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1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2019 – 2020 
 

1.1. Allmänt 
 

Uppgörandet av verksamhets- och ekonomiplanen för 
år 2019 styrs av de nya strategiska val som gjorts inom 
ramen för programmet VCS 2025, vilka fullmäktige 
godkände år 2018. Men den styrs även av landskaps- 
och vårdreformen eller åtminstone av ett klart mål om 
att social- och hälsovården i Österbotten bör integreras. 
I enlighet med den nya tidtabellen för landskaps- och 
vårdreformen ska verksamheten i de nya landskapen 
inledas i början av år 2021. Trots att beredningsarbetet i 
landskapet Österbotten framskrider i en god takt skulle 
det nu vara viktigt att få en lagstiftning för att bered-
ningsarbetet ska kunna avanceras. Tilldess så utgör de 
linjeringar som fastställts i programmet VCS 2025 de 
viktigaste utvecklingsmålen för Vasa sjukvårdsdistrikt: 
 

 Vårdresultaten är bevisligen av toppklass i 
landet.   

 En god kvalitet och goda upplevelser lockar 
kunder till sjukhuset.  

 Kundernas behov bemöts konkurrenskraftigt 
och kostnadseffektivt genom att utveckla verk-
samheten och utrymmena.  

 En uppskattad, välmående, innovativ, ansvars-
full och belåten personal rekommenderar oss 
som arbetsplats. 

 Tvåspråkighet ger oss ett nationellt försprång 
och underlättar det nordiska samarbetet. 

 Patientsäkerhet utgör en vägvisare för forsk-
ning och utveckling.  

 En heltäckande kundservice möjliggörs. 

 Mångsidigare kundservice med hjälp av digita-
lisering. 

 
Framskridningen av dessa linjeringar utgör en del av de 
strategiska målen i verksamhetsplanen, och hör därmed 
till de mål och åtgärder som ska genomföras år 2019. 
För att kunna mäta måluppfyllelsen har man fastställt 
mätare för respektive mål och åtgärd. Nybyggnationen 
av H-huset som förverkligas via alliansen Botnia High 5 
framskrider under verksamhetsåret till en realiserings-
fas. Men dessutom har man för avsikt att välja en leve-
rantör för det nya klient- och patientdatasystemet som 
enligt planerna ska betjäna hela landskapet.  
 
Det ålderskorrigerade sjuklighetsindexet i Vasa sjuk-
vårdsdistrikts område är en aning lägre än i landet i 
genomsnitt (87,8). Däremot är åldersstrukturen en 
aning mera ofördelaktig än i landet i genomsnitt. Det 
demografiska försörjningsförhållandet är 66,0, medan 
det i det övriga landet är 60,1. Då sjukligheten bland 
befolkningen betraktas på distriktsnivå så har det inte 
skett några betydande förändringar under de senaste 
åren. Sjuklighetsindexet har ändå sjunkit i jämförelse 
med början av 2000-talet. Vi har haft en positiv trend i 
utvecklingen inom hälso- och sjukvården, så trots den 
sjukdomsbörda som den åldrande befolkningen fört 
med sig så har dödligheten i folksjukdomar (diabetes, 
hypertension, cancersjukdomar, minnessjukdomar) 
minskat. Enligt de kvalitetsmätare som används inom 
den specialiserade sjukvården så har vi fortsättningsvis 
kunnat bevara vår ställning bland de bästa sjukhusen i 
landet.  
Våra utmaningar beror framförallt på de obesatta va-
kanser som vi har för specialiserade läkare. Dessutom 

så hämmas processerna inom den specialiserade sjuk-
vården av det faktum att äldre personer drivs till den 
specialiserade sjukvården samtidigt som vi har det svårt 
att hitta en fortsatt vårdplats för dem eller hemförlova 
dem. Antalet vårdplatser är dimensionerat enbart på 
basis av de patienter som verkligen är i behov av specia-
liserad sjukvård. Tanken har varit att vi med hjälp av 
gemensamma datasystem och vårdreformen eller en 
frivillig integration ska hitta en klart effektivare lösning 
på det ovan beskrivna problemet. 
 
Det lanseras ständigt dyra apparater och läkemedel 
inom den specialiserade sjukvården. Dessutom kräver 
det tilltagande antalet information en allt djupare spe-
cialisering. För att motverka dessa faktorer som ökar på 
kostnaderna måste man förändra på verksamhetssätten 
för att nå besparingar. Visserligen så kan man genom 
behandlingar som partiellt blivit bättre spara stora 
summor. Ett bra exempel på en dylik behandling är 
lösningsbehandlingen av tilltäppningar i hjärnartärer 
med vilka man i stor grad kunnat minska på den invali-
diseringsgrad som tilltäppningar kan förorsaka.  
 
Vi förbereder oss nu på en stor organisationsförändring 
där yrkespersoner inom socialvården, primärvården 
och den specialiserade sjukvården kommer att stå un-
der ett och samma paraply. Ifall den här reformen kan 
omsättas i praktiken så måste den användas så effektivt 
som möjligt för patienternas och kundernas bästa. Med 
anledning av detta så måste personalen fås engagerad 
till ett ömsesidigt utvecklingsarbete för att vi ska kunna 
skapa fungerande vårdstigar och processer. I fortsätt-
ningen måste det förebyggande arbetet, omsorgen, 
vården och den övriga försorgen för den välmående 
befolkningen i en allt högre utsträckning ses som en 
helhet.  
 
Sammanslagningen av röntgenavdelningen i Jakobstad 
och röntgenavdelningen på VCS har varit överraskande 
problematisk på grund av bristen på personal. Trots det 
så har vi kunnat förhandla oss fram till en sammanslag-
ning av laboratoriefunktionerna i Jakobstad och på 
Vasa centralsjukhus, vilken kommer att träda i kraft 
från och med början av år 2019. Samtidigt så strävar vi 
efter att få ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt 
utbyte inom laboratoriesektorn genom att medverka i 
ett samarbetsnätverk som grundats av flera sjukvårds-
distrikt samt genom att bli delägare i Finlands närlabo-
ratorium Ab. 
 
I Vasa sjukvårdsdistrikt bygger den goda vården på 
verkningsfulla behandlingar och nationella vårdre-
kommendationer. Verksamhetsmodeller som baserar 
sig på kundens resurser och en evidensbaserad vård-
samtalsmodell ska tas i bruk i en allt högre utsträckning 
vid bedömningen av vårdbehovet hos jourpatienter och 
polikliniska patienter. Med hjälp av en ständig in-
samling av respons så utvecklas vår vård i en allt säk-
rare och högklassigare riktning. Särskild uppmärksam-
het fästs vid bemötandet och betjäningen av kunder. 
Personalen är vår viktigaste resurs och därför utgör 
kompetensutveckling, välbefinnande i arbetet och en 
tillräcklig resurstilldelning ett insatsområde. 
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Vi satsar på rekryteringen av vårdpersonal genom att 
utveckla studerandehandledningen, samarbetet med 
läroinrättningarna och marknadsföringen, men också 
genom att göra verksamhetsmodellen på vårdservice-
enheten mera attraktiv för erfarna medarbetare. 
 
På våren 2019 kommer vi för den fjärde gången att 
ansöka om ett förnyande av vårt kvalitetscertifikat. 
Betraktat från ett kvalitetsledningsperspektiv så måste 
verksamheten fokuseras på den process som berör 

gränsytan. Med hjälp av föregripande riskbedömning så 
strävar man efter att behärska identifierade riskområ-
den. För att säkerställa personalens kompetens måste 
man uppgöra precisare, schemalagda planer. Genom en 
utökning utav användningen av digitala tjänster ska 
kundperspektivet i serviceprocesser beaktas, samtidigt 
som man även i övrigt ska baka in kundperspektivet i 
utvecklingsarbetet genom att vara lyhörd för erfaren-
hetsexperters synpunkter. 
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1.2. Strategiska mål och visioner 
 

 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strategiska 
målsätt-
ningar 

 Den bästa kundupp-
levda kvaliteten i Fin-
land 
 Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
 Klienterna ges service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i 
rätt tid 
 En god kvalitet och  
goda upplevelser lockar 
kunder till sjukhuset 

 Klienterna deltar 
aktivt i planeringen och 
utvecklingen av verk-
samheten 
 Det regionala samar-
betet fördjupas och 
servicestyrningen av 
klienter effektiveras 

 Ett konkurrenskraftigt 
sjukhus med omfattande 
jour 
 En heltäckande kund-
service möjliggörs 
 Vårdresultaten är be-
visligen av toppklass i 
landet 
 Specialsjukvårdstjäns-
ter tillhandahålls i hela 
landskapet 
 Banbrytare inom pati-
entsäkerhetsforskning 
och -utveckling 

 En uppskattad, väl-
mående, innovativ, 
ansvarsfull och belåten 
personal rekommende-
rar oss som arbetsplats. 
 Starkt och innovativt 
ledarskap 
 Tvåspråkighet ger oss 
ett nationellt försprång 
och underlättar det 
nordiska samarbetet 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervis-
ning och forskning 
 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom 
tillämpning av digitala 
lösningar 

 Kompetensutveckling 
enligt verksamhetens 
behov 

 Kundernas behov 
bemöts konkurrens-
kraftigt och kostnadsef-
fektivt genom att ut-
veckla verksamheten 
och lokaliteterna 
 Besparingen på 11 % 
verkställs  
 Fokus på en kost-
nadseffektiv och verk-
ningsfull vård av sjuk-
domsgrupper som krä-
ver specialsjukvård 
 Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering 
 Fokusering på re-
surskrävande patient-
grupper och sådana 
vars vård är långvarig 

Mål och 
åtgärder för 
år 2019 

 I diskussioner med 
kunder använder man 
sig alltid av kundernas 
modersmål eller så 
anlitar man en tolk för 
att trygga de språkliga 
rättigheterna 
 Den kundorienterade 
verksamheten utvecklas 
utgående från respons-
uppgifter 

 Köuppgifter och vän-
tetider läggs ut på 
webbplatsen 
 Sjukhusets hemlinje 
utvidgas att omfatta 
hela sjukhuset 
 Tillgången till e-
tjänster utvidgas 
 Erfarenhetsaktörer 
involveras i verksam-
hetsutveckling 

 Klientrådets verk-
samhet utvecklas 

  Verksamheten på 
servicepunkten utveck-
las genom Olka-
projektet 
 Varumärket klargörs  

 och marknadsföring 
inleds 
 Kunder erbjuds  

 tillgång till service 
som tillhandahålls via 
det virtuella sjukhuset 

 Vi placerar oss bland de 
två bästa akutsjukhusen i 
Finland 
 Förutsättningar skapas 
för att tillhandahålla en 
omfattande jour inom 
olika specialiteter 
 Utsikterna att inleda 
integrationen av social- 
och hälsovården år 2020 
tryggas 
 En kumpan som kan 
verkställa och utveckla 
servicen söks 

 Processerna är be-
skrivna, och korrige-
rande åtgärder vidtas för 
att åtgärda riskerna i 
processerna 
 Lean utvecklas och 
utvidgas till hela organi-
sationen 

 De nya huvudsakliga 
verksamhetsprocesserna 
för H-huset har beskri-
vits, och åtgärder vidtas 
för att utveckla verksam-
heten i den fastställda 
riktningen 

 Uppföljningen av vård-
resultaten utvecklas 
 Med stöd av professu-
ren i patientsäkerhet ska 
en långsiktig utvecklings- 
och forskningsplan upp-
göras  
 Specialsjukvårdstjäns-
ter tillhandahålls i hela 
landskapet med hjälp av 
digitalisering 
 En vägkarta för digital 
kundstyrning utvecklas 

 En balans i antalet 
vårdanställda söks 
genom vårdserviceen-
heten 
 Personalens kliniska 
kompetens utvecklas 
målinriktat och forsk-
ning ökar 
 Välmåendet stöds 
genom system för en-
hetsvisa spelregler och 
utvecklingsplaner 
 Fortgående ledar-
skapsutbildning 

 Karriärmodell utveck-
las 

 Påbörjar utvecklings-
arbete för att bli ett 
sjukhus med drag-
ningskraft (magnet-
sjukhus) 
 På alla enheter förs 
utvecklingssamtal och 
gruppdiskussioner om 
enhetens mål och ut-
vecklingsåtgärder 
 Automatiserad plane-
ring av arbetsskiftsför-
teckning piloteras 
 Personalens 
mångsidiga språkkun-
skaper ska tillgodogöras 
bättre 
 

 Vi söker besparingar i 
samarbete med social- 
och primärvården 
 Strukturella föränd-
ringar och processut-
veckling 

 Marknadsföring som 
stöder kostnadseffekti-
vitet 
 Allmän kostnadsmed-
vetenhet bland perso-
nalen 
 Med hjälp av vårdser-
viceenheten kan vi 
kontrollera antalet 
visstidsanställda 

 Utvärderingen av 
metoder (med Mini-
HTA) stärks innan 
beslut om ibruktagning 
 Identifiering av pati-
entgrupper som kräver 
mest resurser och vars 
vård är mycket långva-
rig 
 Mera interna utbild-
ningar som ersättning 
för externa 
 Automatisk talidenti-
fiering 

 Sparobjekt hittas 
genom en utveckling av 
förslagsverksamheten 
 Antalet kunder hos 
casemanagerna ökar 
med 20 % 
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 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

med hjälp av service-
formgivning 
 Det regionala projektet 
för ett gemensamt klient- 
och patientdatasystem 
framskrider 

Nyckelmä-
tare, mål- 
och bind-
ningsnivå (F 
= fullmäk-
tige, S = 
styrelse) 

 99 % av kunderna är 
belåtna med den språk-
liga servicen (F) 
  Kundresponser ger 1-
5 utvecklingsåtgär-
der/enhet (S) 
 Kund-NPS>80 (F) 

 Patient-kundnöjdhet> 
4,7 (skala 1-5) (F) 
 Köuppgifterna kan 
betraktas i realtid på 
webbplatsen (F) 
 Köläget är bättre än 
på grannsjukhusen 
 Hemlinjens telefonre-
spons och chattjänst 
100 % på vardagar kl. 
8-16 (S) 
 Antalet e-tjänster har 
ökat med 20 % (S) 
 Distansmottagningar 
används på 10 polikli-
niker (S) 
  Telederma-
toskopiförbindelse till 
fyra hälsocentraler (S) 

 Erfarenhetsaktörer 
finns i minst i två ar-
betsgrupper (S) 
 Klientrådet avger 3-8 
resolutioner, som leder 
till 3-8 utvecklingsåt-
gärder (F) 
 Nya funktioner skapas 
på servicepunkten 
genom verksamhets-
modellen Olka (S) 
 För 85 % av patien-
terna har man gjort en 
vård- och rehabilite-
ringsplan (S) 
  Varumärket har klar-
gjorts och marknadsfö-
ringen har påbörjats (S) 

 Vi placerar oss bland de 
två bästa akutsjukhusen 
enligt de genomsnittliga 
resultaten i THL:s PER-
FECT-projekt (F) 
 Minsta tio jourhavande 
specialiteter (F) 
 Vården i andra inrätt-
ningar tilltar inte (S) 
 Den specialiserade 
sjukvården, primär- och 
socialvården är klara för 
den regionala integrat-
ionen 2020 (F) 
 Sjukvårdsdistriktet har 
ingått samarbetsavtal 
eller grundat ett samfö-
retag med en privat aktör 
(F) 
 Verksamheten styrs 
inte genom köer (S) 
 Antalet Lean-projekt 
har ökat med XX % (S) 
 5 huvudsakliga verk-
samhetsprocesser för H-
huset har beskrivits och 
bruktagningen av dem 
har inletts (S) 

 3 nya indikatorer som 
används för att påvisa 
vårdresultat är i använd-
ning (S) 
 Professuren i patient-
säkerhet är besatt (S) 
 En långsiktig patient-
säkerhets- och forsk-
ningsplan har uppgjorts 
(S) 
 Minst 4 forsknings-
publikationer kring pati-
entsäkerhet (S) 
 Vi placerar oss fortsätt-
ningsvis bland de bästa i 
det ringa antalet ersatta 
patientskador (S) 

 Specialsjukvårdstjäns-
ter tillhandahålls i varje 
kommun (S) 
 Åtgärderna i vägkartan 
för den digitala kund-
styrningen har vidtagits 
(S) 
 Projektet kring det 
regionala klient- och 
patientdatasystemet 
framskrider till upphand-
ling (S) 

 På enheterna ligger 
vårdtyngden/skötare 
inom det optimala 
området minst 50 
%/mån. (S) 
 Antalet snabbvikarier 
höjs (S) 
 Resultatet från enkä-
ten om personalens 
välbefinnande behålls 
på minst nuvarande 
nivå (S) 
 Antalet forsknings-
publikationer ökar (S) 
 Svarsprocenten för 
arbetsenhetens re-
kommendationsmätare 
fås över 60 %, samtidigt 
som NPS-indexet är 
över 50 (F) 
 Genom kundens 
ögon-dagen omsätts i 
praktiken av 10 % av 
personalen 

 Byggnationen av 
magnetsjukhuset har 
påbörjats 
 Automatiserad plane-
ring av piloteringen av 
arbetsskiftsförteck-
ningar är färdig (S) 
 Förverkligandet av 
planen för kompetens-
utveckling inkl. ledar-
skapsutbildning (S) 
 Inom språkinlärning-
en har språkcoach tes-
tats och ”hur säger 
man”-häfte gjorts (S) 
 Enhetsvisa spelregler 
och utvecklingsplaner 
har uppgjorts (S) 

 De anställda rekom-
menderar VCS som 
vårdgivare NPS 80 (F)  
 På resultatenheterna 
har diskussioner om 
ständig utveckling hål-
lits till 100 % (S) 
 Utvecklingssamtal har 
hållits till 70 % (S). 
• Sjukfrånvaron ökar 
inte (F) 

 Löneutgifterna ≤ de 
budgeterade lönerna 
(F)  
 Vårdserviceenheten 
klarar av att hantera 
nödvändiga frånvaron 
(S)  
 Sjukhusets produkt-
ionsprofil jämförs årlig-
en med profilen hos 
motsvarande central-
sjukhus (S) 
 Den valfrihetsbase-
rade vården i andra 
inrättningar minskar 
med 20 % 

 En marknadsanalys 
har gjorts och mark-
nadsföring har påbör-
jats i 3 olika medier 
 Alla nyinvesteringar > 
15 000,- € har analyse-
rats via Mini HTA (S) 
 Mental- och miss-
brukarvårdens och 
diabetescentrets nya 
sammanslagna enhet 
har inlett sin verksam-
het och nya samman-
slagningar har plane-
rats (S) 
 På varje ledarskaps-
nivå hålls minst två 
utbildning-
ar/diskussionsmöten 
om ekonomisk uppfölj-
ning (S) 

 Antalet visstidsan-
ställda bland vårdper-
sonalen har minskat (S) 
 Användningen av 
automatisk talidentifie-
ring har utvidgats (S) 
 Antalet förslag har 
ökat med 50 % (S) 
 Antalet kunder hos 
casemanagerna har 
ökat med 20 % (S) 
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1.3. Prestationer 
 
 
De prestationer som kommunfaktureras sammanfattas i 
nedanstående tabell. Den visar att verksamheten ut-
vecklas mot allt mer öppenvårdsbetonad inriktning. 

Öppenvårdsprestationerna ökar och bäddavdelnings-
vården minskar. 

 
 

 
 
 

1.4. Antal bäddplatser 
 
 
Totala antalet bäddplatser inklusive intensivvårdens 
och hjärtövervakningens platser uppgår till 323. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Prest a t ioner Boksl. Boksl. Boksl. Bu dg. Förv . Förv . Bu dg. 18-19

t ill  kom m u nfa kt u rering 2015 2016 2017 2018 31.8.2018 % 2019 %

Öppen v å r dsbesök, som a tik 1 7 7  6 5 6 1 8 3  7 3 6 1 8 1  005 1 7 9  3 4 5 1 1 1  7 3 1 6 2 ,3 1 7 9  000 -0,2 *

Öppen v å r dsbesök, psy kia tr i 4 0 6 1 6 4 2  4 7 5 4 0 6 3 1 4 0 4 8 0 2 5  4 8 2 6 2 ,9 4 0 7 00 0,5

Öppen v å r dsbesök, h v c-jou r 3 1  5 4 9 3 4  1 6 9 3 1  7 1 5 3 3  2 2 0 2 2  1 3 4 6 6 ,6 3 5  4 00 6 ,9

V å r dda g a r ,  psy kia tr i 2 1  4 6 6 2 0 1 1 1 1 7  4 6 7 1 9  03 0 1 0 6 6 6 5 6 ,0 1 7  000 -1 1 ,6

V å r dda g a r ,  som a tik 7  9 00 4  7 1 5 5 9 ,7 7  6 00

V å r dda g a r ,  a n dn in g sför l. 1  4 8 4 1  09 0 1  06 1 1  08 0 7 1 6 6 6 ,3 1  08 0 0,0

V å r dda g a r ,  a llm ä n m edicin 3  4 4 9 1  6 5 5 1  5 1 2 1  1 00 1  2 4 3 1 1 3 ,0 1  9 00 5 2 ,9

V å r dda g a r ,  a ku tm edicin , pr im ä r v å r d 9 6 4 2  04 4 1  4 00 1  2 7 9 9 1 ,4 2  000 2 9 ,4

DRG-pa ket 2 3  2 3 2 2 2  7 2 2 2 2  6 1 2 2 2  7 5 3 1 4  4 4 8 6 3 ,5 2 3  1 1 7 1 ,6

Ou tlier da g a r 7  7 8 8 8  3 5 7 9  5 2 1 8  7 7 5 6  2 1 4 7 0,8 8  7 7 5 0,0

Pa tien th em söv er n a ttn . 1 9 4 1 3 9 2 4 2 2 00 1 2 2 6 1 ,0 2 00 0,0

* Sta t ist ikför in g en  a v  poliklin ikbesöken  ä n dr des fr .  2 01 8 . 

A nt al bäddplat ser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 18-19

förändr

Ser v iceom r . för  bä dda v deln in g sv å r d 2 01 1 8 1 1 8 8 1 8 7 1 7 7 2 04 2 03 -1

Ser v iceom r .för  kv in n or  o ba r n 4 9 4 2 4 2 4 0 4 0 4 0 4 0 0

Ser v iceom r .för  psy kia tr i 1 08 1 00 7 5 6 8 6 8 6 6 6 6 0

Hjä r töv er v a kn in g  CCU   6 0 0 0 0 0 0 0

In ten siv v å r ds- och  öv er v a kn in g sa v deln in g 1 0 1 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1

Reh a biliter in g sh em 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0

389 348 318 308 298 323 323 0
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NYA RESURSER 2019   
 

    Serviceområdet för öppenvård 
2101 1  Sjukskötare 
2551 1  Audionom 

4415 1  Socialarbetare 

 

   

Serviceområdet för bäddavdelningsvård 

3202 1 
 

Sjukskötare 

    Serviceområdet för läkare och sakkunniga 

2009 1  Specialläkare 

3700 2  Socionom  

    Diagnostikcenter  
 4113 1  Röntgenskötare 

4113 1  Laboratorieskötare 

  

 

 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 

4031 1 
 

Sjukskötare 

4033 4 
 

Sjukskötare 

    Serviceområdet för försörjning 

6410 1 
 

Byråsekreterare/Teknisk assist-
ent 

    Serviceområdet för förvaltning 
1701 1  Forskningsskötare 

    Totalt 16 
  

    

    TJÄNSTER OCH BEFATTINGAR SOM AVSLUTAS  

Serviceområdet för läkare och sakkunniga 

3750 1 
 

Biträdande överläkare 

    Serviceområdet för försörjning 

6511 1 
 

Målare 
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2. EKONOMIPLANENS FÖRSTA ÅR – BUDGETEN ÅR 2019 

2.1. Resultaträkning för Vasa sjukvårdsdistrikt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Vasa sjukvårdsdistrikt skn - Vaasan sairaanhoitopirin ky

Budgetförslag - Talousarvioehdotus  2019      -  26.09.2018

Budg. TA 

2019

2018-2019 2017-2019 Bokslut - TP  

2017

Budg - TA  

2018

Förv - TOT    

2018 / 1 - 8

Förv.-Tot. 

2018

Kontonummer EUR % % EUR EUR EUR %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 10 172 700 -2,66 30,07 7 821 040 10 450 922 6 612 839 63,28

Kundavgifter - Asiakasmaksut 10 428 100 0,00 14,09 9 140 309 10 428 100 6 395 075 61,33

Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset 3 211 000 -0,20 -2,30 3 286 647 3 217 422 2 031 164 63,13

Hyror - Vuokrat 929 500 0,00 33,04 698 687 929 500 533 356 57,38

Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 1 225 500 -16,72 -45,03 2 229 524 1 471 482 900 372 61,19

Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 25 966 800 -2,00 12,04 23 176 207 26 497 426 16 472 807 62,17

Personalkostnader - Henkilöstökulut                          * -109 117 571 -0,97 0,84 -108 205 311 -110 183 644 -71 110 706 64,54

Köp av tjänster - Palveluiden ostot                            ** -43 295 550 8,82 32,80 -32 602 157 -39 786 604 -27 389 829 68,84

Material o förnödenheter - Materiaali ja tarvikkeet    *** -39 520 400 3,87 6,66 -37 052 040 -38 047 950 -25 345 921 66,62

Hyror - Vuokrat                                                        **** -1 972 000 32,66 198,19 -661 320 -1 486 500 -954 764 64,23

Övriga kostnader - Muut kulut -1 998 700 -4,56 6,84 -1 870 774 -2 094 300 -1 206 296 57,60

Verksamhetskostnader - Toimintakulut -195 904 221 2,25 8,60 -180 391 602 -191 598 998 -126 007 516 65,77

NETTO -169 937 421 2,93 8,09 -157 215 396 -165 101 572 -109 534 709 66,34
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Investeringsplan sammandrag - Investointisuunnitelma yhteenveto 17.8.2018

Byggnader och fasta konstruktioner Budget Uppskattat Överförs Budget Ekonomiplan Projektets Projektets
2018 2018 till 2019 2019 2020 2021 20222019-2022totalkostnads- totalkostnad

budget fram till 2022
Byggnader - Rakennukset

U-byggnaden - U-rakennus 1 000 000 1 200 000 0 25 758 033 24 903 271
F-byggnaden - F-rakennus 5 810 000 5 810 000 3 040 000 5 750 000 2 550 000 21 300 364 19 555 995
M-byggnaden - M-rakennus, kökets kylutr 0 0 0 2 209 263
M-byggnaden - M-rakennus, matsal 200 000 2 100 000 200 000 2 500 000 2 500 000
X-byggnaden - X-rakennus, XD + fasad o tak 5 400 000 2 200 000 1 700 000 1 500 000 200 000 0 7 713 901 6 396 036
C-byggnaden 1 500 000 0 0 300 000 2 700 000 3 000 000 2 470 000 6 000 000
Parkeringshus - Pysäköintitalo 950 000 950 000 2 500 000 0 0 3 450 000 3 450 000
Y päivystysröntgen laajennus 400 000 2 000 000 1 000 000 3 400 000 3 400 000
G-huset 2 500 000 2 500 000 2 500 000
NO - muutostyöt (budg.fr.C ) 2 700 000 300 000 3 000 000 3 000 000
T-saneeraus 500 000 3 000 000 23 500 000 3 500 000
A - saneeraus 100 000 31 000 000 100 000
B - saneeraus 100 000 16 300 000 0
Ombyggnad för PET-ct * 260 000
Övriga renoveringar (50.000-100 000)

* Beslut fm 18.6.2018 14 920 000 12 860 000 1 700 000 8 240 000 15 250 000 7 250 000 3 100 000 142 892 298 77 514 565
H-byggnaden

Flytt av infra 5 000 000 3 000 000 1 800 000 9 800 000 9 800 000
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus                            byggnader 10 000 000 25 200 000 30 600 000 30 789 894 8 000 000 105 000 000 105 000 000
H-nybyggnaden KSL - H-uudisrakennus KSL            fasta konstruktioner 5 000 000 15 000 000 5 000 000 25 000 000 25 000 000
Automationsteknik 5 500 000 5 500 000 5 500 000

15 000 000 25 200 000 35 600 000 45 789 894 13 000 000 145 300 000 145 300 000
Fasta kontruktioner - Kiinteät rakenteet

Fasta sjukhusutrustning i F - Kiinteät sairaalalaitteet Fssä 1 000 000 1 000 000 600 000 1 000 000 500 000
Hissar - Hissit (2/år + f-delen) 100 000 0 100 000 100 000 100 000
El driftsäkerhet, elautomation - Sähkönsyötön varmistaminen, sähköautomaatio 100 000 0 100 000 200 000 50 000 50 000 50 000
Ändringar ventilation 100 000
Reservkraft  (H-nybyggnad) - Varavoima (H-uudisrakennus) 0 0 1 500 000
Områdeskylning - Aluejäähdytyts 0 0 85 000 100 000
Avloppsreparationer och dricksvattenledningar - Viemärikorjauksia ja vesiputkisto 50 000 20 000 50 000 50 000 50 000
Modernisering av byggnadsautumation - rakennusautomaation modernisointi 80 000 100 000 75 000 75 000
Byte av oljecisterner - Öljysäiliöiden vaihto 200 000 200 000
Trafikarrangemang, infarten - Liikennejärjestelyt, sisäänajo 250 000 250 000 150 000
Byte av brandalarm (delvis)  - Palohälytysjärjestelmän uusiminen (osittain) 0 0 100 000 50 000 50 000 50 000
Sköterskealarm - Hoitajakutsu 150 000 150 000 100 000
V-LAN 60 000
Förnyande av telefoncentral - Puhelinvaihteen uusinta 65 000 65 000 60 000
Utvidgning av högtalaranläggning - yleiskuulutusjärjestelmän laajennus 150 000 150 000
Förnyelse av områdesbelysningen - Aluevalaistuksen uusinta 100 000 50 000
Övriga fasta konstruktioner (<100 000) 55 000 600 000

2 400 000 1 985 000 200 000 1 430 000 2 800 000 825 000 800 000

Byggnader och fasta konstruktioner 32 320 000 1 900 000 34 870 000 53 650 000 53 864 894 16 900 000
8



Investeringsplan sammandrag - Investointisuunnitelma yhteenveto 17.8.2018

Byggnader och fasta konstruktioner Budget Uppskattat Överförs Budget Ekonomiplan Projektets Projektets
2018 2018 till 2019 2019 2020 2021 20222019-2022totalkostnads- totalkostnad

budget fram till 2022

Apparatur - Laitteet 8 030 000 6 200 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

It-investeringar - IT-Investoinnit 2 480 888 3 000 000 3 000 000 3 000 000 10 000 000

INVESTERINGAR TOTALT - INVESTOINNIT YHTEENSÄ 42 830 888 0 1 900 000 44 070 000 62 650 000 62 864 894 32 900 000
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3. ANSVARSOMRÅDENAS VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANER 
 
 
I den nya organisationsmodellen och det nya lednings-
systemet är patientprocesserna placerade på ansvars-
områden som ännu är uppdelade i specialiteter. Chefer-
na för dessa ansvarsområden och överläkarna för de 
specialiteter som hör till dessa ansvarsområden har till 
uppgift att leda, utveckla och följa upp undersökningen, 
vården och rehabiliteringen av patienter samt den över-
gripande processen som omfattar behandlingen av 
patientens hälsoproblem som helhet och de kostnader 
som denna helhet föranleder. Det centrala i verksam-
heten är att planera en serviceproduktion som är pati-
entorienterad, behovsanpassad, medicinskt tillbörlig, 

effektfull och patientsäker samt till kostnadsnivån skä-
lig. Den här verksamhetsplanen fungerar samtidigt som 
en beställning till serviceområdena, vilket betytt att 
serviceområdena och resultatenheterna på serviceom-
rådena har planerat sin framtida verksamhet och de 
resurser som denna verksamhet kräver utgående från 
nämnda plan.  
 
Ansvarsområdena är medicinska ansvarsområdet, ope-
rativa ansvarsområdet, ansvarsområdet för barn, psyki-
atriska ansvarsområdet samt ansvarsområdet öv-
rigt/allmänmedicin. 

 

3.1. Medicinska ansvarsområdet 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar  
Behovet av specialiserad sjukvård tilltar från år till år i 
takt med den allt äldre befolkningen. Även folksjukdo-
marna, såsom vuxendiabetes ökar, vilket också kan 
märkas som ett tilltaget behov av specialiserad sjuk-
vård. Antalet strålbehandlingar kommer att tillta, nya 
patienter kommer även utom sjukvårdsdistriktet. Änd-
ringen i verksamheten på Jakobstads sjukhus har ökat 
antalet remisser som inkommer till den kardiologiska 
polikliniken, men även antalet vårddagar på vårdavdel-
ningen. Behovet av rytmkardiologiska åtgärder och 
framförallt ablationsbehandlingar av förmaksflimmer 
ser fortsättningsvis ut att tillta. Även behovet av pace-
makrar vid krävande rytmstörningar och insufficiens 
håller på att tillta. Behovet av hemdialysvård håller på 
att öka. Hudtumörer och allergier är på tilltagande. 
Antalet patienter med HIV ökar jämnt, sammantaget så 
ökar antalet remisser till infektionspolikliniken. Före-
komsten av sömnapné tilltar fortsättningsvis bland 
befolkningen. 
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser 
 
Behovet av specialiserad sjukvård tilltar från år till år i 
takt med den allt äldre befolkningen. Även folksjukdo-
marna, såsom vuxendiabetes ökar, vilket också kan 
märkas som ett tilltaget behov av specialiserad sjuk-
vård. Antalet strålbehandlingar kommer att tillta, nya 
patienter kommer även utom sjukvårdsdistriktet. Änd-
ringen i verksamheten på Jakobstads sjukhus har ökat 
antalet remisser som inkommer till den kardiologiska 
polikliniken, men även antalet vårddagar på vårdavdel-
ningen. Behovet av rytmkardiologiska åtgärder och 

framförallt ablationsbehandlingar av förmaksflimmer 
ser fortsättningsvis ut att tillta. Även behovet av pace-
makrar vid krävande rytmstörningar och insufficiens 
håller på att tillta. Behovet av hemdialysvård håller på 
att öka. Hudtumörer och allergier är på tilltagande. 
Antalet patienter med HIV ökar jämnt, sammantaget så 
ökar antalet remisser till infektionspolikliniken. Före-
komsten av sömnapné tilltar fortsättningsvis bland 
befolkningen. 
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
De långsiktiga insatserna på specialiseringsutbildning-
en i Vasa börjar märkas som en korrigering av läkarun-
derskottet. Under år 2019 kommer vi att få flera, nya 
specialistläkare som återvänder till Vasa efter deras 
universitetsperiod. Det här kommer att minska an-
vändningen av konsultläkare. Ett tätare samarbete 
inom sjukvårdsdistriktet möjliggör en smidigare an-
vändning av läkarresurser. Ansvarsområdet satsar 
också på den återkommande utbildningen av speciali-
serande läkare och specialistläkare. Målet är att man på 
den endokrinologiska polikliniken ska ha en speciali-
serande läkare utöver de två specialistläkarna. Ett gott 
samarbete och en ständig dialog med serviceområdena 
säkerställer att det finns till tillräckligt med resurser i 
patientvården. Hjärtinfarktsjouren fortgår på det egna 
sjukhuset, vilket säkerställer en högklassig vårdtillgång 
för de patienter som akut behöver vård utan några 
onödiga dröjsmål, men också att vårdperioderna blir 
kortare. Sannolikt behöver man fortsättningsvis ty sig 
till mertidsarbete för att kunna hantera köerna exem-
pelvis den kardiologiska polikliniken. 

 

3.2. Operativa ansvarsområdet 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar  
 
Efterfrågan och verksamheten kommer sannolikt fort-
sättningsvis att öka i en maklig jämn takt. Den åldrande 
befolkningen och de åldersrelaterade degenerativa 
sjukdomarna skapar ändå ett tryck på många speciali-
teter. Inom kärlkirurgin har patientantalet och operat-
ionerna tilltagit kraftigt i jämförelse med fjolåret, och 

kommer sannolikt att stanna permanent på denna nya 
nivå. Det högklassiga kärlcentret kommer sannolikt att 
öka efterfrågan även i närområdena. Behandlingen av 
ålderförändringar i ögonen och starrsjukdomar tilltar 
ständigt, varför också hjälpmedelsbehovet tilltar. Det 
här bemöts i mån av möjlighet med en effektivering av 
verksamheten, samtidigt som man strävar efter att 
bevara de åtgärder som ”äventyras” i och med centrali-
seringsförordningen. Det viktigaste är att konstant 
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kunna genomföra 600 endoprotesoperationer per år. I 
och med att befolkningen blir äldre och på grund av 
målet att äldre personer bör kunna klara sig och bo 
hemma kommer rehabiliteringsfältet att bli mera om-
fattande, vilket kommer att kräva insatser redan i bör-
jan av kedjan. I och med stigande ålder ökar förekoms-
ten av cancersjukdomar, och den operativa behandling-
en av dem fortsätter såsom tidigare, även om det inom 
urologin finns en risk för att dessa operationer kommer 
att centraliseras till universitetssjukhus. Det nationellt 
sjunkande födelsetalet kommer förhoppningsvis att 
stanna upp även i Vasa.  
Det tilltagna behovet av hörselhjälpmedel är något som 
också måste beaktas i budgeten (bestämmelser i lag). 
De förändringar som ska göras i sållningen av föderskor 
i linje med riksomfattande anvisningar kommer att öka 
kostnaderna i jämförelse med det tidigare läget (ca 65 
000). 
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser  
 
Inga betydande verksamhetsförändringar har planerats 
inom den specialiserade sjukvården i jämförelse med 
nuläget. Antalet distandsmottagningar och konsultat-
ioner/kontroller som görs med hjälp av videoförbindel-
ser ska i mån av möjlighet ökas, framförallt i fråga om 
Jakobstad. Likaså ska hjälpmedelsutbudet i mån av 
möjlighet förenhetligas på landskapsnivå. En intensifie-
rad - krävande övervakningsvård lanseras vid årsskiftet 
i gemensamma utrymmen för att skapa en effektivare 
verksamhet än på de nuvarande små, fristående enhet-

erna. Förenhetligandet av processer kräver gemen-
samma IT-program. För att minska avdelningsbelast-
ningen måste fler patienter kunna vårdas inom ramen 
för dagavdelningsprocessen. På poliklinikerna kommer 
man att sträva efter att förenhetliga praxisen så långt 
som möjligt och att planera besöken så att de så långt 
som möjligt ska kunna handhas enligt principen ”fär-
digt på en gång”. Den multiprofessionella vården av 
smärtpatienter utvecklas fortsättningsvis.  
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
Inga betydande verksamhetsförändringar har planerats 
inom den specialiserade sjukvården i jämförelse med 
nuläget. Antalet distandsmottagningar och konsultat-
ioner/kontroller som görs med hjälp av videoförbindel-
ser ska i mån av möjlighet ökas, framförallt i fråga om 
Jakobstad. Likaså ska hjälpmedelsutbudet i mån av 
möjlighet förenhetligas på landskapsnivå. En intensifie-
rad - krävande övervakningsvård lanseras vid årsskiftet 
i gemensamma utrymmen för att skapa en effektivare 
verksamhet än på de nuvarande små, fristående enhet-
erna. Förenhetligandet av processer kräver gemen-
samma IT-program. För att minska avdelningsbelast-
ningen måste fler patienter kunna vårdas inom ramen 
för dagavdelningsprocessen. På poliklinikerna kommer 
man att sträva efter att förenhetliga praxisen så långt 
som möjligt och att planera besöken så att de så långt 
som möjligt ska kunna handhas enligt principen ”fär-
digt på en gång”. Den multiprofessionella vården av 
smärtpatienter utvecklas fortsättningsvis.  

 
 

3.3. Ansvarsområdet för barn 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar 
 
Verksamheten kommer i huvudsak att fortgå som tidi-
gare. En allt större andel av specialistläkarna arbetar i 
perioder på universitetssjukhus (nyligen inom barn-
gastroenterologi 10/2018). På så sätt förbättras patient-
säkerheten och arbetskvaliteten i den egna verksamhet-
en, men samtidigt så blir det svårare att planera an-
vändningen av de egna resurserna. Det är en utmaning 
att säkerställa kompetensen! För att kunna ställa ”verk-
samheten i fokus” anställer man specialistläkare från 
grannsjukhus för korta perioder. Visserligen så främjar 
det här samarbetet och sänker tröskeln bland annat till 
Jakobstad. Läget gällande specialiserande läkare är gott 
inom hela ansvarsområdet. Vi får många sökande. Svår-
skötta patienter som behöver vård på högspecialiserad 
nivå remitteras till universitetssjukhus enligt tidigare 
kriterier. Centraliseringsförordningen kommer sanno-
likt ännu inte att skaka om barnsjukdomarna. Början av 
året kommer i fråga om belastningen på avdelningen 
sannolikt att vara lugnare, eftersom den exceptionellt 
hårda RSV-epidemin som vi drabbades av innevarande 
år knappast kommer att upprepas.  
Läkarresursen på barnneurologin har varit god i ett år 
(2 läkare). Den rådande goda situationen fortsätter 
åtminstone i ett år framåt. Trots det tilltagna antalet 
remisser så kommer man kunna uppfylla kraven i vård-
garantin. Överläkaren i barnneurologi kommer att 
fortsätta med sina konsultationsbesök till Jakobstad.   
Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde 
hoppas på att samarbetet inom barnkirurgin ska för-
djupas. Ett samarbetsmöte är planerat mellan sakkun-

niga i olika specialiteter 9/2018. Vi har som mål att den 
barnkirurgiska verksamheten i stort sett ska kunna 
fortgå såsom tidigare genom att barnanestesiläkarens 
specialkompetens kan användas som stöd för kirurgen. 
Även ÅUCS nya överläkare i barnsjukdomar ska be-
kanta sig med vår verksamhet 10/2018. På agendan har 
man nämnt ”diskussion om centralisering” Påbygg-
nadsutbildningen av en till neonatolog vid ÅUCS slut-
förs under år 2019, vilket kommer att förstärka våra 
neonatologiska kunskaper och färdigheter samt skapa 
en jämnhet i den krävande vården. Antalet förlossning-
ar kommer att sjunka, liksom i hela landet. Simulering-
ar av hotfulla situationer måste tränas allt mer. Vårt 
centralsjukhus ligger längst borta från universitetssjuk-
hus, varför vi måste behärska de kriser som inträffar i 
vårt eget hus. Insatser på utbildning och aktiv handled-
ning på specialiserande läkare betalar sig tillbaka i 
samband med rekryteringar. Mer tid och mera resurser 
ska reserveras för undervisning. 
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser 
 
Utrustning och verksamhetsmodeller har uppdaterats 
utgående från evidensbaserade rön. I höst kommer man 
att få tillgång till utrustning för kylbehandling + aEEG-
monitorering av svårt asfyktiska nyfödda. Anskaff-
ningsprocessen är nu på slutrakan och utbildningen av 
personalen ska inledas inom kort, för det här är en ny 
behandlingsform på VCS. Dessutom planerar man att 
tillgodogöra sig av regelbundna återupplivningssimule-
ringar i och med att forskning påvisat att detta främjar 
patientsäkerheten och skapar en säkerhet i teamarbetet. 
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Det går inte att träna på patienter. Användningen av 
digitala tjänster ska utökas. Mottagningar med läkar-
skötarpar ska utökas till tillämpliga delar. 
I syfte att uppdatera processen för barn med diabetes 
har man diskuterat huruvida den första handledningen 
av färska diabetiker kunde skötas av diabetesskötaren 
hemma hos patienten och genom att dra nytta av en 
digital distansförbindelse till familjen (kortare sjukhus-
vistelse)? 
Det egna teamet på barnenheten och sjukskötarresur-
serna önskar fortfattande att ett övergripande ansvar 
ska kunna bäras för den process som berör barnjourpa-
tienter. Det här skulle kräva en ökning av skötarresur-
serna. 
Samarbetet med öppenvården ska utvidgas i fråga om 
desensibilisering. Injektionsutbildningar som arrange-
ras tillsammans med Vasa hvc lanseras i höst och från 
och med början av nästa år ska ungdomar som genom-
går desensibilisering flyttas till öppenvårdssidan i den 
upprätthållande fasen. Tack vare det så frigörs det en 
resurs för en tidig inledning av nya injektionsbehand-
lingar. På så sätt kan vi bättre uppfylla de krav som 
ställs i vårdgarantin och erbjuda patienter vård i rätt 
tid.  
En ömsesidig vision är att man ska kunna skapa en 
distansförbindelse till Jakobstad. Det utvecklingsarbete 
som görs i fråga om konsultationer gällande barnjour-
patienter i Jakobstads område fortsätter. 
Vårdprocessen för unga intoxikationspatienter är långt 
klar och är nu på en kommentarrunda. Vårdprocessen 
för unga som riskerar att marginaliseras fortgår i sam-
arbete med psykiatrin, barnskyddet och pediatriken. 
Det mångfacetterade samarbetet mellan den speciali-
serade sjukvården, primärvården och socialvården 
kommer att fortgå inom ramen för LAPE- (barn- och 
familjetjänster) och OT-sammanträdena med integrat-
ion som mål.  
Samtliga förändringar och uppdateringar som görs i 
processerna bistår en patientorienterad och familjecen-
trerad verksamhet. En del av förändringarna ökar på 
kostnaderna, men förhoppningsvis kommer de att på-
verka de totala kostnaderna, verkningsfullheten och de 
nuvarande utrymmesproblemen. 
 
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
Utrustning och verksamhetsmodeller har uppdaterats 
utgående från evidensbaserade rön. I höst kommer man 
att få tillgång till utrustning för kylbehandling + aEEG-
monitorering av svårt asfyktiska nyfödda. Anskaff-
ningsprocessen är nu på slutrakan och utbildningen av 

personalen ska inledas inom kort, för det här är en ny 
behandlingsform på VCS. Dessutom planerar man att 
tillgodogöra sig av regelbundna återupplivningssimule-
ringar i och med att forskning påvisat att detta främjar 
patientsäkerheten och skapar en säkerhet i teamarbetet. 
Det går inte att träna på patienter. Användningen av 
digitala tjänster ska utökas. Mottagningar med läkar-
skötarpar ska utökas till tillämpliga delar. 
I syfte att uppdatera processen för barn med diabetes 
har man diskuterat huruvida den första handledningen 
av färska diabetiker kunde skötas av diabetesskötaren 
hemma hos patienten och genom att dra nytta av en 
digital distansförbindelse till familjen (kortare sjukhus-
vistelse)? 
Det egna teamet på barnenheten och sjukskötarresur-
serna önskar fortfattande att ett övergripande ansvar 
ska kunna bäras för den process som berör barnjourpa-
tienter. Det här skulle kräva en ökning av skötarresur-
serna. 
Samarbetet med öppenvården ska utvidgas i fråga om 
desensibilisering. Injektionsutbildningar som arrange-
ras tillsammans med Vasa hvc lanseras i höst och från 
och med början av nästa år ska ungdomar som genom-
går desensibilisering flyttas till öppenvårdssidan i den 
upprätthållande fasen. Tack vare det så frigörs det en 
resurs för en tidig inledning av nya injektionsbehand-
lingar. På så sätt kan vi bättre uppfylla de krav som 
ställs i vårdgarantin och erbjuda patienter vård i rätt 
tid.  
En ömsesidig vision är att man ska kunna skapa en 
distansförbindelse till Jakobstad. Det utvecklingsarbete 
som görs i fråga om konsultationer gällande barnjour-
patienter i Jakobstads område fortsätter. 
Vårdprocessen för unga intoxikationspatienter är långt 
klar och är nu på en kommentarrunda. Vårdprocessen 
för unga som riskerar att marginaliseras fortgår i sam-
arbete med psykiatrin, barnskyddet och pediatriken. 
Det mångfacetterade samarbetet mellan den speciali-
serade sjukvården, primärvården och socialvården 
kommer att fortgå inom ramen för LAPE- (barn- och 
familjetjänster) och OT-sammanträdena med integrat-
ion som mål.  
Samtliga förändringar och uppdateringar som görs i 
processerna bistår en patientorienterad och familjecen-
trerad verksamhet. En del av förändringarna ökar på 
kostnaderna, men förhoppningsvis kommer de att på-
verka de totala kostnaderna, verkningsfullheten och de 
nuvarande utrymmesproblemen. 
 
 
 
 

 
 
 

3.4. Psykiatriska ansvarsområdet 
 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar 
 
Inga betydande verksamhetsförändringar har planerats 
inom den specialiserade sjukvården i jämförelse med 
nuläget. Antalet distandsmottagningar och konsultat-
ioner/kontroller som görs med hjälp av videoförbindel-
ser ska i mån av möjlighet ökas, framförallt i fråga om 
Jakobstad. Likaså ska hjälpmedelsutbudet i mån av 

möjlighet förenhetligas på landskapsnivå. En intensifie-
rad - krävande övervakningsvård lanseras vid årsskiftet 
i gemensamma utrymmen för att skapa en effektivare 
verksamhet än på de nuvarande små, fristående enhet-
erna. Förenhetligandet av processer kräver gemen-
samma IT-program. För att minska avdelningsbelast-
ningen måste fler patienter kunna vårdas inom ramen 
för dagavdelningsprocessen. På poliklinikerna kommer 
man att sträva efter att förenhetliga praxisen så långt 
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som möjligt och att planera besöken så att de så långt 
som möjligt ska kunna handhas enligt principen ”fär-
digt på en gång”. Den multiprofessionella vården av 
smärtpatienter utvecklas fortsättningsvis.  
 
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser  
Inom det psykiatriska ansvarsområdet har man inlett 
en modellering av processer i syfte att skapa smidiga, 
effektiva och verkningsfulla vård- och rehabiliterings-
processer. Inom avdelningsvården ska man på varje 
avdelning kartlägga tre nyckelprocesser samt uppgöra 
arbetsinstruktioner och kontrollistor för övriga proces-
ser.  
På den ungdomspsykiatriska avdelningen ska man i 
samband med en modellering av processer pilotera ett 
system för kliniskt beslutsfattande (CDSS). Det här är 
förknippat med ett investeringsbehov som anknyter till 
IT-anskaffningar. Dessutom har man avsikt att skaffa 
distansförbindelseutrustning (TV-mottagare, kameror 
och bordsmikrofoner) till varje avdelning och även 
polikliniker för det servicesamarbete som bedrivs både 
inom den egna organisationen och med övriga organi-
sationer. Två nya vakanser har äskats för den ungdoms-
psykiatriska polikliniken. Dessa två vakanser ska an-
vändas vid implementeringen av ett s.k. mobilt arbets-
par som ska arbeta i gränssnittet mellan skolväsendet, 
barnskyddet och övriga förvaltningsenheter. Process-

kompetensen har också fördjupats i organisationen i 
takt med tillsättandet av arbetsgrupper och genom 
utvecklingsdagar. 
 
 
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården  
Frågan om vårdkvalitet kan lösas genom att utveckla 
processerna, och framförallt det ovan nämnda systemet 
för kliniskt beslutsfattande möjliggör genom det s.k. 
Serena-underlaget en vård av jämn kvalitet. I fråga om 
tillgången till vård har man redan nu, precis som ovan 
nämnts, genomfört förändringar i syfte att sänka trös-
keln till vården. Med hjälp av processmodellering strä-
var man efter att avlägsna svinn och variationer i vård-
processer. Processerna planeras så att läkare behövs 
bara i nödvändiga fall. I och med sammanslagningen av 
mental- och missbrukarvården behöver personalen 
utbildas för att den ska behärska bägge områden. Ut-
bildningen inleds på hösten 2018. I linje med principen 
'färdig på en gång' så strävar man efter att tackla de 
utmaningar som patienter ställer på servicesystemet i 
rätt tid och primärt utgående från patientens behov. År 
2019 blir vårt servicelöfte att sträva efter att förbättra 
vårdkvaliteten, vårdtillgången, smidigheten och rätti-
digheten i vården. Det här kommer vi att följa upp med 
mätare som anknyter till våra processer. 
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4. SERVICEOMRÅDENAS VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANER 
 
 
I den organisationsmodell som tagits i bruk år 2016 har 
centralsjukhuset indelats i sju serviceområden då det 
gäller vårdarbetet. De serviceområden som berör vård-
arbetet är följande: serviceområdet för akutvård, ser-
viceområdet för bäddavdelningsvård, serviceområdet 
för öppenvård, serviceområdet för kvinnor och barn, 
serviceområdet för psykiatri, serviceområdet för sjuk-
vårdens stödfunktioner samt diagnostikcentret. Ser-
vicebehovet fastställs på ansvarsområdena och service-
områdena strävar i all sin verksamhet till att bemöta 

servicebehovet inom ramen för de gränser som fast-
ställs i verksamhets- och ekonomiplanen. Administra-
tiva överskötaren leder vårdserviceområdena, och un-
der denna finns serviceområdenas överskötare. Mål-
sättningen är att utvecklingen inom vårdserviceområ-
dena går i riktning mot kundorienterade, effektiva och 
standardiserade rutiner. Ledarskapet och rapportering-
en verkställs i enlighet med de överenskomna mätare 
som beskrivs i den årsklocka som uppgjorts för ledar-
skapet. 

 
 

4.1. Serviceområdet för akutvård 
 

 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strategiska 
målsätt-
ningar 
 

 Den bästa klientupp-
levda kvaliteten i Fin-
land 
 Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
 Klienterna ges service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i 
rätt tid 
- En god kvalitet och 
goda upplevelser lockar 
kunder till sjukhuset 
 Klienterna deltar ak-
tivt i planeringen och 
utvecklingen av verk-
samheten 
 Det regionala samar-
betet fördjupas och 
servicestyrningen av 
klienter effektiveras 

 Ett konkurrenskraftigt 
sjukhus med omfat-
tande jour 
 En heltäckande kund-
service möjliggörs 
 Vårdresultaten är 
bevisligen av toppklass i 
landet 

 Specialsjukvårdstjäns-
ter tillhandahålls i hela 
landskapet 
 Banbrytare inom pati-
entsäkerhetsforskning 
och -utveckling 

 En uppskattad, väl-
mående, innovativ, 
ansvarsfull och belåten 
personal rekommende-
rar oss som arbetsplats 

 Starkt och innovativt 
ledarskap 
 Tvåspråkighet ger oss 
ett nationellt försprång 
och underlättar det 
nordiska samarbetet 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervis-
ning och forskning 

 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom 
tillämpning av digitala 
lösningar 
 Kompetensen utveck-
las utgående från beho-
ven i verksamheten 

 Kundernas behov 
bemöts konkurrenskraf-
tigt och kostnadseffek-
tivt genom att utveckla 
verksamheten och ut-
rymmena 
 Besparingen på 11 % 
genomförs  
 Fokus på en kostnads-
effektiv och verknings-
full vård av sjukdoms-
grupper som kräver 
specialsjukvård 

 Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering 
 Fokus på patientgrup-
per som kräver mycket 
resurser och långvarig 
vård  

Mål och 
åtgärder för 
år 2019 

 Ett gott bemötande av 
patienten 
 Adekvat vård som ges i 
rätt tid och på rätt plats 
  Fungerande bedöm-
ning av vårdbehov på 
akuten 
 Jourverksamheten 
utvecklas tillsammans 
med hälsovårdscen-
tralerna i området 

 Verksamheten utveck-
las med hjälp av kund-
respons och klientrådet. 
 Patienter betjänas på 
deras modersmål 
 En högklassig och 
likvärdig prehospital 
akutsjukvård i sjuk-
vårdsdistriktet 
 Patienten får intensiv- 
och övervakningsvård 
utan dröjsmål 
 Sjukhusets interna 

 Lean-metoden tillgo-
dogörs vid processut-
veckling 
 Huvudprocesserna har 
beskrivits 
 Vårdresultaten inom 
serviceområdet är av 
toppklass i landet 
 Fast-track förverkligas 
på akuten 
 (patientens lidande 
minimeras och effektivi-
teten i vården maxime-
ras) 
 Servicen samt special-
upptagningsområdets 
verksamhetsmodeller 
och anvisningar fören-
hetligas inom den 
prehospitala akutsjuk-
vården. 
 Stemi-processen upp-
rätthålls  
 Den elektrofysiolo-

 Tillgång till en till-
räcklig, motiverad och 
kompetent personal 
 Utbildningar som 
behövs för att upprätt-
hålla kompetensen 
möjliggörs 

 En bra och tillräcklig 
introduktion 

 Bra arbetstrivsel 
 Ett gott bemötande av 
kunder, arbetskompisar 
och studerande 

 Stadig personal 

 Tillgodogörandet av 
åtgärdsloggen utvidgas i 
syfte att upprätthålla 
kompetensen 
 Läkemedelsbehand-
lingskompetensen och 
apparatpassen hålls 
ajour 

 Automatisering av 
arbetstidsplanering 

 Kostnadseffektivitet 
söks genom verksam-
hetsförändringar 
 Personalkostnaderna 
stävjas genom en sam-
manslagning av funkt-
ioner och ett gott sam-
arbete  
 Samarbetet med vård-
serviceenheten vidare-
utvecklas 
 Samanvändning av 
utrymmen 
 Lean-tankesättet till-
godogörs 
 Strukturella och verk-
samhetsmässiga föränd-
ringar 
 Produktiviteten i oper-
ationsverksamheten 
ligger på topplats 

 Dagkirurgi är den 
främsta behandlings-
formen 
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 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

återupplivningsverk-
samhet (MET) upprätt-
hålls 
●Patientsäkerheten 
tryggas genom en kom-
petent personal och 
evidensbaserade rön. 
●En högklassig stemi-
behandling och elektro-
fysiologisk behandling 
●Tillgången till en hög-
klassig operationsvård 
24/7 tryggas 
●Kunden får en operat-
ionstid och tid till det 
preoperativa besöket i 
samband med polikli-
nikbesöket 
● Instrumentvården vid 
stadens tandvård ut-
vecklas 
●Ett tätt och fungerande 
samarbete mellan in-
strumentvården och 
enheterna 
 
 

giska kompetensen 
vidareutvecklas 
 De smidiga operat-
ionsprocesserna fortgår 
 Tillgång till operation 
inom utsatt tid tryggas 
 Operationer koncen-
treras till tjänstetid 

 Användningen av 
operationssalar optime-
ras 
 Digitalisering tillgodo-
görs för att smidiggöra 
processer 
 Preoperativa förbere-
delser sköts så långt 
som möjligt per telefon 
 Tillgången till inten-
siv- och observations-
vård garanteras 

 Intensivvårds- och 
observationsavdelning-
ens funktionalitet i de 
nya gemensamma ut-
rymmena 
 Instrumentvårdens 
och stadens processer 
görs likadana 

 Spelregler dokument-
eras och följs på samt-
liga enheter 
 Gemensamma tillvä-
gagångssätt på intensi-
ven och observationen 
 Gott ledarskap på 
enheter 

 Utvecklings- och 
gruppdiskussioner hålls 

 Sammanslagning av 
instrumentskötarna på 
dagkirurgin och operat-
ionssalen 
 Gemensamma utbild-
ningsplaner för instru-
mentskötarna 

 Effektiv beläggning på 
operationssalar 
 Vårdförnödenheter 
och apparater förenhet-
ligas 
 Samarbetet och perso-
nalanvändningen mel-
lan enheter 

 Den ekonomiska med-
vetenheten 
bland/upplysningen av 
personalen 
 Budgetdisci-
plin/regelbunden upp-
följning 

Nyckelmä-
tare, mål- 
och bind-
ningsnivå  
 

 Patientrespons 
 Antalet anmärkningar 
och patientklagomål 
 Antalet utvecklingsåt-
gärder 

 Kundbelåtenhet 
>4,7(1-5) 

 Uppföljning av ser-
vicenivån inom den 
prehospitala akutsjuk-
vården 
 Antalet akutmedi-
cinska läkarresurser 
inom den prehospitala 
akutsjukvården 

 Vårddagar och vård-
perioder på intensiven 
och observationen 
 Met-larminsatser 

 Tillgodogörande av 
evidensbaserade 
rön/enhet 
 Annullering av operat-
ioner på grund av resur-
ser = 0 
 Oförutsedd överflytt-
ning till avdelning från 
dagkirurgin <5 % 
 

 Genomströmnings-
tider 

 Digitalisering har 
tillgodogjorts 

 Lean har tillgodogjorts 
på enheterna 
 Ett X antal huvudpro-
cesser har beskrivits 
 Antalet prehospitala 
akutsjukvårdsuppdrag 
 Rapporter via 
Kard.registret 
 Köuppgifter över an-
gio 
 Intensium-rapporter 

 Förhållandet mellan 
per-op besök och samtal 
 Dagkirurgi för-
verklings-% 
 Förutsatt operations-
antal/år 
 Instrumentvårdens 
prestationer 

 Haipro 

 Operationsantal/år 

 Arbetsenhetens re-
kommendationsmät-
ning NPS >50 
 Spelregler har upp-
gjorts för enheten  
● Utvecklingsplanerna 
förverkligas 
 Förverkligade utbild-
ningsdagar 
 Pilotering av arbets-
skiftsplanering 
 Rekommendation av 
arbetsplatsen NPS >80 

 Utvecklingssamtal 100 
% 

 Sjukfrånvaron sjunker 
 Antalet snabbvikarier 
har ökat  

 Apparatpass och nät-
tentamen i läkemedels-
behandling har avkla-
rats 
 Användningen av 
åtgärdsloggen på enhet-
er 
 Introduktionsprogram 
har uppgjorts på enhet-
erna 

 Personalomsättning 
 

 Löneutgifter 
 Budgeten uppföljs 
regelbundet och bud-
getramarna hålls 

 Konsekvenserna av 
BuddyHealtcare Appen 
 Vårdförnödenheter 
och apparater förenhet-
ligas 
 Antalet samanvända 
resurser 
 Uppföljning av pati-
entförflyttningarna 
inom den prehospitala 
akutsjukvården  

 Regelbundna rappor-
ter över operationsverk-
samheten 
 Instrumentvårdens 
fakturering 
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4.2. Serviceområdet för öppenvård 
 

 
 
 

Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strategiska 
målsätt-
ningar 
 

 Den bästa kundupp-
levda kvaliteten i Fin-
land 
 Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
 Klienterna ges service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i 
rätt tid 
 En god kvalitet och  
goda upplevelser lockar 
kunder till sjukhuset 
 Klienterna deltar 
aktivt i planeringen och 
utvecklingen av verk-
samheten 

 Det regionala samar-
betet fördjupas och 
servicestyrningen av 
klienter effektiveras 

 Ett konkurrenskraf-
tigt sjukhus med omfat-
tande jour 
 En heltäckande kund-
service möjliggörs 
 Vårdresultaten är 
bevisligen av toppklass 
i landet 

 Specialsjukvårds-
tjänster tillhandahålls i 
hela landskapet 
 Banbrytare inom 
patientsäkerhetsforsk-
ning och -utveckling 

 En uppskattad, väl-
mående, innovativ, 
ansvarsfull och belåten 
personal rekommende-
rar oss som arbetsplats. 
 Starkt och innovativt 
ledarskap 
 Tvåspråkighet ger oss 
ett nationellt försprång 
och underlättar det 
nordiska samarbetet 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervis-
ning och forskning 

 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom 
tillämpning av digitala 
lösningar 
 Kompetensutveckling 
enligt verksamhetens 
behov 

 Kundernas behov 
bemöts konkurrens-
kraftigt och kostnadsef-
fektivt genom att ut-
veckla verksamheten 
och lokaliteterna 
 Besparingen på 11 % 
verkställs  
 Fokus på en kost-
nadseffektiv och verk-
ningsfull vård av sjuk-
domsgrupper som 
kräver specialsjukvård 
 Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering 
 Fokusering på re-
surskrävande patient-
grupper och sådana 
vars vård är långvarig 

Mål och 
åtgärder för 
år 2019 

 Fokus på höjd klinisk 
kvalitet i klientmötet 

 Klienterna får service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i 
rätt tid på finska eller 
svenska. 
 Tolktjänster ges enligt 
tillgång och behov 
 Vårdsamtal imple-
menteras och tas i bruk 
 Klienterna ges möj-
lighet att aktivt delta i 
planering av sin vård- 
och rehabiliteringsplan.  
 Stöda en positiv häl-
soutveckling hos klien-
ten och ta tillvara klien-
tens hälsoresurser 
 Ett gott och hälso-
främjande samt rehabi-
literande arbetssätt i 
klientvården.  
 Kontakt med kund-
rådet och erfarenhets-
kunniga ökar 
 Köuppgifter och vård-
stigar finns tillgängliga 
på www-sidorna 

 Telefontjänster för-
bättras 

 Förbättra och ut-
veckla modellen för nya 
onkologiska klienternas 
handledning och in-
formation.  
 

 Förbättra samarbetet 
och rutiner mellan 
öppenvårdsenheter 
 Remissprocessen 
slipas mångprofession-
ellt och standardiseras 
inom öppenvårdens 
alla pkl. 

 Lean är verktyget vid 
förbättrings- och ut-
vecklingsprocesser 
 Finna nya möjligheter 
för digitala specialsjuk-
vårdstjänster  
 Modellen för ”mot-
tagningskötare” och 
arbetsteam utvecklas 
och tas i bruk stegvis. 
Rätt yrkesgrupp rätta 
arbetsuppgifter. 
 Studerandehandled-
ningsmodellerna tas i 
bruk på alla enheter  
 Dagavdelningens 
huvudprocesser speci-
alområdesvis uppdate-
ras beskrivs 
 Finlands bästa cen-
tralsjukhus inom onko-
logisk vård (THL) 

 Aktivt och effektfullt 
samarbete med Länti-
nen syöpäkeskus 
 Cyt-Esko tas i bruk 

 Kontrastmedel an-
vänds rutinmässigt vid 
strålbehandling 

 Utveckla en palliativ 
skötarmottagning och 
vårdkedjor i distriktet 
 Utveckla en klinisk 
specialistjukskötarmo-

 Serviceinriktad, moti-
verad och välmående 
personal med stark ”vi-
anda” 
 Temaår för persona-
lens välmående.  
 Skapa en arbetskultur 
som främjar lärande 
och utveckling i arbetet  
 Målinriktad fortbild-
ning för upprätthållan-
det av kunnande inom 
specialsjukvårdens 
service.  
 Personalen deltar i 
skolningar och övriga 
obligatoriska kurser 
och tenter. 

 Bedriva en aktiv och 
effektfull vård som är 
evidensbaserad och 
ändamålsenlig 
 Arbetsbelastning på 
en tillfredsställd nivå 
 Välfungerande ar-
betsgemenskap och 
fungerande teamwork 
 Språkfördelning beak-
tas – tvåspråkighet 

 Delaktighet i H-
husets planering 

 Utveckling av för-
mannaroller/modeller 
och arbetsuppgiftsför-
delningar 
 Evidensbaserad prak-
tik inom socialt arbete 
 

 Generellt kostnadsef-
fektivt tänkande 

 Kostnadseffektivitet 
genom samarbete och 
synergier 
 Användning av förnö-
denheter, mediciner, 
vårdmaterial används 
med eftertanke och 
given budget 

 Rätt och effektiv re-
sursering av yrkesgrup-
per 
 Effektiv användning 
av utrymmen 
 Tillgång till vikarier 
via HPY ökar 
 Lean tänk inom alla 
processer 
 Utveckla möjligheter 
för  Video visit i vård-
arbetet 
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Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

dell i den operativa 
onkologiska vårdkedjan 

2019 
Nyckelmä-
tare, mål- 
och bind-
ningsnivå  
 
 

 Bedömning av vård-
behov och att vårdtill-
gång uppfyller kraven i 
lag. 
 Enhetliga och mång-
professionella klient-
stigar är beskrivna och 
publicerade på www-
sidorna. 

 Köuppgifter är till-
gängliga på www-
sidorna 
 Antal klientresponser 
ökar på enheterna 
jfr.2018 
 Klienttillfredsställelse 
>4,7 
 NPS >80% 

 Vårdsamtal har tagits 
stegvis i bruk på alla 
enheter 
 Kartläggning av nya 
onkologiska klienters 
behov av information 
med hjälp av lärdoms-
prov och klientrådet  
 Alla nya texter på sos-
blad i klientjournalen 
skriven på klientens 
modersmål (fi/sve) 

 Poliklinikerna har 
infört mera enhetliga 
modeller för telefonti-
der 
 Kontakter mellan 
klienter och erfaren-
hetskunniga har för-
medlats 

 3-5 öppenvårdspro-
cesser har uppdaterats, 
beskrivits och standar-
diserats inför H-huset. 
 Implementering av 
överenskomna proces-
serna har påbörjats 
 Remisshanterings-
processen är standardi-
serad och följs (nr.1) 
 Ökad användning av 
JP-tavlor  

 Mottagningsskötarnas 
direkta vårdarbete har 
ökat jfr 2018   
 Uppföljning av antal 
vårdsamtal (oberon) 
 Köfria poliklinikmot-
tagningar för 1.a besö-
ket. 
 Användning av kli-
entbrev ”du är i kö” har 
upphört 
 Mindre telefonsamtal 
än 2018 

 Modellerna för stude-
randehandledning är i 
bruk  
 Cles >8 

 Välfungerande social-
central inom vuxenpsy-
kiatrin 
 Socialt arbete inom 
dejour verksamheten 
förverkligas enlig lag. 
 Socialt arbete på nya 
avdelningar möjlig-
görs(krävande re-
hab.avd och ger.avd.) 

 Fungerande palliativ 
skötarmottagnings-
verksamhet har inletts 
 Fungerande klinisk 
specialistsjukskötar-
modell i operativa 
onkologiska vårdkedjan 
har inletts 

 Utvecklingssamtal 
>70% 
 Gruppsamtal 100% 

 TTL´s materialet 
”Työn tuunaamista” är 
genomgången enligt 
plan. 
 
 NPS - arbetsplats 
>60% 
 NPS - vårdplats >75 

 Deltagit i TYKY 

 Alla har utfört obliga-
toriska tenter inom 
utsatta tidsramar 
 Alla arbetstagare 
deltar i min 3 skol-
ningsdagar/år 
 Sjukfrånvaron ökar 
inte 
 Ur kundens synvin-
kel/asiakkaan silmin 
förverkligats totalt 90% 

 Utvärdering av stude-
randehandledningsmo-
dellerna är gjord 
 Intern enkät angå-
ende välmående i arbe-
tet på enheterna  x3/år 
 Varit delaktiga i H-
husets planering 
 Benchmarking Vcs 
och andra centralsjuk-
hus (THL) 

 Materialet Evidensba-
serad praktik är ge-
nomgången enligt plan 

 Med hjälp av HPY 
sköts vårdvikariat <5 
mån jobb 

 Kontinuerlig uppfölj-
ning av enhetens intäk-
ter och utgifter 
 Uppföljningstavlorna 
används och innehåller 
kärnmätare  
 Ny modell för service-
områdets rapporte-
ring/delårsrapport 
tagits i bruk 
 Pkl. besök inom ra-
men för det planerade 
 Delårsrapporter x3/år 

 Konkurrensutsättning 
sker i samarbete med 
TYKS samarbetsom-
råde (Erva) 
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4.3. Serviceområdet för bäddavdelningsvård 
 

 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strategiska 
målsätt-
ningar 
 

• Den bästa klientupp-
levda kvaliteten i Fin-
land 
• Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
• Klienterna ges service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i 
rätt tid 
- En god kvalitet och 
goda upplevelser lockar 
kunder till sjukhuset 
• Klienterna deltar 
aktivt i planeringen och 
utvecklingen av verk-
samheten 
• Det regionala samar-
betet fördjupas och 
servicestyrningen av 
klienter effektiveras 

 Ett konkurrenskraf-
tigt sjukhus med omfat-
tande jour 
 En heltäckande kund-
service möjliggörs 
 Vårdresultaten är 
bevisligen av toppklass 
i landet 

 Specialsjukvårds-
tjänster tillhandahålls i 
hela landskapet 
 Banbrytare inom 
patientsäkerhetsforsk-
ning och -utveckling 

 En uppskattad, väl-
mående, innovativ, 
ansvarsfull och belåten 
personal rekommende-
rar oss som arbetsplats 
 Starkt och innovativt 
ledarskap 
 Tvåspråkighet ger oss 
ett nationellt försprång 
och underlättar det 
nordiska samarbetet 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervis-
ning och forskning 

 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom 
tillämpning av digitala 
lösningar 
 Kompetensen utveck-
las utgående från beho-
ven i verksamheten 

 Kundernas behov 
bemöts konkurrens-
kraftigt och kostnadsef-
fektivt genom att ut-
veckla verksamheten 
och utrymmena 
 Besparingen på 11 % 
genomförs  
 Fokus på en kost-
nadseffektiv och verk-
ningsfull vård av sjuk-
domsgrupper som 
kräver specialsjukvård 
 Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering 
 Fokus på patient-
grupper som kräver 
mycket resurser och 
långvarig vård  
 

Mål och 
åtgärder för 
år 2019 

 Enheterna inom ser-
viceområdet tillhanda-
håller en bra och hög-
klassig vård 
 I vårdarbetet utgår 
man från kundens 
behov och samtidigt 
som kundens önskemål 
respekteras 
 Ett rehabiliterande 
arbetsgrepp används i 
vårdarbetet för att 
kunden ska reda sig där 
hemma 
 Kundernas anhöriga 
tas i beaktande och 
involveras i vårdstigen 
 Kunden betjänas på 
sitt modersmål. 
 Kunden vårdas på en 
avdelning för den spe-
cialitet som kan bemöta 
kundens behov 
 Casemanagern invol-
veras aktivare i uträt-
tandet av kundens 
ärenden 
 Kundrespons insam-
las aktivt och åtgärder 
vidtas utgående från 
den inkomna responsen 
 Åtgärder vidtas utgå-
ende från inkomna 
utvecklingsförslag 

 Responsen genomgås 
på enheternas avdel-
ningstimmar 
 Erfarenhetsexperter 
tillgodogörs i enhetens 
verksamhet 

 De processer som 
omsätts i praktiken på 
enheterna förverkligas i 
rätt tid och på ett hög-
klassigt sätt 
 Ett gott samarbete 
med de interna pro-
cessrelaterade samar-
betsparterna på sjuk-
huset och inom primär-
vården 
 Enheternas interna 
processer utvecklas 
aktivt i samråd med 
ansvariga läkare 

 Processen för fortsatt 
vård utvecklas tillsam-
mans med primärvår-
den  
 Den geriatriska pro-
cessen och rehabilite-
ringsprocessen utveck-
las 

 Den krävande rehabi-
literingen och special-
geriatrin utvecklas 
systematiskt  
 Processen för läke-
medelsbehandling 
utvecklas 

 Hoitu görs mera 
ändamålsenlig 

 De resultat som fås av 
implementeringen av 
verksamhetsstyrnings-
systemet (Y1B) tillgo-
dogörs  
 Tillgodogörandet av 
Lean-metoden i vård-
arbetet forsätter 

 Personalen som arbe-
tar på serviceområdet 
är kompetent, motive-
rad och välmående 
 Personalutbildning 
och kompetensutveckl-
ing möjliggörs (3 da-
gar/år) 

 På enheterna ligger 
vårdtyngden/skötare 
inom det optimala 
området minst 50 
%/mån. 
 Rafaela-mätaren 
(vårdtyngd) tas i bruk 
på två nya enheter 

 Svarsprocenten för 
rekommendationsmät-
aren höjs  
 Resultatet i under-
sökningen av välbefin-
nandet i arbetet för-
bättras i jämförelse 
med år 2017 

 Personal som funge-
rar som vikarier avkla-
rar språkprovet 
 Arbetsrotation 

 Genom kundens 
ögon-dagen förverkli-
gas 
 Utvecklings- och 
gruppdiskussioner gås 
på vederbörligt sätt 
 Implementeringen av 
kinestetiken fortsätter 
 Nya anställda och 
studerande ges en bra 
introduktion  

 Budgetdisciplinen 
håller och de fastställda 
besparingarna förverk-
ligas 
 Verksamheten är 
kostnadseffektiv (rätt 
patient på rätt plats) 
 Ansträngningar görs 
för att höja personalens 
medvetenhet om eko-
nomin 
 Utbildning i ekonomi 
arrangeras för förmän 
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 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Nyckelmä-
tare, mål- 
och bind-
ningsnivå  
 
 

 Antalet patientre-
spons (QPrO) tilltar 
 1-2 utvecklingsförslag 
förverkligas/enhet  

 Kundnöjdheten är 
minst >4,7 

 Antalet kontakter 
tagna med patientom-
budsmannen minskar 
 

 Haipro-
anmälningarna av till-
bud ökar 

 Antalet Haipro- ut-
vecklingsförslag % ökar 
 Auditeringar 

 Förverkligandet av 
patientsäkerhetspraxi-
sen 
 Självutvärdering och 
riskbedömning 
 Ändamålsenligheten 
hos den mobila appen 
(Hoitu) förbättras, 
samtidigt som tillgodo-
görandet av den i vård-
arbetet ökar 

 1-3 enheter utvecklar 
vårdarbetet med hjälp 
av Lean-processen 
 Digitala tjänster till-
godogörs 
 Belastningen på en-
heterna 
 Vårdperioder 

 Vårdtyngd 

 Svarsprocenten för 
rekommendationsmät-
aren är 60 % 

 NPS-indexet för re-
kommendation som 
arbetsplats är minst 30 
 NPS-indexet för re-
kommendation som 
vårdplats är minst 40 
 Bättre resultat än år 
2017 i undersökningen 
om personalens välbe-
finnanden i arbetet 
 Vårdtyngden/skötare 
ligger på en optimal 
nivå 
 Enhetens vårdtyngd 
ligger på en optimal 
nivå 
 Förverkligade utbild-
ningsdagar 
 Förverkligade utbild-
ningar i kinestetik + 
workshopar 

 Utvecklings- och 
gruppdiskussioner hålls 
till 100 % 
 Minst 8 

 Förverkligade Genom 
kundens ögon-dagar 
 Förverkligad arbets-
rotation 

 Uppföljning av eko-
nomin och rapportering 
till ledningen 

 Uppföljning av enhet-
ernas ekonomi och 
reagering på avvikelser 
 Utbildningen i eko-
nomi förverkligas 
 Användningen av 
casemanagern och det 
utbyte som det ger, 
minskar kundens sjuk-
husbesök 
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4.4. Serviceområdet för kvinnor och barn 
 

 
 
 

Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strategiska 
målsätt-
ningar 
 

• Den bästa kundupp-
levda kvaliteten i Fin-
land 
• Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
• Klienterna ges service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i 
rätt tid 
 En god kvalitet och  
goda upplevelser lockar 
kunder till sjukhuset 
• Klienterna deltar 
aktivt i planeringen och 
utvecklingen av verk-
samheten 
• Det regionala samar-
betet fördjupas och 
servicestyrningen av 
klienter effektiveras 
 

 Ett konkurrenskraf-
tigt sjukhus med omfat-
tande jour 
 En heltäckande kund-
service möjliggörs 
 Vårdresultaten är 
bevisligen av toppklass 
i landet 

 Specialsjukvårds-
tjänster tillhandahålls i 
hela landskapet 
 Banbrytare inom 
patientsäkerhetsforsk-
ning och -utveckling 

 En uppskattad, väl-
mående, innovativ, 
ansvarsfull och belåten 
personal rekommende-
rar oss som arbetsplats. 
 Starkt och innovativt 
ledarskap 
 Tvåspråkighet ger oss 
ett nationellt försprång 
och underlättar det 
nordiska samarbetet 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervis-
ning och forskning 

 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom 
tillämpning av digitala 
lösningar 
 Kompetensutveckling 
enligt verksamhetens 
behov 

 Kundernas behov 
bemöts konkurrens-
kraftigt och kostnadsef-
fektivt genom att ut-
veckla verksamheten 
och lokaliteterna 
 Besparingen på 11 % 
verkställs  
 Fokus på en kost-
nadseffektiv och verk-
ningsfull vård av sjuk-
domsgrupper som 
kräver specialsjukvård 
 Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering 
 Fokusering på re-
surskrävande patient-
grupper och sådana 
vars vård är långvarig 

Mål och 
åtgärder för 
år 2019 

 Familjen nöjd med 
familjecentrerad vård 

 Vårdarbetet grundar 
sig på en helhetssyn, 
familjecentrerad vård 
samt vård i rätt tid 
 E-föräldraråd utveck-
las och på basen av 
feedbacken görs ut-
vecklingsåtgärder 

 Vården ges på patien-
tens modersmål och 
tvåspråkigheten är en 
självklarhet 
 Vårdföreskrifter finns 
på båda språken och till 
en del även på engelska  
 Familjerum erbjuds 
på bäddavdelningarna 
efter möjlighet 

 En omfattande sak-
kunskap inom speciali-
teterna för kvinnosjuk-
domar och barnsjuk-
domar genom hela 
processen, vården 
grundar sig på evidens-
baserad kunskap 

 Vårdprocesser-
na/vårdkedjorna har 
sina ansvarspersoner 
som ansvarar för att 
processen utveck-
las/uppdateras till-
sammans med den 
övriga personalen med 
LEAN filosofin som 
referensram 
 Konkurrenskraftiga 
vårdprocesser  
 Kvalitativ telefonråd-
givning både på polikli-
nik samt bäddavdelning  

 Ökar dragningskraf-
ten med nyheter som 
vattenförlossningar och 
förlossningsförbere-
delse för förstföderskor 
(kvinnor) 

  Uppdatering av www 
sidor  

 Fortsätter utveckla 
verksamheten utgående 
från babyvänliga pro-
grammet 
 Ständig uppdatering 
av vårdföreskrifter, 
baserade på nyaste 
forskningen 

 Samarbete med inter-
na och externa samar-
betspartners 

 Regelbundna rekom-
mendationsmätningar 

  Personalen deltar 
aktivt i interna och 
externa skolningstill-
fällen 
  Interna utvecklings-
dagar 1/år 
 Regelbundna tillfällen 
att söka fram och fram-
föra nyaste inom evi-
densbaserad vård 

 Personalen med i 
utvecklingsarbete 
 Introduktion av ny 
personal, helhetssynen 
barnområdet/kvinno-
området 
 Uppdaterat introdukt-
ionsmaterial 
 Rotation av vårdper-
sonalen inom eget 
serviceområde 

 Utvecklingssamtal 
individuellt och i grupp. 
Samarbete med HPY 
gällande personal som 
hör till HPY 
 Personalen deltar i 
TYKY verksamhet 

 Ständig uppföljning 
av den ekonomiska 
situationen 
 Tar tag i avvikelser 

 Besökskodningar och 
prisklasser görs enligt 
direktiven 
 Beläggning och vård-
dagar 
 Klar uppdelning av 
bashälsovården och 
specialsjukvården, 
vårdkedjorna uppdate-
ras kontinuerligt 
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Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Nyckelmä-
tare, mål- 
och bind-
ningsnivå 
 

  Patientfeedback ≥ 4.6 

 Patientfeedback > 100 
stycken/ enhet 
 Klientresponsautoma-
ter till alla vårdenheter 
 Utvecklingsåtgärder 
baserade på klientfeed-
back, 5/enhet 

 Kontakter till patient-
ombudsmannen < 
2/år/enhet 
 Patient anmärkningar  

 > 85% skulle välja 
Vasa Centralsjukhus 
som vårdgivare 
 Aktivt deltagande i e-
föräldraråd (barnen-
heten). Publiceras i 
facebook och twitter 
2ggr/år. 
 En resolution av e-
föräldrarådet görs efter 
varje förfrågan, 2ggr/år  
 Språkintyg av alla 
arbetstagare  
 Uppdatering av vård-
föreskrifter vartannat 
år 
 Hög beläggningpro-
cent på familjerummen 
> 80% 

 Patienterna får sin 
vård inom vårdgaran-
tin, 100% 
 Avdelningstimmar 
gällande evidensbase-
rad vård 4 ggr /år 

 HAipro anmälningar 
60% närapå händelser 
och 40% redan hänt 
händelser 
 Uppdatering av pro-
cessbeskrivningar 
vartannat år. Lean 
filosofin som referens-
ram. Processens ägare 
ansvarig  
 Gemensamma mot-
tagningar vår-
dare/läkare gör att 
helheten blir bättre och 
patienterna nöjda 

 Utlåtande från THL 
baserat på babyvänliga 
auditeringen / utveckl-
ingsförslag 
 Synlighet i media 

 Interna och externa 
auditeringar 
 Prevalens 

 Cles utvärdering ≥ 9 
med hjälp av den nya 
handledningsmodellen 
 

 Svarsprocenten för 
arbetsenhetens re-
kommendationsmätare 
> 60%, NPS index > 
50% 
 De anställda rekom-
menderar VCS som 
vårdgivare NPS> 80% 
 Förverkligande av 
plan för kompetensut-
veckling 

 Sjukfrånvaro, minskar 
med 5% 
 På bäddavdelningarna 
ligger vårdtyngden 
inom det optimala 
 Tillgängligheten av 
vikarier 
 utvecklingssamtal 
hålls individuellt > 
80%, grupputvecklings-
samtal > 100% 

 Användningen av 
Dream broker video 
ökar och 3 videor/enhet 
görs   
 Gemensamma reg-
ionala skolningar mel-
lan barnsjukdomar, 
kvinnosjukdomar, 
rådgivningar. 2/år 

 Uppföljning av be-
söksantal och vårdda-
gar på avdelningar 
1ggr/månad 
 Genomgång med 
personalen 4 ggr/år 
 THL statistik, vårdga-
ranti och väntetider, 
100% inom vårdgaran-
tin 
 Diagnoser dokumen-
terade 100% 
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4.5. Serviceområdet för psykiatri 
 

 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strategiska 
målsätt-
ningar 
 

• Den bästa klientupp-
levda kvaliteten i Finland 
• Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
• Klienterna ges service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i rätt 
tid 
- En god kvalitet och 
goda upplevelser lockar 
kunder till sjukhuset 
• Klienterna deltar aktivt 
i planeringen och ut-
vecklingen av verksam-
heten 
• Det regionala samar-
betet fördjupas och ser-
vicestyrningen av klienter 
effektiveras 
 
 
 

 Ett konkurrenskraf-
tigt sjukhus med omfat-
tande jour 
 En heltäckande kund-
service möjliggörs 
 Vårdresultaten är 
bevisligen av toppklass 
i landet 

 Specialsjukvårds-
tjänster tillhandahålls i 
hela landskapet 
 Banbrytare inom 
patientsäkerhetsforsk-
ning och -utveckling 

 En uppskattad, väl-
mående, innovativ, 
ansvarsfull och belåten 
personal rekommende-
rar oss som arbetsplats 
 Starkt och innovativt 
ledarskap 
 Tvåspråkighet ger oss 
ett nationellt försprång 
och underlättar det 
nordiska samarbetet 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervis-
ning och forskning 

 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom 
tillämpning av digitala 
lösningar 
 Kompetensen utveck-
las utgående från beho-
ven i verksamheten 

 Kundernas behov 
bemöts konkurrens-
kraftigt och kostnads-
effektivt genom att 
utveckla verksamhet-
en och utrymmena 
 Besparingen på 11 % 
genomförs  
 Fokus på en kost-
nadseffektiv och 
verkningsfull vård av 
sjukdomsgrupper 
som kräver special-
sjukvård 
 Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering 
 Fokus på patient-
grupper som kräver 
mycket resurser och 
långvarig vård  
 

Mål och 
åtgärder för 
år 2019 

•  Vården och servicen är 
kundorienterad, säker, 
evidensbaserad och byg-
ger på rekommendation-
erna om gängse medi-
cinsk praxis 

 
• Varje kund har en do-
kumenterad, individuell 
vårdplan som uppgjorts i 
samråd med kunden  
• Erfarenhetsexperter 
tillgodogörs vid verk-
samhetsutveckling och 
planeringen av mottag-
ningsverksamheten inom 
öppenvården  
• Det regionala samar-
betet framskrider aktivt 
och syftar till utvecklande 
av tjänster och vårdked-
jor 

•  Processer och vård-
stigar utvecklas aktiv 
med hjälp av Lean 
• Servicetillgången 
 blir bättre 
•  Processer utvecklas 
med beaktande av den 
verksamhet som ska 
bedrivas i det kom-
mande H-huset 
•  En remisslös öppen-
vårdsverksamhet för 
vuxna lanseras 
-Servicestyrningen av 
kunden blir bättre 

• Vården kan påbörjas 
snabbt 

•  Integrationen av 
mental- och miss-
brukarvården fram-
skrider 
• En mera heltäckande 
vård för kunder 

•  Digitalisering tillgo-
dogörs vid utvecklandet 
av distanstjänster 
• Safewards intervent-
ioner (kunden lugnas 
ner genom tal) används 
i omfattande utsträck-
ning på vårdavdelning-
arna  

•  Personalen är komp-
tent, motiverad och 
belåten med sitt arbete 
• Introduktionspro-
gram för nya anställda 
och studerande 
• Professionell utveckl-
ing genom utbildning 
och arbetshandledning 
• Förverkligandet av 
utvecklingssamtal 
• Ledarskapsutbild-
ningar  
och en kultur av ett 
uppmuntrande ledar-
skap 
•  Serviceområdets 
personal involveras i 
utvecklingsarbetet  
•  Arbetsrotation och en 
smidig användning av 
personal  
•  Gemensamma inter-
na föreläsningar för 
serviceområdet och 
ansvarsområdet intro-
duceras 
•  Skype tillgodogörs 
på enheterna 
•  Högklassig handled-
ning av studerande  

• Strukturella föränd-
ringar i verksamheten  
•  I och med process-
utvecklingen så kan 
verksamheten effekti-
veras, överlappande 
verksamhet identifie-
ras och personalre-
surser allokeras på 
rätt sätt  
•  Ekonomin är i 
balans i fråga om 
kostnader och intäk-
ter 
•  Vårddagar och 
öppenvårdsbesök 
motsvarar den plane-
rade prestationsnivån 
•  Vårdserviceenheten 
bemöter vikariebeho-
ven 
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 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Nyckelmä-
tare, målni-
vå) 
 
 

• Kund-NPS>80 
förverkligas till 100 % 

 •  1-5 utvecklingsåtgärder 
har vidtagits per enhet 
utgående från den in-
komna kundresponsen 

 •  Erfarenhetsaktörer har 
minst ett uppdrag på 
respektive enhet 

 •  Pilotering av mottag-
ningsverksamhet som 
tillhandahålls av erfa-
renhetsaktörer 
• Servicesamarbete bed-
rivs och har fördjupats 

• På varje enhet har 1-2 
kärnprocesser uppdate-
rats och 1-2 arbetsbe-
skrivningar uppgjorts 
• Vårdkedjan för reha-
biliteringspsykiatrin 
har beskrivits  
•  Vårdtillgången/ 
vårdgarantin 

 •  H-husets nya 
funktioner framskrider 

 •  Verksamheten på den 
remisslösa polikliniken 
har kommit igång och 
det korttidsterapeu-
tiska arbetsgreppet 
utgör en del av verk-
samheten 

 •  Mental- och 
missbrukarvården är 
beredd på en integrat-
ion 

 •  Tillgodogörandet av 
distanstjänster har 
kommit igång 
• Varje enhet introdu-
cerar 1-2 nya Safe-
wards-interventioner  

 • Mätning av persona-
lens välbefinnande i 
arbetet 
• Rekommendations-
mätningens NPS index 
> 50  

 •  Sjukfrånvaron 
minskar 

 •  Utbildningsdagar 
3/anställd/år 

 •  Arbetshandledning 
arrangeras på varje 
arbetsenhet  

 •  Utvecklings- och 
gruppdiskussioner 
hålls till 100 % 

 •  Uppföljning av 
ledarskapsarbetet 

 •  Inkommen respons 
om involvering 
• Arbetsrotation har 
omsatts i praktiken 
• Förverkligade interna 
utbildningar 
• Skype i bruk 
• Handledningsmodell 
för studerande används 
på arbetsenheter, upp-
följning av Cles-
respons, resultatet > 8 

 •  Förändringarna i 
verksamheten har 
omsatts i praktiken, 
uppföljning av kost-
nader och prisklasser 
• Bokföringspe-
riodens resultat 
• Förverkligade vård-
dagar och besök 
•  Uppföljning av 
belastningen på vår-
davdelningar 
•  Resultatet av den 
vikarieservice som 
tillhandahålls av 
vårdserviceenheten 

 
 

 

 
 

  

23



4.6. Serviceområdet för rehabilitering 
 

 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strategiska 
målsätt-
ningar 
 

• Den bästa klientupp-
levda kvaliteten i Fin-
land 
• Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
• Klienterna ges service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i 
rätt tid 
- En god kvalitet och 
goda upplevelser lockar 
kunder till sjukhuset 
• Klienterna deltar 
aktivt i planeringen och 
utvecklingen av verk-
samheten 
• Det regionala samar-
betet fördjupas och 
servicestyrningen av 
klienter effektiveras 
 
 
 

 Ett konkurrenskraf-
tigt sjukhus med omfat-
tande jour 
 En heltäckande kund-
service möjliggörs 
 Vårdresultaten är 
bevisligen av toppklass 
i landet 

 Specialsjukvårds-
tjänster tillhandahålls i 
hela landskapet 
 Banbrytare inom 
patientsäkerhetsforsk-
ning och -utveckling 

 En uppskattad, väl-
mående, innovativ, 
ansvarsfull och belåten 
personal rekommende-
rar oss som arbetsplats 
 Starkt och innovativt 
ledarskap 
 Tvåspråkighet ger oss 
ett nationellt försprång 
och underlättar det 
nordiska samarbetet 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervis-
ning och forskning 

 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom 
tillämpning av digitala 
lösningar 
 Kompetensen utveck-
las utgående från beho-
ven i verksamheten 

 Kundernas behov 
bemöts konkurrens-
kraftigt och kostnadsef-
fektivt genom att ut-
veckla verksamheten 
och utrymmena 
 Besparingen på 11 % 
genomförs  
 Fokus på en kost-
nadseffektiv och verk-
ningsfull vård av sjuk-
domsgrupper som 
kräver specialsjukvård 
 Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering 
 Fokus på patient-
grupper som kräver 
mycket resurser och 
långvarig vård  
 

Mål och 
åtgärder för 
år 2019 

 Inga köer till rehabili-
teringsenheterna 
 Kunden får en hög-
klassig serviceupple-
velse 

 Kundrespons 
 Den interna konsul-
tationspraxisen effekti-
veras 

 Servicekedja för neu-
rologiska patienter 
utvecklas 

 En fysioterapeutisk 
direktmottagning lans-
eras på akuten 
 Servicekedjan för 
rehabilitering löper 
obrutet mellan special-
sjukvården och primär-
vården så länge som 
kunden tillhandahålls 
rehabilitering 
 Rehabiliteringspro-
cessen utvecklas syste-
matiskt i samarbete för 
kundens bästa 
 Hemrehabilitering 
kartläggs och förtydli-
gas 
 Hjälpmedlen inom 
handikappservicen görs 
till en del av den reg-
ionala hjälpmedelscen-
tralens service 
 Distansmottagningar 
utvecklas för näringste-
rapeuternas uppfölj-
ningsbesök 

 En serviceinriktad, 
motiverad och välmå-
ende personal med en 
stark ”vi-anda”  
 Insatser på utbild-
ningen av personalen 
 Regionala utbildning-
ar arrangeras 
 Arbetet utvecklas och 
effektiveras 
 Sjukfrånvaron ökar 
inte 

 Kostnadsmedveten-
heten främjas för att 
stävja verksamhets-
kostnaderna 
 Kostnadseffektivitet 
genom samarbete. 
 En adekvat och effek-
tiv personalresurs 
 Effektiv användning 
av utrymmen 
 Effektivering av 
transporter 
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 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Nyckelmä-
tare, mål- 
och bind-
ningsnivå  
 
 

•  Kiireellisyyskriteeri 
t 0-3 kk käytössä, asi-
antuntijoiden toimin-
taperiaate 
käsikirjan mukaan  

 Utöver bäddavdel-
ningspatienter och 
hembesök, även 4-5 
polikliniska kun-
der/terapeut 
 Kundbelåtenhetsför-
frågan till kunder, 20 
responser/yrkesgrupp 
 

 Direktmottagningar 
piloteras och lanseras  
 Respektive sakkun-
niggrupp arbetar med 
minst en utvecklings-
uppgift som främjar 
kundprocessen under 
verksamhetsåret  
 Statistikföringen 
uppföljs och rehabilite-
ringsverksamheten 
utvecklas ständigt  
 Distansmottagningar 
implementeras 
 

 Förverkligade utbild-
ningar 1–3 dagar/år 
 Fortbildning (FIM, 
AMPS)  
Max 10 dagar/1 an-
ställd/år   
 Gemensam utbild-
ningsdag för anställda 
inom rehabiliterings-
området 
 Personalen rekom-
menderar som vård-
plats NPS> 80. 
 Förfrågan om välbe-
finnande i arbetet har 
genomförts och åtgär-
der har planerats  

 Uppföljning av sjuk-
frånvaron 
 Verktyget för om-
skapande av det egna 
arbetet lanseras och 
tillgodogörs  

 Uppföljning av eko-
nomin och rapportering  
 Avtalsprodukter an-
vänds till 90 % 

 Landskapssamarbetet 
och gemensamma verk-
samhetsmo-
deller/kriterier i form 
av mera omfattande 
servicekedjor 
 Logistiken uppföljs 
och transporter arran-
geras enligt ändamåls-
enlighetsprincipen  
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4.7. Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 
 

 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strate-
giska mål-
sättningar 
 

• Den bästa klientupp-
levda kvaliteten i Finland 
• Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
• Klienterna ges service 
och effektfull vård snabbt, 
smidigt och i rätt tid 
- En god kvalitet och goda 
upplevelser lockar kunder 
till sjukhuset 
• Klienterna deltar aktivt i 
planeringen och utveckl-
ingen av verksamheten 
• Det regionala samar-
betet fördjupas och ser-
vicestyrningen av klienter 
effektiveras 
 
 
 

 Ett konkurrenskraf-
tigt sjukhus med om-
fattande jour 
 En heltäckande 
kundservice möjliggörs 
 Vårdresultaten är 
bevisligen av toppklass 
i landet 

 Specialsjukvårds-
tjänster tillhandahålls i 
hela landskapet 
 Patientsäkerhet utgör 
en vägvisare för forsk-
ning och utveckling 

 En uppskattad, väl-
mående, innovativ, 
ansvarsfull och belåten 
personal rekommende-
rar oss som arbetsplats 
 Starkt och innovativt 
ledarskap 
 Tvåspråkighet ger oss 
ett nationellt försprång 
och underlättar det 
nordiska samarbetet 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervis-
ning och forskning 

 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom 
tillämpning av digitala 
lösningar 
 Kompetensen utveck-
las utgående från beho-
ven i verksamheten 
 

 Kundernas behov 
bemöts konkurrens-
kraftigt och kostnadsef-
fektivt genom att ut-
veckla verksamheten 
och utrymmena 
 Besparingen på 11 % 
genomförs  
 Fokus på en kost-
nadseffektiv och verk-
ningsfull vård av sjuk-
domsgrupper som 
kräver specialsjukvård 
 Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering 
 Fokus på patient-
grupper som kräver 
mycket resurser och 
långvarig vård  
 

Mål och 
åtgärder 
för år 
2019 

 Högklassig och smidig 
kundbetjäning på det av 
kunden valda kontakt-
språket 
 Kunderna får översätt-
ningar av dokument som 
de behöver utan dröjsmål 

 Dikteringar renskrivs 
inom lagenlig tid 

 Tolkningsanvisningar 
uppdateras på intranätet, 
bl.a. hörselskadade kun-
der 
 Sjukhusets hemlinje 
betjänar samtliga vården-
heter under tjänstetid i 
fråga om samtal som inte 
hinner besvaras på enhet-
erna, en chatt- och åter-
uppringningsservice tes-
tas 
 Olka-projektet påbörjas  

  Erfarenhetsaktörer 
involveras i verksamhets-
utveckling 

 Rekryteringen från 
läroinrättningarna inom 
vårdbranschen effektive-
ras 

 Praxisen med kund-
nöjdhetsförfrågningar till 
interna kunder fortsätter 
  Nöjda kunder 

 Influensavaccinations-
täckningen sammanlagt 
90 % 

  Samarbetet mellan 
dataskyddsombuden i 
området utökas 
 Sjukhusapoteket identi-
fierar sina externa kunder 

  Introduktionen och 
rekryteringen utvecklas  
  HPY:s och den all-
männa förvaltningens 
stödfunktioner ska 
fördjupa samarbetet i 
syfte att utveckla verk-
samheten 
 Antalet snabbvikarier 
på HPY ska ökas och en 
poliklinikpool ska 
utvecklas 
  Översättningsanhål-
landena ska utvecklas 
för att motsvara beho-
ven 
 Självanmälningsau-
tomater tas i bruk 
  Centraliseringen av 
renskrivningen av 
dikteringar effektiveras 
 Poolarbetet kring 
avdelningssekreterar-
tjänsterna effektiveras 
 Sjukhusapoteket 
förbereder sig på de 
processförändringar 
som det nya H-huset 
för med sig 

  Ett hyllserviceförsök 
verkställs 
 Europeiska verifikat-
ionssystemet för läke-
medel tas i bruk 
 Den centraliserade 
scanningsprojektet 
utvidgas till samtliga 
somatiska vårdenheter 
 En informationsredo-
visning tas i bruk och 
VCS tillstånd gällande 

  Personalen är kunnig 
och kan delta i utbild-
ning som stöder arbets-
uppgiften 
  Introduktionen av 
anställda och deras 
kunskapsområden ska 
utvecklas  
 På avdelningssekre-
terartjänsterna ska en 
introduktionsplan upp-
göras i syfte att öka 
kanslikompetensen 
 Det finns tillräckligt 
med snabbvikarier på 
HPY för att man ska 
kunna bemöta plötsliga 
frånvarobehov bättre 
 Strukturella föränd-
ringar genomförs på 
HPY efter behov, sam-
arbetet mellan de olika 
områdena på HPY 
fördjupas 
 Utvecklingssamtal och 
gruppdiskussioner hålls 
 Vid rekryteringar 
beaktas behörigheter, 
arbetserfarenhet och en 
jämn språkfördelning 
bland anställda 
 Regelbundna enhets-
möten inom arbetsge-
menskaperna, lyhörd-
het för anställda 
 Arbetshandledning 
och arbetsrotation 
uppmuntras vid behov 

 Fortgående ledar-
skapsutbildning 
 Välbefinnande stöds 

 Kostnadsmedveten-
heten främjas för att 
stävja verksamhets-
kostnaderna 
 Arbetsenheterna 
förbinder sig till att 
hålla sig inom bud-
getramen -> verknings-
fullheten i verksamhet-
en kan påvisas 
 Inom avdelningssek-
reterartjänsterna cent-
raliseras poolarbetar-
na/renskrivningen av 
dikteringar för att 
uppnå besparingar i de 
kostnader som förorsa-
kas av sjukledigheter 

  Placeringen av som-
marvikarier ska ration-
aliseras inom avdel-
ningssekreterartjäns-
terna 
  Apoteket främjar 
förändringar som 
skapar besparingar 
genom en centrali-
sering (hyllservice, 
framställning av mi-
krobläkemedel) 
  Verifikationssyste-
met för läkemedel 
införs med ringa, be-
ständiga budgetök-
ningar 
  Apoteket påverkar 
för egen del uppgöran-
det av den anbudsbe-
gäran som görs av 
specialupptagningsom-
rådets läkemedelsan-
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 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

samt deras serviceavtal 
med privata aktörer 
 Cefuroximinjektioner 
som är färdiga att använ-
das erbjuds till enheter 
 Service för bedömning 
av läkemedelsbehandling 
erbjuds 
  Avdelningsfarmacin 
utvidgas 
 Sjukhusapoteket tar en 
stark roll vid utvecklandet 
av läkemedelsförsörjning-
en på sjukhuset och i 
landskapet 

dataskydd ska påvisas 
och rapporteringsruti-
nerna ska utvecklas 
  Administrativ sekre-
terarhjälp för service-
området för rehabilite-
ring 

 Lista över korttids-
jobb på Kuntarekry ska 
uppdateras och upp-
rätthållas 
 Patientjournalarkivet 
i Roparnäs ska ställas i 
ordning 
  Det regionala samar-
betet ska fördjupas 
 Casemanagernas och 
hygienskötarnas ar-
betsfördelning och 
samarbetsnätverk 
fungerar  
 HaiPro-anmälningar 
behandlas på enhets-
möten 
  Utöver e-Piikki så 
piloteras även e-Desi 
och e-Huuhde 

 Kompetenskartlägg-
ningar tillgodogörs i 
den dagliga placering-
en inom avdelnings-
sekreterartjänsterna 

genom enhetsspecifika 
spelregler, ett tillräck-
ligt informationsutbyte 
och system som berör 
utvecklingsplaner 

 Användningen av 
Genom kundens ögon-
dagar/studiebesök till 
andra arbetsenheter ska 
effektiveras 
 Sjukfrånvaron ökar 
inte 
 Fortbildning arrange-
ras för interna arbets-
handledare 

 Chattservicen inom 
ramen för sjukhusets 
hemlinje testas 
 Hyllservicen och veri-
fikationssystemet för 
läkemedel behärskas 
 Avdelningsfarmacin 
riktas på arbetsuppgif-
ter som berör klinisk 
farmaci 

skaffningsring och 
strävar på så sätt att 
stävja läkemedelskost-
naderna 
 Antalet visstidsan-
ställda är under kon-
troll 

 Effektiv användning 
av utrymmen 

  Genom Case-
manager-
verksamheten hittas 
storkonsumenterna 
och på så sätt minskar 
deras vårdbesök 

 Jämlik tillgång till 
utbildningar, interna 
utbildningar gynnas 

Nyckelmä-
tare, mål- 
och bind-
ningsnivå  
 

 Dikteringar renskrivs 
inom 5 dagar, skynd-
samma inom samma dag 
 En översättningsbuffert 
< 1 dag, varje samtal som 
berör översättningsbegä-
randen och som inkom-
mer under tjänstetid 
besvaras 
 Informationsbegäran-
den från kunder besvaras 
inom en vecka, uppfölj-
ning x 1/månad 
 Dataskyddsombuden i 
området träffas x 2/år 
 Uppdaterade anvisning-
ar om tolkningspraxisen 
finns på intranätet 

 Hemlinjens responstid 
för samtal och chatt är 
100 % på vardagar under 
tjänstetid, måndag-
torsdag kl. 8-15, fredag kl. 
8-14. Återuppringning 
måndag-torsdag kl. 15-16 
och fredag kl. 14-15 
 Erfarenhetsaktörer 
medverkar i minst två 
arbetsgrupper och mot-
tagningsverksamhet bed-
rivs inom psykiatrin 

  Nya funktioner skapas 
på servicepunkten genom 

 Elektronisk kontroll-
lista för introduktionen 
inom vårdbranschen på 
ALMA 
 HR uppgör en 
elektronisk blankett för 
beställning av passer-
rättigheter för ALMA 

 HPY:s representant 
medverkar i den 
mångprofessionella 
introduktionen 
 HPY:s fakturerings-
praxis fungerar 
 Det finns tillräckligt 
med anställda på HPY 
för även poliklinikpoo-
len  

 Det finns konstant 
minst åtta snabbvika-
rier på HPY/HPY:s 
enheter 
 Kortjobbslistan på 
Kuntarekry är ajour 
 Ingen översättnings-
begäran sänds längre 
till pappers 
 Varje skrivare har 
utöver den egna enhet-
en en andra och tredje 
skrivplats 
 Apotekets hyllser-
viceprojekt bedrivs på 

 HPY:s anställda har 
meningsfulla kompe-
tensområden. 
 Kompetensområdena 
för HPY: snabbvikarier 
finns att tillgå i elektro-
nisk form, antalet 
snabbvikarier tilltar. 

 Antalet mångkunniga 
personer ökar på poo-
len för avdelningssekre-
terartjänsterna. 
 HPY:s somatik från en 
ny biträdande avdel-
ningsskötare till 100 %. 
 Utbildningsanslagen 
används täckande. 
 Utvecklingssamtal och 
gruppdiskussioner gås 
till 100 % i linje med 
anvisningarna. 

 Kompetensen, språk-
kunskaperna och arbet-
serfarenheten bland 
nya anställda är i ba-
lans. 

 Deltagandet i Tyky-
verksamhet är 100 %. 

 Förmännen går i 
ledarskapsutbildningar 
och deltar i förmansmö-
ten samt i samarbets-
gruppens möten. 

 Inkomster och utgif-
ter är i balans 

 Antalet timanställda 
uppföljs genom kost-
nader 
 Anslagen som an-
vänds för sjukledighet-
er minskar 
 Antalet ordinarie 
anställa och visstidsan-
ställda 
 Aktiv uppföljning av 
läkemedelskostnaderna 
och upplysning om 
avvikelser -> läkeme-
delsutgifter (0-tillväxt) 
 Antalet framställda 
läkemedel (> år 2018) 
utan en ökning av 
personalantalet 

 Uppföljning av de 
patienter som betjänas 
av casemanagerna med 
hjälp av det program 
som utvecklats för 
detta ändamål 

 Uppföljning av an-
vändningen av utbild-
ningsanslagen 
 Inga 
tomma/oanvända 
arbetsrum 
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 Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

verksamhetsmodellen 
Olka  
 Vi syns regelbundet på 
läroinrättningar inom 
vårdbranschen 
 Lediga arbetsplatser 
marknadsförs på VCS 
Facebook-sida 
 Kundnöjdhetsförfrågan 
har gjorts på arbetsenhet-
erna – minst en utveckl-
ingsåtgärd/arbetsenhet 
 Influensavaccinations-
täckningen uppföljs med 
e-Piikki  
 Sjukhusapoteket är 
representerat i social- och 
hälsovårdsgrupper samt i 
utvecklingsgrupper samt i 
planeringen av H-huset 
 Framställda läkeme-
delsdoser och -partier 
 !0 bedömningar av 
läkemedelsbehandling 
 Avdelningsfarmaci på 9 
avdelningar 

3 enheter 

 Konkurrensutsätt-
ningen av pilotförsöket 
med ett elektroniskt 
läkemedelsskåp har 
gjorts  
 Resurserna för avdel-
ningsfarmacin är jämnt 
fördelade, arbetsupp-
gifterna är kliniska 
 Verifieringssystemet 
för läkemedel är i bruk 
 Samtliga enheter som 
behöver scanning om-
fattas av den centrali-
serade scanning 
 Arbete pågår i pati-
entjournalarkivet i 
Roparnäs 1 ggr/vecka 

 En administrativ 
sekreterarhjälp har 
utsetts för serviceom-
rådet för rehabilitering 
 e-Desi och e-Huuhde 
piloteras 
 Centrala processer 
har beskrivits och kor-
rigerande åtgärder 
vidtas för att åtgärda 
riskerna i processerna 
 Samarbetsmöten för 
patientombudsmännen 
i området har hållits 
 Informationsredovis-
ning 1 x per år i sam-
band med kvalitetsrap-
porten 
 HaiPro-
anmälningarna har 
handlagts 
 Casemanagerna har 
samarbetsnätverk 
 En tredje hygienskö-
tare regional hygien-
skötare 
 Apotekaren och över-
skötaren medverkar i 
patientsäkerhetsgrup-
per (interna och reg-
ionala) 
 Kompetensverktyget 
för avdelningssekre-
terartjänsterna är i 
bruk senast i maj 

 Möten hålls regelbun-
det på arbetsenheterna. 
 Arbetshandledning 
ordnas efter önskemål. 

 Arbetsrotation ordnas 
efter behov och önske-
mål. 
 10 % av personalen 
deltar i Genom  
 Kundens ögon-dagen 
eller bekantar sig med 
verksamheten på en 
annan enhet. 
 Sjukfrånvaron är 
under kontroll. 
 Fortbildning arrange-
ras för interna arbets-
handledare min. x 1/år. 
 En ny arbetshandle-
dare utbildas. 
 Omsättningen och 
rörligheten hos HPY:s 
personal. 
 Antalet sökande till 
öppna befattningar. 
 Besättningsgraden av 
frånvaron via HPY. 
 Antalet farmacistu-
derande på apoteket är 
2-3 stycken. 
 Svarsprocenten och 
resultaten av rekom-
mendationsmätningar-
na förbättras 
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4.8. Diagnostikcenter 
 

 
 
 

Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strategiska 
målsätt-
ningar 

• Den bästa kundupp-
levda kvaliteten i Fin-
land 
• Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
• Klienterna ges service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i 
rätt tid 
 En god kvalitet och  
goda upplevelser lockar 
kunder till sjukhuset 
• Det regionala samar-
betet fördjupas och 
servicestyrningen av 
klienter effektiveras 
 
 
 

 Ett konkurrenskraf-
tigt sjukhus med om-
fattande jour 
 En heltäckande kund-
service möjliggörs 
 Vårdresultaten är 
bevisligen av toppklass 
i landet 
 Specialsjukvårds-
tjänster tillhandahålls i 
hela landskapet 
 Banbrytare inom 
patientsäkerhetsforsk-
ning och –utveckling 
 

 En uppskattad, väl-
mående, innovativ, 
ansvarsfull och belåten 
personal rekommende-
rar oss som arbetsplats. 

 Starkt och innovativt 
ledarskap 

 Tvåspråkighet ger oss 
ett nationellt försprång 
och underlättar det 
nordiska samarbetet 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervis-
ning och forskning 
 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom 
tillämpning av digitala 
lösningar 
 Kompetensutveckling 
enligt verksamhetens 
behov 

 Kundernas behov 
bemöts konkurrens-
kraftigt och kostnadsef-
fektivt genom att ut-
veckla verksamheten 
och lokaliteterna 
 Besparingen på 11 % 
verkställs  
 Fokus på en kost-
nadseffektiv och verk-
ningsfull vård av sjuk-
domsgrupper som 
kräver specialsjukvård 

 Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering 

 Fokusering på re-
surskrävande patient-
grupper och sådana 
vars vård är långvarig 

Mål och 
åtgärder för 
år 2019 

 Klienten och bestäl-
larna är nöjda med 
servicen 

 Servicen är klientcen-
trerad, en trygg vård, 
snabbt och smidigt i 
rätt tid 
 Klienterna får service 
på eget modersmål 
eller med hjälp av tolk-
central 

 Det regionala samar-
bete fördjupas för att 
effektivt  kunna er-
bjuda klienten vård 
geografiskt nära 
 Tillgång på under-
sökningar inom rimlig 
tid 

 självanmälningsappa-
rater till provtagningen 

 Klienterna deltar 
aktivt i planeringen 
och utvecklingen av 
verksamheten / kund-
råd / erfarenhetsexper-
ter 
 

 PET/CT verksamhet-
en påbörjas 
 Provtagning och EKG 
i utrymmen i centrum 
/ Vasa 

 Sammanslagning av 
labben i Jakobstad och 
Vasa; förenhetligande 
av undersökningar, 
priser, statistik och 
kvalitetsuppföljning 

 Hjälp med utlåtanden 
från eget ERVA-
område samt utomstå-
ende aktörer 
 Laboratoriehandbo-
ken utvecklas och upp-
dateras kontinuerligt 
 Mobilprovtagning tas 
i bruk på alla avdel-
ningar 

 Fungerande samar-
bete mellan beställare 
och producent 
 Samarbete inom Erva 
området gällande små 
specialiteter, KNF och 
KLF + Isotopen 

 Regelbundna re-
kommendationsmät-
ningar  

 Introduktion  
 Uppdaterat intro-
duktionsmaterial 

 Inskolning av nya 
metoder/apparater 

 Personalens kompe-
tensutveckling 

 Delta i interna och 
externa skolningar 

  Interna utvecklings-
dagar 1/år 
 Personalen med i 
utvecklingsarbete 
 Friska utrymmen åt 
personalen 
 Utvecklingssamtal 
individuellt och i 
grupp. Samarbete med 
HPY gällande personal 
som hör till HPY 

 Personalen deltar i 
TYKY verksamhet 

 Ständig uppföljning 
av den ekonomiska 
situationen, intäkter/ 
utgifter, tar tag i avvi-
kelser 
 Uppföljning av eko-
nomi efter samman-
slagning rtg och labben 
Jakobstad/Vasa 

 Besökskodningar och 
prisklasser görs enligt 
direktiven 
 Mini HTA görs för 
inköp på A-listan 
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Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Nyckelmä-
tare, mål- 
och bind-
ningsnivå  
 

 Patientfeedback ≥ 4.6 

 Patientfeedback > 
100 stycken/ enhet 
 Klientresponsauto-
mater till alla vården-
heter 
 Utvecklingsåtgärder 
baserade på klient-
feedback, 5/enhet 

 Kontakter till patient-
ombudsmannen < 
2/år/enhet 
 Patient anmärkningar  

 > 85% skulle välja 
Vasa Centralsjukhus 
som vårdgivare 
 Språkintyg av alla 
arbetstagare  

 Uppdatering av vård-
föreskrifter vartannat 
år 
 

 HAipro anmälningar 
60% närapå händelser 
och 40% redan hänt 
händelser 

 Haipro anmälningar 
som leder till ut-
vecklinsåtgärder >5 
stycken 
 Uppdatering av pro-
cessbeskrivningar 
vartannat år. Lean 
filosofin som referens-
ram. Processens ägare 
ansvarig  
 Cles utvärdering ≥ 9 
med hjälp av den nya 
handledningsmodellen 
 Interna och externa 
auditeringar 
 Utvärdering av kösi-
tutionen rtg, KNF och 
KLF+isotopen 
1ggr/månad. Laborato-
rieundersöningar antal 
1ggr/månad. Patolo-
gens genomloppstid 1 
ggr/månad 

 Svarsprocenten för 
arbetsenhetens re-
kommendationsmätare 
> 60%, NPS index > 
50% 
 De anställda rekom-
menderar VCS som 
vårdgivare NPS> 80% 
 Förverkligande av 
plan för kompetensut-
veckling 
 Sjukfrånvaro, mins-
kar med 5% 

 Antalet anmälningar 
till arbetsskyddet gäl-
lande inomhusluften 
↓  
 Tillgängligheten av 
vikarier 
 Utvecklingssamtal 
hålls individuellt > 
80%, grupputveckl-
ingssamtal > 100% 

 Användningen av 
Dream broker video 
ökar och 3 vi-
deor/enhet görs   

 Löneutgifterna ≤ de 
budgeterade lönerna 
 Uppföljning av pris-
klasser 4ggr/år 
 

 
 

4.9. Serviceområdet för läkare och sakkunniga 
 
 
 

4.10. Serviceområdet för förvaltning 
 
Inom serviceområdet fortsätter det beredningsarbete 
som startat tidigare och siktar mot att bli en del av den 
förväntade landskapsreformen. I vilken form och med 
vilken tidtabell beror av hur nämnda lagstiftningsarbete 
framskrider. De årgärder som konkret vidtas inom 
serviceområdet skall vara sådana att de också stöder ett 
frivilligt regionalt utvecklingsarbete om landskapspro-
cessen inte förverkligas.  
 
De åtgärder som företas under året riktar sig framför 
allt mot olika processer och den övergripande målsätt-
ningen med integreringen av social- och hälsovården.  
 
De strategiska målsättningarna är  

- att organisera stödfunktionerna så att de sva-
rar mot behovet av integrering i det nya land-
skapet 

- uppförandet av H-huset  
- att på sikt effektivera stödfunktionerna och 

göra dem till starka regionala enheter 
- att arbetet med anskaffandet av ett nytt ge-

mensamma klient- och patientdatasystemet 
fortsätter 

- att vi ska ha en uppskattad, välmående, an-
svarsfull och belåten personal, som rekom-
menderar oss som arbetsplats 

 

Mål och åtgärder är att 
- utveckla samarbetet runt stödbolagen TeeSe 

och Mico så att vi får en fungerande styrning 
och resultatmätning som motsvarar våra fast-
ställda målsättningar 

- utveckla avtalsmodellen och samarbetsfor-
merna med 2M-IT 

- uppdatera regelverket för god ledning och in-
tern kontroll  

- tillsammans med Vasa stad och de övriga sam-
arbetskommunerna verkställa en omstrukture-
ring av företagshälsovårdstjänsterna  

- fortsätta med flera utvecklingsprojekt kring 
temat välmående i arbetet med olika insatser 
som koordineras mångprofessionellt 

- pilotera och införa automatiserad planering av 
arbetsskiftsförteckningar för personalgrupper 
som arbetar i periodarbete 

- på ett målinriktat sätt utveckla personalens 
kliniska kompetens  

- förstärka tvåspråkigheten genom att nya inlär-
ningsmetoder piloteras och tas i bruk 

- genom utvidgad kostnadsberäkning på enhets- 
och patientnivå, öka kostnadsmedvetenheten 
inom ansvars- och serviceområdena som ett 
led i åtgärderna för att effektivera verksamhet.   
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Nyckelmätare 
- att konstatera att ovan nämnda utvecklingsåt-

gärder har vidtagits eller åtminstone är under 
aktiv beredning 

 

 

4.11. Serviceområdet för försörjning  
 
Inom serviceområdet för försörjning fortsätter det om-
struktureringsarbete som startade 2018 och siktar mot 
att bli en del av den förväntade landskapsreformen. 
Detta arbete fortsätter. I vilken form och med vilken 
tidtabell beror av hur ovan nämnda lagstiftningsarbete 
framskrider. De årgärder som konkret vidtas inom 
serviceområdet skall vara sådana att de också stöder ett 
frivilligt regionalt utvecklingsarbete om landskapspro-
cessen inte förverkligas.  
 
De åtgärder som företas under året riktar sig framför 
allt mot olika processer och den övergripande målsätt-
ningen med integreringen av social- och hälsovården, 
eftersom det inom stödfunktionerna inte är möjligt att 
inleda några större utvecklingsarbeten förrän de nya 
strukturerna har byggts upp.  
 
De strategiska målsättningarna är  

- att organisera stödfunktionerna så att de sva-
rar mot behovet av integrering i det nya land-
skapet 

- uppförandet av H-huset  
- att på sikt effektivera stödfunktionerna och 

göra dem till starka regionala enheter 
 

Mål och åtgärder är att 
- arbetet med omstruktureringen av tekniska 

sektorn konkretiseras  
- påbörja utarbetandet av en modell för upp-

handlings- och logistikverksamheten som för-
enhetligar materialanvändningen och proces-
serna  

- påbörja saneringen av operationssalarna och 
fortsätta arbetet med uppgörandet av under-
hållsplaner inom alla delområden 

 
Nyckelmätare 

- att konstatera att ovan nämnda utvecklingsåt-
gärder har vidtagits eller åtminstone är under 
aktiv beredning 
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