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=  Består av 13 kommuner i
 Österbotten som producerar socialoch
 primärvård och specialsjukvård
 inom regionen

=  SOTE-lagstiftningens självständiga
 föregripande

=  Faktiska integrationen av social- &
 hälsovården får fart

=  Digitaliseringen kan utbyggas på
 bred bas utan siloeffekt med samma
 ICT-lösningar

=  Innovativa lösningar främjas

=  Helhetsoptimering av resurser och
 utrymmen –kostnadseffektiv
 verksamhet nära kunden

=  Fokus på förebyggandet av
 sjukdomar, alltmer skötsel av hälsa i
 stället för behandling av sjukdom
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1. Översikt av revisionsnämndens   
 ordförande
År 2020 var ett mycket speciellt år i sjukvårdsdistrik-
tets historia. Dels har ett stort beredningsarbete på-
gått för att grunda det nya välfärdsområdet och dels 
drabbades världen av en pandemi, som påverkat 
hela samhället och speciellt sjuk- och hälsovården. 
Covid-19-pandemin har globalt, regionalt och lokalt 
påverkat produktionen av tjänster inom sjukvården. 
Krisen har lett till nya arbetsmetoder och en utveck-
ling av digitala arbetssätt. Distansarbete, digitala 
hjälpmedel inom vården och digitala lösningar 
inom administrationen har tvingats fram i snabb 
takt pga. av behovet att sköta verksamheten med 
beaktande av olika begränsningar i samhället.

Covid-19- pandemin har ytterligare påvisat behovet 
att samordna hälso-och sjukvården.

Pandemikrisen medförde att sjukhusets tjänstepro-
duktion i fjol till vissa delar minskade eller fördröj-
des. Inverkan blev dock mindre än väntat.

I utvärderingsberättelsen för år 2019 noterades att 
”distriktets ledning genom ett fungerande krisled-
arskap väl omskött verksamhetens upprätthållande 
under pandemivåren 2020”. Nu kan bedömningen 
omfatta hela året 2020. Man har både effektivt mot-
verkat covid-19-pandemin, hanterat dess regionala 
följder samt upprätthållit en omfattande tjänstepro-
duktion.

Samtidigt har sjukvårdsdistriktet genom ett inten-
sivt samarbete med ägarkommunerna åstadkommit 
Österbottens välfärdsområde, som fr.o.m. 1.1. 2022 
integrerar regionens sjukvård samt social- och häl-
sovård. Detta utgör en god grund för förverkligande 
av strategin VCS 2025 samt en förberedelse för soci-
al-och hälsovårdsreformen utgående från landskap 
(välfärdsområden).

Nämndens mandatperiod för åren 2017-2021 upp-
hör i och med uppgörande av denna utvärderings-
berättelseberättelse.

Berättelsen innefattar en sammanfattning av cen-
trala händelser och milstolparna under mandatpe-
rioden vid sidan av utvärderingen av verksamheten 
2020.

Beslutet om fulljoursstatus är central för att genom-
föra strategiprogrammet VCS 2025 och för att bibe-
hålla och utveckla verksamheten. Sjukvårdstjänster-

nas kvalitét har länge varit av nationell toppklass i 
nationella jämförelser.

Hotbilder finns som dock även i framtiden. Rekryte-
ringen av personal är fortsättningsvis utmanande. 
Här kan speciellt nämnas läkarrekryteringen inom 
psykiatri och radiologi.

För att kunna tryggas servicen för våra kunder och 
för att uppfylla vårdgarantin behövs fortsättnings-
vis köpservice som innebär stora kostnader. Detta 
påverkar kontinuiteten i vården och en risk för den 
individuella kvalitéten.

Nämndens arbete har under åren förlöpt i god anda 
och jag tackar hela personalen, operativa sjukhus-
ledningen och alla andra samarbetspartners för ett 
gott samarbete under de gångna åren.

Nämnden har fått goda underlag i de presentatio-
ner som ansvarspersonerna gett vid nämndens mö-
ten. Genomgångarna har bestämts utgående från 
nämndens årliga verksamhetsprogram. Diskussio-
nerna har varit informativa för nämndens utvärde-
ring av verksamhetens målsättningar.

Verksamheten har fortsättningsvis stora utma-
ningar: Vi står inför stora förändringar bl.a. rörande 
verksamhetens struktur, fördelningen av resurser, 
rekryteringen av medarbetare och friheten att välja 
vård. Detta kan bäst hanteras genom ett ständigt 
utvecklingsarbete. Vi måste t.ex. bli bättre på att 
marknadsföra våra kvalitativa tjänster och utfor-
ma vårt nya välfärdsområde till en unik lockande 
arbetsgivare för att trygga rekryteringen.

Det nya välfärdsområdet kommer där att ha en stor 
och viktig uppgift.

I sammandraget av utvärderingsberättelsen lyfter 
nämnden fram de mest centrala iakttagelserna i 
utvärderingen.

Jag överlämnar därmed den sista utvärderingsbe-
rättelsen för denna revisionsnämnd för behandling 
i fullmäktige inför behandlingen av bokslut och 
verksamhetsberättelse.

Kjell Heir, ordförande
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2. Sammandrag – observationer och  
 rekommendationer

De bindande målen och deras MÅLUPPFYLLELSE 2020 
gällande VSVD/VCS:

• Tillgången till vård var enligt den nationella uppföljningen generellt ok
• Vårdens effektfullhetmätarresultat traditionellt bland de bästa
• Rekommenderas av personalen som vårdplats 
 (NPS 55 på skalan -100+100)
• Andelen tillsvidare anställda av antalet vakanser (VCS 88,75 %)
• Inkomsternas förverkligande av budgeten (VCS 101,8 %)
• Självförsörjningsgraden (VCS 84,6

• Patient-/kundnöjdheten konstant god (4,6 på skalan 1-5)
• Språkliga servicemålet uppnåddes ej helt (96 %) men uppskattas vara  
 nationellt toppklass!
• Rekommenderas av kunden som vårdplats 
 (NPS 76 på skalan -100+100)
• Rekommenderas av personalen som vårdplats 
 (NPS 55 på skalan -100+100)
• Vårdkvaliteten på basen av 5 målmätare OK/tillfredsställande: utökad  
 mätning framöver på välfärdsområdes-/nationell nivå är nödvändig! 
 Se tabellen i punkt 6.2.
• Personalen rekommenderar sin arbetsplats 
 (NPS 28 på skalan -100+100)
• Utbildningsdagar/årsverk (3,37 på VCS-nivån)
• Sjukhusets produktivitetsanalyser (episodproduktiviteten 0,98)
• Är den ekonomiska situationen i balans (+0,2 % överskridning)

• Utgifternas förverkligande av budgeten (102 % förverkligande)

• Användningen av personalresurserna (101,2 % förverkligande)

I budgeten för år 2020 ingick totalt 9 strategiska mål 
i enligt med VCS 2025 programmet. För uppfölj-
ningen av dessa mål hade fastställts 20 bindande 
nyckelmätare nedbrutna till verksamhetsmässiga 
och ekonomiska specifika mål år 2020 på sjukhus-, 
ansvarsområdes- och serviceområdesnivåerna. Of-
ficiella dokumenterade uppföljningen av dessa mä-

tare utfördes under år 2020 en gång per 31.8.2020, 
detta utgör en alltför gles uppföljningsintervall trots 
covid-19-pandemin. Dock utökas strategins upp-
följning nu till 3 x innevarande år 2021. Nämnden 
sammanfattar de centrala målens förverkligande 
enligt tabellen nedan¹. Utförligare och konkret 
måluppfyllelse redogörs nedan under kapitel 6.

Gott 

Totalt sex mål 
uppnåddes! 

Förverkligandegraden 
totalt =37,5 %

Tillfredsställande 

Totalt nio mål uppnåddes
 DELVIS och kräver 

förbättringsåtgärder! 
Förverkligandegraden 

totalt =50 %

Svagt 
Totalt 2 mål kräver klara 

förbättringsåtgärder! 

Förverkligandegraden 
totalt =12,5 %

Totala förverkligandet av 16 (20)
 målmätare:

¹ Nämnden har i utvärderingen decimerat/samordnat det strategiska målets ”högklassig och verkningsfull och patientsäker vård” fem olika 
målmätare till två mätare: vårdkvalitet och vårdens effektfullhet (se nedan bilden under kapitel 6). Enligt nämnden är ej de separata målmätar-
na influensavaccinationsgraden, förbrukning av handdesinfieringsmedel, uppkomna djupa blododlingspositiva infektioner/primära knäpro-
tesoperationer/opererad elektiv patient jämnställda/i balans med de övriga övergripande målmätarna. Begreppet högklassig verkningsfull och 
patientsäker vård innefattar enligt nämnden ytterst många andra komponenter, vars målmätare bör analyseras inom nya välfärdsområdet: 
andelen ersatta patientskador, bristerna i vårdkedjor (t.ex. psykiatrin), utvecklingen av negativa händelser/komplikationer. Kundernas uppfatt-
ning om vårdens säkerhet ingår i/framgår även från årliga kundfeedbacken.
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1) Totalt sett var år 2020 ett framgångsrikt år för Vasa sjukvårdsdistrikt: erhållandet av fulljour-
en, byggandet av H-husets kom igång, VCS 2025 strategin uppdaterades och serviceintegratio-
nen inom Österbotten påbörjades och fastställdes.

2) Nämnden ger specifikt beröm för det intensiva och effektiva beredningsarbetet för att skapa 
Österbottens välfärdsområde.

3) Målstyrningen gällande bindande målsättningar ombyggdes och förenklades totalt för år 
2020. Strategiska förnyelsemekanismen i en turbulent värld är nästan konstant. Utmaningen 
under år 2021 är att uppdatera strategin och målstyrningsmekanismen för Österbottens väl-
färdsområde.

4) Strategiperiodens utfall 2017-2020 bör utvärderas inom VSVD och utnyttjas som stödmateri-
al inom välfärdsområdets strategiarbete.

5) VCS-informationsledningen har framställt en SWOT-analys om de nuvarande målmätarna. 
Denna analys omfattas helt av nämnden och framförs till fullmäktige och operativa ledningen 
för beaktande vid den fortsatta strategiska verksamhetsstyrningen

6) Den strategiska målstyrningens effektfullhet - tjänsteproduktionens kvalitet måste framöver 
allt bättre kunna påvisas genom standardiserade nationella mätare och mätarbanker. Enbart 
egna självständigt valda mätarmekanismer påvisar ej tillräckligt objektivt om VCS är bäst bland 
sjukhusen i Finland.

7) Officiella dokumenterade uppföljningen av de bindande verksamhetsmässiga mätarna ut-
fördes under år 2020 en gång per 31.8.2020. Detta utgjorde en alltför gles uppföljningsintervall 
trots covid-19-pandemin.

8) Ägarstyrningens verksamhetsberättelse 2020 innehåller ingen återrapportering om de 
delägda bolagens (16 stycken) effektfullhet och fördelar för VSVD, enbart bolagens ekonomis-
ka helhetsresultat.

9) Psykiatrins resursläge har varit nästan ohållbar under den gångna verksamhetsperioden. 
Läkarbristen har utgjort det centrala problemet som man berömligt tacklat genom optimering 
av serviceprocesserna i övrigt. Läkarköptjänsterna utgör närmast en konstgjord andning och 
de psykiatriska läkarresursernas tryggande måste förbättras både nationellt, på ERVA- och 
välfärdsområdesnivå.

10) Rehabiliteringsverksamheten har ej fått förväntad förstärkt betydelse inom VSVD sedan 
bildandet av serviceområdet för rehabiliteringen. Integreringen till övrig VCS-verksamhet har 
förblivit svag. Rehabiliteringen måste få högre prioritet.

11) Varumärkesarbetet eller aktiva kundinriktade marknadsföringen av sjukhusets kvalitativa 
tjänster kunde vara mycket aktivare. Dock måste covid-19-pandemins exceptionella effekter 
och den krävande välfärdområdesberedningen i fjol beaktas.

12) Miljöarbetet utgör i dag en naturlig del av den strategiska organisationsstyrningen och 
ett avancerat synligt miljöarbete kan även vara fördelaktigt i framtida kampen av kunder och 
medarbetare. Nämnden rekommenderar miljörelaterat mål kontinuerligt ingår i budgetmålen. 
Detta kräver en återrapportering i samband med bokslutet/till bokslutet bifogade 
miljörapporten.

Sammandrag av nämndens observationer och rekommendationer 2020
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13) Årets VSVD-förnyelseutmärkelse går till intensivvårds- och övervakningsavdelningen. 
Intensiv- och övervakningsavdelningens kvalitetsmål var att förbättra patientens grundvård. 
Värdet och stora nyttan av rationaliseringsarbetet var att det betjänade samtliga patienter som 
erhöll vård samt att hela personalen engagerades.

14) Revisionsnämnden rekommenderar att man i det nya avtalet gällande anordnandet av 
specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde under full-
mäktigeperioden 2022–2024 bättre än tidigare konkretiserar tillvägagångssättenmekanismer-
na för att balansera personalbristen mellan områdets sjukhus samt övriga sätten att optimera 
nyttan av västkustsamarbetet. Utökat ömsesidigt samarbete och optimeringen av digitalise-
ringens möjligheter skapar win-win-effekter.

15) I den framtida välfärdssamkommunen bör de redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna 
årligen fastställas. Detta är viktigt att de redovisningsskyldiga är tydligt medvetna om sina 
ansvarsområden och rapporteringsskyldigheter.

16) Nämnden rekommenderar att Österbottens välfärdsområde utarbetar en årligen ned-
bru-ten strategisk fastighetspolicy. Covid-19-pandemin har radikalt omändrat synsättet var 
arbetet kan genomföras. Distansarbete hemifrån speciellt inom administrativa uppgifter mins-
kar behovet av klassiska personliga arbetsutrymmen. Samtidigt kan det ekologiska fotavtryck-
et minskas.

17) Den interna kontrollens rapporteringskedja från ansvars- och resultatområdena måste för-
bättras. I bokslutet förekommer ej konkret dokumenterad återrapportering om kontrollåtgär-
der som under året utförts för att säkra måluppfyllelsen och eliminera väsentligaste riskerna.

18) Nämndens rekommendationer ovan går primärt till VSVD:s fullmäktige men även som väg-
kost till nya fullmäktige för Österbottens välfärdsområde som har en revisionsnämnd som sin 
arbetshandske. Denna revisionsnämnd framför här sin önskan om den nya revisionsnämndens 
berednings- och sekreterarresurser tryggas. Nya välfärdsområdets storlek/verksamhetens 
omfattning i anknytning till den framtida statliga insynens tillväxt kräver omfattande och ob-
jektiva utvärderings- och rapporteringsmekanismer samt samarbete med de övriga nationella 
aktörer.

19) Utvärderingen av den strategiska styrningen och de årliga kund-, effektfullhets- och 
ekonomirelaterade målens förverkligande är nämndens primära uppgift och i den helhetsut-
värderingen erhåller distriktet för år 2020 ett helt ypperligt resultat 4 på skalan 1-5 och med 
beaktande av covid-19-pandemins bromseffekter.

20) Revisionsnämnden tackar alla de ansvars- och enhetschefer samt sakkunniga som hjälpt 
nämnden med denna utvärderingsuppgift under mandatperioden 2017-2021 och välvilligt 
ställt sin omfattande sakkunskap till nämndens förfogande.

Slutbedömningen: I sin grunduppgift har sjukvårdsdistriktet lyckats väl. Beröm och ett stort tack 
tilldelas hela personalen som under den ansträngande covid-19 pandemin har lyckats garantera 
befolkningen en trygg högklassig sjukvård och samtidigt intensivt jobbat för att den nya välfärdssam-
kommunen fr.o.m. år 2022 äntligen medför en österbottnisk integrerad social- och hälsovård.
Revisionsnämnden bedömer att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar samkom-
munfullmäktige fastställde år 2020 speciellt med beaktande av covid-19-pandemibekämpandet väl 
har uppnåtts. Nämnden ger specifikt beröm för det intensiva och effektiva beredningsarbetet som 
skapat Österbottens välfärdsområde.
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3. Revisionsnämndens uppgift och   
 sammansättning 2017-2021

Revisionsnämnden är direkt underställt fullmäktige 
med uppgift att för fullmäktige årligen presentera 
information om måluppfyllelsen för de mål som 
uppställts i VCS 2025 strategiprogrammet och 
verksamhets- och ekonomiplanen samt bedöma 
om verksamheten är ordnad på ett framgångsrikt 
och effektfullt sätt. Effektfullheten kan mätas via 
komponenter typ kundtillfredsställelsen, livskvalite-
ten, kliniska vårdresultat och serviceproduktionens 
kostnader.

Utvärderingsresultaten i denna berättelse konkre-
tiseras som rekommendationer, synpunkter och 
åtgärdsförslag för att stöda den strategiska och årli-
ga målstyrningen. Medan distriktets verksamhet år 
2022 fusioneras med ägarkommunernas social- och 
hälsovårdsverksamhet så upptar nämnden i denna 
berättelse integrationens centrala utmaningar och 
möjligheter.

² Revisionsnämndens suppleanter: Gunilla Jusslin, Gudrun Eklöv, Rune Rönn 2017-2019, Maria Palm, Marcus Suojoki, 
Olli Aalto 2017-20.11.2019, Dan Jakobsson 21.11.2019-2021, Anna-Lena Kronqvist.

Ordförande Kjell Heir
(Vörå)

Viceordförande 
Bengt Kronqvist 
(Jakobstad)

Christian Pundars 
(Vasa)

Ulla Salmenheimo-West 
(Vasa)

Jan Ray (Larsmo) Ulla-Maj Salin 
(Korsholm)

 Kristina Vesterback 
(Malax)

Revisionsnämndens sammansättning (hemort) 2017-2021²:

Carl-Wilhelm Stenman 
(Larsmo)1.1.2021-framåt

Rune Rönn (Vasa) Jari Lindholm (Vasa)
Nämndens sekreterare
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OFR Jari Lindholm har verkat som nämndens bere-
dare och sekreterare. Oy BDO Audiator Ab har skött 
den lagstadgade revisionen med GR/OFGR Andreas 
Holmgård som ansvarig revisor.

Revisionsnämnden har under verksamhetsperioden 
2020 -2021 hållit 8 sammanträden.

Nämndens möten under perioden 2020-2021 präglades av gällande mötesrestriktioner.

Vasa centralsjukhus firade sin FULLJOURSSTATUS 2.3.2020. Vid festen höll justitieminister Anna-Maja Henriksson, familje- och omsorgsminister 
Krista Kiuru samt riksdagsledamöterna  Kim Berg och Joakim Strand festtal.
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Utvärderingen baserar sig på VCS 2025-strategin, 
verksamhets- och ekonomiplanen 2020-2022, ge-
nomgångna centrala beslutshandlingar, bokslutet 
för år 2020, rapporteringar och annan information 
som revisionsnämnden erhållit. Utvärderingen 
sammanfattar måluppfyllelse och verksamhet som 
långt producerat helhetsresultatet. Nämnden har 
analyserat den insamlade informationen genom 
bästa tillgängliga metoder. Analyserna har utgjort 
grunden för observationer och på basen av dessa 
dragna slutsatser. De flesta slutsatserna innehåller ej 
specifika rekommendationer medan dessa utgör en 
del av samkommunen ledarskap. Revisionsnämn-
den ska ej blanda sig i distriktets operativa verksam-
het.

Revisionsnämnden har följt med samkommunfull-
mäktiges och –styrelsens samt personalsektionens 
beslut och protokoll och använt som utvärde-
ringens grund VSVD:s ekonomiplan 2020-2022, 
bokslutet, kvalitets- och personalrapporten för år 
2020, VCS-2025 strategiprogrammets avancerande, 
kundfeedbackens utveckling, resultaten av utförda 
nationella jämförelser, externa och interna revision-
ens rapporter, tillgängliga auditeringsrapporter 
och verksamhetsjämförelser. Under sina möten har 
nämnden hört bl.a. distriktets och sjukhusets led-
ningsgrupper och förmän för olika resultatenheter. 

4. Utvärderingens genomförande   
 och fokusområden

Under perioden 2019-2020 har särskilt uppmärk-
sammats följande delområden:

• Nationella vårdreformläget, 
 välfärdssamkommunreformen och VCS   
 2025-strategiprogrammet
• Operativa ansvarsområdets mål och 
 verksamhet år 2020
• Kompakt sammanfattning av 
 verksamhetsperioden 2017-2021
• Specifik uppföljning av verksamheten och  
 resurserna inom psykiatrin 2017-2021
• Byggnadsinvesteringarna och 
 utrymmesoptimeringen
• Serviceområdesvisa verksamhetsanalyser:  
 rehabiliteringen, försörjningen och 
 förvaltningen
• Bokslutspresentationen: verksamheten, 
 ekonomin, målsättningarna och ansvars- och  
 serviceområdenas nyckelresultat för år 2020
• Bokslutsiakttagelser, interna kontrollens 
 anordnande och externa revisionens framtida  
 utmaningar
• Analyser av nationell jämförelsestatistik 2020  
 och olika mätare för patienttillfredsställelsen
• Uppföljning av skyldigheten att redogöra för  
 att bindningar iakttas
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5. Strategienliga prioriteringar och 
väsentliga händelser år 2020 – från 
uppdaterat VCS 2025 program och 
covid-19-pandemin mot 
Österbottens välfärdsområde 
– kompakt mellanutvärdering av 
strategin för Västkusten
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Året 2020 kan betecknas som ett revolutione-
rande år för Vasa sjukvårdsdistrikt. Detta trots 
covid-19-pandemins ytterst krävande och ansträng-
ande inverkan samt det parallella omfattande och 
krävande beredningsarbetet för Österbottens 
välfärdsområde.

Uppgörandet av en strategi blev obligatoriskt 
enligt kommunallagen fr.o.m. år 2017. Före år 
2014 förekom flera år då distriktet ej hade något 
fungerande strategiprogram överhuvudtaget med 
motiveringen att den dåvarande nationella social- 
och hälsovårsreformarbetet förhindrade uppgöran-
det av en egen strategi. Tacksamt nog utarbetades 
äntligen hösten 2014 ”VCS 2025” som ett långsiktigt 
strategiskt åtgärdsprogram. Programmet har under 
senare år förädlats till sin nuvarande form med allt 
mer konkreta mål och åtgärder.

Utvecklingen under de senaste åren bromsades 
tyvärr av det statliga reformarbetets osäkerhet och 
den stora hotbilden om att centralsjukhuset bl.a. 

förlorar sin fulljoursstatus. Då vetskapen om beva-
randet av fulljouren efter en lyckad regional insats 
befästes och den nationella sote-reformberedning-
en åter körde i gång åter, så fattade sjukvårdsdistrik-
tet och ägarkommunerna föredömligt det strategis-
ka och taktiska beslutet om att spontant bilda ett 
eget välfärdsområde i Österbotten.

Beredningen för den nationella social- och häl-
sovårdsreformen är som bäst aktuell i riksdagen 
och reformen är tänkt att träda i kraft sommaren 
2021. Österbottens välfärdsområde som startar år 
2022 avviker innehållsmässigt från den nationella 
social- och hälsovårdsreformen på så sätt, att dess 
verksamhet inte innefattar räddningsväsendets 
uppgifter, Korsnäs kommuns sociala service och de 
särskilda uppgifter som sköts av specialomsorgs-
distrikten för personer med funktionsnedsättning. 
Möjligen kan den kommande lagstiftningen föra 
med sig andra uppgifter, bland annat inom elevvår-
den, till välfärdsområdet från och med år 2023.

Grundandet av Österbottens välfärdsområde har enligt revisionsnämnden varit ett smart strategiskt beslut som 
gynnar verksamhetens optimala anordnande regionalt och ger välfärdsområdet ett tydligt fördelaktigt försprång 
i att anpassa verksamheten till de förväntade statliga spar- och produktionskraven.

Grundandet av välfärdsområdet betyder nu att distriktets strategiska styrprogram VCS 2025 detta år uppdateras 
och integreras med strategierna gällande välfärdsområdets tidigare primärkommunbaserade social- och hälso-
vårdsstrategier. Till hjälp för strategiarbetet finns planen för ordnandet av social- och hälsovården inom 
VSVD ³, men centrala grundberedningsarbetet har redan producerats av välfärdsområdets styrgrupp/ lednings-
grupp och samarbetsaktörer genom intensivt tidspressat arbete ⁴.

Inom västkustdistrikten/specialupptagningsområdet för Åbo universitetssjukhus finns det en stark vilja att för-
stärka social- och hälsovårdsservicen och dess verksamhet som en helhet, vilket minskar kostnadsökningen med 
tiden. De konkreta åtgärderna har kommit längst inom VSVD, där Österbottens välfärdssamkommun håller på att 
bildas (THL-rapporten från 8/2020)

³ Se närmare https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/planer-berattelser-och-rapporter--julkaisut/plan-for-ordnande-
av-halso--och-sjukvard-inom-vsvd_2013_2016_uppd.2015_2016_06062016.pdf
⁴ Se närmare beredningsarbetets avancerande från https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/vasa-sjukvardsdistrikt/verksamhet/valfardsomrade/
aktuellt-om-beredningen/
⁵ Uppdateringen av strategin för Västkusten 2019-2023 godkändes av fullmäktige 17.6.2019 § 17. Utgångsläget är att alla tre sjukhusen (Åbo 
universitetssjukhus, Satakunda CS och VCS) genom ERVA-samarbete är starkare och klarar bättre av sina förpliktelser genom stöd från varandra. 
Visionen är Satakunta och Vasa svd drar nytta av ett tätare samarbete med universitetssjukhuset.

Trots att revisionsnämndens kärnuppgift alltid är att 
retroaktivt utvärdera hur det föregående budge-
tårets målsättningar har uppnåtts, så använder sig 
nämnden friheten att i ett exceptionellt organisato-

riskt brytningsskede uttala sig något om social- och 
hälsovårdens tilltänkta framtid inom sjukvårdsdi-
striktet.

Basstrukturen för välfärdsområdets strategi är enligt revisionsnämndens bedömning högklassig och den inne-  
håller en väl utarbetad logisk kontinuitet till VCS 2025 programmet.

Frågan om hur bra strategin för Västkusten 2019-
2023⁵ hittills har motsvarat VSVD:s förväntningar har 
ventilerats inom nämnden, som noterar att förvänt-

ningarna ej till alla delar motsvarat strategins mål-
sättningar. Denna uppfattning får flankstöd även av 
THL:s färska rapport från oktober 2020, som dock 



16

primärt rapporterar om att specialupptagningsom-
rådets alla sjukhus har egna problem som upptar de 
egna resurserna och försvårar sjukhussamarbetet. 
Splittringen försvårar koordineringen av service-

helheter och -kedjor samt samordningen av service 
på bas- och specialistnivå inom alla tre distrikt. Det 
splittrade servicesystemet försämrar klienternas 
möjligheter att få den service de behöver i rätt tid.

”De splittrade social- och hälsovårdstjänsterna på västkusten fungerar osmidigt när det gäller att möta klienternas 
behov av service” ⁶.
Revisionsnämnden rekommenderar att strategiska målstyrningens mätarsortiment inom Österbottens välfärds-
område på sikt alltmer harmoniseras med specialupptagningsområdets övriga sjukhus för att kunna optimera 
resurserna/ stödfunktionerna på västkusten. Utökat ömsesidigt samarbete och optimeringen av digitaliseringens 
möjligheter skapar win-win-effekter.

⁶ Se närmare THL-rapporten ”Tiedosta arviointiin, paremmat palvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut TYKS- erityisvastuualueella 2019”, Tillhanda-
hållandet av social- och hälsovårdsservice år 2019 inom tre av Åbo universitetssjukhus sjukhusdistrikt. https://www.julkari.fi/bitstream/hand-
le/10024/140605/THL_Alueellinen_raportti_2020_TYKS%20s.pdf?sequence=4&isAllowed=y
⁷ Under året utförde sammanlagt 462 medicine studerande från Åbo och Helsingfors universitet sin grundutbildning eller praktik inom VSVD 
(på sjukhuset eller hälsocentraler).

Utbildningssamarbetet med Åbo universitetssjuk-
hus har utgjort ett positivt undantag. Läkarstude-
randenas praktik⁷ har förlöpt enligt förväntningarna, 
men framöver måste välfärdsområdet samarbeta 
i denna fråga även med andra sjukvårdsdistrikt. 
Däremot har förväntningarna att erhålla konsulta-
tion och hjälp i den akuta bristen på psykiater eller 
radiologer har ej avancerat. Diskussioner är aktuella 
gällande samarbete mellan VCS-radiologin och 
Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagnings-
område består av Vasa (169 728 inv., 13 kommu-
ner), Satakunda (217 000 inv., 17 kommuner) och 
Egentliga Finlands (482 000 inv., 28 kommuner) 
sjukvårdsdistrikt. Avtal om ordnande av specialise-
rad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus speci-
alupptagningsområde under fullmäktigeperioden 
2017–2021 fattades av VSVD-fullmäktige 29.5.2017 
§ 23. Avtalet avser den fullmäktigeperiod som inleds 
år 2017 och som avslutas år 2021. Nedan nuvarande 
avtalets text gällande personalens tillgänglighet:

16 § Tillgången på personal
Styrningen av det samarbete som bedrivs mellan sjukvårdsdistrikten i syfte att trygga tillgången på perso-
nal sköts av specialupptagningsområdets uppföljningsgrupp för undervisnings- och utbildningspolicyn. 
Uppföljningsgruppen bereder även en gemensam praxis för hur tillgången ska tryggas i sjukvårdsdistrikten. 
Syftet är att på ett gemensamt överenskommet sätt trygga kompetensen i sjukvårdsdistrikten i special-
upptagningsområdet bland annat i lägen då en specifik specialitet i sjukvårdsdistriktet har ett avsevärt 
personalunderskott som äventyrar patientsäkerheten. Tillgången på personal i sjukvårdsdistrikten i speci-
alupptagningsområdet influeras genom att tillsammans förstärka den positiva arbetsgivarbild som råder 
på verksamhetsenheterna men även genom ett aktivt och regionalt föregripande samarbete. Enhetliga 
förutsättningar ska skapas för att främja samarbetet mellan personal, kunskapsutbyte, nätverksarbete och 
rörligheten mellan verksamhetsenheter i området.

Revisionsnämnden rekommenderar att man i det nya avtalet gällande anordnandet av specialiserad sjukvård 
inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde under fullmäktigeperioden 2022–2024 bättre än 
tidigare konkretiserar tillvägagångssätten-mekanismerna för att balansera personalbristen mellan områdets 
sjukhus samt övriga sätten att optimera nyttan av västkustsamarbetet.

Utvärderingen av den strategiska styrningen och de årliga kund-, effektfullhets- och ekonomi-
relaterade målens förverkligande är nämndens primära uppgift och i den helhetsutvärdering-
en erhåller distriktet för år 2020 ett helt ypperligt resultat 4 på skalan 1-5 och med beaktande 
av covid-19-pandemins bromseffekter.
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6. Utvärdering av de inför fullmäkti- 
 ge och styrelsen bindande 
 målsättningarnas utfall 

6.1. Sammanfattning av 
        måluppfyllelsen 2020

I den nedanstående första bilden har revisions-
nämnden grovt sammanfattat hur de år 2019 god-
kända nya strategiska tre VCS-2025 hörnstenarna 
kan mellanutvärderas per år 2020. Bilden belyser att 
inget strategiskt mål ligger inom rödmålat områ-
de. En viss försiktighetsaspekt kännetecknar vissa 
mål: t.e.x. att kunderna är till 96 % nöjda med den 
tvåspråkiga servicen räcker ej till grönt trafikljus. 
Dock är det på sin plats att vara även försiktig med 
att utropa att VCS erbjuder den bästa kundupple-
velsen i Finland så länge som objektiva nationella 
jämförelser väntar på komparativa databaser/kvali-
tetsregister.

Nämnden noterar med tillfredsställelse att bilden 
nedan utvisar att VCS 2025 målen är korrekt uppställ-
da medan ambitionsnivån är tillräckligt hög. Under 
tidigare år kunde en del av målen vara uppställda så 
att mål kunde uppnås tämligen lätt eller att den stora 
årligen varierande mätarvolymen medförde svårighe-
ter att exakt bedöma helhetsutvecklingen. Trafiklju-
sens bedömningsskala fram till år 2020 var diffus.

Den pågående österbottniska integrationen av soci-
al- och välfärdstjänsterna skapar goda möjligheter att 
förbättra måluppfyllelsen av de flesta strategiska må-
len: slimma vårdkedjorna, betjäna kunderna lokalt/
digitalt på rätt vårdnivå och förbättra kostnadseffek-
tiviteten genom optimerad arbetsfördelning och nya 
flexibla verksamhetsutrymmen.

Foto: Jouko Keto
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BEDÖMNING AV STRATEGISKA MÅLUPPFYLLELSEN AV VCS PROGRAMMETS NIO MÅL PER 2020

VCS 2025 strategiprogrammets mellanutvärdering per år 2020.

Följande bild innehåller nämndens bedömning om 
hur samtliga för år 2020 uppställda bindande verk-
samhetsmässiga ekonomiska mål förverkligades 
i trafikljusform. I bilden nedan har det strategiska 
målets ”högklassig, verkningsfull och patientsäker 
vård” fem skilda mätare komprimerats till två resul-
tatmätare för att upprätthålla utvärderingsbalansen 

mellan mätarna. I budgeten för år 2020 hade de nio 
strategiska målen ovan fått exakt 20 målmätare som 
skulle uppfyllas på VSVD/VCS-nivå⁸. Reduceringen 
av målmätarna på årsnivå var kraftig, jämfört med 
året innan minskade de bindande målen med 65 % 
i fjol.

REVISIONSNÄMNDENS BEDÖMNING AV VCS-MÅLMÄTARNAS MÅLUPPFYLLELSE ÅR 2020

Målmätaruppfyllelsen i trafikljusform för VSVD/VCS år 2020.

⁸ Se BS 2020 ss. 20-21. Jämför att i budgeten för år 2019 ingick totalt 42 mål och åtgärder. För uppföljningen av dessa hade fastställts hela 58 
nyckelmätare.
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6.2. Kvalitet för kunden- egna och 
        nationella mätare

Ett av de viktigaste mätinstrumenten för kund- 
kvaliteten är traditionellt den årligen uppsamlade 
kundfeedbacken. Coronapandemin förorsakade en 
medveten och planerad decimering av feedbackvo-
lymen⁹. Inverkan på resultatet blev dock obetydlig, 
om man jämför detta med att medeltalsvitsordet 
på skalan 1-5 har varit samma 4,7 under de senaste 
fem åren. Detta påvisar ett ypperligt förtroende hos 
våra kunder gentemot VCS-serviceproduktionen/
kundbemötandet. Se närmare tabellen nedan:

⁹ Via QPrO erhölls i fjol 2885 feedbacksvar ( 5105 svar år 2019). Detta berodde på att kundfeedbackmaskinerna p.g.a. hygieniskäl/covid -19 
pandemin var ur bruk 9 månader i fjol.
¹⁰ Källa: Sveriges kommuner och landsting/SKL, Att mäta för att veta, Praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med 
utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Se närmare https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/
kvalitetsutveckling/rapporter-och-skrifter/utbildningslitteratur/att-mata-for-att-veta.pdf

Kundfeedbacken 2016-2020.

”Inrättandet av ett nationellt sett unikt patientsäkerhetscenter vid VCS är ett starkt bevis på vårt högklassiga 
kunnande och banbrytarstatus bland landets sjukvårdsdistrikt”.

Den samlade feedbacken 2016-2020 ovan kan även 
tolkas som en sammanfattning för begreppet nöjda 
kunder/patienter. Nedan en bild som sammanfattar 
begreppet nöjda kunder/patienter¹⁰. Om man vill 
fördjupa nöjdhetsmätandet så kan man jämföra 
nationella siffror gällande vårdens tillgänglighet 
och andelen av bl.a. ersatta patientskador. Gällan-
de tillgängligheten har VCS allmänt placerat sig 
medelnivån, variationer har dock förekommit inom 
temporärt ansträngda specialiteter. Andelen ersatta 
patientskador har traditionellt varit bland de minsta 
bland sjukvårdsdistrikten.
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Komponenterna som producerar nöjda kunder

I VCS 2025 strategiprogrammet framförs att ”Vi är 
påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland och för 
oss är det viktigt att utvecklas - hela tiden”. Utan 
att ifrågasätta målet ovan så anser nämnden att vi 
måste skaffa oss mer komparativa jämförelsesiffror 
om hur vi placerar oss bland de övriga nationella 

sjukhusen. Alla sjukhus vill ju vara bland de bästa 
i landet. Jämför nedan distriktets placering 2018-
2019 gällande målmätaren influensavaccinations-
täckningen hos vårdpersonalen. Målmätaren för år 
2020 försvagades¹¹ ytterligare:

Vårdpersonalens vaccinationsgrad bland sjukvårdsdistrikten/hela landet åren 2018-2019.

¹¹ Detta trots kampanjen med ”Tack för att du bryr dig-sedlar” vid vaccination För att sporra personalen till att låta vaccinera sig för 
säsongsinfluensa satsade man på en belöning i form av Tack för att du bryr dig-sedlar. Dessa sedlar berättigade till en avgiftsfri lunch i 
matsalen eller kaffe och tilltugg i caféet. Sedlarna kom att bli en uppskattad form av belöning (källa personalberättelsen 2020).
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Foto: Jari Lindholm

INDIKATORER FÖR KVALITET, SÄKERHET OCH      Hela  VSVD
KLIENTORIENTERING (15 ST)       landet 
         2018   2018 
Andelen patienter med höftledsfraktur som är vid liv och skrivits 
ut efter 90 dagar (%), standardiserat           74,3        72,1 

Anmälda patientskador / 100 000 vårdperioder         155,4     148,7 

Antal patienter som fyllt 18 år som återkommit till jouren inom 48 timmar, 
% av alla jämnåriga patienter som vårdats på jour och hemförlovats därifrån        16,5        18,3 

Dödlighet inom 365 dagar för patienter med höftledsfraktur, standardiserad %       20,1        23,1 

Dödligheten 30 dagar efter hjärninfarkt, standardiserad andel (%)           9,1          7,6 

Dödligheten 30 dagar efter hjärtinfarkt, standardiserad andel (%)           7,9          7,2 

Fall av Chlostridium difficile-diarré per 100 000 invånare          78,3      100,2 

Klienter som fått över 10 remisser till den specialiserade sjukvården, % av alla 
som fått remiss                0,4          1,4 

Komplikationer vid kirurgisk eller annan medicinsk behandling, % av 
behandlingsperioderna                2          1,9 

Patienter med höftledsfraktur som väntat på operationer 0 - 2 dagar, (%) 
av patienter med höftledsfraktur, icke standardiserad           95        94,8 

Postoperativ blodförgiftning (sepsis) / 100 000 avslutade vårdperioder, 
standardiserad         3622,8   3056,8 

Postoperativ djup ventrombos eller lungemboli, standardiserad 
andel/100 000 vårdavdelningsperioder, standardiserad       705,1           0 

Vårdpersonalens influensavaccinationstäckning inom den specialiserade sjukvården       87         72

Nationella mätare som mäter kundkvaliteten objek-
tivt mellan sjukhusen är under uppbyggnad som 
nödvändiga delkomponenter för att styra sote-re-
formens serviceproduktion/kvalitet via benchmar-
king mot bästa praxis. Redan nu finns databaser 
som ger en bild av hur VCS placerar sig i kvalitets-
konkurrensen. Nedan framför nämnden enbart 

exemplariskt indikatorer som THL lanserat år 2019 
gällande kostnadsnyttoeffekterna inom social- och 
hälsovården¹² och som i tabellen nedan ytterligare 
förädlats att gälla specialsjukvårdens ”Kvalitet, sä-
kerhet och klientorientation”. Se även bilagan 1 för 
ytterligare jämförelsedata.

Nämnden ställer frågan varför man i VCS 2025 strategins uppföljning ej använt sig av färdiga målmätare/databa-
ser som kan ge oss en pålitlig bild på hur kvalitativ och verkningsfull vår serviceproduktion är jämfört med andra 
sjukvårdsdistrikt eller i jämförelse med landets medeltalssiffror?

Denna nationellt uppbyggda indikatorbank kan gott utnyttjas på regional basis då man bygger upp strategiska 
målmätarna för Österbottens välfärdsområde.

källa: © THL, Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2021 Indikatorn ”Omoperation av höftledsprotes inom 2 år, 
standardiserad andel (%)”[id:3946] har ej data för år 2018 

Indikatorn ”Revisionsoperationer inom två år för patienter som genomgått knäprotesoperation, standardiserad andel 
(%)”[id:5050] har inte uppgifter från år 2018

¹² Se närmare THL Sotkanetdatabasen gällande indikatorerna för kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården, https://sotkanet.fi/
sotkanet/sv/haku?g=764

Revisionsnämnden vill till slut enbart lyfta fram vik-
ten av att vi allt mer utför nationella jämförelser med 
de övriga sjukhusen i Finland. Enligt en undersök-
ning som Helsingin Sanomat 22.3.2020 publicerade 

så finns det signifikanta skillnader mellan de in-
hemska sjukhusen. Skillnader förekommer speciellt 
berörande tillgängligheten och kostnaderna men 
även gällande praxis och vårdens kvalitet. Vårdens 
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kvalitet är generellt högklassig men kostnadsmed-
vetenheten inom sjukhusvården varierar.¹³ Se bilden 
nedan i vilken kategori VSVD erhöll bästa poängen, 
bland sjukvårdsdistrikten erhöll Centrala Tavastland 
och Birkaland de bästa resultaten med fem plus-
poäng och två minuspoäng. De sämsta resultaten 
erhöll Länsi-Pohja och Norra Karelens sjukvårdsdi-
strikt. Databasens uppgifter härstammar från THL:s 
från sjukvårdsdistrikten insamlade uppgifter år 
2018.

¹³ Uttal av Aalto-universitetets professor Teemu Malmi: ”Leikkausten määrissä on isoja eroja sairaanhoitopiirien välillä. Kysymys kuuluu, 
tehdäänkö niitä kysyntä- eli potilaslähtöisesti vai tarjontalähtöisesti. Hän arvioi, että esimerkiksi leikkauksille säädetyt sairaalakohtaiset mini-
mimäärät saattavat innostaa sairaanhoitopiirejä lisäämään tarjontaa. Se, miten kerkeästi potilas leikataan, voi johtua myös koulukuntaerois-
ta. Esimerkiksi Vaasan keskussairaala tekee vähän selkäleikkauksia verrattuna väestömäärään ja muihin keskussairaaloihin, koska sosiaali- ja 
terveysministeriön mukaan sairaala näyttää noudattavan Ruotsin kaltaista kuntouttavaa, konservatiivista selkävaivojen hoitokäytäntöä.
¹⁴ HS jämförde distrikten med 18 mätare och inom tre delområden. Om distriktet var märkbart bättre eller sämre än distrikten i genomsnitt så 
erhöll det plus eller minus. Jämförelsen berättar ej hela sanningen om skillnaderna mellan distrikten. Helsingin Sanomat ville dock utföra jämfö-
relsen p.g.a. att man ej tidigare i offentligheten öppnat skillnaderna mellan distrikten på så här bred bas.
¹⁵ Detta mål ingår i kategorigruppen ”Kvalitet för kunden” men är tydligt personalrelaterat. Under åren 2018-2019 var målet ”De anställda 
rekommenderar VCS som vårdgivare” NPS 80: målet tolkas vara rätt analogiskt.

Om sjukvårdsdistriktet var märkbart bättre eller 
sämre än distrikten i genomsnitt så erhöll det plus 
eller minus. HS-undersökningen¹⁴ frågar självkritiskt 
vad har dessa skillnader för betydelse överlag och 
varför man måste genomlysa sjukvårdsdistriktens 
verksamhet? Därför att Finland använder årligen 
nästan 8 miljarder euro till specialsjukvården; sum-
man är nästan 40% av alla social- och hälsovårdens 
kostnader. Dessutom växer sjukhusvårdens kostna-
der mer än hälsovårdens övriga kostnader, år 2017 
var realtillvästen över 5%.

Så här erhöll sjukvårdsdistrikten plus och minus:

Sjukvårdsdistrikt  Kvalitet och  Kunderfaren-               Effektivitet och
   patientsäkerhet  heter                kostnader

Södra Karelen  ++ – + –– –
Syd-Österbotten  + – ++ 
Södra Savolax + +  –
Helsingfors och Nyland  – ++ –
Östra Savolax  +  + –––
Kajanaland  + – ––
Centrala Tavastland  + –– ++ ++
Mellersta Österbotten +  – +
Mellersta Finland  –  +++
Kymmenedalen + ––– – + 
Lappland  – –  + 
Länsi-Pohja –  –––
Birkaland  ++ – +++  –
Norra Karelen – –– + ––
Norra Österbotten +   + 
Norra Savolax  ––– +++ – 
Päijät-Häme –  ++ –
Satakunda +  –
VASA ++ – – –
Egentliga – +++ – –

Erhållna plus – och minus bland Finlands 21 sjukvårdsdistrikt enligt HS-undersökningen.

6.3. Rekommenderas av personalen 
        - personaltillgången och –balansen 
        nu och på sikt

Personalen är specialsjukvårdens viktigaste resurs 
för att trygga service-efterfrågan . Revisionsnämn-
den har under den gångna perioden ständigt 

uppmärksammat de centrala indikatorerna berö-
rande personalens tillräcklighet, arbetstillfredsstäl-
lelsen och förmåga att orka mm. I budgeten 2020 
fastställdes fyra bindande direkt personalrelaterade 
målsättningar, för dessa har nämnden om möjligt 
sökt uppgifter för tidigare år för att belysa den vikti-
ga utvecklingen:

MÅLMÄTARFÖRVERKLIGANDET (på VCS-nivån) 2018 2019  2020

Rekommenderas av personalen som vårdplats¹⁵ NPS-100+100  48  49   55

Andelen tillsvidare anställda av antalet vakanser  88,09 %  88,45 %   88,75 %

Rekommenderar sin arbetsplats NPS -100+100  24  24   28

Utbildningsdagar /årsverk  3,5  3,9   3,37
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Den gula markeringen gällande utbildningsdagar 
är helt godtagbar. Enligt personalberättelsen 2020 
hade pandemin/därtill hörande restriktioner stor 
inverkan på i vilken utsträckning utbildning kunde 
förverkligas. Många utbildningar inhiberades eller 
sköts fram på obestämd tid. Det totala antalet ut-
bildningsdagar 2020 var 42 % mindre än året innan. 
Exceptionella året föranledde även utbildningens 
ökade digitalisering: Nätutbildningarnas andel av 
totala antalet utbildningsdagar var 15,5 % 
(2019: 9,7 %).

Nämnden har under sin verksamhetsperiod fäst 
speciell uppmärksamhet vid följande centrala per-
sonalrelaterade målmätare och vill även framföra 
deras förverkligande under senaste åren i följande 
tabell. Glädjande nog har antalet utvecklingssam-
tal ökat fint. Detta är ett viktigt instrument för att 
beakta den enskilda arbetstagarens välmående och 

utveckling samt för att implementera sjukhusets 
målsättningar och ledarskap till en naturlig del av 
arbetet.

Personaltillgången och –balansen var i april 2021 
komparativt och generellt betraktat tämligen god¹⁶. 
Covid-19-pandemin har inskränkt vikarie- resur-
serna inom hälsovården då man varit tvungen att 
placera personal till testtagningen, spårningen och 
vaccineringarna. Gällande vårdsidan är man nöjd 
med nuvarande arbetskraftssituationen och t.o.m. 
sommarvikarierna 2021 har redan säkerställts. Till 
den kan man vara nöjd och jämfört med grannsjuk-
husen är läget hos oss bättre.

Gällande läkarsituationen är läget mer ansträngt. 
VCS har haft en konstant brist av läkare inom vissa 
specialiteter, främst psykiatrin och radiologin. I april 
2021 var läget inom grannsjukhusen rätt likadant. 

MÅLMÄTARE      2017   2018   2019   2020 
UTVECKLINGSSAMTAL %     66   71   71   81 
HÄLSORELATERAD FRÅNVARO DAGAR/ANSTÄLLD  16   15,4   14,8   14,7

¹⁶ YLE Pohjanmaa nyheterna 8.4.2021, se https://yle.fi/uutiset/3-11872575
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För att belysa personalresursläget komparativt 
inom erva/ specialupptagningsområdet så fram-
förs följande tabell gällande beläggningsgraden i 
% av vakanser för olika personalgrupper 31.1.2020 
komparativt med andra sjukvårdsdistrikt¹⁷. Tabellen 

är sorterad enligt läkarbeläggningsgraden. Belägg-
ningsgraden för VCS-läkarna är som väntat i det 
lägre skiktet, men för de övriga personalgrupperna 
är situationen helt tillfredsställande.

SJUKHUS/SVD  LÄKARE  SJUKSKÖTARE  ANNAN  SERVICE-   FÖRVALTNINGS- &
    VÅRDPERSONAL PERSONAL    EKONOMI PERSONAL 
      Lapplands 87 93 96 92 94
Birkaland 72 92 83 69 98
Kymmedalens 67 90 85 73 91
Pohjois-Pohjanmaa 67 94 86 82 95
UUCS 67 94 86 81 95
ÅUCS 67 93 90 52 83
Egentliga Finlands 66 92 96 78 85
Oulaskangas  65 95 82 100 91
ÅUCS Akuten 65 81 90  78
Syd Österbottens 55 95 90 96 97
Centrala Tavastland 54 87  82 85
Päijät-Häme 53  80  84
Satakunda 51 95 83 90 97
VASA 50 94 99 96 108
Mellersta Österbotten 49 82 80 85 68
Norra Savolax 49 62   70
Etelä-Karjalan 48 72 58 88 93
Länsi-Pohja 13 31 70 82 89

Läkarrekryteringens svårigheter kan även utläsas från senaste personalberättelsen:

PERSONALBERÄTTELSEN 2020:” Läkarrekryteringen upplevdes som mest utmanande. Rekryteringssatsningar 
gjordes i syfte att förbättra situationen. VCS använde sig i större utsträckning än tidigare av läkarstuderandes 
rekryteringssidor som marknadsföringskanal”.

¹⁷ Källa: Mari Sjöholm ”SAIRAANHOITOPIIRIEN TAMMI-JOULUKUU 2020 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta” https://www.
kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tilastot-ja-erillisselvitykset#Sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikatsauk-
set-ajalta-2020–2015

I den årliga enkätundersökningen av Nuorten lääkä-
rien yhdistys gav unga läkare redan för fjärde året i 
rad VCS högsta betyg. Samtliga unga läkare som ut-
fört sin specialisering inom det medicinska ansvars-
området gav sin utbildningsplats högsta betyg. Det 
som unga läkare värderar högst är lättillgänglighe-
ten till och stödet av specialiserade läkare.

Personalbalansen eller obalansen kan delvis även 
utvärderas från följande tabell där VCS egna per-
sonallöner understeg budgeten, men med köpta 
läkartjänsterna/utomstående arvodena så överstegs 
de personalrelaterade lönerna med 10,7 %. Situatio-
nen är problematisk.
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6.4. Ekonomins hållbarhet - ägarstyrningen     
        i relation till VCS 2025 programmet

Finlands regering beslöt i sina tilläggsbudgeter 
för år 2020 att rikta totalt 400 M€ till samtliga 
sjukvårdsdistrikt för att kompensera tilläggskost-
naderna för den extraordinära verksamheten p.g.a. 
covid-19-pandemin. Detta förorsakade att verksam-
hetsintäkterna för samtliga sjukvårds-distrikten i fjol 
blev positiva med +3,6 %. För VSVD del var siffran 
+3 %. Covid-19-pandemins totaleffekter för VSVD:s 
ekonomi och verksamhet är dock svåra att beräkna 
och pandemins bromseffekter påverkar verksam-
heten långt framöver. Vårdskuldens utjämning 
kommer att ta tid och kan dämpa de strategiska 
effektfullhetsmålen.

Då man lyfter fram specifika mätare från bilden 5 
(ovan sidan 18) ovan så noteras följande:

• De ekonomiska målmätarna uppfylldes sämst,   
 dock var överskridningarna moderata (på 
 sjukhusnivå 1,2-2 %) med beaktande av 
 covid-19-pandemins inverkan.
• VCS produktivitetsökning var under perioden   
 2015-2019 den bästa bland centralsjukhusen,   

 men detta räckte ej tyvärr till att höja 
 produktiviteten till den nationella 
 genomsnittsnivån. VCS låg år 2019 ännu 
 7-8 % under nationella snittnivån.

Distriktets helhetsekonomiska blev bättre än under 
år 2019, men detta förorsakades primärt av extraor-
dinära intäkter under pandemiåret. Räkenskapspe-
riodens överskott var 1,45 M€ jämfört med -0,87 M€ 
år 2019. Nedan sammandraget av de av fullmäktige 
fastställda bindande anslagens och inkomsternas 
utfall. Noteras 0,26 M€ (2,2 M€ år 2019) överskrid-
ningen av den egna verksamhetens nettokostnader.

Ägarstyrningen roll inom VSVD växte under pla-
neperioden tydligt. Sjukvårdsdistrikten är i dag 
delägare i 16 bolag. Trenden är nationell med målet 
om att större outsourcande av stödtjänster till speci-
albolag ger kvalitativa stordriftsfördelar och på sikt 
förväntade ekonomiska inbesparingar. Personalut-
gifterna minskade jämfört med år 2019, medan 
laboratorieverksamheten outsourcades 1.3.2020.
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VCS-huvudbyggnaden under gångna tider.

Sjukhusens produktivitet berörs här som sista eko-
nomiskt hållbar-målet. Jämfört med åren 2018 har 
VCS produktivitet år 2019 förbättras en aning (ett 
steg uppåt i tabellen nedan). I trafikljusfärg betyder 
detta att VCS får gult ljus (under centralsjukhusens 

medelnivå) medan grönt skulle förutsätta att VCS 
produktivitet är på centralsjukhusens medelnivå. 
Noteras att VCS 2019 jämfört med 2018 förbättra-
de sin position med ett steg uppåt och passerade 
Seinäjoki CS.

26



27
Foto: Jouko Keto



28
Foto: Jouko Keto



29

I följande tabeller analyseras den samlade grova 
trafikljusbaserade måluppfyllelsen per VCS, ansvar-
senhet och serviceområdesvis, medan målen mellan 
dessa enheter varierar antalsmässigt. Noteras att 
de bindande målsättningarna i större omfattning 
berörde serviceområdena. Tabellernas måluppställ-
ning motsvarar exakt uppställningen och målen i 
VSVD:s bokslut för år 2020, sidorna 20-21.

7. Uppnåendet av ansvars- och 
     serviceområdenas fastställda 
     målsättningar 2020

Ansvarsområdenas mål gällde enbart den ekono-
miska hållbarheten. Målstyrningen innehåller här-
med fortsatta utmaningar: nämnden har under sina 
möten med ansvarsområdenas chefer noterat att 
kundrelaterade mål är ytterst viktiga (distansmot-
tagningar mm.). Serviceområdenas kundrelaterade 
måluppfyllelse kan beröra flertalet ansvarsområden 
med undantag av närmast psykiatrin.

Tacksamt var i fjol att man nu första gången hade man uppställt bindande mål för även ansvarsområdena, 
inte enbart för deras serviceproducenter = serviceområdena!
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7.1. Operativa ansvarsområdets mål 
        och verksamhet år 2020

Covid-19-pandemin förorsakade en medveten stark 
nedkörning av verksamheten under våren 2020 
och medförde förlängda operationsköer främst 
inom dagkirurgin och den ickebrådskande kirurgin. 
Köerna berodde delvis på inskränkt verksamhet och 
delvis på patienternas ovilja för icke-brådskande 
vårdundersökningar under pandemin. Noteras dock 
att antalet avbokade operationer under år 2020 
(2234) var t.o.m. mindre än under år 2019 (2260). 

Under hösten 2020 lyckades man genom aktiva 
insatser nästan normalisera situationen.

Covid-19-pandemins inverkan på operativa an-
svarsområdets verksamhet syns tydligt i följande 
tabell, som berättar att ansvarsområdet i fjol hade 
det största ekonomiska underskottet på 1,9 M€. 
Detta efter två tidigare år med överskottsresultat. 
Covid-19-statsstödet kompenserade dock
VSVD:s totala underskott, varav uteblivna intäkter 
utgjorde 4,2 M€.

STRATEGISKA MOTGÅNGAR/ 
HINDER 2020 - UTMANINGAR 

Vårdprocessernas utvecklande bromsades av 
covid-19-pandemin

Remissflödet från Soite (Karleby MÖCS) till UUCS 
(Uleåborg universitetssjukhus)

Rekryteringen är en svår utmaning, ej enbart en 
språkfråga

Centraliseringsfrågan: äventyrar bevarandet av servi-
ceutbud (urologin, ge-kirurgin mm.) / utförarresurser

Marknadsföringen/varumärkesarbetet av VCS goda 
vårdresultat har varit blygsam

Kundernas NPS-rekommendationssiffror sämre p.ga. 
covid-19-pandemin

STRATEGISKA FRAMGÅNGAR 2020 - MÖJLIGHETER

Serviceproduktionen på god nivå trots 
covid-19-pandemin.

Närmottagningsverksamheten i Jakobstad¹⁸

Nationellt bästa tvåspråkiga servicen - marknadsfö-
ringen!

Nya distansarbetsmetoder¹⁹ för att effektivera po-
liklinisk verksamhet

Blodkärlskirurgin utgjorde en positiv spjutspets 
2020

Antalet förlossningar 2020 nästan som året innan

¹⁸ Närmottagning på ort och ställe erbjöds 2020 inom 15 specialiteter och under 2021 planeras utökning gällande onkologin och barnkirurgin.
¹⁹ Distansmottagning eller konsultation erbjöd under 2020 inom 9 specialiteter/verksamhetsområden: diabetes, fysiatrin, hudsjukdomar, 
sårvård, rehabiliteringsledare, barnsjukdomar, nefrologin, psykiatrin och näringsterapin.

Ansvarsområdeschef Christian Palmberg re-
dogör för nämnden 15.12.2020 hur operativa 
ansvarsområdets måluppfyllelse 2020 har 
förverkligats.
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7.2. Psykiatriska ansvarsområdets 
        resursläge under år 2020

Psykiatrins resursläge under nämndens verksam-
hetsperiod har konstant varit dålig. Detta har t.o.m. 
skapat den reella frågan om patientsäkerheten 
äventyrats. Många olika utvecklingsprojekt har på-

VAR BRISTER DET MEST?

Problemet med läkarbrist inom psykiatrin är akut, 
till detta bidrar språkkraven inom psykiatrin. ”Situa-
tionen är nu så allvarlig att den hotar patientsäker-
heten” (Vasabladet 7.2.2021). Läkarbristen måste 
lösas primärt på nationell nivå - det finns inga snab-
ba universallösningar. Förutom att fler psykiatriker 
måste utbildas gäller detta även psykoterapeuter. 
Bristen på manliga skötare utgör redan i ett allvar-
samt problem.

Institutet för hälsa och välfärd konstaterade hösten 
2020 att det finns brister inom den psykiatriska 
vården inom VSVD: både på basnivå i kommunerna 
och på specialnivån inom VSVD²0.

Det är dyrt med köptjänster när egna specialistläka-
re saknas, men inga andra alternativ har funnits.

Speciellt ungdomspsykiatrins bristande resurser och 
bristen på samlat ledarskap skapat en kritisk debatt 
(Vasabladet 7.2.2021). Faktum har varit att psykia-
trin ej stundom kunnat erbjuda vårdplatser inom 
ungdomspsykiatrin och man har varit tvungen att 
skicka kunder tillbaka hem. Ungdomspsykiatriska 
poliklinikens verksamhet har varit överbelastad.

I ett modernt framtida koncept borde distriktet ha 
en utplacerad psykiater/ansvarsläkare både i södra 
och norra regionen. Utökad arbetsrotation inom 
ansvarsområdet utgör ett önskvärt koncept för att 
utjämna/ balansera arbetsbelastningen. Den nuva-
rande arbetsbelastningen som kan uppskattas till 
150 % i relation till befolkningsunderlaget utgör ett 
väsentligt rekryteringsshinder.

VAD ÄR OK, KAN FÖRBÄTTRAS, VILKA LJUSGLIMTAR 
FINNS DET?

Läkarbristen måste lösas primärt på nationell nivå - 
det finns inga snabba universallösningar. Förutom 
att fler psykiatriker måste utbildas gäller detta även 
psykoterapeuter.

Trots resursbristen har personalen utfört aktivt för-
nyelsearbete genom bl.a. LEAN och sammansvetsat 
teamarbete.

Psykiatriska vårdens flytt till H-huset 8/2022 er-   
bjuder en möjlighet att omställa och optimera vård-
resurserna samtidigt som välfärdsområdets samlade 
regionala resurser bättre än tidigare kan optimeras 
och koordineras.

Sjukvårdsdistriktet har våren 2021 anlitat en konsult 
för att utreda kärnproblematiken och för att framfö-
ra ett strategiskt handlingsprogram.

²⁰ Se THL-rapporten ”Tiedosta arviointiin, paremmat palvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut TYKS-erityisvastuualueella 2019”, Tillhandahållandet 
av social- och hälsovårdsservice år 2019 inom tre av Åbo universitetssjukhus sjukhusdistrikt https://www.julkari.fi/bitstream/
handle/10024/140605/THL_Alueellinen_raportti_2020_TYKS%20s.pdf?sequence=4&isAllowed=y

gått och flertalet entusiastiska ansvarsområdeschefer 
har under åren försökt förnya och effektivera verk-
samheten. Dock har resultaten i det stora hela miss-
lyckats primärt p.g.a. den ständiga psykiaterbristen. 
VCS-psykiatrins image har allvarligt skadats och utan 
kollegialt stöd inom utsatta enheter så leder proble-
matiken till att rekryteringen ytterligare försvårats.

Inom psykiatrin deltog nästan samtliga i utvecklingssamtal, vilket resulterade i det högsta 
procenttalet 99% bland alla serviceområden!

”Inom ungdomspsykiatrin syns ungdomarnas ökade ångest”
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7.3. Specifika serviceområdesvisa 
        analyser av rehabiliteringen och 
        förvaltningens utvalda delområden

7.3.1. Serviceområdet för rehabiliteringen

Rehabiliteringens serviceområde grundades år 2018 
med fokus på att integrera allt bättre med den öv-
riga sjukhusvården och regionala fortsatta vården. 
I tidigare utvärderingsberättelser har nämnden 

påtalat behovet att i så hög grad som möjligt ordna 
rehabiliteringsverksamheten i egen regi framom 
köptjänster. Traditionellt har Jakobstadsregionen 
haft en stark rehabiliterings-inriktad verksamhet 
och inom VCS har man via nya serviceområdet strä-
vat till att förstärka rehabiliteringsinsatserna inom 
hela distriktet. Rehabiliteringens medicinska tjäns-
ter utgör till 90 % av sådana funktioner som bör 
kunna erbjudas inom alla centralsjukhus/distrikt.

Revisionsnämnden har bekantat sig med serviceområdets måluppfyllelse år 2020 och framför serviceom-
rådets önskvärda förbättringsförslag och följande framsteg vidare till fullmäktige:

MINDRE BRA, VAR BRISTER DET MEST?

IT-lösningar för kunskapsbaserad styrning kopplad 
till kostnadskontroll av inköpta rehabilitering-
stjänster/vårdtjänster inom andra organisationer 
har presenterats i flera repriser, men inga beslut har 
fattats.

Rehabiliteringens återkoppling till VCS 2025 stra-
tegin har haltat. VSVD:s operativa ledning har visat 
svagt intresse för att stöda visionerna för rehabilite-
ringens utvecklande och förstärkande.

Skapandet av ett kunskapscenter för rehabilitering-
en inom VCS har ej fått VCS-ledningens 
godkännande.

Utan läkarledning kan ej detta medicinskt komplexa 
område utvecklas. Läkarresursfrågan har ej fått 
tillräcklig uppmärksamhet och man har ej beaktat 
områdets samarbete med alla VCS-enheter och 
uppgiften att säkra rehabiliteringskedjorna inom 
hela VSVD

Ansvarsområdesledningen har varit splittrad. Rekry-
teringen av fysiatriker har varit svårt medan rehabi-
literingen ej bildar en egen helhet med ansvar även 
för fysiatrin. Krävande rehabiliteringen åter lyder 
under neurologin. Även ansvaret för personalens 
löner har varit splittrad.

Ansvar och befogenheter måste vara balans. T.ex. 
rekryteringen av personal hör ej till rehabiliterings- 
överläkarens befogenheter.

VAD ÄR OK, RESULTAT UNDER 2020 OCH VILKA 
LJUSGLIMTAR FINNS DET?

Nu finns nya stora förhoppningar inför välfärdsom-
rådet och de samlade rehabiliteringsresurserna.

Rehabiliteringen lanserade nya webbsidor för yrkes-
utbildade personer och patienter.

De regionala verksamhetslinjerna för fysioterapi 
uppdaterades.

Personalen på fysiatrin deltog i Lean-utbildningsef-
termiddagar. Hjälpmedelscentralen och fysiatrin tog 
i bruk en Lean-tavla för ständig utveckling.

Serviceområdets personalresurser användes över 
enhetsgränserna. 77 distansbesök utfördes via 
Videovisit.

Bild 14: Serviceområdet för rehabilitering – ansvarsenheterna.
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7.3.2. Serviceområdet för förvaltning

Förvaltningens serviceområde har under senare år 
aktivt förnyat och förstärkt de olika ansvarsenhe-
terna och interna arbetsfördelningen för att kunna 
bevaka och leda de intensiva pågående struktur- 
och organisationsförändringarna.

Denna gång valdes som utvärderingsobjekt 
1) forsknings- och utvecklingsenheten,
2) allmänna förvaltningens delområden
     IT-utvecklingen 
3) informations- och dataledarskapet och 
4) internrevisionen.

Nämnden bedömer på basen av sina intervjuer 
med serviceområdets ansvarspersoner att service-
området under år 2020 har producerat kvalitativa 
administrativa datainsamlingsutvecklings- och 
forskningstjänster som har haft en viktig betydelse 
för VSVD:s strategiska styrning och skapandet av 
Österbottens välfärdsområde. Nämnden har tidi-
gare kritiskt utvärderat serviceområdets uppställda 
fåtaliga mätare (centrallagerleveranser, patientho-
tellövernattningar), nu synes mätarna 2020 vara 

Serviceområdet för förvaltningen – de skilda ansvarsenheterna 2020.

strukturerade enligt VCS-programmet, medan den 
dokumenterade officiella mätarkvaliteten och mät-
barheten ( enligt verksamhets- och ekonomiplanen) 
haltar ännu. Nämnden har som svar till detta erhållit 
svaret att ”Merparten av uppmärksamheten har 
under hela året upptagits av utvecklingsprojekt och 
covid-19-pandemin”. Nämnden godkänner förkla-
ringen, men kommenterar att även under kristider 
hjälper en kvalitativ målstyrning med exakt målmät-
ning att rikta den producerade servicen bättre i en 
turbulent omvärld.

Bakom serviceområdets officiella målmätarkuliss 
kan man hitta målmedvetet uppställda och exakt 
definierade verksamhetsområden:
 1) Den tämligen nya forsknings- och utvecklings-  
 enheten bildades i 1/2020 med ansvar för 
 forskning, utveckling, IT, digitalisering, 
 kommunikation och projektstyrning och med   
 övergripande ansvar inom hela VSVD. Enhetens 
 vissa interna mål och måluppfyllelse är 
 dokumenterade nedan, noteras att 
 covid-19-pandemin avsevärt bromsat 
 måluppfyllelsen:

MÅLSÄTTNING

Implementering av LEAN

Processutveckling r/t H-huset

Vårdtyngdmätning och 
personaldimensionering

Digitala tjänster

Simulering, optimering, och 
prognostisering

MÅLUPPFYLLELSEN SOM TRAFIKLJUS

Förverkligades ej helt p.g.a. covid-19-pandemin²¹. Femton LEAN-experter 
utbildades inom VCS. Projekt utfördes inom bl.a barnpolikliniken, PET-CT och 
kärlkirurgin.

Förverkligats till stora delar men försenats p.g.a. covid-19

Pilotering med övriga sjukvårdsdistrikt, leds av NHG, genomförs 2021.

Piloterat program för verksamhetsplanering, och mångfunktionsplattor för 
patienter (men inom Covid -19 situation). Distans medicinisk tjänst utvecklats 
mycket, även till kommunerna. Fallpreventionskameror piloteras. Regionalt 
nätverk (VWTE) fungerat hela året.

Pilotering utfördes inom SOS-projektet med ett enklare verktyg.

²¹ Tanken var att utveckla en LEAN-modellenhet som förebild för alla VCS-enheter.



34

2) Sedan bekantade sig nämnden ICT-styrning-
en och -utvecklingen på väg mot Österbottens 
välfärdsområde. ICT- harmoniseringen/utveck-
lingen har pågått intensivt under år 2020, arbetet 
är systematiskt och fungerande men även fullt 
av utmaningar/oväntade förändringar m.m.  Till 
höger en SWOT-analys om ICT- läget/mogenhe-
ten 2020:

3) Sjukvårdsdistriktets informationsledning (tie-
tojohtaminen) var följande delområde som nämn-
den utvärderade. Man kan gott säga att denna 
funktion som planerar/producerar och analyserar de 
strategiska uppföljningsindikatorerna är i nyck-
elposition för att nämnden max problemfritt kan 
utföra sin övergripande utvärdering av de bindan-
de målen. Strategin och dess mätare har under de 
senaste åren kraftigt omändrats, förblir desamma 
under år 2021 och omstruktureras åter kraftigt 
för att säkerställa strategiska styrförmågan inom 
välfärdsområdet.

De nyckeltal som används för att uppfölja 
måluppfyllelsen tre gånger per år är de samma 
som under år 2020. Styrelsen och fullmäktige 
får en rapport om dessa nyckeltal tre gånger 
per år, liksom även en åtgärdsplan som utarbe-
tas på basis av de erhållna resultaten.

VCS-informationsledningen hade för nämnden 
uppgjort följande SWOT-analys om de nuvarande 
målmätarna. Denna analys omfattas helt av nämn-
den och framförs till fullmäktige och operativa led-
ningen för beaktande vid den fortsatta strategiska 
verksamhetsstyrningen.

2021

4) Sista utvärderingen inom serviceområdet gällde 
interna revisionen. Uppföljningen har varit under 
nämndens ständiga uppsikt efter den stora för-
skingringen år 2009. Utvecklingen av denna viktiga 
funktion har varit trögt, men nu inför välfärdsområ-
desreformen kommer interna revisionsfunktionen 
att förstärkas. Denna frågeställning berörs även i 

kapitel 14 nedan. Under år 2020 har utförts flera re-
visioner än tidigare och konkreta riskkartläggningar 
har uppgjorts bl.a. inom serviceområdet för förvalt-
ning och gällande den ofta omfattande projekt-
verksamheten. Noteras att alla fem styrdokument 
gällande interna kontrollen och interna revisonen nu 
är uppdaterade.

Styrkor/Vahvuudet
• En klar logik och uppföljning
• Trafikljusen gör att ledningen snabbt får en bild  
 av situationen
• Antalet mätare har minskats och är hanterbart
• Transparent uppföljning

Svagheter/Heikkoudet
• Manuellt
• Bristfälliga kvalitetsmätare
• Väntetiderna borde kollas upp från annat än 
 vårdgarantiperspektiv (under utveckling)
• Vissa mätare fås endast 1 gång/år
• Vissa mätare fås med fördröjning
• Svårt att kunna följa med hela linjen från 
 ”fabriksgolv” upp till ledning manuellt

Hot/Uhat
• Mätarna mäter inte strategins förverkligande
• Informationsledningen får inte den information  
 som behövs för att kunna utveckla ett ändamålsen- 
 ligt styrningsinstrument inom välfärdsområdet
• Informationsledningen utan budget och resurser

Möjligheter/Mahdollisuudet
• Automatiserad uppföljning av mätare
• Utveckla mätarna ytterligare
• Automatiserad uppföljning av strategin och dess 
 koppling till budget (Planeringsverktyg som kopplar   
 strategins övergripande målsättningar till servicestra-  
 tegier/utvecklingsprogram och till verksamhetsplane-  
 rig mer i detalj längre ner i organisationen och allt 
 detta till budgeten)
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Marknadsförings- och varumärkesarbetet påbörja-
des inom VSVD några sedan, men hittills har synbar-
heten och mätbara resultaten av arbetet har varit 
rätt svaga. Om man betraktar de i sig själv kvalitati-
va www-sidorna så är det svårt att ur kundsynvinkel 
hitta exakt uppdaterad data om hur bra VCS-vården 
är. Närmast kan man hänvisa till kundresponssi-
dan²², som i sig själv innehåller tacksam marknads-
föring, men feedbacken gäller åren 2018-2019. Var 
hittas färska kundresponserna från år 2020?

Enligt VCS 2025 så uttalas att ”Vi gör marknadsfö-
ring till en central del av vår strategi”. Covid-19-pan-
demin dämpade förståeligt en del av marknads-
föringen, men revisionsnämnden anser dock att 
marknadsföringen av sjukhusets serviceförmåga 
och goda resultat kunde ha varit klart bättre. Detta 
har även framkommit i diskussioner nämnden fört 
med redovisningsskyldiga tjänstemän. Utökande av 

8. Marknadsföringsåtgärder, 
     -processer och varumärkesarbetet

dragkraften för personalrekryteringen samt meka-
nismen för kvarhålla personalen är extremt viktiga 
konkurrensfaktorer i dag. Att lyckas med båda fak-
torerna hänger även ihop med regionens dragkraft 
och sysselsättningsläge.

Nedan dokumenterade insatser som nämnden 
noterat under sin verksamhetsperiod:

- VCS kommunikationsstrategi 2020-2022: ”VCS 
förmedlar sitt budskap om den högklassiga vården 
och den bästa kundupplevelsen via olika kanaler. 
Skildringen och budskapet förmedlas via alla kana-
ler med en, identifierbar röst som är kännetecknan-
de för VCS. Ett starkt budskap via alla kanaler, såväl 
i fråga om den kommunikation som är riktad till 
kunder som till massmedier, men även i den interna 
kommunikationen”.

²² Se närmare https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/sjukhusguiden/sagt-om-oss/

Foto: Jouko Keto
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- År 2020: I marknadsförings- och rekryteringssyfte 
gjordes ett större reportage i tidningen Lääkärilehti 
om hur en av VCS yngre läkare ser på sitt arbete, 
sin arbetsplats och möjligheterna att kombinera 
arbetet med hobbyn. En långsiktig strategi i syfte 
att förbättra läkarrekryteringssituationen förverk-
ligades genom samarbete med Umeå universitet. 
Medicine studerande möjlighet att göra sin AT 
(allmänna tjänstgöring) vid VCS. Avsikten med detta 
samarbete var att öka läkarstuderandes kännedom 
om och intresse för VCS.

- År 2019 ställdes som ekonomisk mål att ”en 
marknadsanalys har gjorts och marknadsföring har 

²³ Svd-direktör Marina Kinnunens blogg 2/2019: ”I årets verksamhetsplan (2019) har vi uppställt ett mål om att vi ska lansera en marknads-
föringskampanj. För många känns det inte bekvämt att marknadsföra den specialiserade sjukvården med stöd av skattemedel, men övriga 
sjukvårdsdistrikt omkring oss gör det redan, och det med besked. Vi kan inte bara stanna upp och se på när andra sjukvårdsdistrikt försöker 
locka över människor från vårt distrikt till deras distrikt för vård. Jag vill samtidigt också uppmuntra alla anställda på våra enheter att diskutera 
hur vi kunde vidareutveckla kvaliteten och den goda kundupplevelsen i vår verksamhet. För i slutändan fungerar en bra kundupplevelse som 
den bästa marknadsföringen.”

påbörjats i 3 olika medier”. Ingen marknadsanalys 
utfördes, men kampanjen ”I god vård” utfördes²³. 
Media-analysens färdigställande överfördes till år 
2020.

- År 2018 gjordes vissa riktade satsningar för att 
marknadsföra sjukhuset. Sjukhuset deltog i fyra 
rekryteringsevenemang. I samband med lansering-
en producerades en rekryteringsvideo för att öka 
sjukhusets synlighet (personalberättelsen 2018).

Varumärkesarbetet eller aktiva kundinriktade marknadsföringen av sjukhusets kvalitativa tjäns-
ter kunde vara mycket aktivare. Dock måste covid-19-pandemins exceptionella effekter och den 
krävande välfärdsområdesberedningen i fjol beaktas. Kundresponsen kunde vara indelad på 
årsnivå och enligt specialitet/ åtgärdsområde för att kunderna kunde söka stöd för sitt vårdval.
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I utvärderingsberättelsen för år 2014 noterade 
VSVD-revisionsnämnden att den 1.1.2014 införda 
fria rätten att söka vårdplats nationellt uppskattas 
styra 2-5 % av patientströmmen till alternativa 
vårdinrättningar och sjukhus. Visserligen hade man 
inom VSVD redan tidigare haft möjligheten att söka 
sig till vård i närliggande sjukhusen, men de senaste 
årens köpserviceökning har åter aktualiserat denna 
fråga.

9. Köptjänsternas utveckling och 
     möjligheterna till ökad 
     självförsörjning

Vilka mekanismer infördes under år 2020 för att 
råda bot på köptjänsternas tillväxt?
Serviceområdet för försörjning/ekonomiförvaltning-
en ställde som mål gällande ekonomiska hållbarhe-
ten följande åtgärder och från bokslutet 2020 kan 
utläsas måluppfyllelsen. Målen och måluppfyllelsen 
kan utläsas från följande tabell:

Foto: Jouko Keto
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Då man betraktar bilden ovan kan man se att köp-
tjänstutvecklingen år 2020 jämfört med 2019 avvek 
beroende på covid-19-pandemieffekterna men 
även beroende på strukturella reformer inom VSVD 
– nya obligatoriska IT-välfärdsområdessatsningar. 
Vården i andra inrättningar minskade med 2 % jäm-
fört med år 2019. Köptjänsterna totalt växte med 4 

MÅLSÄTTNINGARNA

Effektiverad uppföljning av avtalsenliga leveranser 
och prissättning

Kritisk behovsprövning i samband med olika typer 
av anskaffningar

Bidra till ökad kostnadsmedvetenhet på alla nivåer i 
hela organisationen

MÅLUPPFYLLELSEN 2020

En arbetsgrupp tillsattes för köptjänster i syfte att 
hitta kostnadsbesparingar och öka servicemedve-
tenheten

Samkommunens upphandlingsanvisningar godkän-
des

Ekonomiska översikter hölls regelbundet för både 
personalen och förtroendevalda

% jämfört med år 2019 beroende på bl.a. följande 
budgetöverskridningar:

• Köpta läkartjänster och utomstående 
 läkararvoden 2,8 M€
• Köpta IT-tjänster 3,3 M€
• Köpta laboratorietjänster 3,6 M€
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VCS 2025 programmets genomförande är starkt för-
ankrad till nya välfärdsområdets resursintegrering 
inklusive framtida optimeringen av de regionala 
verksamhetutrymmena. Det nya H-huset färdigställs 
under hösten 2022. Projektalliansen Bothnia High 5 
bygger H-byggnaden som nästa år inhyser speci-
alsjukvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster 
anordnade såväl av landskapet som av den privata 
sektorn. Projektet är det första i Österbotten som 

10. Byggnadsinvesteringarna och 
       utrymmesoptimeringen

förverkligas med alliansmodell. Via digitalisering 
och distansförbindelser erbjuds jämlik service obe-
roende av boningsort. Under 2020 blev H-husets 
stomme inom färdigt och taket vattentätt. Tabellen 
nedan illustrerar H-husets/de större byggnadsinves-
teringarnas kumulativa kostnader under förverkli-
gandeperioden.

Foto: Jouko Keto
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Saneringen av F2 byggnadens operationssalar fram-
skred och färdigställs år 2022. Vårt centralsjukhus är 
även långt framåt som ett ständigt saneringsprojekt 

där behov och tillgängliga resurser jämte fysiska 
utrymmens livslängd-saneringsduglighet ställs mot 
varandra.

Optimeringen av hela regionens social- och hälsovårdstjänsteproduktion och behovssamordningen av 
utrymmen inom nya välfärdsområdets fastighetspark är ett komplicerat flerårigt arbete.

Nämnden har bekantat sig med VSVD tekniska 
enhet och all den bakomliggande verksamhet och 
stödfunktioner som har tryggat sjukhusområdets 

tjänsteproduktion. Bilden nedan illustrerar den bre-
da skalan funktioner som skall säkerställas:
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Nämnden noterar att tekniska sektorns underhålls-
verksamhet har omskötts väl trots att utsatta gamla 
sjukhusbyggnader kräver årliga akuta reparationer 
och åtgärder. Roparnäsområdets försäljning har 
varit aktivt, men det skyddade områdets efterfrågan 
har varit svagt och nya framtiden är ännu oklar.  
Den geografiskt spridda stora fastighetsmassan det 

nya välfärdsområdet kommer att förvalta utgör en 
stor utmaning under de kommande åren. Digitali-
seringens frammarsch och distansarbetet kommer 
tydligt att minska på behovet av klassiska service- 
och arbetsutrymmen. Även den under gångna år 
genomförda starka bolagiseringen av stödtjänster 
har minskat/minskar behovet av utrymmen.

Nämnden rekommenderar att Österbottens välfärdsområde år 2022 utarbetar en årligen i budgeten ned-
bruten strategisk fastighetspolicy. Covid-19-pandemin har även radikalt omändrat synsättet var arbetet kan 
genomföras: distansarbete hemifrån speciellt inom administrativa uppgifter minskar behovet av klassiska 
personliga arbetsutrymmen. Samtidigt kan arbetsgivaren minska det ekologiska fotavtrycket. 

Medan hälsovårdens kostnadsnivå via medicinska nya effektiva vård- och medicinbehandlingar tenderar att 
fördyras, så är utökade kundnära vårdprocesser och verksamhetsutrymmens - fastighetsparkens optimering 
ett sätt att förbättra den ekonomiska effektfullheten. Framtidens sjukhusbyggnader och väggar måste smidigt 
kunna anpassas och omändras enligt förändrade vårdbehov. Förebyggandet av sjukdomar blir billigare än 
sjukvård på längre sikt.

H-husets yttre färdighetsgrad 31.3.2021 kl. 7.30. 
Foto Jari Lindholm.

De tidigare I- och H-husen har rivits och gett utrymme för 
nya H-huskomplexet.

VCS år 1960. (Foto av Racs Istuvan).
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Väldigt många VCS-enheter har under exceptio-
nella pandemiåret utfört många fina projekt för 
att försmidiga arbetsprocesserna. I den traditio-
nella VCS-kvalitetstävlingen24 valdes år 2020 VCS 

11. Årets VSVD-förnyelseutmärkelse    
       går till intensivvårds- och 
       övervakningsavdelningen

”Kvalitetstävlingens syfte är att söka nya uppfinningar för att rationalisera arbetet”

Intensiv- och övervakningsavdelningens kvalitets-
mål var att förbättra patientens grundvård. Värdet 
och stora nyttan av rationaliseringsarbetet var att 
det betjänade samtliga patienter som erhöll vård 

intensiv- och övervakningsavdelning till tävlingens 
vinnare. Revisionsnämnden omfattar detta gärna 
detta val och fördelar förnyelseutmärkelsen till 
avdelningen.

samt att hela personalen engagerades i utvecklings-
arbetet. Hela enhetens deltagande i utvecklings-
arbetet förstärker den viktiga vi-andan även under 
pågående pandemitider.

Vid intensivvårds- och övervakningsavdelningen vårdas barn och vuxna i behov av intensivvård eller -övervak-
ning. Patienter från hela VSVD kommer till avdelningen via akutmottagningen, operationsavdelningen, bädd-
avdelningarna eller andra sjukhus. Avdelningens personal består av tre läkare, 47 sjukskötare, två närvårdare, 
två sekreterare och fyra anstaltsvårdare. Personalen har ett tätt samarbete med läkare från andra specialom-
råden, fysioterapeuter, talterapeut, hjärtskötare och dejourerande psykiatrisk sjukskötare.
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Foto: Jouko Keto
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Foto: Jouko Keto
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12. Sammandrag av fullmäktige-
  perioden 2017-2021
Revisionsnämnden refererar nedan vissa centrala 
strategiska framgångs- och risk- (motgångs)faktorer 
från sina utvärderingsberättelser under åren 2017-

2020 och prognostiserar kort även trafikljusen för 
nya välfärdssamkommunen 2021-2025 utgående 
från dagsläget och VCS 2025 programmet:

Helhetsresultatet för år 2017 var 
mycket gott och förbättringen av VCS 
totalekonomiska konkurrenskraft med 
i väntan på planerade landskaps- och 
sotereformen var uppenbart en av de 
bästa bland centralsjukhusen.

Efter en komparativ jämförelse av 
styrprocesser runtom landet bland 
sjukvårdsdistrikten noterar revisions-
nämnden att de uppställda verksam-
hetsmässiga och ekonomiska målen 
är högklassiga och man ständigt söker 
förbättringar genom omvärldsanaly-
sering. Patienttillfredsställelsen och 
vårdkvaliteten är ypperlig (gäller för 
2017-2020) Den strandade vård-och 
landskapsreformen fortskred som en 
regional vårdreform.

Året 2019 var ett framgångsrikt för 
VSVD: erhållande av fulljouren, H-hus-
bygget kom igång, VCS 2025 strategin 
uppdaterades och serviceintegrationen 
inom Österbotten påbörjades konkret. 
Verksamhetens operativa uppföljning 
har blivit allt bättre under år 2019. 
Styrelsen får månatligen en kompakt 
verksamhetsöversikt.

Distriktets operativa ledning har 
kvalitativt genom fungerande krisled-
arskap väl omskött VCS-verksamhetens 
upprätthållande under covid-19-pan-
demin. På basen av befintliga nationel-
la jämförelsemätare har sjukvårdsdi-
striktet varit en nationell föregångare 
gällande vårdens effektfullhet/kvalitet 
och patientsäkerheten.

Framtiden för Österbottens välfärds-
område ser ljus ut trots aktuella 
covid-19-pandemitiderna. Social-och 
hälsovårdens integrering riktar på sikt 
resurserna optimalt och de förebyg-
gande insatserna förstärker vår region 
med landets friskaste befolkning.

2017

2018

2019

2020

VI-
SION 
FÖR 
ÅREN 
2021-
2025

²⁵ Jämför att man år 2019 hade som bindande mål att ”Antalet e-tjänster har ökat med 20 %”. Se de nuvarande elektroniska tjänsterna från www-sidorna, 
uppdaterade enligt uppgift 21.10 2019: https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/e-tjansterna2/e-tjansterna/

Internrevisionen ska garanteras 
tillräckliga resurser. Detta är synnerli-
gen viktigt efter att det skett en stor 
generationsväxling inom operativa 
ledningen. Målet att sälja gamla 
fastigheter är varit svårt/processerna 
långdragna. Det är skäl att utveckla 
mätare som mäter fastighetspoli-
cyns årliga/ långsiktiga effektfullhet.

Nya VCS 2025 måltavlans uppfölj-
ning är värd en separat kontinuerlig 
utvärdering i bokslutet. Digitalise-
ringen ska i rask takt utarbetas till 
konkreta förverkligandemål. Risk-
hanteringen och interna kontrollen 
bör samordnas till en konkret del av 
den strategiska och årliga budget-
processen.

Målet att förverkliga distansmottag-
ningar på 10 polikliniker förverkliga-
des till 70 %.

Den digitala kundstyrningen har 
främjats genom covid-19-pandemin, 
men det stora genombrottet synes 
vänta på välfärdssamkommunens 
uppkomst och nya gemensamma 
IT-system ²⁵. ERVA-samarbetet har 
tyvärr ej uppfyllt förväntningarna 
förutom läkarstuderandesamarbetet.

Psykiatrins krisläge gällande läkar-
resurserna har varit ett har ständigt 
akut problem som aktualiserats av 
media och institutet för hälsa och 
välfärd. För att råda bot på psyki- 
atrins utvecklande och rekryteringen 
av läkare inför flytten till Sandviken 
har VSVD nu anlitat en erfaren 
expertkonsult.

Nämnden var kritisk till en gradvis sänk-
ning av de verksamhetsmässiga målens 
målnivå då man under tidigare år ej 
uppnått målnivån. ”Sänkning av ribban” 
utfördes även så att man ställt som mål 
”antecknas till kännedom”. En måljäm-
förelse utan målnivå/ mätbarhet saknar 
substans. Läget nu 2021 mycket bättre.

Nämnden efterlyste en konkret handlings-
plan som en del av VCS 2025-programmet 
för att motverka köpserviceutgifternas 
tillväxt. Den stora risken och hotbilden 
utgörs av den generella tillväxten av köp-
servicetjänster, speciellt gällande distrik-
tets norra region. Tills psykiatrin flyttar till 
Sandviken 2022 så förväntar sig nämnden 
att man bygger upp en plan för genomför-
andet de obligatoriska förnyelseåtgärder 
man visionerat under år 2018.

Den akuta läkarbristen inom psykiatrin har 
fortgått i åratal. I stället för systematiskt 
processutvecklande måste man ständigt 
tillgripa nödlösningar. Akutens kaos vid 
årsskiftet 2019-2020 var en summa av 
flera omständigheter, men belyser vikten 
av förhandsplanering vid exceptionella 
lägen.

Varumärkesarbetet eller aktiva kundin-
riktade marknadsföringen av sjukhusets 
tjänster kunde vara mycket aktivare. Dock 
måste covid-19-pandemins exceptionella 
effekter och den krävande välfärdområ-
desberedningen beaktas. Rehabilitering-
ens växande preventiva betydelse inom 
sjukvården har inom VCS har utnyttjats 
till fullo. Rehabiliteringens serviceområde 
har ej haft resurser för att säkra rehabi-
literingskedjorna inom VSVD. Inom nya 
välfärdsområdet måste rehabiliterings-
verksamheten kraftigt förstärkas.

De centrala riskerna (och möjligheter-
na) för framtiden: -rekryteringspolicyn 
-nationella konkurrenskraften -centralise-
ringsförordningen -samarbetet/ logis-
tiken och resursharmoniseringen inom 
välfärdsområdet/ERVA -digitaliseringens/
distansarbetets optimering i förhållande 
till produktionsutrymmena
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Anordnande av den interna kontrollen och risk-
hanteringen har varit under revisionsnämndens 
specifika uppsikt allt sedan år 2009 då den omfat-
tande förskingringshärvan inom VSVD uppdagades. 

Kontrollen av ekonomin, budgetmedelanvändning-
en / -uppföljningen, upphandlingarna är i skick

Uppföljningen av de bindande målsättningarna sker 
regelbundet/månatligen av operativa ledningen till 
styrelsen.

Kvalitetsuppföljningen, som är nära besläktat med 
den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar 
ypperligt inom VSVD. Detta kan gott verifieras på 
basen av de årliga kvalitetsrapporterna och 
SHQS-auditeringsrapporterna.

Ägarstyrningen principer, uppföljningen och 
samarbetet med in house bolagen och Vasa stads 
koncernledning förtydligades under år 2020.

Under våren 2021 inrättas en intern revisorstjänst för 
det nya Österbottens välfärdsområdet.

Revisorerna har påpekat att i den nuvarande ekonomiskt stor-
skaliga VSVD-verksamheten/ framtida expansiva välfärdssam-
kommunen bör de redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna 
årligen fastställas. Detta är viktigt att de redovisningsskyldiga 
är tydligt medvetna om sina ansvarsområden och rapporte-
ringsskyldigheter.

Den interna kontrollens rapporteringskedja från ansvars- och 
resultatområdena haltar dock än i dag. I bokslutet förekommer 
ej konkret dokumenterad återrapportering om kontrollåtgärder 
som under året utförts för att säkra måluppfyllelsen och elimi-
nera väsentligaste riskerna.

Riskhanteringen är föredömlig gällande patientsäkerheten, 
riskanalyser i samband med nyetablerad verksamhet/ verksam-
hetsförändringar, säkerställandet av tekniska infrastrukturen 
samt försäkringstagande gentemot betydande risker. Däremot 
är den dokumenterade riskhanteringen av övergripande och 
hela VSVD omfattande verksamhetsmässiga och ekonomiska 
risker svag/osynlig.

Bokslutet 2020 innehåller ingen analys - mätbar måluppfyl-
legrad om de allt jämnt växande utlokaliserade stödservice-
funktionernas effekter för distriktet. Styrelsens uppgift är att 
i verksamhetsberättelsen redogöra för hur ägarstyrningen är 
anordnad, vilka brister har förekommit och hur styrningen kom-
mer att anordnas under gällande planeperiod. Ägarstyrningens 
verksamhetsberättelse 2020 innehåller ingen återrapportering 
om de delägda bolagens (16 stycken) effektfullhet och fördelar 
för VSVD, enbart bolagens ekonomiska helhetsresultat.

13. Anordnande av den interna 
       kontrollen med fokus på
       riskhanteringens uppläggning

Många aktiva försök för att förbättra läget under 
åren har gjort med följande positiva och negativa 
resultat:

På basen av bokslutsrapporteringen repeterar 
nämnden dock sin syn på den interna kontrollens 
mogenhetsgrad, den är fortgående formaliserad 
som nämnden 2018 bedömde. Grundorsaken till 
bedömningen är fortfarande den bristfälliga doku-

mentationen av utförda interna kontrollen samt att 
de redovisningsskyldigas uppfattning om den inter-
na kontrollens mekanismer varierar kraftigt. Intern 
skolning därom rekommenderas varmt.
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14. Revisorernas bokslutsiakttagelser
       och externa revisionens framtida
       utmaningar
Nämnden tar tagit del av den externa revisorns 
slutrapportering och delger vidare till fullmäktiges 
kännedom följande generella granskningsobserva-
tion:

• Distriktets redovisningsskyldiga organ och tjäns-
teinnehavare har ej fastställts enligt KomL § 125. 
Uppgifter om detta finns ej i förvaltningsstadgan, 
budgeten eller bokslutet. 

NÄMNDENS REKOMMENDATION: De redovisnings-
skyldiga organen och tjänsteinnehavarna bör 
årligen fastställas trots att KomL ej förpliktar därtill. 
Detta är synnerligen motiverat framöver p.g.a. att 
den nya välfärdssamkommunen medför allt större 
både verksamhetsmässigt och ekonomiskt kompli-
cerade ansvarsområden. De ansvariga redovisnings-
skyldiga organen och tjänsteinnehavarna måste 
erhålla dokumenterad information om sina rättig-
heter och skyldigheter.

• Den nya omfattande välfärdsamkommunens 
verksamhet fr.o.m. omspänner hela social- och 
hälsovårdssektorn. Även inom den nya samkommu-
nen verkar som fullmäktiges hjälporgan en revi-
sionsnämnd med uppgift att samordna den externa 
revisionen. Verksamhetens omfattning betyder att 
nämnden behöver sakkunnig beredningshjälp för 
att kunna utvärdera den nya omfattande samkom-
munens verksamhet under en längre harmoni
seringsperiod. Den statliga finansieringen och 
insynen kommer att betyda att samkommunen 
bör producera och utvärdera allt mer en nationellt 
inriktad styr- och resultatdata.

NÄMNDENS REKOMMENDATION: Den nya välfärds-
samkommun bör trygga tillräckliga beredningsre-
surser och kontinuiteten för den revisionsnämnden 
- externa revisionen även framöver. Betydelsen 
av utvärderingsfunktionen ökar uppenbart bl.a. i 
via kraven på en omfattande nationellt jämförbar 
och objektiv verksamhetsuppföljning. Detta är en 
naturlig del av den kommande statliga insynen och 
kampen om jämlika regionala resurser.
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15. Slutkommentaren och 
       underskrifter

Slutbedömningen: I sin grunduppgift har sjukvårdsdistriktet lyckats väl. Revisionsnämnden bedömer att de 
verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar samkommunfullmäktige fastställde år 2020 har upp-
nåtts rätt väl speciellt med beaktande av covid-19-pandemiläget.

Nämnden ger specifikt beröm för det intensiva och effektiva beredningsarbetet för att skapa Österbottens 
välfärdsområde.

Denna berättelse ger vi till samkommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens 121 § som en bedöm-
ning av förverkligandet av de av fullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin år 2020.

Vasa, den 22 april 2021

Revisionsnämnden för Vasa sjukvårdsdistrikt

Carl-Wilhelm Stenman

Rune Rönn
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16. BILAGA 1.
Komparativ nationell verksamhets-, produktivitets- och sjuklighetsdata

”Nyckeltalen är tänkta som ett stöd för att göra jämförelser och analyser för att utveckla den egna verksamheten. 
De ska också erbjuda underlag till beslut och lokala prioriteringar, för att kunna öka effektiviteten”²⁶

Uppgifterna nedan/i följande tabeller mellan sjukvårdsdistrikten kan variera en hel del. Covid-19-pandemins 
tilläggskostnader, interna och externa organisationsförändringar, överföringar av verksamhet inom ansvar-
senheter kan föranleda större förändringar/avvikelser i verksamheten hos enskilda distrikt då man jämför 
uppgifterna jämfört med året innan.

VCS-ledningens kompakta sammanfattning hur året 2020 förverkligades (ingår i rapporten ”Sairaanhoitopiiri-
en tammi-joulukuu 2020”/ledningens kommentar, se källhänvisningen nedan) är skrivet så här:

VCS coronatesterna förklarar en stor del av samjourens utökade besök. Gällande den öppna vården så undvek 
man en stor del av annulleringar av öppenvårdsbesöken för över 70-åringar genom distansmottagningsverk-
samhet. Redan under senvåren uppnåddes nästan normal verksamhet genom effektiva skydds- och säkerhets-
åtgärder (t.e.x. hälsotillståndets checklista för kunder och personalen). Öppenvårdsbesöken t.o.m. ökade jämfört 
med år 2019. Medianväntetiderna som steg kraftigt under våren återställdes till tidigare genomsnittstider under 
hösten. Under våren minskade operationsverksamheten då man följde rekommendationen att flytta framåt 
icke-brådskande vården av över 70 åriga patienter. Detta syntes signifikant inom proteskirurgin, där man ej under 
slutåret kunde spurta till tidigare årens resultat. Generellt hölls operationsnivån på föregående årets nivå. Skydds-
utrustningen som anskaffades för covid-19-pandemin syntes som utökade verksamhetsutgifter, så som statsstö-
det syntes i inkomsterna. Personalutgifterna har minskat jämfört med år 2019, medan laboratorieverksamheten 
outsourcades 1.3.2020. Inbesparingen inom personalutgifterna har använts till köp av läkartjänster. Vårdplatserna 
(som VCS anmält i statistikbilagan) innefattar ej intensiv- och övervakningsavdelningen bäddplatser som är 14 till 
antalet.

Nämnden framför nedan traditionellt färsk nationell jämförelsedata gällande sjukvårdsdistriktets centrala 
produktionssiffror år 2020 gällande andra sjukvårdsdistrikt/hela landet²⁷ samt data om bl.a. om den viktiga 
produktivitetsutvecklingen. En helhetsanalys av centrala skillnader och orsaker bör utgöra en del av den 
strategiska mellanutvärderingen som fullmäktige och styrelsen årligen behandlar.

Vårdperioderna minskade med 7,8 % jämfört med 2019 och minskningen av födslar var minst (-1 %) inom 
specialupptagningsområdet. Trots minskningen av vårdperioder och operationer så ökade andelen skilda 
serviceanvändare med 5,1 % tack vare bl.a. distansservicetjänster.

²⁶ Sveriges kommuner och landsting 2021, se närmare https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/effektivitetochproduktivitet.33789.
html

²⁷ Se närmare: Mari Sjöholm ”SAIRAANHOITOPIIRIEN TAMMI-JOULUKUU 2020 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta” https://
www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tilastot-ja-erillisselvitykset#Sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikats-
aukset-ajalta-2020–2015
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Nedan sammandraget gällande operationer, covid-19-pandemins effekter är synbara. Noteras att VCS tillsam-
mans med Mellersta Finlands CS hade största andelen dagkirurgiska operationer av de elektiva 
operationerna .
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Nedan verksamhetsintäkterna och –utgifterna jämfört med landets övriga distrikt. Skillnaderna mellan VSVD 
och landets medeltal är ej dramatiska och strukturella omändringar/outsourcing gällande t.e.x. personalutgif-
ter hade sina effekter.

I följande tabeller belyses mer ingående skillnaderna mellan kvalitetsindikatorerna bland sjukvårdsdistrikten 
enligt färskaste tillgänglig data (källan THL:s Sotkadatabaser):
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17. BILAGA 2.

BEHANDLINGEN AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020 INOM VSVD 
SAMT NÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NULÄGET/ REKOMMENDATIONERNAS 
FRAMSKRIDANDE (FÄRGERNA: GRÖNT= OK =       , GULT =MELLANLÄGE, MOT 
BÄTTRE / SÄMRE =       , RÖTT = EJ OK, SKALL FÖRBÄTTRAS =       )

Utvärderingsberättelsen kommentarer behandlades av VSVD-styrelsen § 126 28.9.2020 enligt svartexten 
nedan. Noteras att styrelsen gav svar på samtliga punkter av nämndens sammanfattande kommentarer. 
KOMMENTAR = antingen revisionsnämndens textsvar eller/och trafikljus som reflekterar utvecklingen under 
perioden 2017 - 2020.

1) Totalt sett var år 2019 ett framgångsrikt år för Vasa sjukvårdsdistrikt: erhållandet av fulljouren kunde be-
fästas, byggandet av H-husets kom igång, VCS 2025 strategin uppdaterades och serviceintegrationen inom 
Österbotten påbörjades.
STYRELSENS SVAR: Det långsiktiga, systematiska arbetet har burit frukt och nu befinner man sig ett bra läge 
med tanke på fortsättningen.
KOMMENTAR:

2) Målstyrningen måste leva i tidens anda och förnyas i samband med strategiuppdateringar. I den nya under 
år 2019 uppdaterade VCS 2025 strategin har man nu tacksamt minskat på antalet mål, konkretiserat och 
förenklat dem samt gjort dem allt bättre mätbara.
STYRELSENS SVAR: Det här har förtydligat ledningen och uppföljningen, men därtill vill man att målen nu i 
en längre tid ska vara de samma för att främja den långsiktiga uppföljningen av mätningarna.
KOMMENTAR: Stabila mätare över tid utvisar hur verksamheten utvecklas över tid och gärna även i förhål-
lande till jämförbara organisationer. Under perioden 2017-2020 har mätarna och uppföljningen uppdaterats 
nästan ständigt på basen av VCS 2025 programmet. Framöver kommer en liknande pågående uppdatering 
att ske inom Österbottens välfärdsområde.

3) Mörka moln och risker i fjol utgjorde den fortsatta ökningen av köpservice från andra sjukvårdsdistrikt 
samt därtill sammanhörande bristen av läkare främst inom psykiatrin och radiologin. Nämnden ställer frågan 
om inte även förbättrandet av läkarresurserna utgör ett bindande mål parallellt med bindande målet om att 
vården i andra inrättningar ej tilltar?
STYRELSENS SVAR: Förbättrandet av läkarresurserna utgör ett centralt mål såväl när det gäller rekryteringen 
som när det gäller att binda upp arbetskraften. Det torde ändå inte vara skäl att definiera det som ett bin-
dande mål, eftersom våra möjligheter att påverka denna omstän-dighet ändå är begränsade, bland annat 
på grund av den nationella bristen inom uttryckligen de specialiteter som nämns ovan. Läkarsituationen kan 
åtgärdas med köptjänster, men däremot kunde förbättrandet av tjänsteläkarsituationen vara ett bindande 
mål, eftersom den är av central vikt för tyglandet av kostnaderna. Följaktligen kunde förbättrandet av tjänste-
läkarsituationen göras till ett bindande mål.
KOMMENTAR:

4) Den akuta läkarbristen inom psykiatrin har fortgått i åratal. Den centrala stora utmaningen här utgörs av 
den bristande kontinuiteten. - i stället för systematiskt processutvecklande måste man ständigt tillgripa nöd-
lösningar. Serviceområdet för läkare och sakkunniga ansvarar för att det finns tillräckliga resurser av läkare 
och sakkunniga på VCS, men serviceområdet ej har uppställda mål och mätare gällande bl.a. rekryteringen, 
den samlade resursbalansen etc. såsom andra serviceområden.
STYRELSENS SVAR: Det bästa sättet att få tillgång till specialister i fortsättningen är en egen utbildning, vilket 
också är något som man måste satsa på. Merparten av de specialister som tjänstgör hos oss har någon gång 
i tiden avklarat sin centralsjukhusspecialisering hos oss och återvänt hit efter universitetsperioden. Rekry-
teringen av specialiserande läkare har under de senaste åren lyckats väl, samtidigt som Vasa centralsjukhus 
placerat sig alldeles i toppen i den utvärdering som föreningen för unga läkare gjort och där man mätt unga 
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läkares belåtenhet med den erbjudna utbildningen. Tyvärr så återvänder bara var tionde till Vasa. Vi ställer vår 
förhoppning till att specialiseringsstigen i och med utbildningsreformen ändras så att universitetsperioden 
tidigareläggs, varvid studierna i slutskedet av specialiseringen kunde utföras vid ett centralsjukhus, vilket 
igen skulle binda upp läkare till oss.
KOMMENTAR:

5) Fullmäktige har ej under sina fyra möten under år 2019 erhållit specifik information om hur de gentemot 
fullmäktige bindande målens måluppfyllelse avancerat. Fullmäktiges möjlighet för aktiv målstyrning har 
därmed varit reducerad. Mellanbokslutsrapporteringen 2019 omfattade ej dokumenterad rapportering om 
de bindande verksamhetsmässiga målens måluppfyllelse på fullmäktige- eller styrelsenivå. Hur kan dessa 
ansvarsorgan då påverka aktivt målstyrningen under ett pågående år?
STYRELSENS SVAR: Vi har infört en ny praxis där styrelsen vid varje sammanträde får en täckande lägesöver-
sikt, där man regelbundet behandlar både mätare och stora frågor som påverkar verksamheten i distriktet 
och den strategirelaterade måluppfyllelsen. Samma information ges även fullmäktige i samband med det 
gruppmöte som hålls före fullmäktige-sammanträdet. Därtill har vi i samband med lanseringen av nya mätare 
gått in för en mera systematisk rapportering som ges tre gånger per år för att underlätta uppföljningen.
KOMMENTAR: Mekanismen har förbättrats.

6) Nämnden rekommenderar att den strategiska styrprocessen och budgetårets bindande mål och målupp-
fyllelse årligen behandlas separat och utförligt av fullmäktige före godkännandet av en ny verksamhets- och 
ekonomiplan.
STYRELSENS SVAR: Vi tar denna observation i beaktande och kommer att ge fullmäktige bättre möjligheter 
att behandla och kommentera innehållet i verksamhets- och ekonomiplanen.
KOMMENTAR: Mekanismen har förbättrats.

7) Angående utvärderingsberättelsen 2018 rapporterar styrelsen 11/2019 att man vidtagit omfattande utve-
cklingsåtgärder för att få bukt på köptjänsterna. Tillväxttrenden har avtagit berörande de övriga sjukhusen, 
men ökat ytterligare berörande universitetssjukhusen. Totalt överskreds köptjänsterna med 12,3 M€.
STYRELSENS SVAR: Ökningen i de tjänster som köps av universitetssjukhus beror till merparten på centrali-
seringsförordningen. Vi kan inte direkt påverka kostnaderna, men arbete pågår för att man på centralsjukhus-
nivå ska kunna genomföra åtgärder som för tillfället görs på universitetssjukhus. Vi har ändå gjort mycket för 
att minska antalet tjänster som köps av andra centralsjukhus, och mycket arbete görs i linje med våra strate-
giska beslut. Vi strävar också efter att öka tilliten till att vården hos oss är av god kvalitet för att kunderna på 
grund av kvaliteten ska välja de tjänster som erbjuds i det egna distriktet. Dessutom strävar vi efter att införa 
verksamhetsformer som gör att patienter inte alltid ska behöva komma till Vasa utan i stället kan få sin vård 
via en distansmottagning eller på hälsocentralen i det egna området. På så sätt får de långa avstånden inte 
patienten att välja ett annat distrikt. Kostnaderna för vård som ges i andra inrättningar var år 2019 cirka sju 
M€ högre än i budgeten, varav 6,5 M€ gick till vård som tillhandahölls av universitetssjukhus och den reste-
rande summan av den tilltagna användningen av sjukhuset i Jakobstad. Totalt överskreds köptjänsterna med 
11,8 M€.
KOMMENTAR: Problemen med köptjänsttillväxten har svängt år 2020.

8) Utlokaliseringen av köks-, städ- och transportfunktionerna samt vissa delar av ekonomi-tjänster och 
löneräkning blev i fjol dyrare än tidigare verksamheten i egen regi. Styrelsens och ägarstyrningssektionens 
recept för att hantera detta samt uppföljningen av andra utlokaliserade funktioner?
STYRELSENS SVAR: Fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 22.6.2020 § 13 sjukvårdsdistriktets principer 
för ägarstyrning och styrelsen godkände vid sitt sammanträde 8.6.2020 § 95 en anvisning för ägarstyrning. 
Med hjälp av de principer och anvisningar som hänför sig till ägarstyrningen avser man få ett starkare grepp 
om sjukvårdsdistriktets ägarstyrning. Ägarstyrningssektionen har för sin del infört permanenta paragrafer på 
sin föredragningslista under vilka den bland annat behandlar lägesöversikter över Mico Botnia och Teese Bot-
nia. Ägarstyrningssektionen kommer för nästa år att fastställa både kvalitativa och kvantitativa mål för bägge 
bolag i syfte att försöka påverka även kostnadsnivån.
KOMMENTAR: Ägarstyrningens roll, betydelse och uppföljningsbehov kommer att växa inom nya välfärd-
sområdet.
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9) Inom vissa specialiteter förekommande annullerade och ej anmälda uteblivna klientbesök belastar de 
redan ansträngda resurserna. Målinriktade stödprojekt för att avskaffa all befintlig tomgång bör utvecklas.
STYRELSENS SVAR: I de kallelsebrev som skickas till kunderna påminner man om vikten att annullera tider. 
Två dagar före mottagningstiden får kunden en påminnelse per sms. Annulle-rade tider erbjuds till andra 
kunder antingen per brev eller per telefon. Under corona-tiden i våras tog man i stället för den normala 
mottagningsverksamheten i bruk distansmottagningar som tillhandahölls med hjälp av video- eller telefon-
förbindelser. Denna verksamhetsform kommer säkerligen att utvidgas och kvarstå inom många specialiteter. 
Den s.k. elektroniska, interaktiva vårdstigen, där alla faser och uppgifter hela tiden finns att tillgå, har även 
under pilotförsök visat sig vara ett bra sätt att minska antalet annullerade besök. Denna verksamhet kommer 
att utvidgas till nya specialiteter. Systemet har också klart minskat personalens arbetsbelastning, och även 
kunderna har varit nöjda.
KOMMENTAR:

10) Nämnden anser att frågan berörande enskilda patienters möjliga jämförbart stora konsumtion av vårdt-
jänster bör utredas och möjliga luckor i vårdkedjorna minimeras.
STYRELSENS SVAR: Den casemanager som på vardagar arbetar på akuten har till uppgift att hitta de patien-
ter som använder flera olika tjänster eller som riskerar att bli en storkonsument av tjänster. Casemanagern 
utvärderar patienternas hälsa, behov av vårdtjänster, samlar vid behov ihop ett mångprofessionellt team 
kring patienten samt stöder patienten och följer med förverkligandet av vården. Casemanagern betjänar hela 
sjukhuset och samarbetar tätt med primärvården, socialvården och den tredje sektorn i sjukvårdsdistriktet. 
I våras anställdes en till casemanager som har till uppgift att utveckla den service som hänför sig till smärt-
patienternas behov. På akuten finns det numera även en egen socialarbetare som har till uppgift att utreda 
sådana patienters situation och behov som ofta söker sig till akuten på grund av tämligen sociala orsaker.
KOMMENTAR: Statistiken från år 2018 gällande denna fråga har avsevärt förbättrats 2019.

11) Akutens kaos vid årsskiftet 2019-2020 var en summa av flera omständigheter, men belyser vikten av för-
handsplanering vid exceptionella lägen.
STYRELSENS SVAR: Verksamheten och resurserna planeras under semester- och högtidstider i samarbete 
med ansvars- och serviceområdena, bland annat i samband de lägesöversikter som hålls varje vecka. Därtill 
ser man till att rekryteringen sköts aktivt under hela året och att rekryteringen för semestrar och högtider 
inleds tillräckligt tidigt. Kollektiv-avtalet ger nu möjlighet att planera vårdpersonalens arbetslistor för fyra 
veckor, vilket gör det lättare att placera extra ledigheter på listan än i jämförelse med den lista som planera-
des för tre veckor. I och med lanseringen av välfärdssamkommunen kommer den regionala verksamheten att 
planeras och resurseras tillsammans, vilket säkerställer att kunderna får en smidig och friktionsfri service.
KOMMENTAR:
Inför långa högtider och semestrar minskas även den elektiva verksamheten. Under semester-tider minska 
kommunerna sin verksamhet, vilket igen skapar tryck på både akuten och avdelningar, när patienter i behov 
av fortsatt vård inte kan hänvisas till de egna kommunerna för vård. Läkarna kan även ty sig till rusningsalarm 
när väntetiden för icke-brådskande patienter överskrider tre timmar. På skötarsidan inkallar man vid behov 
tilläggsarbetskraft med hjälp av grupp-sms. Båda verksamhetsmodeller har visat sig vara fungerande. I den 
nya samkommunen kommer det i fortsättningen förmodligen bli lättare att tillsammans planera nivåstruktu-
reringen under semestertider.
KOMMENTAR:

12) Årets VSVD:s kvalitetsutmärkelse går till nya utvecklingscentret för klient- och patientsäkerheten. Det 
systematiska utvecklingsarbetet under en längre period verifierar sjukhusets kundfokusering med trygghets-
faktorn som vårdens premiss.
STYRELSENS SVAR: Vi får fortsätta vårt systematiska utvecklingsarbete inom patient- och klientsäkerhet-
sområdet men nu omfattar arbetet även ett nationellt perspektiv.
KOMMENTAR:

13) En dokumenterad återrapportering om det konkreta anordnandet av interna kontrollen, riskhanteringen 
samt analysen om den sannolika kommande ekonomiska utvecklingen framgår ej från bokslutet 2019. Dock 
noteras att faktiska medvetandet om ekonomiska framtidens styrning och verksamheten riskområden är god 
inom operativa ledningen, men dokumenteringen är bristfällig.
STYRELSENS SVAR: Sjukvårdsdistriktets direktör tillsatte 23.9.2019 § 46 en riskhanteringsarbetsgrupp för 
att avancera riskhanteringen. Arbetsgruppen har under det första verksamhetsåret närmast fokuserat sig på 
vårdrelaterade risker, men kommer att utvidga sitt arbete att omfatta även risker som hänför sig till stödt-
jänster. För att utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen godkände styrelsen vid sitt sammanträde 
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17.8.2020 § x en ny anvisning för den interna kontrollen och riskhanteringen i sjukvårdsdistriktet. Därtill har 
samkommunens ledningsgrupp godkänt en praktisk anvisning med preciseringar till ovan nämnda anvis-
ning. Det bör ändå konstateras att fullmäktige vid sitt sammanträde 22.6.2020 § 11 behandlat och godkänt 
ett tillägg i Vasa sjukvårdsdistrikts bokslut 2019. I det här tillägget har man utvärderat de ekonomiska konsek-
venser som bl.a. coronapandemin får för verksamheten år 2020.
KOMMENTAR:

14) Den analytiska modell som ansvarsområdet för barn använder vid omvärldens och verksamhetens riskbe-
dömningar kunde gott utnyttjas vid hela distriktets riskkartläggning i samband med årliga budgetuppgöran-
det samt anordnandet av den interna kontrollen.
STYRELSENS SVAR: Vi tillgodogör oss av modellen.
KOMMENTAR:

15) De bindande anslagen för den egna verksamheten överskrider den av fullmäktige uppställda nivån med 
2.253.456,32 €. Enligt KomL får budgeten inte får överskridas utan anslag av fullmäktige.
STYRELSENS SVAR: Samkommunens fullmäktige sammanträder regelbundet två gånger per år, varför det 
ställer till utmaningar att göra ändringar i budgeten vid en eventuell överskridning. Därtill skulle det kräva en 
motsvarande ökning av intäkterna för att finansiera en dylik ökning, vilket i VSVD:s situation skulle innebära 
större kommunandelar. VSVD har beslutat att ändra på priser endast i lägen när man redan i ett tidigt skede 
har upptäckt att det kommer att bli omöjligt att uppnå de kommunandelar som fastställts i budgeten. En 
anhållan om att få höja anslagen ses inte som en hållbar lösning i och med att en dylik lösning leder till 
höjningar i kommunfaktureringen. År 2019 beslutade man istället för att försöka dämpa kostnadsökningen 
med sparåtgärder, och då lyckades man också med att skapa stora besparingar. Men på grund av den svåra 
läkarbristen räckte inte de anslag som hade reserverats för läkarresurserna, utan budgeten överskreds. I 
januari 2020 fick man de slutgiltiga uppgifterna om att patientförsäkringsansvaret för år 2019 kommer att hö-
jas, vilket ledde till att överskridningen blev ännu större. Uppgörandet av en budget är en balansgång mellan 
realiteter, ägarnas vilja och de resurser som kan satsas på verksamheten. Styrelsen har fört en diskussion om 
eventuella åtgärder i samband med varje mellanbokslut. Budgetdisciplinen är ytterst viktig för både lednin-
gen och styrelsen, och målet är att förmå hålla de fastställda ramarna i stället för att anhålla om tilläggsans-
lag. Fullmäktige godkände överskridningarna när det godkände bokslutet för år 2019.
KOMMENTAR:

16) Enligt revisionsnämndens uppfattning har distriktets operativa ledning i rask takt genom fungerande 
krisledarskap väl omskött VCS-verksamhetens upprätthållande under våren 2020.
STYRELSENS SVAR: Vi kunde mycket snabbt skapa oss en klar lägesbild och omstrukturera ledningssystemet 
så att det lämpade sig för undantagsförhållandena. Vi har även utvärderat vad vi lyckades med och vad vi 
ännu måste utveckla i våra tillvägagångssätt.
KOMMENTAR:

17) Utvärderingen av den strategiska styrningen och de årliga kund-, effektfullhets- och ekonomirelaterade 
målens förverkligande är nämndens primära uppgift och i den helhetsutvärderingen erhåller distriktet för år 
2019 ett helt godkänt resultat 4 på skalan 1-5.
STYRELSENS SVAR: Vi tackar för de värdefulla kommentarerna och fortsätter att utveckla vår verksamhet.
KOMMENTAR:
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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 fast-
ställda 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 förvaltnings-
stadga 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.

18. BILAGA 3.



61

2. UTVÄRDERINGENS PRECISERING

Utvärderingar utförs på olika sätt beroende på sammanhang och syfte. Utvärdering är en systematisk un-
dersökning av en aktivitets värde och betydelse, en värdering av aktiviteten utifrån organiserat arbetssätt. 
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 mål-
sättningarna 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.

VSVD:s framgångsrika verksamhet förutsätter producerar sina prestationer maximalt ekonomiskt, produktivt 
och effektfullt. Man kan skilja på två frågeställningar:

1) Gör man saker och ting rätt? (ekonomiska och produktiva aspekten)
2) Gör man rätta saker? (effektfullheten för kunder och samhället)

Effektfullheten mäter relationen mellan producerade tjänster och patienternas/kundernas behov. Med effekt-
fullhet avses serviceprocessernas förmåga att skapa önskade verkningar gällande t.ex. patienternas hälsotill-
stånd eller kommunkundernas belåtenhet med den årliga köpservicen.

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 korrigeringsbehov

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 riskbe-

Bild 1. Om relationen mellan ansvarsområ-
denas (serviceområdena och de redovis-
ningsskyldiga organen/tjänsteinnehavarna) 
självutvärdering / interna kontroll och 
revisionsnämndens utvärderingsarbete (källa: 
Hakulinen m.fl. 2005):
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6. UTVÄRDERINGSPLAN FÖR ÅREN 2017-2020

²⁸ ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENA utvärderas årligen i övergripande form, men uppdelas även årligen på specifika områden, genombor-
rande processer som preciseras i aktuell årsplan, t.ex. medicinska specialiteter.
²⁹ Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
30 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
31 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver

dömning och omvärldsförändringar kan förorsaka justeringar i planen. De av fullmäktige fastställda årliga 
målsättningarna utvärderas separat varje år. Om fullmäktige önskar att något projekt upptas som utvärde-
ringsobjekt, så bör målet definieras 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. Utvärde-
ringen 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 jämfö-
relsematerial både på förhand och i efterhand (t.ex. nationella databaser, sjukvårdsdistrikt- och ERVA-områ-
desvisa 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.
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MÖTESPROGRAM FÖR REVISIONSNÄMNDEN UNDER PERIODEN 2020
HÖSTPERIODEN 2020:

29.9.2020 1. DISTRIKTLEDNINGENS ÖVERSIKT AV NATIONELLA LÄGET, SOMMARENS VCS- PRODUKTION, ESTIMERAD 
  CENTRAL MÅLUPPFYLLELSEGRAD FÖR ÅR 2020 PER 6/2020 SAMT BEREDNINGSUTSIKTER OCH MÅL FÖR  
  VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2021-2023
 2. BDO AUDIATORS ARBETSPROGRAM FÖR REVISIONSÅRET 2020
 3. REVISIONSNÄMNDENS ARBETS- OCH MÖTESPROGRAM 2020-2021 -PRECISERING AV NÄMNDENS 
  MÖTESDATUM HÖSTEN 2020

22.10.2020 1. BYGGNADSINVESTERINGARNA OCH UTRYMMESOPTIMERINGEN (?)
 2. FORSATT DISKUSSION MED BDO AUDIATORS ANSVARIGA REVISOR
 3. REVISIONSNÄMNDENS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2020
 4. GENOMGÅNG AV BINDNINGSREGISTRET

26.11.2020 1. KÖPTJÄNSTERNAS UTVECKLING
 2. PERSONALTILLGÅNG OCH -BALANS NU OCH PÅ SIKT

15.12.2020 1. OPERATIVA ANSVARSOMRÅDETS MÅL OCH VERKSAMHET 2020
 2. OFGR-REVISORNS MELLANRAPPORT 1/2020
 3. INTERNREVISIONENS ARBETSPROGRAM 2020-2021

VÅRPERIODEN 2021:
21.1.2021  1. SERVICEOMRÅDESVISA ANALYSER: SERVICEOMRÅDENA REHABILITERING, FÖRSÖRJNING OCH 
   FÖRVALTNING (ICT, DIGITALISERINGEN, )
 2. UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH UPPLÄGGNING INKLUSIVE  
   SAMMANFATTNING AV PERIODEN 2017-2021
 3. PRECISERING AV NÄMNDENS MÖTESDATUM FÖR VÅREN 2021

22.2.202 1 BOKSLUTET 2020: EN ÖVERGRIPANDE REDOGÖRELSE AV EKONOMIN, MÅLSÄTTNINGARNA OCH 
  ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENAS NYCKELRESULTAT

13.4.2021  1. TILLÄGGSINFORMATION FRÅN REDOVISNINGSSKYLDIGA PÅ BASEN AV BOKSLUTET 2020
 2. PRELIMINÄR GENOMGÅNG AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2020

22.4.2021  1. FORTSATT BEHANDLING / GODKÄNNADE AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2020
 2. OFGR-REVISORNS RAPPORTERING OCH BEHANDLINGEN AV REVISIONSBERÄTTELSEN 2020

13.5.2021  OPTIONSDATUM FÖR FORTSATT BEHANDLING AV UTVÄRDERINGS- ELLER REVISIONSBERÄTTELSEN
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Vasa sjukvårdsdistrikt, revisionsnämndens 
UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE

för år 2020


