationer" nedan.
FÖRSTA BESÖK/

FÖRSTA BESÖK ALLA BESÖK VÅRDPERIODER VÅRDDAGAR ALLA BESÖK %
2016

föränd.

2016

föränd.

2016

föränd.

antal

%

antal

%

antal

%

Södra Karelens svd

28408

-0,6

203806

-3,4

18635

Syd Österbottens svd

35876

-0,8

417681

1,6

23548

2,5 2373335

Sjukvårdsdistrikt

Helsingfors/ Nylands svd

1,9

167259

Kainuu svd

20424

-3,2

140260

5,3

14789

Centrala Tavastl. svd

33141

1,4

287440

6,0

27886

Mellersta Österbott. svd

18169

7,1

155291

11,4

14719

Mellersta Finlands svd

48593

4,0

311542

4,4

31814

Kymmenedalens svd

28281

1,0

213957

1,7

19584

Norra Savolax svd

53400

-4,7

487238

8,9

43104

Lapplands svd

27127

-1,9

170996

2,0

18928

Länsi Pohja svd

14459

8,7

146661

3,5

11185

Södra Savolax svd

26302

11,9

173658

9,0

173310

Norra Österbottens svd

75655

14,5

527713

2,8

52139

Norra Karelens svd

32690

3,3

297320

4,0

27674

Päijät Häme svd

40840

3,4

474051

5,6

40345

Satakunda svd

41645

2,8

449650

5,8

32271

Östra Savolax svd

10628

14,0

100456

-4,7

7687

Birkalands svd

80076

12,3

592188

2,9

75223

Egentliga Finlands svd

140201

-1,4

970072

4,2

60182

VASA SVD

35221

5,7 244291

3,2

23891

2,9 8737606

3,5

728173

TOTALT ALLA SVD

260537

1051673

2016 föränd.
antal

79809
107080
-0,7
785416
-1,2
69552
-4,1
96308
3,0
62350
-0,3
121654
1,1
105910
-4,3
171186
-0,6
79962
3,4
41899
9,0
72593
0,2
246728
0,2
116495
0,6
144317
0,6
136097
-13,8
37547
-1,0
307164
5,1
250418
-2,3 81616
-1,1 3114101
-2,6

1,1

%

-3,6
-3,0
-2,0
1,3
-1,9
3,2
-1,0
0,0
-3,2
-6,0
-7,2
6,0
-1,5
-4,4
-1,2
-2,6
1,1
-2,7
-8,2
-3,6
-2,6

13,9
8,6
11,0
14,6
11,5
11,7
15,6
13,2
11,0
15,9
9,9
15,1
14,3
11,0
8,6
9,3
10,6
13,5
14,5
14,4
12,0

⁹ Se närmare ”Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2016, yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta”
https://www.kuntaliitto. /sites/default/ les/media/ le/Sairaaloiden-ja-sairaanhoitopiirien-tammi-joulukuu-2016_0.pdf
⁰ Noteras att även den nationella databasen ej är felfri, gällande VCS kunder så innehöll tabellen felaktigt siﬀran för år 2015, men siﬀran har
här korrigerats enligt VCS egna svar till Kommunförbundet.
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andelen i hela landet. Procentandelen steg med 2,7 %
från år 2015 och bestyrker väl struktur- och processmålen
för att förbättra patientservicen, genomströmningen och
utrymmesoptimeringen. Sjukhusvis betraktat noteras
en hel del rätt påtagliga förskjutningar, som belyser
pågående strukturella omändringar, temporära produktionsutrymmessaneringar o.s.v.

Nedan jämförelsen av utförda operationer och sjukhusen
har här rangordnats enligt tabellens datafält "operationer
totalt". VCS hamnar här på plats 14. Det tidigare inom
VCS-verksamheten högt prioriterade målområdet
"andelen dagkirurgiska operationer av elektiva operationer" är fortgående högt och har den näst högsta

SAMMANDRAG OPERATIONER 2016
Operationer

Elektiva operationer

totalt

totalt

2016 föränd.

Dagkirurg. operationer

andel

2016 föränd. av alla

totalt

andel

2016 föränd. elektiva

Kirurgin

Kvinnos./förloss Örön/näsa/strup Ögonsjukd.

totalt

totalt

2016 föränd.

Sjukhus

antal

%

antal

%

%

antal

%

%

antal

%

antal

HUCS (Helsingfors

88297

-3,2

64551

-4,8

73,1

34184

-6,4

53,0

51439

1,1

ÅUCS (Åbo)

41801

3,8

31758

4,0

76,0

16915

7,0

53,3

18282

2,6

TAUCS (T-fors)

36778

2,4

25913

1,9

70,5

10973

-1,0

42,3

16242

UUCS (Uleåborg)

33291

-2,3

25242

-3,6

75,8

11209

-14,2

44,4

KUCS (Kuopio)

19964

2,3

14939

3,0

74,8

5395

0,7

Mellersta Finlands CS

16769

3,1

12372

2,9

73,8

7494

1,1

Päijat-Häme CS

14782

0,7

11512

0,3

77,9

7158

Satakunda CS

13046

-5,5

10272

-6,4

78,7

5442

SÖCS (Seinäjoki)

12834

-0,8

10438

0,1

81,3

5438

Norra Karelens CS

12375

-1,6

9396

-2,5

75,9

4867

Kymmened. CS

10119

-1,1

7959

-2,2

78,7

Tavastehus CS

9954

-1,3

7458

-0,8

Södra Karelens CS

9664

5,5

7673

8,0

9034

-4,1

7006

Lapplands CS

8109

-1,2

St Michels CS

6883

3,9

Länsi-Pohja CS (Kemi)

6440

MÖCS (Karleby)
Kainuu CS
Savonlinna CS

VCS

Alla sjukhus ovan

totalt

2016 föränd.

totalt

2016 föränd.

2016 föränd.

%

antal

%

antal

%

7860

-6,0

6264

-13,4

10989

-13,6

2444

-14,7

3472

-3,5

5954

16,1

5,5

2495

-6,1

2530

-8,7

5626

8,7

15534

-2,8

2356

-3,0

3019

0,6

4264

-12,9

36,1

11002

1,0

1319

-5,6

1359

4,6

2657

3,0

60,6

10322

7,6

1512

-4,2

1524

-0,9

1972

-8,6

-0,1

62,2

8996

1,2

1450

-7,1

996

4,6

3094

1,1

-11,6

53,0

8044

2,9

963

-12,5

1131

-0,5

2637

-12,2

-1,3

52,1

7775

2,6

1461

-2,6

927

-11,8

2403

0,7

0,2

51,8

6566

-3,1

972

-7,6

1046

1,3

2072

5,9

3790

-4,5

47,6

5663

6,0

698

-1,6

843

5,9

1713

-20,4

74,9

4720

1,4

63,3

6794

-2,1

888

-2,2

686

-8,0

1306

4,1

79,4

4078

9,1

53,1

6500

6,6

775

-4,9

732

17,5

1463

1,3

-0,4

77,6

4668

3,9

66,6

5568

-2,0

762

-10,0

744

-6,1

1195

9,3

6285

-0,7

77,5

3834

-2,1

61,0

5026

-2,8

653

2,2

443

4,5

1096

-1,6

5279

8,2

76,7

3279

5,8

62,1

4440

4,6

580

6,0

550

15,5

1101

-5,4

6,0

5408

7,5

84,0

3721

12,5

68,8

4060

4,0

580

20,1

739

14,6

860

19,8

5892

0,6

4557

2,2

77,3

2966

3,0

65,1

3676

2,7

580

-16,2

538

-13,1

823

10,9

5532

3,4

4090

2,5

73,9

2065

11,9

50,5

3741

7,4

613

-9,6

245

-8,2

694

2,7

3277

-10,1

2898

-1,0

88,4

1559

-9,7

53,8

1982

-8,4

160

-22,7

229

-3,4

533

-5,7

-0,3 275006

-0,6

75,4 143755

-1,9

52,3

201652

1,7

29773

-6,1

28017

-4,2

52452

-2,9

364841

Dylika prestationstabeller belyser speci ka utvecklingstrender både enligt specialupptagningsområden (ERVA)
och nationellt, men utelämnar tyvärr helt omfattande
sjukdomsrelaterade, kvalitativa och kundrelaterade
jämförelser av den typ man redan länge åstadkommit i

Sverige. Man kan säga att analyserandet tangerar
distriktets bindande mål om jämföra VCS produktionspro l med övriga centralsjukhusproduktionspro ler.
Tabellen nedan utvisar bl.a. minskningen av vårddagarna.

Se t.ex. SKL/Sveriges kommuner och landsting, “Vården i siﬀror ” och vidare i Socialstyrelsens rapport "En god vård" redovisas medicinska resultat,
patienterfarenheter, patientsäkerhet, tillgänglighet och kostnader: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/halsoochsjukvard.1563.html
Se även den pinfärska rankingundersökningen 1/2017 ”Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden”
: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-352-9.pdf?issuusl=ignore
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FÖRSTA BESÖK/

FÖRSTA BESÖK ALLA BESÖK VÅRDPERIODER VÅRDDAGAR ALLA BESÖK %
2016

föränd.

2016

föränd.

2016

föränd.

antal

%

antal

%

antal

%

Södra Karelens svd

28408

-0,6

203806

-3,4

18635

Syd Österbottens svd

35876

-0,8

417681

1,6

23548

2,5 2373335

1,9

167259

5,3

14789

Sjukvårdsdistrikt

Helsingfors/ Nylands svd

260537

Kainuu svd

20424

-3,2

140260

Centrala Tavastl. svd

33141

1,4

287440

6,0

27886

Mellersta Österbott. svd

18169

7,1

155291

11,4

14719

Mellersta Finlands svd

48593

4,0

311542

4,4

31814

Kymmenedalens svd

28281

1,0

213957

1,7

19584

Norra Savolax svd

53400

-4,7

487238

8,9

43104

Lapplands svd

27127

-1,9

170996

2,0

18928

Länsi Pohja svd

14459

8,7

146661

3,5

11185

Södra Savolax svd

26302

11,9

173658

9,0

173310

Norra Österbottens svd

75655

14,5

527713

2,8

52139

Norra Karelens svd

32690

3,3

297320

4,0

27674

Päijät Häme svd

40840

3,4

474051

5,6

40345

Satakunda svd

41645

2,8

449650

5,8

32271

Östra Savolax svd

10628

14,0

100456

-4,7

7687

Birkalands svd

80076

12,3

592188

2,9

75223

Egentliga Finlands svd

140201

-1,4

970072

4,2

60182

VASA SVD

35221

5,7 244291

3,2

23891

2,9 8737606

3,5

728173

TOTALT ALLA SVD

1051673

Den nationella jämförelsedatan i fråga om sjukhusens
produktivitet släpar alltid ett år efter, men kan med fördel
användas för att påvisa huruvida VCS är på rätt spår i sin
produktivetsförbättring. Jämförandet av VCS produktionspro l är ju ett viktigt årligen återkommande
gentemot styrelsen bindande verksamhetsmässigt mål
enligt VCS-verksamhets- och ekonomiplanen. Då man
betraktar produktiviteten enbart på 2015 årsnivå, så
hamnar VCS i centralsjukhusjämförelsen på sista plats
enligt bilden nedan. Då man söker förklaringar till varför
VCS påvisar en låg produktivitet så kan följande faktorer
framföras:

2016 föränd.
antal

79809
107080
-0,7
785416
-1,2
69552
-4,1
96308
3,0
62350
-0,3
121654
1,1
105910
-4,3
171186
-0,6
79962
3,4
41899
9,0
72593
0,2
246728
0,2
116495
0,6
144317
0,6
136097
-13,8
37547
-1,0
307164
5,1
250418
-2,3 81616
-1,1 3114101
-2,6

1,1

%

-3,6
-3,0
-2,0
1,3
-1,9
3,2
-1,0
0,0
-3,2
-6,0
-7,2
6,0
-1,5
-4,4
-1,2
-2,6
1,1
-2,7
-8,2
-3,6
-2,6

13,9
8,6
11,0
14,6
11,5
11,7
15,6
13,2
11,0
15,9
9,9
15,1
14,3
11,0
8,6
9,3
10,6
13,5
14,5
14,4
12,0

* VCS har hör till skaran av mest öppenvårdsbetonade
centralsjukhus, men kostnads-nivåns balansering
släpar efter
* VCS ansvarar för sin del för 75 % av specialsjukvårdens kostnader inom VSVD, det är svårt att få
bukt på kostnader som förorsakas via användningen
av andra sjukhus
Nämndens kommentarer: produktivitetens förbättring
har skett under år 2016 via strukturella lösningar och en
strikt budgetdisciplin, varvid positiv utveckling kan
förväntas inom de närmaste åren. Nämnden anser dock
att exakta primärt bindande specialitetsvisa produktivitetsförbättringsmål och processutvärderingar ytterligare behövs i verksamhetsstyrningen. Nuvarande bindningsmålet att anteckna produktionspro ljämförelser
till kännedom saknar speci cerade målnivåer och en
roterande styrfunktion.

* antalet för yttningsfördröjningsdagar samt en
riklig jourverksamhet hade ännu år 2015 en
sänkande eﬀekt på produktiviteten
* de somatiska specialiteternas serviceutnyttjande
har varit stort i jämförelse med andra sjukvårdsdistrikt
gällande huvudsakligen specialiteterna inremedicin,
kirurgin, gynekologin/ förlossningarna,
barnsjukdomar och neurologin.

Episoden är här slutresultatet av verksamheten och ligger nära begreppet vårdad patient och den samlade vården (loppusuorite). DRG-vårdperiodernas
sammanräknade produktivitet belyser produktiviteten för sk. mellanprestationer (välisuorite).
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CENTRALSJUKHUSENS PRODUKTIVITET 2015, SJUKHUSTYPENS
GENOMSNITTLITLIGA PRODUTIVITETSTAL = 100
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Följande bild antyder att VCS även numera uppnår
positiva resultat gällande utvecklandet/balanseringen av
kostnaderna i relation till serviceproduktionen enligt
THL-produktivitetsdata under åren 2011-2015. Medan
kostnaderna enligt tidigare jämförelser påvisat att
realkostnaderna inom samtliga centralsjukhus stigit klart
mindre än kostnaderna inom VCS och serviceproduktionen inom VCS legat klart under motsvarande siﬀra för

centralsjukhusen, så ligger VCS enligt 2015-jämförelsen
innanför den nationella medelvärdesgaﬀeln för alla
centralsjukhus . Fastän denna databas tidsmässigt
utesluter olåret och har sina svagheter ⁴ (felaktig
inputdata/kodning/ registrering mm.), så ger den en
summarisk helhetsbild och trend om VCS-produktionens
nationella position enligt valda jämförelsekriterier. De
senaste årens strukturella reformer och den strikta
budgetdisciplinen synes i bilden nedan.

Källa: THL publikationen ”Sairaaloiden tuottavuus 2015” ss. 8-10. Se närmare
https://www.julkari. /bitstream/handle/10024/132118/Tr6_2017.pdf?sequence=3
⁴ Se även färska publikationen ”Mitä tunnuslukuja sote-alueen johtamisessa tarvitaan?” av Petra Kinnula, Teemu Malmi ja Erkki Vauramo (KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö) från 2/2017, där man noterar att “THL:n tuottavuustilastointi sisältää sekä kustannustietoa että potilastietoa
eritasoisten sairaaloiden toiminnasta. Vertailu keskittyy sairaalayksiköihin. Sairaaloilla on alueellista työnjakoa: esim. keskussairaala tekee raskaita
leikkauksia, aluesairaala tekee päivä-kirurgiaa. Vaikka diagnoosit ovat samat, on potilasaineisto erilainen. Nämä ja muut tekijät vaikuttavat nykyiseen
tuottavuusvertailuun. Tarkastelunäkökulman pitää siis olla alueellinen, jossa huomioidaan kaikkien palvelutuottajien yhteisvaikutus.” http://kaks. /wpcontent/uploads/2017/02/Mit%C3%A4-tunnuslukuja-sote-alueen-johtamisessa-tarvitaan-1.pdf
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Foto: Katja Lösönen

Nedan ytterligare en av de färskaste uppdaterade THLsiﬀrorna (17.1.2017) gällande specialsjukvårdens
kostnadsindex mellan olika sjukvårdsdistrikt. Skillnaderna är markanta. Indexet belyser den somatiska specialsjukvårdens ålders- och könsstandardiserade regionala
kalkylerade episodkostnader per invånare. Till den
regionala episoden inräknas patientens hela specialsjukvård p.g.a. samma sjukdom oberoende i vilket sjukhus

eller sjukvårdsdistrikt vården erhållits. I de regionala
episoderna ingår även specialläk arledda H V Cenheternas öppenvårdsuppgifter samt patienternas
bäddavdelningsperioder i specialläkarledda HVCenheter samt privata sjukhus. Indexet belyser enligt THL
skillnaderna av vårdkedjornas enhetskostnader och
indexvärdet i hela landet är 100 för samtliga jämförelseår.

SOMATISKA SPECIALSJUKVÅRDENS KOSTNADSINDEX 2011
-2015 ENLIGT
SJUKVÅRDSDISTRIKT (källa THL
-Sotkanet)
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11.
11. MILJÖRAPPORTEN 2016

Miljöfrågornas korrekta hantering är en grunduppgift för
samtliga moderna organisationer och VSVD har förbundit sig att motverka klimatförändringen. Hanteringen av
miljöfrågor utgår från sjukvårdsdistriktets kvalitetssystem. Revisionsnämnden har under sin mandatperiod sett
det som sin grunduppgift att årligen utvärdera miljöarbetets resultat/utveckling inom VSVD. Rapportens
miljöindikatorer består av bl.a. vattenförbrukningen,
värme- och elförbrukningen, pappersförbrukningen i A4
och avfallsvolymen. Mätarna är relaterade till antingen
byggnadsvolymen (b-m3), vårdperioder eller sjukhusets
personalvolym och används även vid andra sjukhus, men
komparativ statistik nns ej till förfogande.

savtal men arbets- och näringsministeriet och som
övergripande mål fastställdes att distriktet uppnår ett en
energibesparing på 9 % innan utgången av år 2016. Ur
miljörapporten 2016 framgår ej huruvida målet har
uppnåtts och tabellens årliga siﬀror nedan kan ej direkt
jämföras p.g.a. tillväxten av fastighetsareal, uppvärmningskostnadernas årliga diﬀerenser, vårdperiodskillnader mm. Under senare tider har man aktualiserat att
distriktets mer eller mindre oanvända fastighetsytor
förorsakat energikostnader eller att ökningen av standardiserad värmeenergi beror på att ventilationen måste
vara i bruk 24/7 i D-, E- och X-husen p.g.a. dålig inomhusluft.

Nämnden ger VSVD:s miljöarbete ett gott vitsord för
systematiskt arbete och noterar följande framsteg och
utmaningar ur tabellen nedan. Energiförbrukningen per
vårdperiod och totalt synes utgöra den centrala tillväxtindikatorn. År 2012 ingick VSVD ett energieﬀektivitet-

Enligt andra tabellen nedan ökade antalet bäddavdelningsperioder med ca. 2 % mellan åren 2011-2016, men
gällande energiförbrukningen/vårdperiod så har nog
produktionsomständigheterna den centrala rollen.

MILJÖINDIKATOR

2011

Grovavfall , kg /vårdperiod
Nyttoavfall, kg /vårdperiod
Farligt avfall, kg/vårdperiod
Pappersförbrukning, A4/anställd

2012

2013

2014

2015

2016

3,19

3,96

2,92

4,22

1,50

4,45
23,07

23,97

32,78

31,20

29,81

31,06

0,68

0,66

0,44

0,58

0,81

0,80

2658

2717

2475

2042

2254

2360

1638

1687

1625

1830

1774

1985

56,01

59,19

51,49

57,50

63,60

59,64

35318

37470

35075

38271

38184

41864

4087

3207

3674

3582

3970

3728

Energiförbrukning, (el+värme)
kWh/vårdperiod
Standardiserad värmeenergi
kWh/bm3
FÖRBRUKAD TOTALENERGI

MwH

Vattenförbrukning, l/vårdperiod
Bränsleförbruk. fordon/
arbetsmask. liter ( = bensin + diesel)

20901

INGEN
SIFFRA

20367

20256

18856

2012

2013

2014

2015

2016

22212

21588

20913

21529

21094

VSVD 2011-2016
2011
Vårdperioder (VP), bäddavdelningsvård

20688
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12.

Foto: Jouko Keto

12. ÅRETS VSVD-FÖRNYELSEUTMÄRKELSE GÅR TILL ETABLERINGEN
AV VÅRDENS SERVICEENHET (HPY= HOIDON PALVELUYKSIKKÖ)
resurserna kan allokeras enligt mottot för vårdens
serviceenhet: "Där patienten nns, där nns även
arbetstagaren".

Revisionsnämndens förnyelseutmärkelse går denna
gång till den under år 2016 väl utförda etableringen av
vårdens serviceenhet, som oﬃciellt kunde köras igång
1.1.2017. Tidigare har nämnden årligen uppmärksammat olika enheter som utfört viktiga förnyelseprocesser
inom sitt ansvarsområde.

Nämnden fäster vidare uppmärksamhet på den frågan,
att det via HPY är möjligt att tydligt balansera den
stundom problematiska vårdtyngden och på så sätt
skapa förutsättningar för bättre välmående i arbetet.
Ytterligare kommer verksamheten att stimulera till
utvecklande av personalens kompetens, exibla
rörlighet mm. både utgående från organisatoriska och
individuella behov.

Utvecklandet av vårdpersonalens vikarie- och rekryteringsarrangemang är en central komponent i genomförandet av kostnadsnivåsänkningen och produktivitetsförhöjningen enligt VCS 2025-programmet. Av de
direkta lönekostnaderna utgjorde vårdpersonalen löner
50,4 % i ol. Förutom den ekonomiska aspekten är det
ytterst viktigt för både kunden och medarbetaren att
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13.
13. SAMMANFATTANDE BASUTVÄRDERING AV
VERKSAMHETSPERIODEN 2013-2016
Revisonsnämnden har på basen av sina tidigare utvärderingar-observationer och samtal med VSVD-ledningen
uppgjort en kompakt tabell enligt nedan om de ärenden
som centralt präglat VSVD-verksamheten under åren

2013-2016. Tabellen bör dock tolkas som en selektiv
helikopterutvärdering och ej som en uttömmande
analys.

ANNAT-ALLMÄNNA
OBSERVERATIONER HÄNDELSER

UVB ÅR
2013
2013

2013

2013

2013

2014

2014

Anordnandeplanens styrförmåga
Hjärtkirurgifrågans behandling inom
VSVD skapade oro och hade eﬀekter
på VCS:s image. Ärendets beredning
och verkställighet inför fullmäktige
haltade
Revisionsnämnden förväntar sig att
en fastighetspolicy utarbetas i
enlighet med SHQS-auditeringsrapporten (”en långsiktig strategisk
utrymmeshanteringsplan skall
uppgöras”)
Revisionsnämnden förväntar sig att
styrelsen och operativa ledningen
analyserar varför de ekonomiska
målsättningarna enligt VSVD-strategin 2009-2012 ej uppnåddes och
framför en konkret korrigeringspolicy
Utvecklingssamtalen bör hållas i
enlighet med målsättningar –
problem med detta har förekommit
under perioden 2013-2016
Samarbetet med hvc:na och
kärnuppgiftsprojektet fungerar enligt
planerna

Rapporteringen av riskhanteringens
och den interna kontrollens
anordnande och framtida risker
kunde förbättras och ansvaret
delegeras. Ägarstyrningen bör
förtydligas inför den trängda
situation som ägarkommunerna
be nner sig i

Kundrådets införande
Revisionsnämnden är nöjd med de
insatser man verkställt för att
uppfylla vårdgarantiförpliktelserna,
VCS tillhör de bästa bland
centralsjukhusen
VSVD erhöll sin tredje
kvalitetscerti ering som bevis på ett
systematiskt och väl utfört
kvalitetsarbete.

Patientfeedbacken är av hög klass år
efter år. Ägarkommunfeedbacken är
generellt god men kommunerna
anser att möjligheterna att styra
processen är ringa. Infobytet bör
utvecklas.

”År 2013 var det år då vi
inte hade någon strategi”
och kärnprojektet kunde ej
genomföras medan sparprogram infördes

VCS- säkerhetsarbetet erhöll
nationella säkerhetspriset inom
social- och hälsovården.
En aktiv satsning på elektro-niska
handläggningsprocesser har pågått
under alla år - t.ex. är alla HRprocesser nu elektroniska

Hjärtkirurgifrågan aktuell revisionsnämnden
involverad

Bygget av Y- ygeln för primär- och
specialsjukvårdens jour,
observationsavdelningen och
dagkirurgin blev klart i början av
2014 och utgör i dag en fungerande
helhet

Hjärtkirurgiverksamheten
var avbruten från mitten av
juni till slutet av året.
Fullmäktige beslöt att
bevilja medel för
verksamheten för åren
2015 och 2016
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UVB ÅR
2014

Utvecklingssamtalsprocessen
fungerar ej enligt uppställda
mål – enhetsvisa skillnaderna är
stora.

VCS 2025– ett aktivt
strategiarbete
återupplivas > styr aktivt
utvecklandet

2015

Fastighetsbeståndet kräver stora
investeringar och vårdverksamhetens koncentrering – framtidens
osäkerhet bromsar rationella
nyinvesteringar
Processesutvecklandet: processmålen utgör framtida utmaningen
bland målsättningarna. Processer
har en stark anknytning till dyr
produktion och sämre
genomströmning
Inbesparingarnas genomförandefart var delvis orealisk , dock är 11%
nivåinbesparing på sikt ett måste
Inomhusluftproblematiken i en
föråldrad fastighetspark utgör ett
ständigt problem
Alla riksomfattande ITC-projekt
(KANTA mm.) släpar efter/
fortskrider för långsamt
Inom tekniska sektorn bör ett
fungerande kostnadsredovisningssystem utarbetas

Målstyrningen fokuseras på
balanserad ekonomisk
hushållning och kund /patient
synen; medför en stark
organisatorisk reform
LEAN-mekanismen har
stabiliserats till en central del av
VCS 2025 > utgör ett ypperligt
processförbättringsmedel

2015

2016

2016

2016

2016

2016
2016

För yttningsfördröjningsdagarna
utgjorde fortgående en utmaning.
Problemet berör Vasa.

2016

2016

2016

2016

2016

Mätartavlorna har uppgjorts på
samtliga enheter. Vårdsidans mål
”genom kundens ögon” lyckades ej
helt (en dag på någon annan enhet
med fokus på kundperspektivet)
VCS ”kvalitetsstig” kan sägas vara
den bästa i Finland då sjukhuset
beviljas den ärde SHQS-kvalitetscerti eringen som är i kraft t.o.m.
22.9.2019. Redan 2005 valdes SHQS
till vårt kvalitetssystem.
Ägarkommunernas belåtenhet
kunde ej mätas.

Beslut om gemensamt SOTE-hus
fattas, äntligen får Roparnäs
integreringen fart.
Kvalitets- och patientsäkerhetsprogram införs
För yttningsfördröjningsdagarna reduceras, men volymen för
2016 är ej tillfredsställande.
Tekniska sektorns eﬀektfullhetsökning/måluppfyllelse
påvisar goda resultat
Vårdkvalitet och /-resultat på
nationell toppnivå
Samjourens verksamhet har
stabiliserats

Lärdomarna från hjärtkirurgibehandlingen 2014: stora omstrukteringar kräver en bred
riskanalys- framtidsprogram –
helhetsstrategi som underlag
för snabba förändringar av
patientvården.
Hjärtkirurgiverksamheten
inleds åter 12.1.2015

År 2015 var det år då man
kunde börja tala om kunder och
inte bara om patienter

SOTE-reformens osäkerhet och
fulljourstvisten bromsar
utvecklandet
Hjärtkirurgiverksamheten
avslutas i december 2016.

För yttningsfördröjningssdagsproblemet elimineras i
samband med SOTE-reformen.

Arbetshälsan prioriteras. Personalens välmående följs upp med
2 års intervaller
Vårdens serviceenhet uppbyggs
för att optimera patientvårdens
allokering

Helhetsorienterade
riskbedömningar görs i samband
med betydande förändringar.
Regelbunden och högklassig
riskbedömning av patient – och
fysisk säkerhet.
Patientvårdens och ekonomins
uppföljningssystem fungerar allt
bättre och kan bättre styra
produktionen (Exreport mm.)
MEDBIT-fusionen tryggar långt
framtidens ITC-utveckling
/behov fr.o.m 2017
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Tydliga rutiner har
implementerats hur man ska
reagera på farliga situationer
–exakt uppföljning –Hai Pro

T.ex. på vårdsidan har man
varannan vecka möten, där
verksamhetsrapporteringen är
ett konstant styrredskap

UVB ÅR
20172025
VISIONER

20172025
VISIONER

20172025
VISIONER

20172025
VISIONER

20172025
VISIONER

VCS hör inte till de 12 centralsjukhus
som ges en omfattande jour

Förlusten i samband med fulljoursavgörandet medför sannolikt mindre negativa konsekvenser än väntat. Enligt den
uppdaterade hälso- och sjukvårdslagen är VCS ett jourhavande centralsjukhus med 40
specialiteter och med jourverksamhet inom 10-12 specialiteter.
Produktivitetsmålet enligt VCS 2025 VCS kan och bör nå de mål som
bör konkret implementeras till en del fastställts i VCS 2025: en SOTEav årliga verksamhets- och
förenlig verksamhet, bästa
budgetprocessen. Genom delmål
kundupplevda kvaliteten i
och utfallsveri ering kan slutmålet
Finland och bättre kostnadsmycket bättre uppnås.
eﬀektivitet.
Beträﬀande SHQS har man beskrivit
en hel massa processer – men det
nns mycket att göra för att få dem
levande. LEAN- loso n strävar till
att vi gör något bättre än tidigare
och det gäller att få alla att jobba och
använda processer och sedan
jämföra arbetets utförande mer
komparativt.

HR-rapporteringen får ett
fungerande uppföljningssystem
2017 (Analytics), som hjälper
förmännen att styra/optimera
resurserna

Patientsäkerhetssystemet utgör
år 2017 ett stort projekt och
målet är att få dokumenterat allt
som händer i dessa frågor inom
VCS. En kundinriktad process är
utgångsläget i all VCS-verksamhet.
Investeringsbeslut gällande
Österbottens SOTE-hus betyder
att primärvård, specialistvård,
socialvård, privat vård,
psykiatrisk vård kan
samverka i samma byggnad.
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Förändringen anses beröra
max 100 patienter. Via
framtida ERVA-arbetsfördelningen kan det mesta
omskötas inom det egna
specialupptagningsområdet.

Genom valfriheten,
digitaliseringen och övriga
reformer är framtiden full av
möjligheter. I början av år
2017 inleds en noggrann
kartläggning av dessa
möjligheter.
Vårdens serviceenhet inledde
sin verksamhet 1.1.2017 och
målet är att kunna allokera
vårdpersonalens tillgång och
tillräcklighet på ett optimalt
sätt.

Foto: Jouko Keto
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14. DEN INTERNA KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN
Anvisningen för intern kontroll och god ledning och
förvaltning i VSVD uppdaterades 15.12.2014 och förvaltningsstadgans uppdatering godkändes av VSVD-fullmäktige 20.3.2017 så att stadgan träder i kraft 1.6.2017.
Den nya förvaltningsstadgan förstärker även den interna
kontrollens och riskhanteringens mekanismer enligt
KomL skärpta krav.

en strukterad rapportering enligt Balanced Scorecardmodellen införts och rapporteringsskyldigheten har
utvidgats till överskötare och avdelningsskötare. Enligt
revisionsnämnden torde denna Balanced Scorecardrapportering primärt gälla de verksamhetsmässiga och
ekonomiska målsättningarna men ej speci kt den
interna kontrollens och riskhanteringens objekt.

I SHQS-auditeringens slutrapport 2016 noteras att den
interna kontrollens eﬀektfullhet uppföljs under budgetåret i samband med delårsrapporterna. Inom de olika
ansvarsområdena utförs intern kontroll på olika sätt, men
dokumenteras ej och förmans kontroll av tjänstemannabeslut utförs ej. Fr.o.m. början av år 2016 har direktiv om

Revisionsnämnden noterar att antalet rättsprocesser
under år 2016 påvisar en tillväxttrend, alternativt har
rapporteringen om dessa utvecklats. Nämnden har
speci kt under år 2016 följt med vissa rättsfall och noterar
att dylika fall skadar VCS:s image/arbetsgivarbild.

Revisionsnämnden noterar att den interna kontrollen och riskhanteringen inom den patientrelaterade verksamheten fr.o.m. hösten 2016 är av ytterst hög klass. Regelbundna riskbedömningar inom alla VCS- serviceområden utförs,
dokumenteras och rapporteras inom hela organisationen. I samband med grundandet av den nya vårdserviceenheten (HPY) har man på ett föredömligt sätt förebyggt riskerna med att koncentrara vikarie- och rekryteringsarrangemangen.
Inom enheterna utförs regelbundna dokumenterade kontroller av klassiska HR-intern-kontroller: behörighetskontroller, löneubetalnings- och resetillståndsrutiner. Den utgivna handboken för förmän samordnar rutiner och
praxis, härutöver utges på intranet kompletterande tilläggsinformation vid behov. Förmännen kommer även i snar
framtid att få ett nytt bättre verktyg för bl.a. löne-och frånvarorapporteringen (Analytics).
Nämnden har tidigare under åren önskat att regelbundna dokumenterade riskbedömnings- och hanteringsprocesser framöver omspänner hela VCS-verksamheten inom samtliga ansvarsnivåer och integreras till en del av VCS 2025
styrprocessen. Enligt dokument nämnden erhållit så pågår inom VCS nu omfattande uppdateringar av ansvarsområdesvisa riskkartläggningar. Helhetsbilden av en helhetsorienterad VCS-riskhanteringsprocess är ytterst positiv.

37

15.

Foto: Katja Lösönen

15. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
5) Feedbacken från olika källor ovan påvisar att VCS
placerar sig bland de bästa sjukhusen i landet
gällande vårdresultaten av centrala folksjukdomar
och att patient- och kundtillfredställelsen är
av toppnivå.
6) VCS-helhetsresultatet för år 2016 bör anses vara helt
gott. Samtidigt utgör målsättningsmekanismen en
ständig utmaning för VCS 2025 genomföran
det med beaktande av social-och
hälsovårdsreformen.
7) Produktivitetsmålet enligt VCS 2025 bör
implementeras till en del av årliga verksamhets- och
budgetprocessen. VCS bör öka sin produktivitet
med 13 % för att nå den nationella nivån.
Specialitetsvis är variationen 5 - 15 % och betyder
att både vårddagar och elektiv öppenvård bör
reduceras. Nämnden ställer här frågan om det
nuvarande bindande målet om att "sjukhusets
produktionspro l har jämförts motsvarande
sjukhus" har tillräcklig styrkraft?
8) Måluppfyllelsen för serviceområdens målsättningar
uppfylldes helt nöjaktigt. Av de 21 uppställda målen
uppnåddes enligt revisionsnämnden helt 7 (38 %),
delvis eller nöjaktigt uppnåddes 13 (62 %). Många
av serviceområdenas gemensamma målsättningar
är av engångskaraktär/åtgärder för att genomföra
mål/ målnivån gäller enbart år 2016. Nämnden
rekommenderar att målsättningarna är årligen

Sammandrag av revisionsnämndens centrala
observationer och rekommendationer:
1) Revisionsnämnden framställer sin djupa oro över
hur den nationella bristfälliga beredningen på
basen av nuvarande svaga databaser avancerat
så långt.
2) En allt mer öppenvårsbetonad verksamhet
har förverkligats under de senaste åren inom VCS.
Rapporteringsrutinerna har standardiserats, enhetsoch chefsansvarstagandet poängterats och detta
har resulterat sig i en skärpt uppföljning av
verksamhet och målstyrning. Vägen mot VCS
2025 programmets centrala mål har förkortats.
3) Då de förtroendevalda VSVD-organens
mandatperiod 2013-2016 nu är på slutrakan,
vore det varit ändamålsenligt att styrelsen i detta
skede skulle ha inkluderat i sin boklutsrapportering
en redogörelse om de strategiska målsättningarnas
målsuppfyllelsegrad enligt VCS 2025.
4) Av de 17 bindande mätbara verksamhetsmässiga
och ekonomiska målen ovan uppnåddes helt
tolv (70,6 %), tre uppnåddes ej (17,6 %) och två
målsättningar uppnåddes delvis eller nöjaktigt
(11,8 %). Både inför fullmäktige (klinikfärdiga) och
styrelsen (diskussionerna om ständig utveckling)
bindande målen förekom icke fullbordade mål.
Samtliga av fullmäktige fastställda bindande anslag
underskred bindningsnivån.
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återkommande eller skall uppnås under en längre
fastställd strategiperiod enligt VCS 2025
programmet.
9) VCS har varit föregångare i kvalitetsarbetet bland
sjukhusen. Sjukhusets verksamhet har auditerats
redan fyra gånger under tre års intervaller.
10) Serviceområdena för försörjning och förvaltning
följer ej såsom tidigare i bokslutsrapporteringen
målsperspektiven kund-processer-personal/lärande
och förnyande samt ekonomi, fastän dessa väl
kunde vara gemensamma för samtliga
serviceområden.
11) Revisionsnämndens förnyelseutmärkelse går denna
gång till den under år 2016 väl utförda etableringen
av vårdens serviceenhet, som oﬃciellt inledde sin
verksamhet 1.1.2017 med mottot "Där patienten
nns, där nns även arbetstagaren".
12) Den interna kontrollen och riskhanteringen inom
den patientrelaterade verksamheten är av hög

klass. Omfattande uppdateringar av
ansvarsområdesvisa riskkartläggningar pågår som
bäst och bedömningen av dessa helhetsorienterade VCS-riskhanteringsprocesser är
ytterst positiv.
13) Under sin mandatperiod har revisionsnämnden
samt era tidigare nämnder påtalat psykiatrins
integrering med stamsjukhuset. Investeringsbeslutet 2017 gällande Österbottens SOTE-hus
betyder att primärvård, specialistvård, socialvård,
privat vård och psykiatrisk vård äntligen kan
samverka på bästa möjliga sätt.
14) Sammanfattningsvis gällande
verksamhetsperioden 2013-2016 noteras att VCS
2025 programmets djärva förnyelsemekanismer,
satsningarna på en patientfokuserad verksamhet
och det väl etablerade SHQS-kvalitetssystemet har
tryggat en högklassig regional social- och
hälsovård.

Slutbedömningen: I sin grunduppgift har sjukvårdsdistriktet lyckats väl. Revisionsnämnden bedömer att de
verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar samkommunfullmäktige fastställde år 2016 har uppnåtts väl
och att en sammanfattande basutvärdering av nämndens hela verksamhetsperiod 2013-2016 påvisar en stark
organisatorisk förnyelseförmåga med VCS 2025 programmet som ledstjärna.
Denna berättelse ger vi till samkommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens 121 § som en bedömning av
förverkligandet av de av fullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin år 2016 och som en komprimerad
utfallstabell över fullmäktigeperioden 2013-2016.

Vasa, den 25 april 2017

Revisionsnämnden för Vasa sjukvårdsdistrikt

Bengt Kronqvist, viceordförande

Kjell Heir, ordförande

Mathias Skytte

Kristina Vesterback

Sonja Lapveteläinen

Emely Sundqvist

Jani Peräsarka
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BILAGA 1.
BEHANDLINGEN AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2016 INOM VSVD SAMT NÄMNDENS
UPPFÖLJNING AV NULÄGET/ REKOMMENDATIONERNAS FRAMSKRIDANDE (TRAFIKLJUSEN:
GRÖNT = OK, GULT =MELLANLÄGE, MOT BÄTTRE/SÄMRE, RÖTT = EJ OK, SKALL
FÖRBÄTTRAS)
Utvärderingsberättelsen kommentarer behandlades av VSVD-styrelsen 25.10.2016 § 114 enligt
svarstexten nedan. Noteras att styrelsen gav svar på samtliga punkter av nämndens sammanfattande
kommentarer. KOMMENTAR = antingen revisionsnämndens textsvar eller/och tra kljus som re ekterar
utvecklingen från 2015 till 2016 eller t.o.m. 2017.
1) Av de gentemot fullmäktige och styrelsen bindande 16 målsättningarna för år 2015 uppnåddes 9
stycken (56 %), medan 4 målsättningar (25 %) ej uppnåddes och 3 (19 %) målsättningar uppnåddes delvis.
STYRELSENS SVAR: En målsättning behöver inte vara så lågt ställd att man alltid uppnår den.
Ibland är målet högre ställt än man uppnår. Vi fortsätter naturligtvis att arbeta med de
målsättningar som inte helt hade uppnåtts vid årsskiftet.
KOMMENTAR: Nämnden tog här ej ståndpunkt till målsättningarnas rättvisa uppstäl-lning eller målnivå,
utan enbart till den sas sammanställda måluppfyllelsen. Jämfört med år 2016 så går utvecklingen mot
bättre =
2) VCS 2025 - programkonceptet har avancerat väl trots osäkerheten kring SOTE-reformen.
STYRELSENS SVAR: Vi fortsätter och arbetar enligt VCS 2025 programmet tills fullmäktige ändrar
programmet. Styrelsen har 25.9.2016 gått igenom programmet för att förvissa sig om att det är
aktuellt. Inga större ändringar har gjorts i programmet.
KOMMENTAR:
3) Nämnden ger hela organisationen ett gott vitsord för det intensiva utvecklingsarbete som pågått under
år 2015: talrika workshopar och hela personalen har producerat koncept- och verksamhetsplaner som
utmynnat sig i en ny organisations- och ledarskapsmodell fr.o.m 1.1.2016. Enligt arbetshälsoinstitutets
riksomfattande uppföljningsförfrågan om välmående i arbetet under den gångna tioårsperioden har
arbetets utveckling och ledarskapet förbätt-rats inom VCS.
STYRELSENS SVAR: En organisation är aldrig färdig och därför är målsättnin-gen att
utvärderingsarbetet skall fortsätta. Utvecklingsarbetet har, som revisionsnämnden konstaterar,
varit mycket intensivt det senaste året.
KOMMENTAR: Nämnden instämmer i styrelsen svar. Nu om någonsin är det egna konkreta
målstyrningsarbetet viktigt för att trygga den österbottniska social- och hälsovården.
4) Feedbacken för VCS-verksamheten har under året varit god eller berömlig enligt ertalet interna och
externa undersökningar och källor. Trots detta nns mycket att utveckla gällande vårdprocesser och
specialistbristen inom bl.a. psykiatrin försvagar tyvärr helhetsresultatet.
STYRELSENS SVAR: Styrelsen är väl medveten om utmaningarna med att få specialister till
psykiatrin. De verksamhetsansvariga inom det psykiatriska ansvarsområdet arbetar hela tiden att
intensivt med frågan.

⁵BS 2016, Psykiatriska ansvarsområdet, s. 24. Läkarvakansernas (=alla tjänster och befattningar) besättningsgrad var 54,7 % i ol, medan den var 56,7 %
år 2015 (i snittläget 31.12.2015). Antalet vakanser 2016 i den statistik som skickats in till Kommunförbundet var 232.

50

KOMMENTAR: ”Läkarrekryteringen har varit betydligt svårare och bara 7/15 tjänster inom vuxenpsykiatrin
var besatta i slutet av året, 0/3 inom ungdomspsykiatrin och 3/3 inom barnpsykiatrin” ⁵ . Nu äntligen efter en
lång väntan syns ljus i tunneln, medan SOTE-husinvesteringen som fullmäktige i mars 2017 godkände
även innefattar psykiatriska vårdens ytt från Roparnäs och rekryteringsfrågan framöver högst sannolikt
underlättas ⁶.
5) Processmålen kan anses utgöra den största framtida utmaningen bland målsättnings-kategorierna.
Haltande processer har en stark anknytning till både dyrare produktion och sämre genomströmning. En
vidareförädling av processmätare och fastställande av målnivåer utgör ett utvecklingsobjekt som måste
åtgärdas.
STYRELSENS SVAR: Att mäta eﬀekten av olika processer är svårt. Inom sjukhuset har tagits i bruk
en ny s.k. ”dashboard” som skall underlätta uppföljningen av målsättningarna. Här har tagits in
nya processmätare.
KOMMENTAR: Om dashboard–instrumentbrädan här avser Exreport, så håller revisionsnämnden med
om att realtida gra ska gränssnitt är framtidens styrinstrument. I dagsläget är Exreport-processmätarnas
användbarhet helt tillfredsställande.
6) Enbart bäddavdelning E4 kunde i ol hålla > 50 % av vårdtyngden inom optimiområdet. I bokslutet
2015 rapporteras att 7 av 8 avdelningar hade vårdtyngden inom optimiområdet. Endast 1 avdelning av 8
hade vårdtyngden inom optimiområdet.
STYRELSENS SVAR: Revisionsnämndens noteringar om vårdtyngden är riktig. För att jämna ut
belastningen mellan olika enheter har vi gått in för en centraliserad vikariepool.
KOMMENTAR: Vikariepoolens eﬀekter kommer säkert att synas år 2017 via den nya vårdserviceenheten.
Utvecklingen går mot bättre =
7) Nämnden har noterat att uppföljningen av de ertalet verksamhetsmässiga mätare haltar såtillvida att
uppföljningen och rapporteringen sker först i samband vid uppgörandet av bokslut. VCS 2025
programmet medför dock att enhetliga rapporteringsverktyg implementeras och ansvarstagandet jämte
kostnadsmedvetenheten enhetsvis förstärks. Som bäst håller man på att införa gra sk mätarbankdata
från Exreport enligt ett nytt tra kljus-koncept.
STYRELSENS SVAR: Revisionsnämndens svar berör den ”dashboard” som omnämns i punkt 5.
ovan.
KOMMENTAR: Samma som punkt 5 ovan.
8) Med tanke på genomförandet av VCS 2025 programmet bör hållande av utvecklingssamtal vara ett
självklart instrument. Variationen mellan ansvarsområdena är för stor: inom bästa klinikgruppen har
hållits utvecklingssamtal med 83 % av personalen, inom förvaltning och försörjningsenheterna med bara
29 % av personalen. Styrelsen bör skärpa sin uppföljning av denna målsättning och dess utformning samt
innehåll.
STYRELSENS SVAR: Vi kommer att nya former av utvecklingssamtal i bruk, bl.a. sk. gruppsamtal
som i vissa fall bättre fyller behoven. Alla som vill ha ett personligt utvecklingssamtal ges den
möjligheten.
KOMMENTAR: Utvecklingen har gått mot bättre. Styrelsens svar om att ”alla som vill ha ett personligt
utvecklingssamtal ges den möjligheten” är en mångfacetterad fråga.
9) Kvalitets- och processarbetet har fortskridit väl inom VCS. Resultaten av kvalitets- och säkerhetsarbetet
är goda, utvärderat utgående från både interna och externa källor.

⁶ I läget 3/2016 hade VCS 22 specialläkartjänster inom psykiatrin, varav 5 var besatta med kompe-tenta läkare, 4,85 var besatta med inkompetenta
läkare, 4,95 upphandlades som köpservice och 5,2 var helt oskötta. Totalt hade VCS 179 specialläkartjänster, varav 122 var besatta med kompetenta
läkare (68 %). Dessutom fanns 40 tjänster för specialiserande läkare.
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STYRELSENS SVAR: År 2016 har VCS erhållit en ny kvalitetscerti ering.
KOMMENTAR: Kvaliteten är VCS styrka i samband med den stora SOTE-reformen. Utmaningar att
kombinera kvalitet med process- och produktivitetsförbättringar nns dock kvar. Beträﬀande SHQS har
man beskrivit en hel massa processer – men det nns ett ändlöst arbete kvar för att göra dem levande.
10) Nämnden har under årens lopp ständigt lyft fram problematiken kring för yttningsfördröjningsdagarna. Om detta problem ej kan lösas, hur skall vi då lyckas med vårdens stora
omstrukturering inför reformen år 2019?
STYRELSENS SVAR: Problemet med för yttningsfördröjningsdagarna har avhjälpts via en ny
överenskommelse mellan VSVD och Vasa stad om hur dessa hanteras.
KOMMENTAR: Processen har förbättrats, men ej enligt målsättningarna.
11) Årets VSVD-förnyelseutmärkelse går till strålbehandlingsavdelningen, med motiveringen att enhetens
verksamhet kraftigt har präglats av positivt ledarskap och stark utvecklingsanda. Resultaten stöds av
patientfeedbacken.
STYRELSENS SVAR: Revisionsnämnden har gjort ett utmärkt val när den gett årets
förnyelseutmärkelse till strålbehandlingsavdelningen.
KOMMENTAR:
12) I VCS 2025 programmet ingående målet om nya utrymmen för psykiatrin i Sandviken utgör en primär
del av psykiatrins konkurrensförmåga. Trots prognostiserade inbesparingstider bör den sk.
Sandviksfusionen konkretiseras i VEP för åren 2017-2019.
STYRELSENS SVAR: För yttningen av psykatrin från Roparnäs till Sandviken har mycket hög
prioritet. Måste noteras i verksamhets- och ekonomiplanen.
KOMMENTAR: Tack vare SOTE-hus investeringsbeslutet från 20.3.2017 har frågan raskt avancerat.
13) Nämnden önskar att ansvarsområdesvisa riskkartläggningar framöver utgör en dokumenterad
process i samband med den årliga verksamhets- och budgetprocessen och integreras i den nya modellen
för ledningens årsklocka.
STYRELSENS SVAR: En utveckling av riskkartläggningen är på gång. Rappor-tering har bl. a. givits
till styrelsen och i programmet ingår att uppdatera säkerhetspolicyn under 2017.
KOMMENTAR: Arbetet fortskrider enligt bokslutsrapporteringen.
14) Bokslutsiakttagelser: VSVD innehar nansiella värdepapper till ett marknadsvärde på nästan 1 M€.
Med tanke på de närmaste årens nansiering av investeringarna torde frågan om värdepapprens
realisering upptas till behandling i syfte att minska på lånebördan.
STYRELSENS SVAR: Styrelsen har tagit beslut att realisera alla tillgångar som inte behövs inom
specialsjukvården. Frågan om lånesättning har kommit i ny dager i och med SOTE-reformen.
KOMMENTAR:
15)Bokslutsiakttagelser: Samkommunens förmåga att betala tillbaka sina lån försämrades och den relativa
skuldsättningen uppgick i bokslutet till 27,1 %. Den nya kommunalagens bestämmelser betyder att
samkommunens lånebörda påverkar medlemskommunernas lånebörda på koncernnivå.
STYRELSENS SVAR: VSVD är i dag det sjukvårdsdistrikt som har den lägsta skuldsättningsgraden.
Vid lanskapsreformen överförs både tillgångar och skulder till landskapen.
KOMMENTAR:
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BILAGA 2.
REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSPLAN OCH-PRINCIPER FÖR
FULLMÄKTIGEPERIODEN 2013-2016
1. REVISIONSNÄMNDENS UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER
Revisionsnämnden är fullmäktiges arbetsorgan, vars uppgift är att bedöma om fullmäktiges vilja och fastställda mål
har förverkligats till den grad att den politiska styrningen anses fungera. Revisionsnämnden kan framföra tolkningar
om verksamhetens ändamålsenlighet på basen av sina enhets- och fältbesök, intervjuer med ansvarspersoner,
kundförfrågningar och komparativ nationell benchmarking.
Om revisionsnämndens lagstadgade uppgifter har kort stadgats i KomL 9 kapitel, VSVD:s revisionsstadga och i
direktiven för intern kontroll.
KomL 71 §: Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och
som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som
fullmäktige satt upp har nåtts.
KomL 75 §: Revisionsnämnden skall inhämta en förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens
utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen.

2. UTVÄRDERINGENS PRECISERING
Utvärderingar kan formas och se olika ut beroende på sammanhang och syfte. Enkelt de nierat betydera
utvärdering en systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse, en värdering av aktiviteten utifrån
organiserat arbetsätt. I många fall är avsikten med en utvärdering att ta reda på om en insatt och genomförd åtgärd
gör någon skillnad och hur nyttig och eﬀektivt slutresultat det ger.
Nämndens systematiska utvärdering producerar information till fullmäktige om hur man nått målsättningarna eller
om verksamheten och resultaten har tangerat målsättningarna. Utvärderingen strävar till att minska osäkerhet,
förbättra verksamhetens eﬀektfullhet och beslutsfattande, stöda förändringsprocesser och stimulera till förbättring
av resultat. Utvärderingens avsikt är att kritiskt analysera vidtagna eller planerade åtgärder, deras verkställighet och
eﬀektivitet i relation till fastställda mål.
VSVD:s framgångsrika verksamhet förutsätter producerar sina prestationer maximalt ekonomiskt, produktivt och
eﬀektfullt. Man kan skilja på två frågeställningar:
1) Gör man saker och ting rätt? (ekonomiska och produktiva aspekten )
2) Gör man rätta saker? (eﬀektfullheten för kunder och samhället)
Eﬀektfullheten mäter relationen mellan producerade tjänster och patienternas/kundernas behov. Med eﬀektfullhet
avses serviceprocessernas förmåga att skapa önskade verkningar gällande t.ex. patienternas hälsotillstånd eller
kommunkundernas belåtenhet med den årliga köpservicen.
Bild 1. Om relationen mellan anvarsenheternas
(klinikgrupperna, resultatenheterna och de
redovisningsskyldiga
organen/tjänsteinnehavarna)
självutvärdering/interna kontroll och
revisionsnämndens utvärderingsarbete (källa:
Hakulinen m. . 2005):
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3. UTVÄRDERINGSARBETETS UTFÖRANDE OCH TYNGDPUNKTER
Utvärderingsfunktionens primära mål är att:
1) producera information om utfallet/utfallsgraden av de målsättningar fullmäktige fastställt och
2) systematiskt förädla väsentlig information vidare för att stöda fullmäktiges strategiska styrning och indikera
korrigeringbehov
Klassiska utvärderingsområden:
* Måluppfyllelse, eﬀekter
* Insatta resurser (personal, ekonomi, kompetens)
* Yttre och inre förutsättningar
* Möjliga handlingsalternativ
* Problemformulering, målen
* Verksamhetens inriktning
* Styrkor och svagheter
* Attityder och värderingar
* Genomförande
Revisionsnämnden preciserar sitt utvärderingsarbete via årliga utvärderingsprogram. Den årliga planen innefattar de
olika valda utvärderingsområdena/-objekten och tidsmässiga datum för revisionsnämndens möten. Målet är att
VSVD:s verksamhet till centrala delar utvärderas under den fyraåriga utvärderingsperioden. En kontinuerlig
riskbedömning och omvärldsförändringar kan förorsaka justeringar i planen. De av fullmäktige fastställda årliga
målsättningarna utvärderas separat varje år. Om fullmäktige tydligt önskar att något projekt upptas som
utvärderingsobjekt, så bör målet de nieras som ett årsmål.

4. UTVÄRDERINGSMETODEN
Utvärderingen utförs som multifasetterad utvärdering, som betyder hörande av de parter som förverkligar och
genomför servicetjänsterna och de parter som brukar servicetjänsterna: t.ex. VSVD:s förtroendevalda, förmän och
personal, sakkunniga och patienter samt representanter för primärhälsovården. Utvärderingen sker då via intervjuer,
enhetsbesök och ömsedig dialog, skriftliga enkäter mm. Vid utvärderingen används både kvantitativa och kvalitativa
kriterier.
I syfte att förbättra och fördjupa utvärderingssessionernas eﬀektfullhet utökas användningen av jämförelsematerial
både på förhand och i efterhand (nationella databaser, VSVD:s egna trenduppföljning i tid gällande verksamhetens
nyckeltal).

5. UTVÄRDERINGENS OCH REVISIONENS SAMORDNING
För maximal eﬀektivering av utvärderingen och revisionen så samarbetar revisionsnämnden, externa
revisionssamfundet och internrevisionen interaktivt 1-2 gånger årligen för att samordna sina respektive uppgifter,
delvis via VSVD-revisionskommitten.
Samordningen sker i praktiken på planerings- och uppföljningsmöten, där revisionsnämndens ordförande,
revisionssamfundets ansvariga OFR-revisor, interna revisionens assistent samt sjukvårdsdistriktets direktör kommer
överens om arbetsfördelningen.
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6. UTVÄRDERINGSPLAN FÖR ÅREN 2013-2016
Utvärderingsområde
Hela VSVD-koncernen

Medicinska tjänster
(Årtal med fetstil
betyder en fördjupad
helhetsutvärdering av
klinikgrupp/
ansvarsområde)
Stödtjänster

Kundbelåtenhet
(patienter/kommuner/
andra jämförelser

Utvärderingsobjekt
ERVA-samarbetets framskridande
Övergripande riskhantering - intern kontroll
Prestations- och resursbalansen
Kvalitetsarbetet SHQS med mätare+nyckeltal
Vårdvalfriheten och köpservicevolymen
Personaltillgången/-balansen
Strategiska projekt- regionalt samarbete
Processarbetets framskridande
Investeringarna och utrymmesoptimeringen
Ekonomiska och produktivitetsmålen
Säkerhetsarbetet (patient- och miljörelaterat)
Prehospitala vården och sjuktranssporterna
Operativa klinikgruppen 25
Medicinska klinikgruppen26
Psykiatriska klinikgruppen27
Köpservicen från andra producenter
Klinikgruppen för medicinsk service 28
IT-verksamheten -regional/ERVA integrering
Utvecklingsverksamhet och projekthantering
Vårdlogistiken (patientens väg i hela kedjan)
Enheter för förvaltning och försörjning (HR/NC)
Kundfeedback, Patientombudsmannaverk samhet, trendenkäter och komparativ nationell
data

⁵ KLINIKGRUPPERNA utvärderas årligen i övergripande form, men uppdelas även årligen på speci ka
områden som preciseras i den aktuella årsplanen, t.ex. onkologin, ortopedin, dagkirurgin etc.
⁶ Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
⁷ Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
⁸ Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
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Utvärderingsår
2014 2015 2016
2016
2015
2016
2016
2014
2015
2013
2016
2014 2015
2014
2014
2015
2013
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
2015
2016
2013
2013
2013
2013

2014

2016
2015

2014
2013
2013

2016
2014

2015

2016

BILAGA 3.
KUND- OCH PATIENTBEDÖMNINGAR FRÅN eSAIRAALA DATABASEN
Marjatta
Gynekologian poliklinikka
Olin päiväkirurgiassa ja poliklinikka käyntejä, sain hyvää asiantuntevaa hoitoa sairauteeni. Ja jatkoseurantaa.
Mathias
Taattua laatua
Aina hyvää palvelua. Också på svenska.
Rauhaton
Laboratoriokäynti PSA-arvon mittaamiseksi
Erittäin helppo ajanvaraus Internetissä. Aikavaraus piti hyvin kutinsa. Ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu. Hyvä
mieli kaupan päälle.
Risto
Henkilökunta on ollut erittäin mukavaa ja se on tehnyt hommansa erittäin hyvin.
Pirkko Hyttilä
Esim. sydäninfarktin jälkeinen hoito VKS:ssa erinomainen, otettiin välittömästi vastaan ja hoito aloitettiin viipymättä.
Pallolaajennus tehtiin asianmukaisesti ja asianmukaisessa ajassa sekä muut hoitotoimenpiteet. arvioni hoidon
laadusta ja toimenpiteistä 10 plus.
tuula söderholm
Odotin päivystyksessä kipeänä 4.5 h toinen lääkäri ei osannut suomea ja kun pääsin toisen luo kysyi voinko puhua
ruotsia sain lääkkeet mutta kello oli yli 22.00 apteekki kiinni.
Mikko Latvala Sain hyvän hoidon vaivaani
Anonyymi

Murtuneen nilkan leikkaus ja jälkihoito sujui erittäin hyvin.

Anonyymi
12/2016
Mikään ei ole niin iso asia kuin oman lapsen sairastaminen ja huoli lapsen henkiin jäämisestä. Useilla poliklinikoilla,
päivystyksessä, eri osastoilla ja tehohoidossa olemme aina saaneet tilanteen vaativaa hoitoa ja koko perheen
huomioimista. Milloin rauhoittelua, tiedon jakamista tai tsemppaamista. Kiitos!
Anonyymi
1/2016
Lastenosastolla joka kerta uusi lääkäri, jos lääkärille pääsee. Lääkäri lukee koneelta aikaisemmat hoidot, mutta
jatkuvuutta hoitosuhteessa ei ole - lääkärit eivät tunne hoitamiaan lapsia. Maksut ihmetyttävät: miksi
astmahoitajakäynti maksaa yhtä paljon kuin lääkärikäynti?
Seppo Perttula Erittäin ammattitaitoista hoitoa ja tutkimuksiin pääsy nopeaa!!
Anonyymi

Olin lonkkaleikkauksessa 2015 Hoito onnistui paranin hyvin.

Anonyymi
12/2016
Yöllä tuli tarve lähteä sairaalaan. Soitto päivystäjälle, joka suositteli sairaalaan menoa. Vastaaotto sujui joutuisasti ja
tarkkailupaikka löytyi nopeasti. Näytetulokset tulivat tunnissa. Lääkäri tuli ajallaan. Toimintaohjeet ja jatkoseuranta
olivat kattavat. Loppuyöstä pääsi pois.
Anonyymi

Taitava, osaava, kärsivällinen ja palveluhenkinen henkilökunta.

Mark Sallmen
Lääkäri oli tyly ja hyökkäävä. En päässyt ensimmäiselle vastaanotolle koska isäni oli juuri kuollut. Lääkäri suuttui
minulle surussani.
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Anonyymi

Todella nopeasti hoidettu sepelvaltimotaudin tukos minulla. Sydäninfarktin myötä tulleesta selvyys

Anonyymi

Mieheni sairastuttua syöpään hän sai nopeasti hyvää hoitoa.

Hanna Kivinen

On ollut kyllä hyvää hoitoa olen tyytyväinen vaikka siitä on jo aikaa

Laura Kaukonen 11/2016
Pelokkaan, kolmannen lapsen synnyttäjän tukeminen ja ymmärtäminen oli kerrassaan mahtavaa. Kätilö ja
kätilöopiskelija kuuntelivat synnyttäjän toiveet ja myös toteuttivat ne. Synnytys käynnistettiin 2vkoa yliajalla jolloin
kokoarvio oli 4,4-4,6kg. Jos jo ennen arviota olin pelokas niin arvion kuultuani synnytys tuntui todella ahdistavalta.
Kerroin kätilöille peloistani ja he ymmärsivät. Synnytys oli nopea, mutta ilman kätilöiden tsemppaamista en olisi siitä
selvinnyt. Lähes 4,8kg vauvan synnytyksestä jäi hyvä mieli.
jenni salo

Vaasan keskussairaalassa saa erinomaista hoitoa molemmilla kotimaisilla kielillä.

Anonyymi

Asiointi sujui hyvin, odotusaikaa oli jonkin verran.

Anonyymi

Ihan ok, vaikka suomenkielen taso välttävä osalla lääkäreistä

Riikka
10/2016
Jonotusajat ovat liian pitkiä: vaikka vaiva olisi akuutti, voi odottamaan joutua jopa useita tunteja. Lääkärit vaikuttavat
lounastavan yhtä aikaa. Huonompaan suuntaan mennään, mikäli laaja päivystys VKS:ssa päättyy.
pirkko hyttilä

Sydänosasto huippu

Ann-Cathrin Granqvist
Kroonisen migreenin potilaana joudun joskus turvautumaan ensiapuun. Joskus ei olla ymmärretty miten kivuliasta
kohtaus voi olla ja että minulla on neurologinen kirjoittama lääkesuositus aina mukanani, mutta silti pitää aina
miettiä jotain muuta hoitoa... Joskus lääkäri tajuaa heti ja pääsen tiputukseen heti. On niin yksilöstä kiinni.
Anonyymi
2016
Päivystyksessä odotusaika suhteellisen pitkä. Kirurgian poliklinikalla ja röntgenissä, missä jouduin käymään
useamman, kerran annetut ajat pitivät hyvin. Hoito oli hyvää, asiantuntevaa, hyvin suunniteltua, yksilöllistä ja
sujuvaa. Lääkäri soitti pariin otteeseen kotiinkin ja kertoi rtg-kuvasta ja jatkohoidosta. Koko hoitoketju toimi hienosti.
Niin lääkärit kuin hoitajatkin ystävällisiä.
Helmi
10/2016
Pitkät jonot päivystyksessä. Lapsenlapsi 10 kk joutui odottamaan 4 tuntia ennen kuin sai hoitoa. Akuuttia hoitoa tuli
kylläkin. Hoitajat ovat ihan yksin kiireiden kanssa.
Anonyymi

Pitkä jonotusaika viikonloppuna.

Anonyymi

Pieni poikamme sai odottaa 4 tuntia hoitoa, mutta kun sitä sai oli hoito hyvää.

Mikko Latvala Hyvä palvelu
Andrei
9/2016
Se on silleen hyvässä paikassa kun on silleen keskustassa, mutta toisaalta voisi olla lähempää toria jos siellä järkeni
mukaan sattuu enemmän kauheita juttuja kuin esim Laihialla tai Vaskiluodolla. Muuten on tosi sekaava että mihin
pitää mennä jos on sanotaan jalka tosi kipee.
Anonyymi

Hyvä palvelu ja mukava henkilökunta

Anonyymi

Todella ammattilaista apua!

Anonyymi 9/2016
Olin sairaalassa murtuneen nilkan vuoksi. Leikkaus sujui oikein hyvin ja pikaisesti. Hoito ja ruoka oli hyvää. Aluksi
vain hieman hämmennyin joutuessani jakamaan huoneeni kolme mummelin kanssa, joista yksi oli dementikko.
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Vaikka olihan sen harhailuja ja omituisia höpinöitä ihan hauska kuunnella. Pissa-alustaa en suostunut yöllä
käyttämään, sori vaan. Kyllä minä tahdon sen tippatelineeni kanssa vessaan, vaikka liikkuminen olikin sairaan
kivuliasta. :D
Anonyymi

Lonkkaleikkaus onnistui täysin ,olen tyytyväinen leikkaustulokseen.

Anonyymi

Yhtä kokemusta lukuun ottamatta hyvää ja ystävällistä hoitoa olen saanut.

Anonyymi

Hyvää hoitoa

Anonyymi
8/2016
Lapseni kanssa käymme säännöllisesti lastenpolilla ja annetut ajat ovat aina pitäneet. Myös hoitajan että lääkäreiden
toiminta on ollut asiallista ja kaikin puolin hyvää, Ei valittamista.
Anonyymi

Loistava palvelu, iloinen henkilökunta

Anonyymi
8/2016
Hengitysvaikeuksien, kylkikipujen ja kuumeen vuoksi hakeuduin Vaasan sairaalan päivystykseen, sillä viikonlopusta
johtuen YTHS, jota normaalisti käyttäisin oli suljettuna. Lääkärille pääsy kesti yli 2 tuntia, minkä jälkeen lääkäri
diagnosoi minulle minuun koskematta vain virusperäisen unssan. Kalliita kokeita ei kuulemma turhaan kannattanut
tehdä. Hoidoksi sain Buranaa. Kivut kuitenkin jatkuivat entistä voimakkaampina, joten maanantaina oli pakko
hakeutua YTHS:ään. Siellä minulle tehtiin kaikki kokeet ja lopulta todettiin, että minulla on keuhkokuume ja
keuhkolihaksen repeymä. Paha maku jäi siitä, että lääkäri diagnosoi minut ilman minua tutkimatta, se on tietysti
ymmärrettävää, ettei aina syytä kivuille löydy, mutta asiakas tulisi kuitenkin aina parhaalla mahdollisella tavalla
tutkia!
Anonyymi
7/2016
Vaasassa asuessani onnistuin kaatuessani murtaa nilkkani kahdesta kohtaa. Leikkaus sujui hyvin ja minusta pidettiin
hyvää huolta, vaikka jouduinkin mummo-osastolle lepäämään. Jalka on parantunut ja nilkkaan jätetyt metallituet ei
ole aiheuttanut ongelmia nilkassani, muutoin kuin kevyenä kosketusherkkyytenä.
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