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Strategiska målsättningar Mätare Målnivå Uppföljning

Vårdresultaten är bevisligen av toppklass i landet 
Den genomsnittliga dödligheten bland de 3
folksjukdomar som omfattas av THL:s Perfect-projekt
ligger inom 3 månader

Bland de 2 bästa akutsjukhusen i
landet

Ersatta patientskador 
Bland de 2 bästa i jämförelse av antalet
ersatta patientskador 

God kvalitet och goda upplevelser lockar kunder till
sjukhuset

Kund-NPS NPS över 80

Besöksantalet Annan kommun från Exreport: År 2013 +7%

2014 0%

2015 +8%

2016 +2%

2017 +0,8%

Kundernas behov bemöts konkurrenskraftigt och
kostnadseffektivt genom att utveckla verksamheten
och utrymmena

Sjukhusets episod- och mellanprestationsproduktivitet
Minst på centralsjukhusens
genomsnittsnivå

Kostnadsbesparingar Kostnadsbesparingar på 7,5 milj. €

Utrymmena används effektivare, samtidigt som
utrymmen tas ur bruk

De utrymmen som är i användning
minskar x%

En uppskattad, välmående, innovativ, ansvarsfull och
belåten personal rekommenderar oss som arbetsplats

Personal-NPS
Som arbetsplats >50, som vårdplats
>80

Antalet arbeten som deltar i kvalitetstävlingar, en
innovativ personal

2014; 5
2015; 9
2016; 5
2017; 10
2018; 15
2019; 20

Kivimäki-undersökningen
De bästa resultaten i genomsnitt i
Kivimäki-undersökningen

Tvåspråkighet ger oss ett nationellt försprång och
underlättar det nordiska samarbetet

Språkfördelningen bland personalen
Den jämna språkfördelningen hålls
åtminstone på nuvarande nivå

Positiva nyheter om tvåspråkigheten i
medieuppföljningen

Fler positiva nyheter än negativa
nyheter

Samarbetsprojekt med de övriga nordiska länderna
Åtminstone xx pågående
samarbetsprojekt

Patientsäkerhet utgör en vägvisare för forskning och
utveckling

Totalt antal kongresspostrar, kongressföredrag om
vetenskapliga artiklar per år

Minst 6

Ekonomiskt stöd för patientsäkerhetsforskningen

Minst 200 000 euro används för
stödjande av egen forskning i
sjukvårdsdistriktet, varav 50 000
euro går till patientsäkerhet

En heltäckande kundservice möjliggörs Integrerade social- och hälsovårdstjänster
Social- och hälsovårdstjänsterna i Vasa
sjukvårdsdistrikts område är
integrerade

Kontakter med casemanagern
Kontakterna med casemanagern ökar
med 10 % per år

1 CM/100 kontakter/år. Efter
interventioner sjunker besöken inom
specialsjukvården (ännu inga uppgifter 
om hur mycket)

Mångsidigare kundservice med hjälp av digitalisering. Varierar, för år 2018: Antalet distansmottagningar

2018; 10 polikliniker har beredskap att
upprätthålla egen distansmottagning
(apparater, driftsutbildning och
processen ok och testats med IRL
patienter)


