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Bild 1. ERVA-områdets revisionsnämnder jämte biträdande tjänstemän samlade i samarbets-seminarium vid
Satakunda centralsjukhus 13.3.2018.

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. 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:

kapsperioden samt bedöma den gällande ekonomiplanens tillräcklighet om kommunens balansräkning
visar underskott som saknar täckning samt övervaka att
skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och
tillkännage redogörelserna för fullmäktige.
Revisionsnämnden bestått av följande ordinarie (personliga ersättare) ledamöter:
Ordförande
Kjell Heir
(Gunilla Jusslin)
Viceordförande
Bengt Kronqvist
(Gudrun Eklöv)
Ledamot
Christian Pundars
(Rune Rönn)
Ledamot
Jan Ray
(Maria Palm)
Ledamot
Ulla-Maj Salin
(Marcus Suojoki)
Ledamot
Ulla Salmenheimo-West
(Olli Aalto)
Ledamot
Kristina Vesterback
(Anna-Lena Kronqvist)

Måluppfyllelsen 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)

OFR Jari Lindholm har verkat som nämndens beredare
och sekreterare. Revisionsnämnden har under verksamhetsperioden hållit 9 sammanträden. I september 2017
höll nämnden ett gemensamt arbetsmöte med
revisionsnämnden för perioden 2013-2016 och i mars
2018 deltog nämnden i ett samarbetsseminarium med
revisionsnämnderna i Egentliga Finlands och Satakunda
sjukvårdsdistrikt. Oy BDO Audiator Ab har skött den
lagstadgade revisionen med GR/OFGR Anders Lidman
som ansvarig revisor.

Denna berättelse är revisionsnämndens uppfattning om
hur distriktets styrelse, andra ansvariga organ och
tjänstemän under år 2017 har lyckats uppfylla fullmäktiges vilja: huruvida de mål som fullmäktige satt upp för
verksamheten och ekonomin har uppnåtts och verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt
sätt. Enligt kommunallagen ska nämnden även bedöma
hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkens-
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2. UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE OCH FOKUSOMRÅDEN
Revisionsnämnden har under utvärderingsåret följt med
samkommunfullmäktiges och -styrelsens beslut och
protokoll och använt som utvärderingens grunddokument VSVD:s ekonomiplan 2017-2019, bokslutet,
kvalitets- och personalrapporten för år 2017, VCSprogrammets mellanutvärdering och utvärdering av
uppdateringsbehovet, kundfeedbackens utveckling,
resultaten av utförda nationella jämförelser, externa
revisionens rapporter och tillgängliga auditeringsrapporter.

Uppnåendet av sjukhusets kvalitets- och LEANrelaterade verksamhetsmässiga och ekonomiska
målsättningar
■ Personalstrategin 2017-2018, HR-enhetens
stödfunktioner och verksamhetsmål 2017
samt HR- rapporteringssystemet
■ Ansvarsområdet för barn - centrala resultaten
för år 2017
■ Psykiatriska ansvarsområdets verksamhetsmässiga
och ekonomiska målsättningar
■ Analys av tillgänglig nationell jämförelsestatistik
för år 2017
■ Kund- och kommunfeedbacken och annan
komparativ nationell data
■ Uppföljningen av styrelsens svar till fullmäktige i
anledning av utvärderingsberättelsen för år 2016
Under sommaren och hösten 2017 har nämnden
skött om beredningen av systemet för redogörelser
och register , samt antecknat till kännedom VSVD:s
nya direktiv för ägarstyrning.
■

Under sina möten har nämnden hört bl.a. distriktets och
sjukhusets ledningsgrupper och förmän för olika
resultatenheter. Under perioden 2017-2018 har särskilt
uppmärksammats följande delområden:
Översikt av landskapsreformens beredning och
vårdreformläget, VCS 2025 och produktionen
■ Internrevisionens nya uppläggning inom VSVD och
säkerhets- och riskhanteringsprocesserna
■ Medicinska ansvarsområdets mål och
verksamhet 2017
■

Se närmare bilagan 1 inklusive revisionsnämndens kommentarer
närmare https://www.vaasankeskussairaala. /sv/vasa-sjukvardsdistrikt/beslutsfattande2/ bindningar/sammanfattning-over-anmalan/
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3.
3.STRATEGIENLIGA PRIORITERINGAR OCH
VÄSENTLIGA HÄNDELSER ÅR 2017
Enligt sjukvårdsdistriktets framtidsprogram VCS 2025
styrs den verksamhet som utförs av VCS- anställda styrs
av gemensamma grundläggande värden: 1) Kundorienterad verksamhet 2) Eﬀektivitet och 3) SOTE-förenlighet.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt socialvårdslagen
reviderades under olåret och VCS erhöll ej status som ett
sjukhus med omfattande jour trots en intensiv omfattande kamp. Lagen kompletterades under året med
förordningar om bland annat jourverksamheten. Den
mest övergripande specialistjouren ordnas i 12 enheter
med omfattande samjour dygnet runt, av vilka fem är
universitetssjukhus som tillhandahåller den mest
krävande vården. Vid enheterna med omfattande jour
dygnet runt ska det nnas jour och socialjour inom minst
cirka tio olika specialiteter. Övriga centralsjukhus såsom
VCS fortsätter med samjour inom primärvården och den
specialiserade sjukvården, och de ska även tillhandahålla
socialjour. Dessa centralsjukhus behåller kvar dygnet-

Enligt bokslutet för 2017 uppnådde VSVD ypperliga
resultat i riktning mot målen i programmet VCS 2025,
som nämnden tolkar som distriktets dokumenterade
strategiska ledstjärna. Enligt nedan i punkterna 13-14
framförda siﬀror och jämförelsetal lyckades man
åstadkomma betydande kostnadsinbesparingar utan
riskerandet av kundbelåtenheten och andra elementära
VCS-funktioner.
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Inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde har man utarbetat en utredning angående grundandet av ett universitetssjukhus på västkusten (VKUS).
Syftet var att hitta en modell för hur landskapen Egentliga
Finland, Satakunta och Österbotten tillsammans i
framtiden kunde tillhandahålla tjänster på universitetssjukhusnivå i västkustområdet. Utmaningarna gällande
VKUS kan relateras till förvaltningen och landskapens
beslutanderätt och utredningen kunde ej hitta någon
förvaltningsmodell som kunde omsättas i praktiken
varken inom ramen för be ntlig lagstiftning eller under
beredning varande landskaps-, social- och hälsovårdslagstiftning. Politiskt sett är omöjligt att organisera
verksamheten inom ramen för ett aﬀärsverk som ägs av
ett landskap i och med den högsta beslutanderätten då i
sista hand skulle ligga i handen på värdlandskapets
landskapsfullmäktige. Landskapen vill bevara sin kontroll
över den specialiserade sjukvård som tillhandahålls i det
egna landskapet, men också över de kostnader som den
förorsakar ⁵.

runt-jour inom de medicinska specialiteter som oftast
behövs. Var och en av de fem specialupptagningsområdena ska komma överens om den detaljerade arbetsfördelningen för sina centralsjukhus. Glädjande nog så
synes jourbestämmelserna ej begränsa VCS -verksamheten i någon avsevärd grad. Via underhandlingar om
arbetsfördelningen inom ÅUCS specialansvarsområde så
har VCS hittills behövt avstå från enbart några, volymmässigt tämligen små operationsbehandlingar.
Landskaps- och vårdreformens beredning ck under året
en tilläggsfrist på ett år. Enligt gällande tidtabell tar
landskapet över ansvaret för ordnandet av social- och
hälsovårds-tjänsterna 1.1.2020. Inför reformen har man
inom VSVD i samråd med Österbottens förbund och
kommunerna gjort omfattande utredningar samt
förberedande arbete för bolagisering av bl. a. regionala
stödfunktioner. Den ERVA -baserade ITC-verksamheten
påbörjades 1.1.2017⁴. Dock får man förvänta sig att
väsentliga strukturella förändringar kommer att beröra
ekonomi- och personalförvaltningen samt ICT-tjänsterna
sedan de nationella servicecentren tar sitt delansvar av
dessa områden.

Nämnden noterar med tillfredsställelse och med sikte på framtiden att man fr.o.m. januari 2018 månatligen anordnar för personalen infotillfällen enligt nedan för att sporra alla VCS-medarbetarnas kreativitet
och möjligheter att tillsammans utveckla VCS till landets bästa centralsjukhus.

ERVA= förkortning av erityisvastuualue, på svenska specialupptagningsområde. Vissa tjänster inom den specialiserade sjukvården ordnas över
sjukvårdsdistriktens gränser på basis av universitetssjukhusens specialupptagningsområden dvs. så kallade miljondistrikt. Genom en förordning
av statsrådet regleras vilka specialupptagningsområdena är och vilka sjukvårdsdistrikt som hör till vilket specialupptagningsområde.
⁴ VSVD utlokaliserade sin ITC-verksamhet till MedBit Ab, numera 2M-IT Ab. VSVD innehar 7,62 % av aktierna och de andra större delägarna är
Egentliga Finlands svd och Satakunda svd.
⁵ Se närmare utredningen https://www.vaasankeskussairaala. /globalassets/hallinnontiedostot/forvaltning_hallinto/styrelseprotokoll/2018/st01_2201vastkusten_utredning.pdf
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4. EN KONCENTRERAD NATIONELL LÄGESANALYS INFÖR
DEN PLANERADE LANDSKAPSREFORMEN
THL⁶ har i mars 2018 utgett speci ka nationella expertgruppsrapporter (sk. simuleringsövningar) av de olika
landskapens beredskap inför lanskapsreformen⁷ .
Österbottenrapporten ger även en koncentrerad analys
av social- och hälsovårdens inklusive specialsjukvårdens
kvalitet och eﬀektfullhet, kundinriktning och likvärdighet
m.m. I denna bedömning erhåller VSVD:s specialsjukvård
ett gott/utmärkt vitsord dock med beaktande av att en
del siﬀror är från år 2015 och att helhetsbedömningen har
sina brister. Se närmare jämförelsestatistik ur kapitel 14
nedan.

Ur denna bedömning framförs här följande sju sammanfattande punkter autentiskt citerade gällande nuläget,
visionerna för verksamhetens omfattning och den
statliga framtids nansieringen för VSVD:
1) Enligt nansministeriets kalkyler kommer nansieringen av landskapets social- och hälsovård att hållas på
någotsånär samma nivå även efter social- och hälsovårdsreformen⁸. Tryggandet av befolkningens språkliga
rättigheter och tillhandahållandet av kultursensitiva
tjänster medförutmaningar i social- och hälsovårdsrefor-

⁶ THL = Institutet för hälsa och välfärd, på nska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
⁸ Se närmare utredningen "Social- och hälsovårdstjänster i Österbotten, Utvärderingsrapport, våren 2018, THL:s Expertgrupp, rapportnummer
24/2018" https://www.julkari. /bitstream/handle/10024/136102/URN_ISBN_978-952-343-075-4.pdf?sequence=1 . Enligt nansministeriets
kalkyl (18.5.2017) låg nivån för nansieringen av social- och hälsoväsendet, räddningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet i Österbotten 2017
på 3 233 € per invånare och denna siﬀra kommer inte att ändra i väsentlig grad efter social- och hälsovårdsreformen. Förändringen jämfört med
2017 borde efter övergångsperioden vara en minskning på endast en euro per invånare.. Jmf här även Egentliga Finland -103 €/invånare och
Satakunda -72 €/invånare.
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men eftersom Österbotten är det enda landskapet i
Fastlands nland som har svenska som majoritetsspråk.
Dessutom har en förhållandevis stor andel av invånarna
utländsk bakgrund.

6) VCS har under de senaste åren vidtagit kraftiga
åtgärder för att anpassa ekonomin och produktionen.
Både de egna anpassningsåtgärder som kommunerna
vidtagit och det sparprogram som VSVD genomfört har
minskat kostnaderna för social- och hälsovården sedan
2015. Det faktum att en stor del av invånarna är svenskspråkiga, har ett annat modersmål än de inhemska språken
och att det i landskapet nns många personer som bor i
skärgården påverkar i hög grad Österbottens jämförelseresultat och nansieringsandel.

2) Enligt den allmänna indikatorn för sjuklighet hör
hälsotillståndet hos landskapets befolkning till de bästa i
landet.
3) Nettodriftskostnaderna för den specialiserade somatiska sjukvården i landskapet var 1 145 € per invånare, det
vill säga på landets genomsnittsnivå. Kostnadsindexet
hörde däremot till den högsta tredjedelen bland landskapen, 106,6. Uppföljningsinformationen tyder på att
de produktivitetsproblem inom den specialiserade
sjukvården i VSVD om vilka tidigare rapporterats håller
på att försvinna.

7) Enligt statsrådets förordning om arbetsfördelning och
centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade
sjukvården, som trädde i kraft i början av 2018, centraliseras den krävande specialiserade sjukvården till fem
universitetscentralsjukhus och sju centralsjukhus. VCS
hör inte till de nämnda centralsjukhusen. Enligt förordningen ordnas i VCS i fortsättningen samjour dygnet runt
för primärvården och den specialiserade sjukvården,
som omfattar jour inom de specialiteter som behövs
mest och socialjour samt mun- och tandvårdsjour enligt
behov. Den nya arbetsfördelningen mellan sjukhusen
har väckt oro för den svenskspråkiga befolkningens
möjligheter till tjänster på sitt modersmål och för möjligheten att rekrytera och upprätthålla nödvändigt kompetent personal till den specialiserade sjukvården .

4) Antalet jourbesök i VCS hör till den lägsta tredjedelen i
landet och vårdperioderna inleds mer sällan än genomsnittet oplanerat. I landskapet är antalet personer som
väntat på specialiserad sjukvård över ett halvår lägst i
hela landet.
5) I fråga om de kvalitetsbestämningar som granskats hör
resultaten inom den specialiserade sjukvården till de
bästa i landet.

Regeringen har 2/2018 mjukat upp förslaget kring en centralisering av specialsjukvården. Icke brådskande operationer som kräver anestesi
kunde i framtiden utföras på ett tidsmässigt avstånd om 30 minuter från ett sjukhus med dygnetruntjour. Godkänns den här lagparagrafen i
riksdagen senare i vår öppnas möjligheter för dagkirurgin vid Malmska sjukhuset på nytt. VSVD måste i så fall först godkänna arrangemanget .
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5. UTVÄRDERING AV DE INFÖR FULLMÄKTIGE OCH
STYRELSEN BINDANDE MÅLSÄTTNINGARNAS UTFALL
Nedan de bindande målen med speci ka mätare eller utvecklingsårgärder år 2017 som grund för utvärderingen:
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Sedan målens utfall som tra kljusform och totala/delområdesvisa måluppfyllelseprocent:

Den totala måluppfyllelsegraden 2017 för samtliga bindande mätare (i parentes antalet mätare) framgår nedan
samt indelat enligt perpektivkategori:
Total måluppfyllelse
som % 2017
Måluppfyllelse %
enligt målperspektiv
2017

Förverkligades 53 % (16),
Klienten
67 % 33 %

Delvis 27 % (8),

Prosesser
67 % 11 %

22 %

Om man betraktar måluppfyllelsegradens utveckling
några år bakåt i tiden så får man fram följande bild, dock
med beaktande att en del av de bindande målen delvis är
helt nya eller totalt omändrats.

Förverkligades. ej 20 % (6)

Personal/lärande/ förnyelse
17 % 33 % 50 %

Ekonomin
50 % 33 % 17 %

I följande spjälks ovanstående VCS-helhetsmåluppfyllelsebild till speci ka resultattabeller enligt perspektiv
och med revisionsnämndens kommenterar.
De bindande verksamhetsmässiga målsättningarnas
utfall 2017 enligt målsperspektiv:

Nämnden är ytterst kritisk till en gradvis sänkning av målnivån då man under tidigare år ej uppnått målnivån, t.ex. berörande
utvecklingsdiskussioner, vårdtyngd etc. Samma "sänkning av ribban"-fenomen har utförts även så att man i stället för att
ställa som konkret bindande mål (år 2015) att "Vi ligger på minst 10/15 plats bland centralsjukhusen i produktivitet" ställer
som mål (åren 2016-2017) att "sjukhusets produktionspro l jämförs årligen med pro len hos motsvarande centralsjukhus."
Nämnden ställer kritiskt frågan om en dylik jämförelse utan målnivå eller mätbarhet överhuvudtaget är relevant? Kan detta
ha något samband med nedanstående jämförelsebildens minskade %-andel av ej förverkligade målsättningar?
12
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5.1. Kundperspektivet
MÅL

MÄTARE (inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)
Patient-kundbelåtenheten > 4,50 (skala 1-5) (F)
■ Kommunernas belåtenhet > 3.5 (skala 1-5) (F)
■ Kundrådets resolutioner 4 (S)
■ Erfarenhetsexperterna har uppdrag inom varje serviceområde (S)
■ Bedömningen av vårdbehovet och vårdtillgången uppfyller kraven i
■ lag och ligger åtminstone på den nationella genomsnittsnivån (F)
■ Aktuella köuppgifter och väntetider nns på webb-sidorna (F)
■ Kundservice-ansvariga genomför åtminstone 3 interventioner (S)
■ Över 95 % rekommenderar VCS som vårdplats (F)
■ Introduktion av NPS -index (F)
■

Revisionsnämndens kommentarer:
Patient-kundbelåtenhetens värde 4,7 är som alltid tidigare ypperligt. Den höga svarsvolymen garanterar en
kvalitativ bedömning ⁰ . Noteras även att 22 feedbacksvar i ol ledde till utvecklingsåtgärder gällande bl.a. olika
verksamhetssätt/förfaranden, förbättrandet av infogången och datateknisk utrustning/-system. Under de senaste
åren har man standardiserat och decimerat antalet frågor till kunder / klienter. Detta kan ha medfört en marginell
eﬀekt på helhetsbedömningssiﬀrans jämförbarhet över tid.
Kommunernas belåtenhet var 3,75, noteras även att värdet torde vara det bästa under hela uppmätningshistorien.
Det intensiva samarbetet kring landskaps- och vårdreformen samt kommunfaktureringens positiva inbesparingar
torde ha sina eﬀekter på belåtenheten.
Klientrådets mål (tidigare kundrådet) var att utge fyra resolutioner under året. Första kundrådets mandatperiod tog slut under år 2016 och nya kundrådet inledde sin verksamhet 12.4.2017 och hann utge fyra oﬃciella
resolutioner under året. Viktiga praktiska frågor har berört bl.a. servicesmidigheten, digitaliseringen, call centerfrågan, patientsäkerheten, parkeringsproblematiken samt andra praktiska stöd- och rådgivande synpunkter för att
stöda beslutsfattandet och utvecklingen inom VCS.
Målet "Erfarenhetsexperterna har uppdrag inom varje serviceområde" uppI följande spjälks ovanstående VCShelhetsmålupp-fyllelsebild till speci ka resultattabeller enligt perspektiv och med revisionsnämndens kommenterar. fylldes enligt bokslutets rapportering delvis. Bokslutet 2017 innehåller enbart ett kort omnämnande härom
berörande psykiatriska ansvarsområdet: "Erfarenhetsexperter tillgodogjordes på fem av tolv enheter i samband
med utvecklingen av verksamheten". Nämnden noterar att återrapporteringen av ett gentemot styrelsen bindande
mål är här bristfällig . Om bindande mål ej uppnås, torde orsakerna därtill alltid framföras.
Målet "Bedömningen av vårdbehovet och vårdtillgången uppfyller kraven i lag och ligger åtminstone på den
nationella genomsnittsnivån" uppfylldes enligt BS-rapporteringen enligt följande: "Vårdbehov låg över genomsnittet och vårdtillgången låg under". Då man analyserar läget enligt färskaste uppgifterna från snittläget 31.12.2017,
så är läget tillfredsställande förutom vissa specialiteter. Kirurgin har klassisk haft längre väntetider till vården,
speciellt inom gastroenterologin. Dock bör i köanalyserna beaktas snittlägesvariationerna och volymerna av
väntande patienter. I det stora hela är läget under kontroll.
Målet "Aktuella köuppgifter och väntetider nns på webb-sidorna" var ett nytt mål och budgetens mål för år
2017 var att "köuppgifter och väntetider nns klart tillgäng-liga för klienterna". Tillgängligheten på webb-sidorna i
nuvarande form har dock varit ett faktum i åratal, målet torde nog ha utgått i från att man bygger upp ett realtidsystem för köuppföljning. Flertalet sjukvårdsdistrikt har redan i dag realtidssystem i bruk. Detta mål förverkligas
dock under först under år 2018 . Nu i april 2018 nns på webbsidorna köuppgifter från 31.12.2017 och uppgifterna
innefattar ej psykiatrin. Nämnden anser att målformuleringen/-nivån bör vara tydligare de nierat då man strävar till
att förbättra redan existerande system.

⁰ Volymen av feedbacksvar minskade bara en aning från 4797 (2016) till 4646 (2017). Jämfört med år 2016 så var kundtillfredsställelsen exakt
på samma nivå 4,7. Som ett icke-bindande delmål ställdes att enheterna årligen erhåller minst 100 feedbacksvar, men gällande mindre
enheter var målet svårt att uppnå. Små enheter och samarbetsenheter uppfyller inte målet >100. Enkäten anses inte ändamålsenlig för små
enheter, specialmedarbetare och enheter med seriebesök. Sammanlagt 22 enheter erhöll över 90 feedbacksvar.
Jmf även ”VCS mellanutvärderingen 2025 och utvärderingen av uppdateringsbehovet” -rapporten till styrelsen 22.1.2018:
”Erfarenhetsexperter har utbildats och introducerats, men har ej tillsvidare kunnat implementeras till en del av verksamheten”.
Se åter ”VCS mellanutvärderingen 2025 och utvärderingen av uppdateringsbehovet” – rapporten, där man noterar att ”jonotilanteeseen on
kehitetty reaaliaikaista sovellusta, käyttöönotto tapahtuu 2018”.
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Målet "Kundserviceansvariga genomför åtminstone 3 interventioner" var ett nytt mål för år 2017. En intervention utfördes under året, men ingenstans i bokslutet framkommer var och hur. Nämnden noterar att styrelsen bör
skärpa sin uppföljning/ rapportering och av samtliga bindande mål och därmed föregå med ett gott exempel inom
hela VCS om hur man via en fungerande intern kontroll under verksamhetsårets gång kan säkerställa måluppfyllelsen.
Målet "Över 95 % rekommenderar VCS som vårdplats" var ett nytt mål för året. Av sammanlagt 1792 kunder
rekommenderade hela 97,4 % VCS som vårdplats. Resultatet är strålande.
Målet "Introduktion av NPS-index" var även ett nytt mål och utgör egentligen en ersättande metod att mäta
rekommendationsgraden ovan.

5.2. Processer:
MÅL

MÄTARE (inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)
Huvudprocesserna för landskapet har fastställts (F)
■ Åbo universitetssjukhus andel av tjänster som köps av universitetssjukhus tilltar (S)
■ Koncentrationen av poliklinikerna har främjats (S)
■ Lean-metoden används av 25 % av enheterna (S)
■ Andelen klinikfärdiga patienter är under 0,3 % i kommunfaktureringen (F)
■ Det nns 1 patientstig på webbsidorna, 5 stigar på intra
■ Alla huvudprocesser har uppdaterats (8 st.)
■ Uppföljningstavlorna innehåller kärnmätare och processer för de viktigaste processerna. (S)
■ Kvalitets- och patientsäkerhetsrapporten har behandlats (S)
■ Planeringsfasen gällande SOTE-huset har slutförts (F)
■

Revisionsnämndens kommentarer:
Målet "huvudprocesserna för landskapet har fastställts" har uppnåtts delvis, medan landskapets processer nu
först gestaltas/utformas och beredningen ck en fortsatt tidsfrist.
Målet "Åbo universitetssjukhus andel av tjänster som köps av universitets-sjukhus tilltar" förverkligades
återigen väl. Ökningen från år 2016 till år 2017 var 19 % (+1,6 M€). Andelen köptjänster från ÅUCS utgjorde redan
42 % av all köpservice från universitetssjukhusen. Glädjande nog minskade de sammanräknade köptjänsterna från
universitetssjukhusen med 4,2 % jämfört med år 2016 (jämfört med BU-2017 sammanlagt -5,4 %), en vändpunkt
för tillväxten man länge väntat på.
Målet "koncentrationen av poliklinikerna har främjats" uppnåddes enligt bokslutet genom att en gemensam
avdelningsskötare deltog i planeringen i samband med H-husets planering. Nämnden noterar att målet i sig själv
är viktigt, men ställer frågan huruvida målet utgör en del av en större planeringsprocess samt att mätbarheten
förblir väldigt diﬀus. En kvalitativ målsättning förutsätter alltid exakt mätbarhet för optimal styrbarhet.
Målet "Lean-metoden används av 25 % av enheterna" uppnåddes nu tydligt, medan 42 % av samtliga enheter
fram till utgången av 2017 (=under alla Lean-årens lopp) använt sig av metoden . Nämndens önskan från
utvärderingsberättelsen 2016 om att alla Lean-projekt rapporteras i kvalitetsrapporten har nu uppfyllts (se VCSkvalitetsrapporten 2017). Medan "mätribban" nu under era år har ställts på 25 % av enheterna, ställer nämnden
frågan om inte 25 %-målsättningsnivån nu rejält kunde höjas?
Målet "andelen för yttningsfördröjningsdagar (tidigare sk. klinikfärdiga patienter) är under 0,3 % i
kommunfaktureringen" uppnåddes ej, utan siﬀran är 1 % enligt bokslutet. Problemet har ännu inte åtgärdats.
Målet "Det nns 1 patientstig på webbsidorna, 5 stigar på intra " rapporteras som uppnått. Nämnden noterar
dock att på nska www-sidorna nns 5 vårdstigar, men på svenska www-sidorna enbart 3 vårdstigar.
Målet "Alla huvudprocesser har uppdaterats" uppnåddes ej. Närmare uppgifter om måluppfyllelsenivån
saknas. Endast serviceområdet för öppenvård rapporterar i bokslutet på s. 31 att "Huvudprocesserna har uppdaterats, enskilda processer för specialområden uppdateras fortgående".
Målet "Uppföljningstavlorna innehåller kärnmätare och processer för de viktigaste processerna" uppnåddes ej enligt bokslutet. Inga tilläggsuppgifter därom framgår dock ej ur bokslutet.

Den kumulativa utvecklingen har varit trendmässigt positiv under åren: i BS 2015 rapporterades att Lean-metoder har använts av 20 % av
enheterna (18/91 enheter), medan i BS 2016 framställdes att 27 % av enheterna använt Lean.
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Foto: Jouko Keto

Målet "Kvalitets- och patientsäkerhetsrapporten har behandlats" uppnåddes enligt bokslutet. Nämnden
noterar en tidsmässig egendomlighet. Egentligen bör ju detta tolkas så, att styrelsen i samband eller före utgivandet
av bokslutet redan har tecknat rapporten för år 2017 till kännedom och godkänt den oﬃciellt. Men kvalitets- och
patientsäkerhetsrapporten färdigställs först under våren så att den årligen förs till styrelsens kännedom tidigast
kring månadsskiftet mars-april. Rapporten för 2017 tecknas till styrelsens kännedom tidigast 16.4.2018 och för 2016
tecknades rapporten till styrelsen kännedom 27.3.2017. Målsättningen för rapporten är att utöka transparentheten
och producera information för patienter, personal och anhöriga om servicekvaliteten och utvecklingsarbetet inom
centralsjukhuset. Kvalitetsrapporten godkänns av sjukvårdens ledningsgrupp och tillställs VCS-styrelsen till
kännedom. Nämnden undrar då till vilken del man kan anse att praxisen utgör ett bindande mål för styrelsen?
Nämnden noterar även att den omtalade/ utlovade transparentheten ej realiserats, medan kvalitetsrapporten ej har
publicerats på distriktets hemsidor eller publicerats som bilaga till styrelsens handlingar och protokoll.
Målet ”Planeringsfasen gällande SOTE-huset har slutförts” lyckades helt enligt planerna och genomförandet av
detta byggnadsprojekt utgör en hörnsten i VCS 2025 –programmet ⁴.

⁴ Den allians som skapades vid årsskiftet för H-nybyggnationen har fått som arbetsnamn Bothnia High 5, som beskriver projektets samverkan,
samarbete och den sporrande atmosfär. Under år 2018 uppgörs en realiseringsplan och fastställs en målkostnad till grund för ingående ett
realiseringsfasavtal. Byggnationens ibruktagande är planerad till det första kvartalet av år 2022.
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5.3. PERSONAL/LÄRANDE OCH FÖRNYANDE:
MÅL

MÄTARE (inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)
Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare är över 80 %, samtidigt som över
90 % av dem som svarat rekommenderar den egna enheten (F)
■ 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 minst 50 % månaderna (S)
■ På resultatenheterna har diskussioner för ständig utveckling hållits till 100 % (S)
■ Utvecklingssamtal har hållits till 70 % (S)
■

Revisionsnämndens kommentarer:
Målet " Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare är över 80 %, samtidigt som över 90
% av dem som svarat rekommenderar den egna enheten" utföll ej enligt förhoppningarna. Svarsprocenten
för arbetsenhetens rekommendationsmätare var 39 % och 78 % av dem som svarade rekommenderade den
egna enheten. Det medvetna eﬀektiverings- och sparprogrammet år 2017, som berörde långt inbesparingar av
personalutgifter hade nog betydande eﬀekter på rekommendations-siﬀrorna. Nämnden noterar dock att VCS
som läkarnas specialiseringssjukhus under 2017 erhöll god nationell feedback, bl.a. värdesatta unga läkare Vasa
högt som specialiseringsort. Både Vasa HVC och VCS ck hela fem stjärnor i en ranking av utbildningsplatserna i
Finland. VCS ck högsta poäng av alla sjukhus i landet .
Målet "Resultatet i arbetshälsoinstitutets undersökning om välbe nnande i arbetet är bättre än
genomsnittsnivån hos de sjukhus som deltar i den" uppnåddes ej helt. Resultatet i Arbetshälsoinstitutets
undersökning om välbe nnande låg en aning under genomsnittsnivån.
Målet "Förverkligandet av planen för kompetensutveckling" förverkligades enligt planerna.
Utbildningsplanen för 2017 innehåller tydliga och konkreta mål och uppföljningen sker med hjälp av
utbildningsregistret i Alma. Utbildningsdagarnas volym sjönk 2017 jämfört med år 2016.
Målet "På enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det optimala området minst 50 % månatligen."
Vårdtyngden/skötare låg över det optimala som medelvärde 54 %. Nämnden noterar att det nationella
vårdtyngdsmålet sedan länge har varit 70 % och att komparativ jämförelse om läget bland övriga
centralsjukhus vore önskvärd. Variationen inom VCS olika enheter är tydlig, den mest "utsatta" enhetens
optimala vårdtyngd var endast 20 %, varvid vårdtyngden inom optimiområdet utgjorde hela 80 % ⁶ .
Målet "på resultatenheterna har diskussioner förts i andan av ständig utveckling till 100 % ". Diskussioner
(sk. gruppdiskussioner) fördes enligt bokslutet på 53 % (65 % år 2016) av enheterna, en sänkning med 12 % från
året innan. Sedan år 2016 skall man på varje resultatenhet föra en gruppdiskussion, där man går igenom
uppställda mål och uppnådda resultat för enheten.
Enligt färsk fastställd kontrollinformation nämnden erhållit så fördes gruppdiskussioner enbart med 47 % av
personalen ⁷ .
Målet "utvecklingssamtal har hållits till 70 %". Individuella utvecklingssamtal hölls med 66 % (71 % året
innan) av personalen. Ett av VCS strategiska mål är en mångsidig och omfattande praxis för utvecklingssamtal.
Alla anställda förutsätts varje år delta i ett individuellt utvecklingssamtal med sin närmaste förman (texten enligt
personalrapporten 2016) ⁸ . Detta mål står dock i obalans med ovanstående bindande mål om förande av
utvecklingssamtal med 70 % av personalen. Nämnden anser trots pågående spar- och produktivitetsförbättringsprogram eller tvärtom just kanske därför att det är ytterst viktigt att alla VCS-medarbetare via
utvecklingssamtal engageras i det viktiga strategiska förändringsarbetet. Enligt nämnden är detta primärt en
ledarskapsfråga. Om detta uttalas tydligt i gällande personalstrategin: "Förmännen leder förändringsarbetet på
sina enheter. Det är viktigt att personalen är delaktig i förändringsarbetet för att uppnå bästa möjliga
slutresultat". Enligt nämnden är det en aning motstridigt med personalstrategin att HR-enhetens skriftliga
direktiv till enheterna berättigar VCS-enheter med över 40 anställda att undantagsvis hålla utvecklingssamtal
vartannat år.

⁵ Se närmare rankinglistan från https://www.nly. /tulokset, de Unga Läkarnas Förening r.f.
⁶ Kvalitetsrapporten 2017, ss.52-53.
⁷ Källa: HR-enhetens e-post av till nämndens sekreterare 3.4.2018.
⁸ Se även Personalstrategin 2017-2018: ”Utvecklingssamtal hålls regelbundet. Arbetstagaren har såväl en rättighet som skyldighet att delta i
dessa. På varje enhet hålls också en gruppdiskussion om enhetens mål och utvecklingsförslag”.
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5.4. 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)
■ I-, H- och R-huset har tagits ur bruk (F)
■ Beredningen av försäljningen av fastigheterna i Roparnäs och de fastigheter som separat
fastställts i styrelsen pågår (F)
■ Med hjälp av vårdserviceenheten kan man sköta vårdarvikariat som är kortare än 5 månader
■

Revisionsnämndens kommentarer:
Målet "löneutgifterna ≤ de budgeterade lönerna" förverkligades väl gällande den egna personalens löner
(totalt -1,5 M€ och -4,5 % jämfört med budgeten för 2017). De största inbesparingarna gällde vårdpersonallöner
(-1,4 M€) och i efterskott noteras att smärtgränsen för löneinbesparingar tillsvidare är uppnådd. Som motvikt till
dessa inbesparingar bör kanske framföras att externa läkarlöner, läkararvoden och köptjänster (såsom alltid
tidigare) överskred BU 2017 med hela 1, 47 M€ (+6,4 % över BU 2017). Om man inkluderar även dessa externa
lönegrupper med i jämförelsekravet "löneutgifterna ≤ de budgeterade lönerna", så var underskridningen av
samtliga budgeterade interna och externa lönegrupper minimala 22 024 €. Den högaktuella pågående
utlokaliseringen /bolagiseringen av servicetjänster kommer framöver att påverka löneutgifternas trendmässiga
jämförande.
Målet "räkenskapsperiodens resultat ≥ det budgeterade resultatet" uppnåddes, med beaktande av att
styrelsen beviljade medlemskommunerna en årsrabatt på 5 M€ och att clearingen av dyrvården ytterligare
sänkte medlemskommunernas betalningsandelar.
Målet "sjukhusets produktionspro l jämförs årligen med pro len hos motsvarande centralsjukhus".
Enligt bokslutet har produktionspro lens jämförande med andra motsvarande centralsjukhus återi utförts. I sig
själv kan nämnden vid sin utvärdering ej ta fasta på vad ett dylikt bindande mål strävar mot. Mekanismen att
jämföra sig med 14 andra centralsjukhus med ofta några år gammalt jämförelsematerial är utmanande i syfte att
besluta om verksamhetsstrategiska kurspreciseringar eller för att sammanställa en rankingklassi ering.
Nämnden noterar dock att denna måluppställning framöver kommer att förädlas via den mellanutvärdering,
uppdatering och val av konkreta strategiska mätare för VCS 2025-programmet som VSVD-fullmäktige 19.3.2018
godkände.
Målet "I-, H- och R-huset har tagits ur bruk" förverkligades delvis, medan två av tre hus tömts. Egentligen kunde
tra kljuset enligt nämnden även utvisa gult.
Målet "Beredningen av försäljningen av fastigheterna i Roparnäs och de fastigheter som separat fastställts i
styrelsen pågår " förverkligades delvis. Avyttrandet av gamla, kanske skyddade fastigheter är i dagens läge svårt
och processerna är ofta långdragna. Egentligen utgör dylika mål som att separata fastigheter tas ur bruk eller
försäljningen av dem påbörjas enstaka delmål av det centrala VCS-målet att färdigställa en långt i för framtiden
ändamålsenlig patientfokuserad, exibel, arbetsmiljömässigt frisk och totalekonomisk verksamhetsmiljö.
Nämnden föreslår att man här i stället utvecklar mätare som totalt mäter upp fastighetspolicyns årliga/långsiktiga
eﬀektfullhet.
Målet "Med hjälp av vårdserviceenheten kan man sköta vårdarvikariat som är kortare än 5 månader"
förverkligades till ca. 80 %. Detta är ett gott resultat för en enhet som egentligen körde igång sin verksamhet
under år 2017. Med hjälp av enheten uppnåddes en inbesparing av personalkostnaderna på 1,6M€.
Nedan kommenteras enligt bindningsnivån i VEP 2017-2019 kort de bindande anslagens/ inkomsternas utfall ⁹ .

⁹ VEP 2017-2019 s. 12: ”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 bindande.
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Målet "den egna verksamhetens nettokostnader" uppfylldes med 1 % marginal.
Målet " nansieringens nettokostnader" uppfylldes med stor marginal.
Målet "nettoinvesteringsutgifter" uppfylldes med stor marginal.
Sammanfattning: Av de 30 bindande mätbara verksamhetsmässiga målen ovan uppnåddes helt sexton (53 %), sex
uppnåddes ej (20 %) och åtta målsättningar uppnåddes delvis eller nöjaktigt (27 %). Egentligen innehöll både VEP 20172019 och bokslutet 2017 totalt 31 bindande målsättningar, men i själva rapporteringen av måluppfyllelsen har man glömt
helt bort målsättningen "Uppföljningstavlorna innehåller kärnmätare och processer för de viktigaste processerna" samt
att beträﬀande två målsättningar framgår ej vilken bindningsnivå gäller för dessa mål ⁰ .
Både inför fullmäktige (bl.a. för yttningsfördröjningsdagar/klinikfärdiga, arbetsenhetens rekommendationsmätare mm.)
och styrelsen (diskussionerna om ständig utveckling, utvecklingssamtal mm.) bindande målen förekom icke fullbordade
mål.
Totalt sett och med beaktande av primärt vårdtillgången, kundtillfredsställelsen, produktivitetsutvecklingen och det
positiva ekonomiska slutresultatet så anser nämnden att helhetsresultatet är helt godtagbart.

TOTAL MÅLUPPFYLLELSE SOM % 2017
MÅLUPPFYLLELSE %
ENLIGT MÅLPERSPEKTIV 2017

FÖRVERKLIGADES 53 % (16),
KLIENTEN
67 %

33 %

DELVIS 27 % (8),

PROSESSER
67 %

11 % 22 %

FÖRVERKLIGADES. EJ 20 % (6)

PERSONAL/LÄRANDE/
FÖRNYELSE
17 % 33 % 50 %

EKONOMI
59 %

33 %

⁰ Målsättningarna ”Det nns 1 patientstig på webbsidorna, 5 stigar på intra” och målet ”Alla huvud-processer har
uppdaterats (8 st.)”.
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17%

6.
6. UPPNÅENDET AV SERVICEOMRÅDENAS MÅLSÄTTNINGAR
2017 ENLIGT MÅLPERSPEKTIV
Enligt den två år gamla organisationsförändringen produceras VCS-servicen enligt följande struktur:

Uppföljningen av serviceområdenas centrala verksamhet och måluppfyllelse sker rationellt tre gånger per år.
Nämnden noterar att den koncentrerade och helhetsbetonade sammanfattade uppföljningen av mål och
centrala svagheter och styrkor framvisas enligt följande
fönsterruta inom samtliga serviceområden och rutans
uppföljningsfrågor/"to do"-ärenden behandlas kontinuerligt tills problemet eller utmaningen har lösts av
serviceområdets ledning.
Fastän måluppställningen för serviceområdenas målsättningar ej är nedskrivna som bindande såsom målen
enligt kapitel 5 ovan, så bör vissa av de sjukhusvisa målen
även tolkas som bindande mål. Detta gäller då primärt
patienttillfredställelsen, vårdtillgången och löneutgifterna, utvecklingssamtal mm.

målsättningar. Ur VEP 2017-2019 har dessa målsättningar
borttagits, sammanställning av måluppfyllelsen saknas
varvid en utvärdering och rapportering därom vid
utgivandet av denna berättelse helt uteblir. Via enhetschefer har nämnden fått höra att de serviceområdesvisa
mätarna och målen av misstag bortlämnats från budgeten för år 2017.

Ännu i verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) för åren
2016-2018 framkommer och de nieras enligt balanced
scorecard-modellen serviceområdenas gemensamma

Nämnden förväntar sig att sammanfattande uppgifter och kommentarer gällande de serviceområdesvisa målen och
målperspektiven enligt modellen ovan uppgörs även berörande serviceområdena i samband med bokslutsuppgörandet. Nu
saknar revisionsnämnden enhetligt sammanställda uppgifter om t.ex. huruvida centrala bindande målen har nedbrutits på
serviceenhetsnivå. Bokslutet 2017 innehåller nog ansvars- och serviceområdesvisa allmänna textdelar och produktionsbaserade prestationer, men den forna omfattande rapporteringspraxisen saknas.
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7.
7. FEEDBACKEN
7.1

alla frågorna och era andra responsfrågor utvisar en
positiv förbättring jämfört med året innan.

Kund-/patientfeedbacken

Kund-/patientfeedbacken inom VCS har alltid varit god
och utgör nämndens obligatoriska centrala utvärderingsområde. Under olåret inkom totalt 4646 (jmf 4797 år
2016) responser. Data för bilden nedan är hämtad från
VCS-kvalitetsrapporten 2017 och belyser väl vägen mot
en nästan optimal respons. Medeltalet för samtliga frågor
var 4,73 på skalan 1-5.

Förutom svar på frågorna ovan så bestod en del av
responsen av svar på allmänna vitsordet för VCSservicen på skalan 4-10. Av totala antalet erhållna svar på
1746 så gavs 88,2 % (jmf 87 % år 2016) av svaren för
vitsordet 9 eller 10.

Nämnden noterar att responsen av "vård och service på
eget modersmål" återigen ck det högsta vitsordet bland

KUNDFEEDBACKEN VCS ÅREN 2016-2017
1. Jag ﬁck d ll undersökning eller vård llräckligt snabbt

4,6
4,6

2. Undersökningen eller vården förverkligades enligt fastslagen
dtabell.

4,6
4,6

3. Jag upplevde a jag kunde lita på personalens
yrkeskompetens.

2017
2016

4,7
4,7
4,6
4,6

4. Besluten berörande min vård gjordes llsammans med mig.

4,8
4,8

5. Jag blev väl bemö av personalen
6. Den informa on jag ﬁck om undersökningen och/eller vården
var förståelig.

4,7

4,6

7. Min in mitet och mi integritetsskydd respekterades.

4,8
4,8

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

4,8
4,8

9. Jag kände mig trygg under undersökningen/vården.

4,8

4,7
4,7
4,7

10. På enheten tog de hänsyn ll min familj och mina anhöriga.
11. Jag ﬁck bra anvisningar för den fortsa a vården.

4,6

4,7

12. Jag ﬁck vård och service på mi eget modersmål

4,8

MEDELTAL 1-20

4,69
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4,73

4,9

Vad kan man då fånga upp från denna responsvolym
samt andra källor såsom serviceområdenas kvartalsuppföljning? Nedan ett axplock av dessa handlingar:

TOPPBETYG
· God empatisk vård samt positivt
bemötande
· Yrkesmässigt kunnande, att man
är i trygga händer
· Tacksamhet för erhållen vård
· Belåtenhet för vård på eget
modelsmål
· En harmonisk ledig atmosfär i
samband med vården

ketten. Nya skalan 1-10 mäter sk. Net Promoter Scorevärdet (NPS). NPS för olåret var 80, som tolkas som ett
mycket bra värde (en NPS-siﬀra över 50 är ett gott värde,

RÄTT OK- SÄMRE BETYG
· Dålig - svag information,
gällande hälsotillståndet
eller den fortsatta vården
· Mer leende och positivitet
önskas
· Bemötandet: Läkaren ser ej på
patienten då hon/han talar
· Bristen på integritet: dörren
fast när patienten undersöks!
· Stöd av psykiska välmåendet
vid konstaterandet av
somatiska sjukdomar viktigt
· Mångsidigare program önskas
vid psykiatrisk vård

DÅLIGT-SVAGT
· Dåligt bemötande från läkare
eller vårdpersonal
· Patienten hörs ej eller får ej svar
på sina frågor
· Språkfrågor, djupare information
uteblir om läkaren ej tillräckligt bra
kan belysa sjukdomen, vården och
undersökningarna
· Arrogant attityd
· Läkarresurserna inom psykiatrin
och reumavården

se bildskalan nedan) . Nedan rekommendationsskalan
enligt NPS-siﬀran.

Feedbacksutvärderingen är en process som inom VCS
handläggs och utreds till grund och botten. Varje
feedbacksvar behandlas av handläggare inom berörda
enheter och inom enheterna har man utsett både
handläggare för vård- och läkarsidan. Vid behov överförs
handläggningen till högre nivå. Behandlingen av
feedbacken inom enheternas hela personal ges regelbundet. Om kunden/ patienten eller anhöriga i sin
feedback så önskar så kontaktar enheten densamme
personligen.

I februari 2018 utkom VCS:s interna auditeringsrapport
”Asiakaslähtöisyyden toteutuminen – Förverkligandet av
kundinriktad verksamhet” som analyserade insamlandet
och dokumenteringen av kundfeedbacken inom
samtliga VCS-enheter. Grafen nedan avslöjar att det nns
en hel del utvecklingsbehov inom dessa feedbackinsamlingskanaler.

Nytt för år 2017 var att en ny skala tillsatts i frågan "Skulle
du rekommendera VCS som vårdplats" i feedbackblan-

Av 2230 svar erhöll ca. 86 % värdet 9 eller 10 på skalan 1-10. VCS har totalt 12 klientfeedbackterminaler i bruk och ca. 25 % av feedbacken
erhålles via dessa terminaler.
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Foto: Katja Lösönen

Foto: Katja Lösönen

Auditeringsrapporten rekommenderade följande
förbättringsåtgärder:

7.2.2. Klientrådet
Målet för klientrådet är att öka kundnära verksamhet vid
VCS. Rådets uppgift är att stöda sjukhusets målsättning
att erbjuda en kundinriktad vård.

o Den muntliga feedbackens registrering och
uppföljning (65 % av enheterna)
o Dokumenteringen av de via kundfeedbacken
planerade utvecklingsåtgärderna (42 %)
o Klientrådets användning vid utvärdering och
serviceutvecklandet (42 %)
o Verksamhetsutrymmenas förändrande/utvecklande
utgående från kundinriktad syn (30 %)
o Mätnings-/uppföljningstavlans bredare utnyttjande,
t.ex. för att göra kundfeedbacken mer transparent
(30 %)
o Kundmötandet skall utgöra en del av
introduktionen (24 %)
o Ytterligare rekommendationer gavs angående LEAN,
VCS-materialets bättre utnyttjande och
värdediskussioner

Klientrådet (tidigare kundrådet) har blivit en allt viktigare
impulsgivare i utvecklandet av VCS kundverksamhet.
Rådet har redan från första början medverkat i planeringen av det nya SOTE-huset och fört fram sina tankar om
utrymmesplaner och material förknippade med nya Hhuset. Rådet anser att huset skall inrymma gemensamma utrymmen både för friska och sjuka. Den inviduella
vården bygger däremot långt på enkelrumkonceptet.
Det nuvarande rådet för verksamhetsperioden 20172018 vill tydligare ha en egen aktiv utvecklarroll utöver
normala praxisen att behandla ärenden och förslag som
klientrådsarbetsgruppen bereder för rådet. Rådet vill
konkret respons på hur rådets har framskridit, har de
förverkligats eller i vilket skede be nner sig ärendet; en
kontinuerlig lägesöversikt önskas.

7.2 Feedbacken från andra källor
Nedan har nämnden analyserat annan central feedback för
VCS-verksamheten för år 2017 från olika källor.
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Revisionsnämnden ställer här frågan om ej rådets förverkligade förslag årligen kunde ingå i bokslutet eller i kvalitetsrapporten? Bokslutsrapporteringen om att gentemot
styrelsen bindande målet "Klientrådets resolutioner 4"
uppfylldes volymmässigt är sekundärt i förhållande till
frågan om huruvida resolutionerna har kunnat utveckla
VCS-kundservicen.

٠ De elektroniska och tryckta anvisningarnas begriplighet och språkvård bör utvecklas och de nska och
svenska anvisningarna ska överensstämma
med varandra
٠ Muntlig patientinformation skall ges i tillräcklig
omfattning och utan brådska, ej enbart så att skriftliga
anvisningar ges patienten eller anhöriga vid
hemförlovningen

Från rådets resolutioner under året 2017 vill nämnden
lyfta fram och dela rådets syn om patientinformationens
stora betydelse inom samtliga VCS-vårdprocesser:

7.2.3. eSairaaladatabasen
Redan andra året i rad använder revisionsnämnden
eSairaaladatabasen som ett av framtidens utvärderingsinstrument som hjälp vid sin utvärdering. VCS är redan
enligt databasens hemsidor en central delaktör i utvecklandet av basen. Nedan en jämförelse mellan sjukhusen
gällande det allmänna vitsordet man erhållit av under
åren 2017-2018 vid utvärderingsläget mars. Allmänna
vitsordet för VCS har varit helt tillfredställande, t.o.m.
utmärkt inom vissa delområden.

٠ Vårdstigarna ska konkret belysas för patienten för
att denne får en helhetsbild av läget vid insjuknandet

٠ Första kontaktens kvalitet är viktig, tydlig information,
info om kontaktpersoner och möjlig fortsatt process i
samband med diagnostiseringen
٠ Erbjudande av andligt stöd kan behövas
٠ Telefontiderna är för korta
٠ Elektronisk anmälning bör utvecklas

Se närmare https://www.esairaala. /toimijat?search=Vaasan+keskussairaala , där det framgår att VCS är en av de
centrala organisationerna som medverkar i utvecklandet av databasen.
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läget som gra ska bilder på skalan 1-5 eller andra siﬀror i
jämförelse med andra utvalda centralsjukhus:

När man spjälkar upp ovannämnda bild till dess olika
delkomponenter samt även andra jämförelsetal, så ser

BEDÖMNINGSMÄTARE FÖR VCS

KOMPARATIVA BEDÖMNINGSVÄRDEN
FÖR SAMTLIGA MEDVERKANDE SJUKHUS

KLIENTBEDÖMNING AV
KLIENTSERVICEN

VCS DELAR ANDRA PLATSEN

KLIENTBEDÖMNING AV
KÖN

VCS FJÄRDE BÄST

KLIENTBEDÖMNING AV
KVALITETEN

VCS BÄST TILLSAMMANS
MED KUOPIO
UNIVERSITETSCENTRALSJUKHUS
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FACKBEDÖMNING AV
KLIENTSERVICEN

VCS I TÄTEN MED ÅLANDS
CS

FACKBEDÖMNING AV
KVALITETEN

VCS BÄST MED TRE ANDRA
SJUKHUS

FACKBEDÖMNING AV
ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSEN

VCS BÄST MED
SAVONLINNA CS

SPECIALSJUKVÅRDENS
VÄNTETID I SNITT (DAGAR)

VCS HÄR ÖVER GENOMSNITTET, DOCK ÄR
MÄTNINGEN HÄR
STÄNDIGT VARIERANDE OCH KRÄVER UPPFÖLJNING
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Foto: Jouko Keto

EN PATIENTSKADA HÄNDER VAR
1161 INVÅNARE INOM VSVD

VCS HÄR DET FEMTE
BÄSTA CENTRALSJUKHUSET

VÄNTAT ÖVER 3 MÅN. PÅ
VÅRD INOM VCS (%)

VCS HÄR UNDER SNITTVÄRDET,
DOCK VARIERAR LÄGET HÄR STÄN
DIGT VARVID REALTIDA
UPPFÖLJNING BEHÖVS

VSVD-INVÅNARENS ÅRLIGA
SPECIALSJUKVÅRDSKOSTNADER –
NEDAN VARIATION
TILL GENOMSNITTET

VCS HÄR 2 % ÖVER GENOMSNITET

VSVD-OMRÅDETS
LÄKARRESURSER AVVIKELSE
FRÅN GENOMSNITTET (%)

Liten

Stor

I DENNA JÄMFÖRELSE GÄLLANDE
DISTRIKTETS INV./ LÄKARE
LIGGER VCS/VSVD SÄMST TILL
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sigt utgör missnöjet över vården den största kategorin,
men kategorin säkerhetsärenden har under åren 20112017 har relativt sett ökat mest. Kontakterna gällande
bemötandet inom VCS-vården har även ökat en aning.
Generellt avspeglar dessa ökningar en allmän nationella
trend inom vården, men en bakomliggande delorsak är
även det aktiva och transparenta utvecklandet av patientsäkerhetsarbetet inom VCS.

En intressant tilläggskomponent i eSairaala-databasen
består av enskilda autentiska kundbedömningar som
VCS erhållit och som återges i bilagan 3.

7.2.4. Patientombudsmannens verksamhet
Rapporteringen om patientombudsmannens verksamhet 2017 belyser att antalet kontakter till patientombudsmannen gällande enbart VCS i ol var 490 (12 %
tillväxt jämfört med år 2016).

Patientombudsmannen följer årligen upp de totalt sett
fåtaliga patientskadebeslut som gäller VCS. En rätt så
jämn trend kan märkas ur följande tabell. Totalt var de
ersatta patientskadebeslutens antal lågt, i ol totalt 30.

Nämnden analyserar nedan klassiskt de vårdrelaterade
kontakterna nedan som en 4-indikatormix., Volymmäs-

Antal kontakter till
POM gällande vården bemötande
2011-2017
2011
Sammanlagd
MIX 4 av vårdärenden
225
1.Servicens smidighet
26
2. Missnöje över vården 119
3. Säkerheten
19
4. Bemötandet
61

%- tillväxten
mellan åren
2011 - 2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

316
40
167
30
79

268
26
153
32
57

217
29
106
34
48

295
29
163
42
61

382
45
183
78
76

450
36
236
99
79

28

50 %
27,8 %
49,6 %
80,8 %
22,8 %

8.

Foto: Jouko Keto

8. UPPNÅENDET AV SJUKHUSETS KVALITETS- OCH
LEAN-RELATERADE VERKSAMHETSMÄSSIGA OCH
EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR
"Den dagen då man börjar pruta på kvaliteten kan fabrikens portar stängas”
Gustav Paulig i början av 1900-talet

Revisionsnämnden följer årligen aktivt upp kvalitets-och
Lean-arbetets fortskridande inom VCS, medan utvecklandet av dessa delområden tillsammans med optimerad ekonomisk styrning garanterar VCS framtida
konkurrenskraft. Nämnden har hört kvalitets- och Leanansvariga tjänstemän och kan på basen av förda diskussioner notera att dessa delområden är högt prioriterade
inom VCS.

God kvalitet inom social och hälsovården betyder att
klienten erhåller service enligt sina behov i rätt tid och på
rätt ställe. God kvalitet innebär service som baserar sig på
bästa disponibla vetskap eller bevislighet och som producerar välfärd för medborgarna, strävar till en maximering av
hälsa och välfärd samt minimering av risker. Kvalitet
innebär en god verksamhet enligt uppställda förväntningar
inom ramen för givna ekonomiska resurser.

Vad ingår då i begreppet kvalitet? THL de nierar kvalitet
enligt följande:
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THL har vidare de nierat sju olika delelement för kvalitet
enligt följande tabell. Till tabellen har nämnden infört
VCS-vitsordet för år 2017. Vitsordet baserar sig på en

självutvärdering som de kvalitets- och Lean-anvariga
tjänstemännen uppgjort för nämnden:

KVALITETSELEMENT OCH VITSORDSMOTIVERING
Kundorienterad verksamhet > Verksamhetsprogram för kundorienterad verksamhets nns
Servicens tillgänglighet > kösituationen har förbättrats (per 12/2017)
Rättvishet > etiska diskussioner har införts
Valfrihet > detta element kan ej utvärderas tills vidare
Patientsäkerhet > alla säkerhetsrelaterade frågor/uppgifter och föregripande insatser
har gjorts/förebyggande arbete utvecklas ständigt
Högklassigt kunnande > antalet patientskador har varit lågt
Eﬀektfullhet > de nationella eﬀektfullhetsmätarna ger stöd för detta
Medeltalet för 6 kvalitetselement
Förutom den i kapitel 5 ovan rapporterade måluppfyllelsen gällande kvalitets- och LEAN-relaterade mål framför nämnden här en sammanfattning av centrala utförMÅLOMRÅDE/MÅL

Ledningens syneförrättningar

Kvalitets- och
säkerhetsrapporten har
behandlats
Huvudprocesserna har
uppdaterats
Köuppgifterna nns på wwwsidorna
Mätarutvecklande och
benchmarking för att stöda VCS
2025 förverkligandet
Lean-metodens utnyttjandegrad
12/2017

9
9
9
8,7

da utvecklings-åtgärder år 2017 samt behovet av fortsatta insatser:

MÅLUPPFYLLELSEN

Strategiska målen för kvalitet och De kvalitets- och Lean-relaterade målen har i
Lean som en helhet
huvudsak uppfyllts (se kap.5)

Uppföljningstavlorna innehåller
kärnmätare och processer för
viktiga processer
Case manager verksamheten

VCS-VITSORD
8
8
9

- ÄR PÅ GÅNG
- BÖR VIDAREUTVECKLAS Tillgängligheten av service
-Serviceutformandet/-kedjan
-Uppdateringen av
huvudprocesser

Uppföljningstavlor nns vid varje vårdrelaterad enhet (t.o.m. en elektronisk tavla)
Verksamheten har etablerats och ständig
utveckling pågår

Digital tillämpning underlättar
arbetet, dock kvarstår utvecklingsbehov av verksamhetens
mätare och sjukdomsvisa
vårdprocesser

-utförs på enhetsnivå av överskötaren och
ansvarsområdeschefen
-utförs på serviceområdesnivå av högsta
ledningen
- ger operativa ledningen en lägesbild,
enheten får en dialogmöjlighet
Ärenden som upptagits i rapporten har förts
framåt. Eﬀektfullhetsutvärdering utförs
årligen i januari med serviceområdescheferna
Huvudprocesserna har ej uppdaterats – har ej
ansetts ändamålsenligt
Mätarsystem i realtid kommer i nära framtid
att tas i bruk
Mätning och benchmarking utförs och
Mätare och data nns att få, allt
utnyttjas och även THL lanserar nya mätare för viktigare mål nu är att aktiv
utvärdering
uppföljning förbättras och att
man reagerar på mätresultaten
Totalt har 39% av VCS-enheterna (33 av 84) på -Lean-cafe, intranetväxelverkan,
ett eller annat sätt förverkligat något projekt. kollegial produktutveckling med
LEAN-nätverket samlades 3 gånger i ol.
andra sjukvårdsdistrikt
”Tidigare sökte man Lean-försökskaniner/
intresserade enheter, nu råder detöverutbud
på intressenter, alla vill nu vara med utveckla
och förbättra verksamheten snabbt! ⁴”

Verksamheten inriktar sig på att stöda kunder som använder VCS-tjänster i stor utsträckning. Case managern har en multiprofessionell roll i och
med att samordna vården och tjänsterna mellan och inom olika organisationer och myndigheter.
⁴ Källa: VCS-utvecklingschef Kalle Ylinampas framställning för nämnden 12.12.2017.
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Foto: Katja Lösönen

Noteras ytterligare att VCS aktivt är med i produktutvecklandet av arti ciell intelligens i syfte att förbättra
patientsäkerheten och trygga följande målsättning:

sats är s.a.s. är orationellt eller totalt ineﬀektivt. Detta
med tanke på att VCS årligen har 25 000 bäddavdelningsvårdperioder och 260 000 patientmötestillfällen.

"VCS mål är att erbjuda patienten Finlands
kvalitativaste vård”

Exreportdatabasen innehåller gällande delområdet
kvalitetssäkrandet en uppföljning om hur många öppenvårdsbesök mm. som gjordes vid VCS utan fastställd
dokumenterad diagnos. Nedgången av besök utan
diagnos talar sitt tydliga positiva språk (år 2018 per 23.4.):

Redskapet GTT (Global Trigger Tool) innebär att man kan
använda maskinintelligens för att eﬀektivt spåra
avvikande patientsäkerhetsuppgifter från vårddatabaserna, ett arbete som via mänsklig manuell arbetsin-
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9.

9. ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN - CENTRALA
RESULTATEN FÖR ÅR 2017
Barnhälsovården har även alltid varit uppskattad sett ur
kundperspektiv. Ansvarsområdets verksamhet är livligt
och hotas högst sannolikt ej av att de högaktuella nationella centraliseringsplanerna.

Generellt är man inom ansvarsområdet nöjd med sitt
eget ansvarsområde för barn, som förtydligar ansvaret
och helhetsstyrningen av pediatrikens ⁶ delområden.
Avståndet till universitetssjukhus är långt, varmed VCS
traditionellt utnyttjat konsulter inom vissa specialiteter,
t.ex. hjärtsjukdomar och epilepsi. Samarbetet med ÅUCS
har ökat markant efter ERVA-områdesbytet.

Foto: Jouko Keto

Noteras att man inom barnneurologin nyligen färdigställt
en servicekedja för ADHD ⁷ . Kundbelåtenheten inom
ansvarsområdet är berömlig i det stora hela och ägarkom-
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munernas utnyttjandegrad av ansvarsområdets tjänster
är högt. Detta har sin naturliga anknytning till VCS:s
nationellt betydande tvåspråkiga serviceförmåga.

näs, men detta koncept har man ej ansett som ändamålsenligt. Ansvarsområdets vision är att år 2025 skulle alla
barnspecialiteter inrymmas i A-huset.

Vårdgarantin uppfylldes och vårdens tillgänglighet har
varit god och som kärnmätare följer man här inkommande remisstra k. Trots de ovan nämnda problem är
sammanhållningen på ansvarsområdet LAVA (=lasten
vastuualue) nt och man ger internt beröm och ett gott
vitsord till varandra för upprätthållandet av en positiv
arbetsatmosfär.

Ansvarsområdets operativa ledning lyfter vid nämndens
hörande upp till debatt följande läkemedelsproblematik:
Allt emellanåt dyker upp enskilda fall, där föräldrarna i
vården av sitt barn vill att man prövar på något nytt och
prismässigt väldigt dyrt läkemedelpreparat, som i detta
skede dock ej ingår i de nationella oﬃciellt godkända
ersättningsgilla medicinerna. Medan den nya medicinens
eﬀektfullhet ej ännu fullständigt kunnat veri eras så ställs
den vårdande läkaren här i en svår situation.

LAVAS operativa ledning innehar en gemensam syn om
verksamhetens utvecklande och man är nöjd med bentliga utförarresurser, men detta gäller ej utrymmena.
Utrymmesproblematiken har varit ett sorgebarn inom
speciellt barnneurologin Den nya U-byggnaden är n,
men barneurologins dåliga utrymmen i E- ygeln förorsakar problem och försvagar teamarbetet.

Nämnden anser att frågeställningar av typen ovan kunde
bäst behandlas i lämpliga expertgrupper på åtminstone
ERVA-nivå för att trygga en likabehandling av patienter.
Utrymmesproblematiken har varit ett sorgebarn inom
speciellt barnneurologin. Nedan sammanfattningsvis
centrala LAVA-prestationer 2017 jämfört med år 2016 från
Exreportdatabasen ( nns tyvärr bara på nska), dessa
grafer utvisar ett gott helhetsresultat:

Flera verksamhetsutrymmen har haft inomhusluftproblem varvid verksamheten tyvärr lider, även delvis
kvaliteten. Inom barnneurologin har man erhållit erbjudanden om ersättande verksamhetsutrymmen i RoparTRAFIKLJUSEN FÖR
VÅRDENS
TILLGÄNGLIGHET,
ENDA GULA LJUSET
INDIKERAR ATT
REMISSHANTERINGEN
TIDSVIS SLÄPAT
EFTER, NOTERAS ATT
REMISSERNA ÖKAT
MED 12,7 % I FJOL
JÄMFÖRT MED ÅR 2016
GRAF OM VÅRDENS
TILLGÄNGLIGHET
TILL HÖGER ENLIGT
MÅNAD 2017. VISSA
MÅNADER UNDER
VÅREN HAR BETYTT
LÄNGRE VÄNTETIDER

BÄDDAVDELNINGSVÅRDENS
VÅRDDAGAR
TILL HÖGER PÅVISAR
EN
TILLVÄXT UNDER
HÖSTEN 2017

⁶ Pediatrik (även barnhälsovård, BHV) är den specialitet inom medicinen som handlar om spädbarns och barns hälsa och sjukdomar. En läkare
som är specialist i pediatrik kallas barnläkare, pediater eller pediatriker.
⁷ ADHD är en förkortning av de engelska orden Attention De cit Hyperactivity Disorder. På svenska kallas det Hyperaktivitetssyndrom med
uppmärksamhetsstörning. ADHD drabbar uppskattningsvis 3 till 5 % av alla barn, oberoende av kultur eller geogra ska regioner. Det innebär att
det i ett klassrum med 25 till 30 elever kan nnas minst ett barn med ADHD.
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Foto: Jouko Keto

34

10.
10. MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDETS MÅL
OCH VERKSAMHET ÅR 2017
Medicinska ansvarsområdets (MEDI) verksamhet präglades av pågående strategiska och strukturella förändringar. Bäddavdelningsvården minskade en aning medan
den polikliniska vården i större utsträckning ökade inom
speciellt inremedicinen och neurologin.

Anvarsområdet följer upp den erhållna feedbacken och
genomför vid behov ändringar och justeringar i sina
processer. Verksamhetens uppföljning sker månatligen i
ansvarsområdets ledningsgrupp och i tur och ordning är
serviceområdena representerade via sina överskötare.

Klienterna och patienterna har huvudsakligen gett
ansvarsområdet god feedback och detta gäller även
intressentgrupperna, medan enbart få patienter vidaresänds till andra vårdinrättningar. Detta överensstämmer med faktumet att köpserviceutgifterna mellan åren
2016-2017 minskaden med nästan 15 % (-1,1 M€). Många
utvecklingsprojet pågår inom ansvarsområdet för att bl.a.
strömlinjeforma och standardisera verksamhetsrutiner
och huvudprocesser. Produktiviteten jämfört med andra
centralsjukhus har förbättrats och totalkostnaderna
sjunkit via förbättrad eﬀektfullhet.

Noteras att man har haft utvecklingssamtal med ansvarsområdets samtliga överläkare. Nämnden delar genomförda VCS-interna auditeringarnas syn på att det råder en
god samarbetsvilja och debattatmosfär inom ansvarsområdet.
Nedan sammanfattningsvis centrala MEDI-prestationer
2017 jämfört med år 2016 från Exreportdatabasen (info
nns tyvärr bara på nska), dessa grafer utvisar ett gott
helhetsresultat:

TRAFIKLJUSEN FÖR VÅRDENS
TILLGÄNGLIGHET, HÄR ÄR
SALDOT FÖR HELA ÅRET
ENBART TILLFREDSSTÄLLANDE,
SE OBALANSEN I FÖLJANDE
RUTA
GRAF OM VÅRDENS
TILLGÄNGLIGHET TILL
HÖGER ENLIGT MÅNAD 2017.
ANTAL KUNDER SOM VÄNTADE
PÅ VÅRD ÖVERSTEG ANTALET
KUNDER, VARS VÅRD HADE
FÖRVERKLIGATS
DEN ÖPPNA VÅRDENS
ÅTGÄRDER VERIFIERAR ATT
SATSNINGEN PÅ DEN ÖPPNA
VÅRDEN VARIT EFFEKTFULL,
TILLVÄXTEN 12,2 %

ANTALET BESÖK TOTALT
VAR RÄTT JÄMNT MED ÅRET
2016.

ANTALET VÅRDDAGAR SJÖNK
EN ANING MOT RÄTT HÅLL,
-2,4 %

Foto: Katja Lösönen
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Foto: Katja Lösönen
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11.
11.PSYKIATRINS LÄGE UNDER ÅR 2017
Under hösten 2017 upptog revisionsnämnden utanför sitta fastställda program till behandling den högaktuella psykiaterbristen som speciellt den lokala median uppmärksammade enligt nedan:

Nämnden har bekantat sig med verksamhetens anordnande och noterar att man inom psykiatrin trots den
akuta psykiatribristen har gjort ett gott arbete med att
förbättra patientvården med be ntliga resurser. Kötiderna har generellt varit korta och via satsningarna på den
öppna vården har man kunnat minska på bäddavdelningsavdelningsvården helt enligt nationella rekommendationer. Patientresponsen har varit god, medelvärdet för
i ol var 4,5 på skalan 1-5 ⁸, NPS värdet 61.

Kötiderna inom psykiatrin kan överblickas i bilderna
nedan, på första bilden kan ses att läget i inom psykiatrin i
augusti 2018 efter sommaren var den 5-åriga jämförelsetidens högsta. Berörande ungdomspsykiatrin förekommer en längre väntetid i april 2017, barnpsykiatrin har
åter de lägsta väntetiderna enligt den tredje bilden. Det
uppenbara specialistbehovet hösten 2017 skapade ett
riskområde, som vid årsskiftet hade jämnat ut sig. Läget
kräver enligt nämnden ständig uppföljning för snabba
proaktiv insatser.

I bokslutet s. 25 refereras gällande psykiatriska ansvarsområdet att "I och med användningen av dyra hyrläkare har
vårdkvaliteten hållits hög, eftersom vården ges av erfarna specialister". Revisionsnämnden är av en annan åsikt, om man
här avser helhetskvaliteten. Kvaliteten förhöjs ej via det att köpservicen höjer kostnaderna. Kvalitativ och medicinsk
korrekt vård kan via köpservice säkert upphandlas, men proceduren garanterar inte ett optimalt slutresultat. Kvaliteten
härvid kan lida p.g.a. ständiga specialistbyten, kontinuiteten lider ur patientsyn-vinkel, den dyra köpservicen minskar på
psykiatrins helhetsresurser mm. Vårdens eﬀektfullhet lider, frekvensen för erhållande av vård kan bli längre och
sjukdomens förnyelserisk ökar. Nämnden anser att köpservicens viktigaste fördel är tryggandet av vården enligt
vårdgarantin.
⁸ Totalt 429 feedbacksvar av patienter/anhöriga år 2017, en liten nedgång jämfört med år 2016. På basen av feedbacken utfördes en
utvecklingsåtgärd.
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Psykiatrins vissa centrala tillgängliga nyckeltal för år 2017
sammanfattas i följande måltabell, nämnas kan återigen
att psykiatriska serviceområdet, enligt de uppgifter nämn-

den erhållit, tillhör de VCS-enheter som aktivast hållit
utvecklingssamtal.

MÅLSÄTTNING 2017
Kundbelåtenheten >4,5
Utvecklingssamtal hålls till 70 %
Arbetsenhetens rekommendationsmätare > 80 %

UTFALL 2017
Kundbelåtenheten = 4, 5
Utvecklingssamtal = 84 %
Rekommendations % = 85 %
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12.

Foto: Jouko Keto

12. VERKTYGSBACKEN FÖR ATT UPPNÅ PERSONALRELATERADE
MÅLSÄTTNINGAR
Revisionsnämnden har bekantat sig med den nya
uppdaterade personalstrategin för åren 2017-2018.
Utgångsläget och impulsen för strategin har varit den
pågående omfattande pågående strukturreformen.
Personalen är ju det viktigaste redskapet för att genomföra de mål som VCS 2025 och de årliga verksamhets- och
ekonomiplanerna förutsätter.

Nämnden har ställt sig frågan om vilka är de centrala
mekanismerna och redskapen för att VCS-personalen
kan klara av de nuvarande och framtida utmaningarna?
Nedan har en del av dessa samlats upp från bl.a. personalstrategin ⁹ till en sammanfattande SWOT-analys:

STYRKOR/MÖJLIGHETER
· Av personalen förutsätts förmåga till och
beredskap för förändringar
· Personalens idéer och förslag tas till vara
vid utvecklingen av processer
· Utvecklingssamtal hålls regelbundet. Arbetstagaren
har både rättighet och skyldighet att delta i dessa. På
varje enhet hålls också en gruppdiskussion om
enhetens mål och utvecklingsförslag
· Förmännen leder förändringsarbetet på sina enheter.
Det är viktigt att personalen är delaktig i
förändringsarbetet för att uppnå bästa möjliga
slutresultat
· Genom ett starkt ledarskap kan vi uppfylla uppställda
mål gällande verksamhet, ekonomi, vård och
patientsäkerhet
· Gott ledarskap skapar fungerande, inspirerande och
trygg arbetsatmosfär
· Genom omfattande och enhetligt informations
system på intranet har alla förmän tillgång till
uppgifter, handlingsprogram och direktiv som
behövs för att sköta förmansarbetet

UTVECKLINGSRISKER
· Ledningen är ej a jour med sina uppgifter
· VCS misslyckas i rekryteringen av kunnig personal
· Personalen mår ej bra och är ej själv
innovativt engagerad i förändringarna
· Enbart osthyveltekniken utnyttjas för att minska
kostnaderna- skapar obalans i personalbelastningen
- ej fokus på intelligent verksamhetsut-veckling
· Motivationen att hålla utvecklingssamtal är
bristande eller varierar kraftigt mellan enheterna
· Belastningen och arbetsbördan varierar kraftigt p.g.a.
specialistbrist (psykiatrin, neurologin etc.)
· ICT- och digitaliseringssatsningarna skapar ej
mervärde - strömlinjeformar ej arbetsprocesserna
· Arbetsmiljöförhållanden och okuranta utrymmen
kan skapa /skapar ohälsa

⁹Härutöver bl.a. emeritus chefsöverläkare Auvo Rauhalas teser/riskanalys för nämnden 20.2.2018.
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13.

Revisionsnämndens långvariga trogna samarbetskumpan och främsta produktivitetsexpert chefsöverläkare Auvo Rauhala avtackas av nämndens
ordförande Kjell Heir den 20.2.2018 i samband med chefsöverläkarens pensionering.

13.VCS-2025 - EN KONCENTRERAD MELLANUTVÄRDERING
AV MÅLUPPFYLLELSEGRADEN
Nedan det nya SOTE-byggnadens husets placering på
sjukhushusområdet. Byggnaden tas i bruk enligt

planerna i slutet av år 2022 varvid största delen av
somatikens bäddplatser överförs till nybyggnaden.
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Revisionsnämnden har i sin utvärderingsberättelse
2016 påtalat behovet av en mellanutvärdering av
VCS-2025 programmet. Under våren 2018 har gjorts
en bedömning av uppdateringsbehovet varefter
man uppgjort en arbetsplan för att förverkliga preciFOKUSOMRÅDEN
KUNDORIENTERAD
VERKSAMHET >>>
· Bästa patientupplevda kvaliteten
i Finland

· Kunderna vårdas holistiskt: VCS
processer och organisation planeras
utgående från kundens förutsättningar
och villkor
· VCS processer löper smidigare än i
nuläget och genomförs i rätt tid
· Vården av patienten genomförs på rätt
plats från första början, för att alla extra
besök ska fås bort

RN kommentar: Verksamhetsutvecklingen har allt bättre
varit fokuserad på kundprocesser
och patientsäkerhet

KOSTNADSEFFEKTIVITET>>>
· Patienterna vill använda sig av de
tjänster som VCS tillhandahåller på
en marknad med fri konkurrens.
· Kompetenta anställda som vill
arbeta på VCS, samtidigt som den
vård som tillhandahålls är eﬀektfull
i förhållande till kostnaderna.
· Den bättre konkurrensförmågan
märks i kostnaderna och priserna,
vilket förutsätter en ökning av
produktiviteten
RN kommentar: Nu återställs i VCS2025 målen (se bilagan 2 nedan)
exakta nivåer för ekonomi och
produktivitet
FÖRENLIGHETEN MED SOCIAL-,
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN >>>
· Beredskap för ett integrerat
servicesystem
· Beredskapen uppnås genom en
mera konkurrenskraftig och kundorienterad organisationsmodell
· Beredskapen för framtida förändringar förbättras genom att förankra en kultur i personalens
verksamhetssätt som stöder en
utveckling av verksamhetsmodeller
RN kommentar: Integration på gång
på många håll, nationella reformernas oklarhet utgör en broms

serade målsättningar (se nedan bilagan 2). Nämnden
sammanställer nedan mellanutvärderingens VCSprogrammets framskridningsresultat i följande tabell
med en egen försiktig tra kljusfärgsättning:

Nyckelmätare och av nämnden färgad måluppfyllelse per 2/2018:
· Ett verksamhetsprogram för kundori-

·
·

·

·

entering år 2016 där utgångspunkten
var de många kundförfrågningar som
genomförts i området > 10
VCS har 12 kundresponsterminaler.
En NPS-mätare i bruk och utslaget
är utmärkt, cirka 80 (en skala -100)
Med stöd av casemanagerverksamheten har man lyckats hjälpa 87
klienter under de 10 första månaderna
2017, verksamheten fortgår och
utvidgas år 2018.
Verksamheten i klientrådet är aktivt:
4 resolutioner, samtidigt som rådet
deltagit i planeringen av
nybyggnationen
Kundförståelsen har främjats genom
en serviceområdesspeci k rapportering där man 3 gånger per år går
igenom kundrespons, farliga
situationer som anmälts av anställda
och patienter samt gjorda anmärkningar och kontakter som tagits
med patientombudsmannen

· Via egna insatser har VCS sparat
11,5 M€ , målet är 19 M€. Sålunda
är sparkravet uppnått till 60,5 %.
Inbeparingar under 2015-2017 har
uppnåtts enligt följande:
* Personalkostnader - 11,2 M€:
> 2,3 M€ KIKY ⁰ > 0,8 M€ >
ITC->köptjänster > 8,1 M€
verkliga inbesparingar
* Köptjänster -2 M€ >0,6 M€ vård i
andra inrättningar > 1,4 M€
övriga köptjänster
- Material och förnödenheter- 0,8 M€
- Räntor och avskrivningar -0,6M€ >
räntenivån låg - Totalt > 14,6 M€
- Verkliga inbesparingar > 11,5 m€
• VCS organisationsmodell
förändra-des år 2016
• Samarbete kring regional verksamhet
– Lansering av två nya avdelningar
– Utbildningssamarbete
– Sjukskötarnas begränsade
läkemedelsförskrivningsutbildning
– Jakobstads sjukhus och VCS husets
röntgen är administrativt en enhet
– Vasa stads och VCS instrumentvård
är administrativt ett
– Regional hjälpmedelscentral
– H-huset planeras i samarbete

⁰ KIKY = Työmarkkinoiden kilpailukykysopimus 29 2.2016:
Arbetsmarknadens konkurrenskraftsavatal
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· Processerna beskrivs ur
kundorienteringsperspektiv,
en process nns beskriven på
www-sidorna (reumatologiska
processen)
· Erfarenhetsexperter har
utbildats och introducerats,
men tillsvidare har dessa inte
kunnat göras till en del
av verksamheten
· Ett utbildningsprogram om
kundorienterad verksamhet
har planerats, och utbildningarna
inleds i början av 2018
· Ett program som fungerar i realtid
har tagits fram för uppföljningen
av köläget. Programmet lanseras
år 2018

·

Målet är dock rörligt: kostnaderna
på de övriga sjukhusen har
samtidigt tilltagit, vilket minskar
det återstående sparkravet,
åtminstone då det ställs i
förhållande till genomsnittsnivån
på de övriga centralsjukhusen
i landet

• Riktningen i vårdreformen har
ständigt skiftat Landskapsberedningen
pågår som bäst
• En utredning om västkustens
universitetssjukhus i gånggenomförandet ej realistiskt förrän
grundstrukturerna formats
• Grundande av ett cancercentrum
för västkusten

Foto: Jouko Keto
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14.
14. KOMPARATIV NATIONELL VERKSAMHETS-, PRODUKTIVITETSOCH SJUKLIGHETSDATA
Från den klassiska av Kommunförbundet årligen utgivna
statistiken "Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammijoulukuu 2017" kan utläsas följande analys/förklaringar
av VCS operativa ledning om året 2017:

jämfört med hela landet samt vårt egna ERVA-område:
■

"Befolkningens åldrande synes utöka efterfrågan inom
specialiteter som sköter om sjukdomar relaterade till
åldrandet och levnadsvanor. Remisserna har ökat märkbart
inom ögonsjukdomarna och kärlkirurgin, måttligt även
inom ortopedin; inom dessa specialiteter har både patientbesöken och operationerna ökat. Reduceringen av specialsjukvårdens mottagningsverksamhet inom Jakobstads
sjukhus har även medfört utökad efterfrågan.

■

Jourbesöken har minskat en aning jämfört med olåret,
mest påtagligt gällande besöken på grundnivå. Förlossningarna har minskat under ett par år enligt den nationella
trenden. Den stora tillväxten av knäoperationer och protesoperationer av höftled ( +19 % jämfört med år 2016) förklaras av operationsverksamhetens upphörande i Jakobstad och överförandet av dessa i huvudsak till Vasa. Minskningen av plastikkirurgiska operationer har sin förklaring i
det att erfarna allmänkirurger har omskött en del av dessa
årgärder. Den hjärtkirurgiska verksamheten avslutades vid
årsskiftet 2016."

Andelen dagkirgiska operationer 2017 av elektiva
operationer %: VCS 63,6 %, hela landet 51,2 % och
ERVA-området 53,7 %. VCS hade den femte
högsta siﬀran bland centralsjuk-husen.
Förändringen av kranskärlsundersökningar
och -åtgärder 2016-2017 var följande:
1) angiogra er VCS -14,9 %, hela landet 1,3 %,
ERVA-området -5,2 %.
2) ballongutvidgningar VCS -10,9 %, hela landet 3,7 %,
ERVA-området 0,2 %. Delvis berodde nedgången i
punkterna 1-2 av att Seinäjoki centralsjukhus under
senare åren starkt utvecklat sin egen hjärtvård.

Nämnden har även ur denna statistik bearbetat följande
komparativa tabeller. Kärnobservationerna påtalar att
VCS-verksamheten lång varit i linje med nationella
trenderna. Bland de olika distrikten kan observeras stora
procentuella förskjutningar som långt kan hänföras till
omfattande strukturella förändringar inom hela landet.
Antalet förlossningar id VCS är ännu på den s.a.s. trygga
sidan, medan antalet förlossningar överstiger minimigränsen på 1000 förlossningar . År 2017 uppfyllde ej 5
centralsjukhus i landet denna gräns, som i sin tur har direkt
koppling till förmågan att upprätthålla sjukhusets övriga
jour- och operationsverksamhet. Noteras dock att minskningen av antalet förlossningar år 2017 var bland de högsta inom sjukvårdsdistrikten (-9,1 %).

Nedan är en jämförelse mellan VCS några centrala
produktionssiﬀror år 2017 eller förändringen 2016-2017

Se närmare ”Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2017”
https://www.kuntaliitto. /sites/default/ les/media/ le/Sairaaloiden%20ja%20sairaanhoitopiirien%20tammi-joulukuu%202017.pdf
Se närmare statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska
verksamhetsområden 583/2017, 18 § gäller Obstetrik och pediatrik:
”Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ska se till att det på sjukhus med jour dygnet runt som sköter förlossningar sköts åtminstone cirka 1 000
förlossningar per år”.
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Tabellen nedan återspeglar bl.a. balansen mellan första besök och alla besök. Trenden att vårddagarna minskar och
resurser styrs till den öppna vården fortsätter inom VCS.
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Nationell jämförelsedata om sjukhusens produktivitet släpar ett år efter, men bilden nedan påvisar väl att VSVD är på
rätt spår i sin produktivetsförbättring. Man närmar sig landets genomsnitt från läget där vi för några år sedan låg sämst
till.

Nedre bilden avspeglar episodproduktivitetens utveckling. Om vi jämför att år 2015 låg VCS på rankinglistan som sista
centralsjukhus mätt via episodproduktiviteten (m.a.o. siﬀran som är analogisk med begreppet ”vårdad patient och ej
inbegriper patientens alla mellanprestationer under ett och samma år). Då man ytterligare beaktar den na takt på produktivitetsförbättrandet VCS år 2017 haft så kan man gott prognostisera att VCS numera be nner sig nära eller ovanför
landets genomsnittssiﬀra 100.
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15.

Foto: Jouko Keto

15.ÅRETS VSVD-FÖRNYELSEUTMÄRKELSE GÅR
TILL VCS KIRURGISKA POLIKLINIK
Kirurgiska poliklinikens skyltfönster på www-sidorna:

Revisionsnämndens förnyelseutmärkelse går denna
gång till VCS kirurgiska poliklinik, som under olåret
utvisat en förträﬄig förmåga att utveckla och förenkla
sina verksamhetsprocesser. Noteras samtidigt att valet
var svårt, medan även ertalet andra VCS-enheter
uppnådde n na utvecklingsresultat.

Vi sköter patienter med allmänkirurgiska sjukdomar,
sjukdomar i buk- och matsmältningsorganen (gastrokirurgi), kärlsjukdomar och sjukdomar i bröstkorgsområdet (thorax), sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
(ortopedi, traumatologi) och sjukdomar i urinorganen
(urologi). Dessutom har vi konsulterande kirurger inom
andra specialområden. Vi har även specialiserande läkare.

Nämndens utmärkelsekriterier gällande kirurgiska
polikliniken består av bl.a. följande uppvisade
imponerande resultat under år 2017:
■
■
■
■
■

■

Våra patienter kommer med remiss från hälsovårdscentralen, arbetshälsovården, privatmottagning, från ett annat
sjukhus eller andra avdelningar eller polikliniker vid VCS. Vi
gör olika undersökningar och åtgärder och därefter kan
patienten vid behov uppsättas i operationskö till en
avdelning. Om du är uppsatt i en operationskö, kan du höra
dig för om operationstidpunkten av den linjeansvariga
skötaren.

Varje medarbetare har varit ansvarig för utvecklandet
Utvecklingsarbetet är kontinuerligt
Inget synes vara för litet eller stort problem:
Utvecklandet är en smidig och kontrollerad
försöksverksamhet: "do it, try it, x it”
Enheten satsar på hörandet och uppmärksammandet
av klienten/patienten och man vill få det att synas
även framöver
Till enhetens toppresultat under olåret hör
NPS-indexförhöjningen från värdet 5 till 50
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16.
16. ANORDNANDE AV DEN INTERNA KONTROLLEN MED
FOKUS PÅ RISKHANTERINGENS UPPLÄGGNING
Enligt kvalitetsauditeringarna är VCS-personalen väl
medveten om de verksamhetsmässiga och ekonomiska
målen samt om aktuell måluppfyllelsegrad. Dessa
mätare följs upp itigt och aktuella ärenden tas till
behandling på olika möten. Uppgifterna nns till
påseende på enheter-nas mätartavlor. Mätartavlorna
baserar sig på balanced score card-metoden och
uppföljning utförs. Nämnden noterar dock de brister i
uppföljningen som kapitel 5 ovan berörande den
samlade dokumentationen av serviceenheternas
måluppfyllelse.

Anvisningen för intern kontroll och god ledning och
förvaltning i VSVD uppdaterades i slutet av år 2014 och
förvaltningsstadgan uppdaterades under 2017. Riskhanterings- och säkerhetspolicyn har uppdaterats enligt
externa kvalitetsauditeringens rekommendationer .
Kraven på intern kontroll och riskhantering samkommuner har ökat ständigt. Reformen av kommunallagen
och ändringarna i verksamhetsmiljön har ställt betydande tilläggskrav på organiseringen av riskhantering inom
VSVD.
Den via kvalitetsrapporten årligen rapporterade patientoch verksamhetsutrymmesfokuserade riskhanteringsoch säkerhetsprocess får traditionellt beröm av revisionsnämnden ⁴ . Utgående från kvalitets- och säkerhetsdiskussionerna inventeras vilka åtgärder som bör vidtas för
att minimera dessa risker varefter hanteringprocessen
behandlas av styrelsen. Via intern kontroll och riskhantering veri eras och dokumenteras att verksamhetens
målsättningar uppnås och att god förvaltningssed
förverkligas samt att olika risker hanteras.

En helhetsorienterad uppföljning och rapportering av
riskhanteringens och den interna kontrollens anordnande kan ytterligare förbättras och samordnas. Grundförutsättningarna för detta är i skick. Genomförandet av
landskaps- och vårdreformens många utmaningar
medför ett stort kontrollbehov för att analysera, hantera
och säkerställa processer i förväg.
Nämnden förutsätter att internrevisionen garanteras en
tillräckligt oberoende position samt tillräckliga tidsmässiga resurser för koordineringen, utvecklandet, uppföljningen av riskhanteringen och interna kontrollen samt
rapporteringen till styrelsen. Detta är synnerligen viktigt
efter att det har skett en stor generationsväxling inom
operativa ledningen.

För att säkerställa att de mål som fullmäktige godkänt
uppnås och god förvaltningssed uppfylls skall processen för
analysering och hantering av risker via intern kontroll
utgöra en del av styr- och beslutsprocesserna. Intern
kontroll är ej en separat process utan en del av ledning,
planering och realtidsstyrning av verksamheten.

Redogörelsen för den interna kontrollens och riskhanteringens anordnande kan via samordning i fortsättningen
bättre beakta, analysera och prioritera de nuvarande och
framtida riskerna. Förutom den redan kvalitativa patientoch säkerhetsrelaterade riskhanteringen bör riskområden berörande bl.a. strategisk styrning, produktivitetsfrågor, köpservice- och utlokalisering samt produktionsutrymmen allt bättre involveras och prioriteras i
verksamhetsstyrningen enligt VCS 2025-programmet.

Nämnden framställer nedan som en generell sammanfattning sin syn på VSVD:s mognadsgrad gällande
distriktets övergripande interna kontroll och riskhantering. Denna bild får ankstöd även i färska kvalitetsauditeringar ⁵ som noterar att den patientsäkerhetsbetonade
riskhanteringen är väl organiserad och dokumenterad.

OPÅLITLIG
Oförutsägbar
miljö där
kontroller inte
existerar eller ej
fungerar

INFORMELL
Kontroller existerar
och fungerar ad
hoc, men är ej
formaliserade.
Stort
personberoende.

FORMALISERAD
Kontroller är
utformade och
dokumenterade i olika
delar av VSVD, men
det går ej att få
en sammanhållen
översiktsbild.

SYSTEMATISERAD
Systematisk
organisations- och
enhetsövergripande
utformning och
dokumentering av
interna kontroller.

ÖVERVAKAD
Återkommande uppföljning
gentemot kontrollkrav.
Periodisk rapportering till
styrande organ. Brister följs
upp av ledningen.

VSVD-styrelsen godkände uppdateringen 16.4.2018 § 58.
⁴ Se Kvalitetsrapporten 2017, sidorna 15-20.
⁵ Se t.ex. SHQS upprätthållandeauditeringen från 19.4.2017: De patientrelaterade riskernas utvärdering behandlades av styrelsen 26.1.2017 och
de största riskerna hänförde sig till verksamhetsutrymmen, perso-nalens interna kommunikation och informeringen av patienter. Se även SHQS
–kvalitetscerti eringen 28.6.2016: Promemorior om interna kontrollens utförande har ej uppgjorts. Den interna kontrollen har ej ännu präglats av
systematisk uppföljning och regelbunden rapportering och har ännu förblivit okänd för en del enheter. Den interna kontrollen bör utvecklas till
den nivå som regelverk och direktiv förutsätter.
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17.
17. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
Sammandrag av revisionsnämndens centrala observationer och rekommendationer:
1) Nämnden noterar med tillfredsställelse och med sikte på framtiden att man fr.o.m. januari 2018 månatligen
anordnar för personalen infotillfällen enligt nedan för att sporra alla VCS-medarbetarnas kreativitet och möjligheter
att tillsammans utveckla VCS till landets bästa centralsjukhus.
2) Enligt THL:s färska Österbottenrapport hör de VCS-kvalitetsbestämningar som granskats inom den
specialiserade sjukvården till de bästa i landet. Dessutom har både de egna anpassningsåtgärder som
ägarkommunerna vidtagit och det sparprogram som VSVD genomfört minskat kostnaderna för social- och
hälsovården sedan 2015.
3) Av de 32 bindande rapporterade mätbara verksamhetsmässiga och ekonomiska målen ovan uppnåddes helt
sexton (53 %), sex uppnåddes ej (20 %) och åtta målsättningar uppnåddes delvis eller nöjaktigt (27 %). Se sidorna 9
och 16. Gällande två mål (6 %) uteblev rapporte-ringen i bokslutet helt. Både inför fullmäktige och styrelsen
bindande målen förekom icke fullbordade mål. Som exempel härom "gruppdiskussioner fördes enbart med 47 % av
personalen".
4) Samtliga av fullmäktige fastställda bindande anslag underskred bindningsnivån. Nämnden noterar att styrelsen
bör skärpa sin uppföljning/rapportering och av samtliga bindande mål och därmed föregå med ett gott exempel
inom hela VCS om hur man via en fungerande intern kontroll under verksamhetsåret kan säkerställa
måluppfyllelsen.
5) Nämnden förväntar sig att sammanfattande uppgifter och kommentarer berörande även de serviceområdesvisa
målen och målperspektiven uppgörs och ingår i bokslutet. Nu saknar revisionsnämnden sammanställda uppgifter
om t.ex. huruvida de centrala bindande målen nedbrutits. Bokslutet 2017 innehåller ansvars- och
serviceområdesvisa allmänna textdelar och produktionsbaserade prestationer, men den forna omfattande
rapporteringspraxisen saknas.
6) Patient-/kundbelåtenhetens har som alltid tidigare varit berömlig och den höga svarsvolymen garanterar en
kvalitativ bedömning. Även ägarkommunernas belåtenhet torde vara det bästa under hela uppmätningshistorien.
Färska interna VCS- auditeringsrapporten om kundfeedbackens fortsatta utvecklande rekommenderar bl.a. att
muntlig feedbackens och klientrådets utnyttjande och dokumenteringen generellt ytterligare bör förbättras.
Nämnden ställer frågan om ej klientrådets förverkligade förslag årligen kunde ingå i bokslutet / kvalitetsrapporten?
7) Det viktiga målet "Förverkligandet av planen för kompetensutveckling" förverkligades enligt bokslutet.
Utbildningsplanen för 2017 innehåller tydliga och konkreta mål och uppföljningen sker med hjälp av
utbildningsregistret. Utbildningsdagarnas volym sjönk 2017 jämfört med år 2016 med hela 21 %. Enligt
personalberättelsen 2017 berodde detta delvis på att "en allt större del av personalens utbildningar numera sker på
distans i form av nätutbildningar. För dessa utbildningar saknas ett registreringssystem". Nämnden anser att målets
eﬀektfulla uppföljning kräver att all kompetensutbildning på individnivå bör kunna dokumentas.
8) Nämnden är ytterst kritisk till en gradvis sänkning av målnivån då man under tidigare år ej uppnått målnivån,
t.ex. berörande utvecklingsdiskussioner, vårdtyngd etc. Samma "sänkning av ribban"-fenomen har utförts även så
att man i stället för att ställa konkreta mätbara bindande mål ställer som mål icke mätbara mål såsom "antecknas till
kännedom". Nämnden ställer kritiskt frågan om en dylik jämförelse utan målnivå/mätbarhet överhuvudtaget är
relevant?
9) Lean-metoden utgör ett viktigt instrument för att förbättra och förenkla verksamheten. Under era år har det
bindande målet varit att "Lean-metoden används av 25 % av enheterna". Vid utgången av år 2017 hade 42 % av
samtliga enheter använt sig av metoden. Medan "mätribban" nu under era år har ställts på 25 % av enheterna,
ställer nämnden frågan om nivån nu rejält bör höjas?
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10) Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom VCS har genom åren utvecklats systematiskt och har erhållit
nationell beröm och utmärkelser. Kvalitetsrapporten godkänns av sjukvårdens ledningsgrupp och tillställs VCSstyrelsen till kännedom. Nämnden undrar då till vilken del man kan anse att praxisen utgör ett bindande mål för
styrelsen? Nämnden noterar även att den utlovade transparentheten ej realiserats, medan kvalitetsrapporten ej
publicerats på www-sidorna eller som bilaga till styrelsens protokoll.

11) Revisionsnämndens förnyelseutmärkelse år går 2017 till kirurgiska polikliniken, som uppvisat imponerande
utvecklingsresultat. Utgående från kundens hörande och medverkan har man engagerat samtliga medarbetare med
i ett kontinuerligt förbättringsarbete.
12) Nämnden förutsätter att internrevisionen garanteras en tillräckligt oberoende position samt tillräckliga
tidsmässiga resurser för koordineringen, utvecklandet, uppföljningen av riskhan-teringen och interna kontrollen
samt rapporteringen till styrelsen. Detta är synnerligen viktigt efter att det har skett en stor generationsväxling inom
operativa ledningen.
13) Den strategiska styrprocessen och målsättningsmekanismen har tydligt förbättrats via den färska uppdateringen
av VCS 2025 programmet och dess mätare. Mellanutvärderingen utvisar att vi är på rätt spår för att trygga VCS
framtid.
14) Målet att sälja eller avyttra av gamla, ofta skyddade fastigheter är svårt och processerna långdragna. Dylika mål
utgör enstaka delmål av VCS-målet att färdigställa en långt i för framtiden ändamålsenlig patientfokuserad, exibel,
arbetsmiljömässigt frisk och totalekonomisk verksamhetsmiljö. Nämnden föreslår att man här i stället utvecklar
mätare som totalt mäter upp fastighetspolicyns årliga/långsiktiga eﬀektfullhet.
15) Helhetsresultatet för år 2017 bör anses vara mycket gott och förbättringen av total-ekonomiska konkurrenskraft
med tanke på den planerade landskaps- och vårdreformen har under år 2017 har uppenbart varit den bästa bland
centralsjukhusen. Via gemensamma insatser har man uppnått betydande kostnadsinbesparingar utan riskerandet
av kundbelåtenheten och andra elementära VCS-funktioner.
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Slutbedömningen: I sin grunduppgift har sjukvårdsdistriktet lyckats väl.
Revisionsnämnden bedömer att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar
samkommunfullmäktige fastställde år 2017 har uppnåtts väl.
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 2017.
Vasa, den 26 april 2018
Revisionsnämnden för Vasa sjukvårdsdistrikt

Kjell Heir, ordförande

Bengt Kronqvist, viceordförande

Christian Pundars

Ulla-Maj Salin

Ulla Salmenheimo-West

Kristina Vesterback

Jan Ray
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BILAGA 1.
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 3.11.2017 § 175 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 2016 till 2017 eller t.o.m. 2018.
1) Revisionsnämnden framställer sin djupa oro över hur den nationella bristfälliga beredningen på basen av nuvarande svaga
databaser avancerat så långt.
STYRELSENS SVAR: Styrelsen nner samma oro som revisionsnämnden över att den bristfälliga beredningen av
lagstiftningen på nationell nivå har avancerat så här långt trots svaga databaser.
KOMMENTAR: Läget på nationell är fortgående oroväckande. VCS status trots ertalet löften om verksamhetens centrala
bevarande är oklar.
2) En allt mer öppenvårsbetonad verksamhet har förverkligats under de senaste åren inom VCS.
Rapporteringsrutinerna har standardiserats, enhets- och chefsansvarstagandet poängterats och detta har resulterat sig i en skärpt
uppföljning av verksamhet och målstyrning. Vägen mot VCS
2025 programmets centrala mål har förkortats.
STYRELSENS SVAR: Styrelsen arbetar fortsättningsvis enligt den utgångspunkten att man skall försöka anpassa
verksamheten så fort som möjligt efter målsätt-ningen i programmet VCS 2025. Detta har uppnåtts som
revisionsnämnden konstaterar via en skärpt uppföljning av verksamheten.
KOMMENTAR: Resultaten från 2017 påvisar att VCS lyckats väl med sin målstyrning och konkurrenskraften närmar sig landets
medelnivå.
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. STYRELSENS SVAR: Det är riktigt att
det inte nns någon skild mätning av hur stor måluppfyllelsegraden är för 2025-projektet. Orsaken härtill är att dessa
målsättningar nns nedbrutna i årliga målsättningar i verksamhetsplanen.
KOMMENTAR: Nämnden anser att VCS 2025 målen ej tidigare tillräckligt konkret de nierats i verksamhetsplanen. Under våren
2018 har man dock uppdaterat VCS 2025 programmet och konkretiserat de centrala målmätarna.
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.
STYRELSENS SVAR: Revisionsnämndens noteringar är riktiga. Å andra sidan skall man inte heller sätta målen så lågt att de
alltid uppfylls till 100 %. Det viktiga är ju att all måluppfyllelsen redovisas och verksamheten korrigeras eller
målsättningen omvärderas i enlighet med att förutsättningarna ändras.
KOMMENTAR: Måluppfyllelsegradens förverkligande har ej förbättrats under år 2017 enligt uppgifterna och tabellerna nedan.
Nämnden noterar även att såframt man ej uppnått centrala bindande mål så borde bokslutsbeskrivningen bättre beskriva
orsakerna därtill. Nämnden tillägger att speciellt de bindande målen borde alltid vara mätbara och därtill mäta utvecklingen mot
bättre eller sämre håll. Nu förblir ju en del av de bindande målens styrkraft väldigt diﬀus,
VCS 2025 programmets uppdatering och de nya mätarna förbättrar dock läget en hel del.
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 kundtillfredsställelsen är av toppnivå.
STYRELSENS SVAR: Revisionsnämnden har rätt i sin notering; VCS har visat goda resultat i olika nationella mätningar vad
det gäller vårdresultaten.
KOMMENTAR: Trenden och prognoserna fastställer en god fortsatt utveckling.
6) VCS-helhetsresultatet för år 2016 bör anses vara helt gott. Samtidigt utgör målsättningsmekanismen en ständig utmaning för
VCS 2025 genomförandet med beaktande av social-och hälsovårdsreformen.
STYRELSENS SVAR: Social- och hälsovårdsreformen är ett osäkerhetsmoment för alla som i dag är verksamma inom socialoch hälsovården. Vad det gäller VCS 2025 är målsättningarna dock uppbyggda från den premissen att den specialsjukvård som ges på VCS skall vara så eﬀektiv som möjligt oberoende av hur strukturerna kommer att se ut inom
primärvården och socialvården. Den åtgärdsintensiva specialsjukvården kommer att vara koncentrerad och se ut på i stort
samma sätt oberoende av om den organiseras i en samkommun eller ett landskap. Ett eﬀektivt fungerande sjukhus
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kommer alltid att kunna integreras med den övriga vården.
KOMMENTAR: Målsättningsmekanismen har blivit allt bättre speciellt genom VCS 2025 uppdateringen.
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?
STYRELSENS SVAR: De mätare och styrsystem som används får inte bli för inveck-lade. Målsättningen att jämföra
produktiviteten med motsvarande sjukhus är enkel att förstå och enkel att kommunicera. Den har också den fördelen att
det är en nationellt vedertagen mätare.
KOMMENTAR: Nämnden repeterar här svaret från punkt 6: styrkraften har blivit bättre speciellt genom färska VCS 2025
uppdateringen.
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 återkommande eller skall uppnås under en längre fastställd strategiperiod enligt
VCS 2025 programmet.
STYRELSENS SVAR: Vissa målsättningar kommer också framöver att vara årsvisa. Även om man har mätare uppställda för
en längre period behöver de ju justeras beroende av hur omgivningen ändras. Budgetårets mätare har ju alltid varit de
viktigaste eftersom budgeten är vårt viktigaste styrinstrument.
KOMMENTAR: Nämnden anser att de centrala och mest betydelsefulla mätarna som baserar sig på VSVD-strategin alltid
innehåller ett längre tidsperspektiv men också årsvisa nedbrutna mätnivåer. Tyngdpunkten på målstyrningen bör byggas på
dessa och helst utesluta enstaka mätare eller åtgärder som utgör enbart delkomponenter av dessa.
9) VCS har varit föregångare i kvalitetsarbetet bland sjukhusen. Sjukhusets verksamhet har auditerats redan fyra gånger under tre
års intervaller.
STYRELSENS SVAR: Sjukhuset har som målsättning att också framöver vara en föregångare vad det gäller
kvalitetsarbetet.
KOMMENTAR: Utsikterna framöver är enligt nämnden goda, såframt VCS status på riksnivå bevaras.
10) Serviceområdena för försörjning och förvaltning följer ej såsom tidigare i bokslutsrapporteringen målsperspektiven kundprocesser-personal/lärande och förnyande samt ekonomi, fastän dessa väl kunde vara gemensamma för samtliga
serviceområden.
STYRELSENS SVAR: Serviceområdena för förvaltning och försörjning kan också med fördel använda samma uppställning
som tidigare eller som den var 2015.
KOMMENTAR: Inga nämnvärda nya nedbrutna målformuleringar kan utläsas från VEP 2018-2020.
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".
STYRELSENS SVAR: Revisionsnämnden har gjort ett gott val genom att ge årets förnyelsutmärkelse till vårdens
serviceenhet.
KOMMENTAR:
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.
STYRELSENS SVAR: Riskhanteringspolicyn skall nu uppdateras och den interna kontrollen skall ytterligare utvecklas.
KOMMENTAR: Uppdateringen av riskhanteringspolicyn är på gång. Internrevisionens utvecklande pågår och målet är att få
riskhanteringen och interna kontrollen inbyggd och dokumenterad i VSV:s löpande verksamhets- och ekonomistyrning.
13) Under sin mandatperiod har revisionsnämnden samt era tidigare nämnder påtalat psykiatrins integrering med
stamsjukhuset. Investeringsbeslutet 2017 gällande Österbottens SOTE-hus (H-huset) betyder att primärvård, specialistvård,
socialvård, privat vård och psykiatrisk vård äntligen kan samverka på bästa möjliga sätt.
STYRELSENS SVAR: Styrelsen ser integreringen av psykiatrin som en av samkommunens viktigaste uppgifter.
KOMMENTAR: Nya verksamhetsutrymmen inom en snar framtid är äntligen på kommande. Detta kommer säkert att förbättra
rekryteringen av läkarresurser.
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.
STYRELSENS SVAR: Styrelsen har som ambition att till alla delar fortsätta med förnyelsearbetet.
KOMMENTAR: Nämnden instämmer, styrelsens centrala roll är att leda det ständiga förnyelsearbetet och trygga landets
konkurrenskraftigaste kvalitativa serviceproduktion.
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BILAGA 2.
BILAGA 2. NYA MÅL, MÄTARE OCH MÅLNIVÅER FÖR VCS 2025.
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BILAGA 3.
BILAGA 3. KUND- OCH PATIENTBEDÖMNINGAR FRÅN OLIKA KÄLLOR (ESAIRAALABASEN, VCS INTRANET, MM)
FEEDBACK FRÅN ESAIRAALDATABASEN:
TAINUSKA/ REUMATOLOGI
Olen käynyt reumatologin vastaan otolla kun mul on nivelreuma 17 vuotta. lääkärit ovat hyvin ammattitaitoisia,ymmärtävät sairasta,
hoitajatkin ovat erinomaisia alallaan.Vihdoin löydettiin mulle nivelreumaan oikea lääke vaikka siinä meni vuosia,nyt olen tyytyväinen
uutteen lääkkeeseen.rakastan kutomista nyt sekin onnistuu raremin,eikä tarvi enään ottaa niin monta kortisonitablettia kuin ennen.
M.A./ JOSKO edes katsoisi
Tyttäreni loukkasi edelliskesänä kantapään hypätessään alas trampoliinilta. Menimme Vaasan keskussairaalaan näyttämään jalkaa.
Ilmoittautuessam me lääkintävahtimestari totesi luukulla, että ei voi olla vikaa, kun on hypännyt niin matalta ja vielä pehmeälle
nurmikolle. Tyttö aristi jalkaa, ei voinut kävellä kunnolla ja se oli kipeä. Menimme uudestaan näyttämään jalkaa; nyt sitä jo hieman
katsottiin ja määrättiin resepti. Ei kuvattu tai määrätty tarkempiin tutkimuksiin. Lääkkeet syötiin ja jalka oli edelleen yhtä lailla kipeä.
Tilasin ajan fysioterapeutille (yksityinen). Tyttö käveli muutaman metrin ja fysioterapeutti tiesi heti, mistä jalassa kiikasti. Hän käänteli
jalkaa hetken ja kas jalka toimi taas ja kipu poistui.
M.L. / VAASAN KIPUPOLI TÄYSIN VOITTAMATON
Vaasan kipupolilla saa ensiluokkaista kipuhoitoa.
NITA-B64/ PÄIVÄKIRUGIASSA HYVÄÄ HOITOA
Erittäin hyvää palvelua kiireistä huolimatta ja aina omalla äidinkielellä.
Aira/ VÄÄRÄ TOIMENPIDE EIKÄ SITÄ EDES KIRJATTU OMAKANTAAN
Pettynyt väärään toimenpiteeseen. Eivät olleet halukkaita korjaamaan tilannetta ja nyt virhettä korjataan yksityisellä.
K.K./ PALVELU
Hyvää ja tehokasta palvelua ilman turhaa odotusta!
Anna-Mari/ HYVÄÄ JA NOPEAA PALVELUA
Saimme erinomaisen nopeaa palvelua Vaasassa, kun koira oli purrut nuorta potilasta.
Taimi / LEIKKAUS
Henkilökunta kilttiä väkeä. Aina aikaa potilaalle.
Zara/ HIENOA ASIAKASPALVELUA
Synnytyksen henkilökunta oli aivan ihana ja tsemppaava. Ei olisi voinut parempaa kätilöä toivoa.
Cata/ SYNNYTYS
En saanut palvelua suomen kielellä ja jouduin opastamaan huone toveria imetyksessä, vaikka en itse osannut imettää. Opastin myös
vauvan pesussa ja muissa asioissa, jotka olisivat kuuluneet hoitajalle.
M.L. / KIPUPOLI
Kipupolilla tosi ammattitaitoista henkilökuntaa.
MINTTU / SYDÄNSAIRAUS
Läheiselläni sydänsairaus ja vakava tilanne joiduttiin elvyttämään ja oli keskussairaalassa hoidossa.kaikki päättyi onnellisesti ja saimme
jatkaa elämää.huippuasiantuntija lääkäri sydänosastolla tekee kiitettävää työtä.

FEEDBACK FRÅN VCS-INTRANET/FACEBOOK 2017/2018 – SAGT OM OSS
Facebook 08/2017
”Jag var mycket nöjd över mottagandet och vården jag ck på VCS. Personalen och läkarna var mycket proﬀsiga och tog väl hand om
mig. Jag önskar att detta sjukhus skulle byggas ut så att er patienter ck uppleva en vård där man kan känna sig trygg. Lokalerna där
jag ck vård kändes som att vara på ett bra hotell med n personal. Hjärtligt Tack till er alla.
10.10.2017
Preoperativa polikliniken: Miellyttävää kohtelua tänään prepolilla salissa 7, heräämössä sekä A3:lla. Ei mitään pahaa sanottavaa huumorinaisia ja -miehiä! Ennen nukutustakaan ei niin jännittänyt, kun salin porukka oli mukavaa ja vitsikkäällä päällä. Tämä oli kolmas
kerta kun minut leikataan VKS:ssä ja hoitajat ja lääkärit ovat aina olleet supermukavia, kuten myös päiväkirran puolella.
SAGT OM OSS 26.2.2018
Kirurgiska polikliniken och T3: Olin vatsalaukun ohitusleikkauksessa. Minulla oli tunne, että minusta pidettiin huolta ja kaikki hoitajat
kohteli-vat juuri minua yksilönä. Jälkikäteen tuli vielä kysyttävää ja ongelmani ratkaistiin nopeasti ja erittäin ystävällisesti. Kiitos T3osastolle! Vaikka asun 20km päässä Seinäjoesta, niin toivoisin jatkossakin saavani hoitoa Vaasassa. 70km ei ole ylivoimainen matka.
MEISTÄ SANOTTUA 6.3.2018
Barnpolikliniken: Vi har ett jätte nt sjukhus. Nya barnpolikliniken är jätte n, personalen är trevliga, kunniga och har ett nt bemötande.
SAGT OM OSS 7.3.2018
Operations- och anestesiavdelningen: Sain erittäin hyvää hoitoa! Toiveitani kuunneltiin hyvin ennen leikkaukseen menoa, mikä oli
minulle erittäin tärkeää, koska kyseessä oli plastiikkakirurginen leikkaus. Siispä suurkiitokset kirurgi X.X:lle ja erityisesti preoperatiivisen
polin K.K ja opiskelija!!
28.3.2018:
Aﬀektiva polikliniken: Jag tycker att alla verkar hjälpsamma och kunniga
29.3.2018
Preoperativa polikliniken: Koko henkilökunnalle erityiskiitokset! Hoitotyöskentely oli erinomaista, ystävällistä, ammattitaitoista ja
ymmärrettävää. X.X:lle lämpimät kiitokset hyvästä & ystävällisestä hoidosta / leikkauksesta.
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BILAGA 4.
BILAGA 4.

Revisionsnämnden 19.9.2017 § 6, bilaga /1

REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSPLAN OCH -PRINCIPER
FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN 2017-2020, INKLUSIVE ETT SPECIFIKT UTVÄRDERINSGSPROGRAM FÖR ÅR
2017

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 centrala uppgifter har stadgats i KomL 14 kapitel, VSVD:s förvaltningsstadga och i
anvisningen för intern kontroll och god ledning och förvaltning.
Enligt KomL 122 § skall revisionsnämnden:
1) bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta
beslut om,
2) bedöma hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i samkommunen/koncernen och hur verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt,
3) bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande
ekonomiplanens tillräcklighet, om samkommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning,
4) se till att granskningen av samkommunen och dess dottersammanslutningar samordnas,
5) övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för
fullmäktige,
6) för styrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltnings-stadgan samt till
budget för utvärderingen och granskningen.
Enligt KomL 125 § bereder nämnden revisorernas berättelse till fullmäktige enligt nedan:
Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för
resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om bokslutet kan godkännas och
ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets
uppgiftsområde (redovisningsskyldig). Om samkommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag
eller fullmäktiges beslut och felet/åsamkad skada ej är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en
anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkning kan inte riktas mot fullmäktige.
Revisionsnämnden inhämtar en förklaring av den som saken gäller samt styrelsens utlåtande om en
anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens
beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. När fullmäktige godkänner bokslutet ska
fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
2. UTVÄRDERINGENS PRECISERING
Utvärderingar utförs på olika sätt beroende på sammanhang och syfte. Utvärdering är en systematisk undersökning
av en aktivitets värde och betydelse, en värdering av aktiviteten utifrån organiserat arbetsätt. 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.
Revisionsnämndens 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 objektivt och kritiskt analysera vidtagna eller planerade åtgärder, deras
verkställighet och eﬀektivitet i relation till fastställda mål.
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VSVD:s framgångsrika verksamhet förutsätter producerar sina prestationer maximalt ekonomiskt, produktivt och
eﬀektfullt. Man kan skilja på två frågeställningar:
1)
2)

Gör man saker och ting rätt? (ekonomiska och produktiva aspekten)
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 anvarsområdenas (serviceområdena och de redovisningsskyldiga
organen/tjänsteinnehavarna) självutvärdering / interna kontroll och revisionsnämndens utvärderingsarbete (källa:
Hakulinen m. . 2005):

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
möjliga 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 sina årliga utvärderingsprogram, som innefattar olika valda
utvärderingsområden/-objekt och tidsmässiga datum för revisionsnämndens möten. Målet är att VSVD:s verksamhet
till centrala delar utvärderas under fastställd utvärderingsperiod. En kontinuerlig riskbedömning och
omvärldsförändringar kan förorsaka justeringar i planen. De av fullmäktige fastställda årliga målsättningarna
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utvärderas separat varje år. Om fullmäktige 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 den regionala hälsovården. Utvärderingen sker främst 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 maximeras användningen av
jämförelsematerial både på förhand och i efterhand (t.ex. nationella databaser, sjukvårdsdistrikt- och ERVAområdesvisa analyser, kvalitetsauditeringar, VSVD:s egen trenduppföljning i tid gällande verksamhetens nyckeltal och
VCS 2025 programmets stegvisa utfallsresultat).

5. UTVÄRDERINGENS OCH REVISIONENS SAMORDNING
För maximal eﬀektivering av utvärderingen och revisionen så samarbetar revisionsnämnden, externa
revisor/revisionssamfundet och internrevisionen interaktivt årligen för att samordna sina respektive uppgifter.
Samordningen sker i praktiken på planerings- och uppföljningsmöten, där revisionsnämndens ordförande,
revisionssamfundets ansvariga OFGR-revisor och sjukvårdsdistriktets operativa ledning kommer överens om
arbetsfördelningen.
6. UTVÄRDERINGSPLAN FÖR ÅREN 2017-2020
Utvärderingsår

Utvärderingsområde
Hela VSVD

Medicinska tjänster
(Årtal med fetstil betyder
en fördjupad
helhetsutvärdering av
ansvarsområde /
serviceområden)
Serviceområden/
stödtjänster

Kundbelåtenhet

(patienter/kommuner/
komparativa

Utvärderingsobjekt
VCS 2025 målen: effektivitet, ekonomi,
investeringar och utrymmesoptimering
ERVA -samarbetsmekanismerna
Vård- och landskapsreformens framskridande
Riskhanteringen - interna kontrollen
Prestations- och resursbalansen
Kvalitetsarbetet SHQS; mätare + nyckeltal
SOTE-förenligheten
Personaltillgången/-balansen
LEAN och processarbetet, förnyelseförmågan
Säkerhetsarbetet (patient- och miljörelaterat)
Operativa ansvarsområdet 36
Medicinska ansvarsområdet 37
Ansvarsområdet för barn 38
Psykiatriska ansvarsområdet 39
Köpservicetjänsternas utveckling

ICT-verksamheten, -teknologin
Vårdlogistiken (patientens vårdprocess)
Serviceområdesvis genomgång av måluppfyllelsen
(2-3 områden per år)
Kundfeedbacken, patientombudsmannaverksamheten, trendenkäter och komparativ nationell
data

2017

2018

2019

2017
2017

2020
2018
2018

2020
2019
2019

2017
2017

2020
2020

2018
2018
2017
2017
2017

2018
2018
2018

2019
2019
2019
2019
2019

2017

2020
2020
2020
2020

2018

2020
2019

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

jämförelser

⁶ ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENA utvärderas årligen i övergripande form, men uppdelas även årligen på speci ka områden,
genomborrande processer som preciseras i aktuell årsplan, t.ex. medicinska specialiteter.
⁷ Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
⁸ Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
⁹ Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
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2020

7. MÖTESPROGRAM FÖR REVISIONSNÄMNDEN UNDER PERIODEN 2017
Som revisionsnämndens mötesdagar/mötesobjekt föreslås primärt följande dagar, tidpunkten kl 17.00 preliminärt,
om ej övrigt fastslås). Mötesutrymme primärt T1 mötesutrymmet. VCS-rundvandringar vid behov i samband med
möten.
HÖSTPERIODEN 2017:
19.9.2017

1. KONSTITUERANDE MÖTE
2. DISTRIKTSDIREKTÖRENS OCH CHEFSÖVERLÄKARENS ÖVERSIKT AV SOTE-LÄGET, VCS 2025
OCH PRODUKTIONEN MM. UNDER 1-8.2017
3. OFGR-REVISORNS ARBETPROGRAM FÖR ÅR 2017
4. REVISIONSNÄMNDENS ARBETS- OCH MÖTESPROGRAM 2017

26.9.2017

1. GEMENSAMT MÖTE MELLAN GAMLA OCH NYA REVISIONSNÄMNDEN

17.10.2017

1. INTERNREVISIONENS NYA UPPLÄGGNING INOM VSVD
2. AKTUELL KOMPARATIV ANALYS AV VERKSAMHETSDATA
3. REVISIONSNÄMNDENS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2018

22.11.2017

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDETS MÅL OCH VERKSAMHET 2017

12.12.2017

1. UPPNÅENDET AV SJUKHUSETS KVALITETS- OCH LEANRELATERADE VERKSAMHETSMÄSSIGA
OCH EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR SAMT SÄKERHETS- OCH
RISKHANTERINGSPROCESSERNA UNDER ÅR 2017
2. OFGR-REVISORNS MELLANRAPPORT

VÅRPERIODEN 2018:
18.1.2018

1. PERSONALSTRATEGIN 2017-2018, HR-ENHETENS STÖDFUNKTIONER / VERKSAMHETSMÅL
2017 /HR- RAPPORTERINGSSYSTEMET
2. ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN - CENTRALA RESULTAT 2017
3. DIREKTIV FÖR ÄGARSTYRNING
4. UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2017 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH UPPLÄGGNING
5. FASTSTÄLLANDE AV NÄMNDENS MÖTESPROGRAM FÖR VÅREN 2018

20.2.2018

BOKSLUTET 2017: EN ÖVERGRIPANDE REDOGÖRELSE AV EKONOMIN, MÅLSÄTTNINGARNA
OCH ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENAS NYCKELRESULTAT FÖR ÅR 2017 (Nystrand)

13.3.2018

1. SAMARBETSEMINARIUM MED ERVA OMRÅDETS KOLLEGIALA NÄMNDER I BJÖRNEBORG
2. FÖRSTA GENOMGÅNGEN AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2017

11.4.2018

BEHANDLING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2017

26.4.2018

1. FORTSATT BEHANDLING / GODKÄNNADE AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2017
2. ANALYS AV NATIONELL JÄMFÖRELSESTATISTIK 2017 OCH OLIKA MÄTARE
FÖR PATIENTTILLFREDSSTÄLLELSEN
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BILAGA 5.
BILAGA 5. NATIONELL MÄTARMODELL FÖR UPPFÖLJNING AV
VÅRDKOSTNADER, KVALITET OCH EFFEKTFULLHET
(källa: ”Ehdotus sosiaali-& terveyspalveluiden uudeksi kansalliseksi mittaristoksi” )⁴⁰

⁴⁰ Se närmare http://tietokayttoon. /julkaisu?pubid=18701
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Vasa sjukvårdsdistrikt, revisionsnämndens
UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE
för år 2017

