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”Every hospital should follow every patient it treats long enough to determine whether or not the treatment
has been successful, and then to inquire, if not, why not?
With a view to preventing similar failures in the future”.
(Ernest Codman , Boston USA 1914)
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1. Översikt av revisionsnämndens 		
ordförande
”Fjolårets betydelsefullaste mål uppnåddes i och med att vårt sjukhus 1.1 2020 beviljades status som sjukhus
med omfattande jour dygnet runt. Målet förverkligades i samverkan med hela regionens befolkning efter en
mångårig intensiv kamp. Grunden för samkommunen för Österbottens välfärdsområde murades och H-husets byggande påbörjades i fjol.
Året 2019 utgör sjukhusets viktiga milstolpe sedan grundandet år 1957. Genom hårt obevekligt samarbete
har man befäst Vasa centralsjukhus status framöver och kan vidareutveckla sjukhusets verksamhet som en
integrerad del av den planerade välfärdssamkommunen”.
Revisionsnämnden obligatoriska utvärderingsuppgift baserar sig på kommunallagen¹ och
VSVD:s förvaltningsstadga. Nämndens uppgift
som fullmäktiges vakthund är att årligen rapportera måluppfyllelsen för de mål som uppställts i
VCS 2025 strategiprogrammet och budgeten samt
bedöma om verksamheten är ordnad på ett framgångsrikt och ändamålsenligt sätt. Nämndens roll
att identifiera och presentera utvecklingsområden
stöder utvecklandet av distriktets strategiarbete.
Utvärderingen kan skapa mervärde för fullmäktige
även via framställandet av jämförande mätare och
nyckeltal gällande andra sjukvårdsdistrikt.

fattar samtliga VCS-enheter och engagerar alla
medarbetare. Målen möjliggör en faktisk utvärderingsmöjlighet och styrförmåga samt belyser
helhetsresultaten och effekterna även på längre
sikt och i förhållande till övriga sjukvårdsdistrikt.
En nationellt erkänd effektfull och uppskattad
välstyrd verksamhet utgör en central framgångsfaktor för både service-efterfrågan och den allt
mer utmanande rekryteringen av våra framtida
medarbetare. Via Österbottens välfärdsområde
kan den regionala produktionen och resurserna på
sikt optimeras med fokus på hälsoförebyggande
insatser och digitala tjänster.

Nämnden har under tidigare år fäst stor uppmärksamhet vid kvaliteten och mätbarheten av de
strategibaserade verksamhetsmässiga och ekonomiska bindande målen. Strategiuppdateringar
är en fortgående process och stora krav ställs på
målstyrningens kvalitet och mätaruppställandet.
Mål och mätare uppställs efter noggrann prövning
och i balans med befintliga resurser. Målen om-

Nämndens arbete har förlöpt i en god och kollegial anda. Nämnden tackar alla redovisningsskyldiga
och sakkunniga tjänstemän som samarbetat med
nämnden. Största tacken riktas till hela VCS-personalen, som genom väl utfört arbete, samarbete
och aktivt förnyelsearbete kan garantera våra kunder en nationellt högklassig och trygg sjukvård.

Kjell Heir, ordförande

¹ Enligt KomL bedömer nämnden även hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt ekonomiplanens tillräcklighet,
granskar huruvida VSVD:s balansräkning visar underskott som saknar täckning samt övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar
iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.
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2. Sammandrag – observationer och
rekommendationer
I budgeten för år 2019 ingick totalt 42 mål och
åtgärder. För uppföljningen av dessa mål hade fastställts 58 nyckelmätare, varav gentemot fullmäktige
bindande mål 12, gentemot styrelsen bindande mål
41 och mål utan dokumenterad bindningsnivå 5.
Totala förverkligandet av 58 bindande mål:

GOTT
Totalt 25 mål uppnåddes!
Förverkligandegraden

totalt= 47 %

De enligt nämndens uppskattning centrala målen
förverkligades enligt följande (i tabellen nedan
F=fullmäktige, S=styrelsen och U= ej fastställd bindningsnivå). Se utförlig måluppfyllelse för samtliga
bindande nyckelmätare nedan i kapitel 6.

Av nämnden utvalda centrala bindande mål och deras
MÅLUPPFYLLELSE 2019:
Patientkundnöjdhet > 4,7 (skala 1-5) (F)
Antalet e-tjänster har ökat med 20 % (S)
Varumärket har klargjorts och marknadsföringen har påbörjats (S)
Vi placerar oss bland de två bästa akutsjukhusen enligt de genomsnittliga resultaten i THL:s PERFECT-projekt (F)
Minst tio jourhavande specialiteter (F)
Antalet Lean-projekt har ökat med 50 % (S)
Vi placerar oss fortsättningsvis bland de bästa i det ringa antalet ersatta
patientskador (S)
Resultatet från enkäten om personalens välbefinnande behålls på minst
nuvarande nivå (S)
Byggnationen av magnetsjukhuset har påbörjats (U)
Sjukfrånvaron ökar inte (F)
Antalet förslag har ökat med 50 % (S)

NÖJAKTIGT
Totalt 20 mål uppnåddes
DELVIS och kräver
förbättringsåtgärder!
Förverkligandegraden

totalt=36 %

DÅLIGT
Totalt 13 mål kräver
avsevärda förbättringsåtgärder!
Förverkligandegraden

99 % av kunderna är belåtna med den språkliga servicen (F)
Kundresponser ger 1-5 utvecklingsåtgärder/enhet (S)
Kund-NPS>80 (F)
Köuppgifterna kan betraktas i realtid på webbplatsen (F)
Den specialiserade sjukvården, primär- och socialvården är klara för
den regionala integrationen 2020 (F)
Åtgärderna i vägkartan för den digitala kundstyrningen har vidtagits (S)
På enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det optimala området
minst 50 %/mån. (S)
De anställda rekommenderar VCS som vårdgivare NPS 80 (F)
90% har varit på utvecklingssamtal (S)
Den valfrihetsbaserade vården i andra inrättningar minskar med 5 % (U)
Köläget är bättre än på grannsjukhusen (U)
Vården i andra inrättningar tilltar inte (S)
Specialsjukvårdstjänster tillhandahålls i varje kommun (S)
Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare fås över 60
%, samtidigt som NPS-indexet är över 50 (F)
På resultatenheterna har diskussioner om ständig utveckling har hållits
till 100% (S)
Löneutgifterna ≤ de budgeterade lönerna (F)

totalt=17 %
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Sammandrag av nämndens observationer och rekommendationer 2019

1) Totalt sett var år 2019 ett framgångsrikt år för Vasa sjukvårdsdistrikt: erhållandet av fulljouren kunde befästas, byggandet av H-husets kom igång, VCS 2025 strategin uppdaterades och
serviceintegrationen inom Österbotten påbörjades.
2) Målstyrningen måste leva i tidens anda och förnyas i samband med strategi-uppdateringar. I den nya under år 2019 uppdaterade VCS 2025 strategin har man nu tacksamt minskat på
antalet mål, konkretiserat och förenklat dem samt gjort dem allt bättre mätbara.
3) Mörka moln och risker i fjol utgjorde den fortsatta ökningen av köpservice från andra sjukvårdsdistrikt samt därtill sammanhörande bristen av läkare främst inom psykiatrin och radiologin. Nämnden ställer frågan om inte även förbättrandet av läkarresurserna utgör ett bindande
mål parallelt med bindande målet om att vården i andra inrättningar ej tilltar?
4) Den akuta läkarbristen inom psykiatrin har fortgått i åratal. Den centrala stora utmaningen
här utgörs av den bristande kontinuiteten - i stället för systematiskt processutvecklande måste
man ständigt tillgripa nödlösningar. Serviceområdet för läkare och sakkunniga ansvarar för att
det finns tillräckliga resurser av läkare och sakkunniga på VCS, men serviceområdet ej har uppställda mål och mätare gällande bl.a. rekryteringen, den samlade resursbalansen etc. såsom
andra serviceområden.
5) Fullmäktige har ej under sina fyra möten under år 2019 erhållit specifik information om hur
de gentemot fullmäktige bindande målens måluppfyllelse avancerat. Fullmäktiges möjlighet
för aktiv målstyrning har därmed varit reducerad. Mellanbokslutsrapporteringen 2019 omfattade ej dokumenterad rapportering om de bindande verksamhetsmässiga målens måluppfyllelse på fullmäktige- eller styrelsenivå. Hur kan dessa ansvarsorgan då påverka aktivt målstyrningen under ett pågående år?
6) Nämnden rekommenderar att den strategiska styrprocessen och budgetårets bindande
mål och måluppfyllelse årligen behandlas separat och utförligt av fullmäktige före godkännandet av en ny verksamhets- och ekonomiplan.
7) Angående utvärderingsberättelsen 2018 rapporterar styrelsen 11/2019 att man vidtagit
omfattande utvecklingsåtgärder för att få bukt på köptjänsterna. Tillväxttrenden har avtagit
berörande de övriga sjukhusen, men ökat ytterligare berörande universitetsjukhusen. Totalt
överskreds köptjänsterna med 12,3 M€.
8) Utlokaliseringen av köks-, städ- och transportfunktionerna samt vissa delar av ekonomitjänster och löneräkning blev i fjol dyrare än tidigare verksamheten i egen regi. Styrelsens och
ägarstyrningssektionens recept för att hantera detta samt uppföljningen av andra utlokaliserade funktioner?
9) Inom vissa specialiter förekommande annulerade och ej anmälda uteblivna klientbesök
belastar de redan ansträngda resurserna. Målinriktade stödprojekt för att avskaffa all befintlig
tomgång bör utvecklas.
10) Nämnden anser att frågan berörande enskilda patienters möjliga jämförtbart stora konsumtion av vårdtjänster bör utredas och möjliga luckor i vårdkedjorna minimeras.
11) Akutens kaos vid årsskiftet 2019-2020 var en summa av flera omständigheter, men belyser
vikten av förhandsplanering vid exceptionella lägen.
12) Årets VSVD:s kvalitetsutmärkelse går till nya utvecklingscentret för klient- och patientsäkerheten. Det systematiska utvecklingsarbetet under en längre period verifierar sjukhusets
kundfokusering med trygghetsfaktorn som vårdens premiss.
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13) En dokumenterad återrapportering om det konkreta anordnandet av interna kontrollen,
riskhanteringen samt analysen om den sannolika kommande ekonomiska utvecklingen
framgår ej från bokslutet 2019. Dock noteras att faktiska medvetandet om ekonomiska
framtidens styrning och verksamheten riskområden är god inom operativa ledningen, men
dokumenteringen är bristfällig.
14) Den analytiska modell som ansvarsområdet för barn använder vid omvärldens och
verksamhetens riskbedömningar kunde gott utnyttjas vid hela distriktets riskkartläggning i
samband med årliga budgetuppgörandet samt anordnandet av den interna kontrollen.
15) De bindande anslagen för den egna verksamheten överskrider den av fullmäktige uppställda nivån med 2.253.456,32 €. Enligt KomL får budgeten inte får överskridas utan anslag
av fullmäktige.
16) Enligt revisionsnämndens uppfattning har distriktets operativa ledning i rask takt genom
fungerande krisledarskap väl omskött VCS-verksamhetens upprätthållande under våren
2020.
17) Utvärderingen av den strategiska styrningen och de årliga kund-, effektfullhets- och
ekonomirelaterade målens förverkligande är nämndens primära uppgift och i den helhetsutvärderingen erhåller distriktet för år 2019 ett helt godkänt resultat 4 på skalan 1-5.
Slutbedömningen: I sin grunduppgift har sjukvårdsdistriktet lyckats väl. Beröm och stort tack tilldelas
alla parter som kämpade för tryggandet av den omfattande jouren dygnet runt och lyckades.
Nästa etapp, välfärdssamkommunen, väntar på fastställande under sommaren 2020. Revisionsnämnden bedömer att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar samkommunfullmäktige
fastställde år 2019 till väsentliga delar har uppnåtts.
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3. Revisionsnämndens uppgift och 		
sammansättning 2017-2021
Revisionsnämnden är direkt underställt fullmäktige
med uppgift att för fullmäktige årligen presentera
väsentlig information om måluppfyllelsen för de
mål som uppställts i VCS 2025 strategiprogrammet
och verksamhets- och ekonomiplanen samt bedö-

ma om verksamheten är ordnad på ett framgångsrikt och effektfullt sätt. Effektfullhetens² mätning
summeras via komponenter såsom kundtillfredsställelsen, livskvaliteten, kliniska vårdresultaten och
serviceproduktionens kostnader.

Effektfullhet = Relevanta effekterna för klienten eller patienten
Kostnadseffektfullhet = Effektfullhet = (Relevanta effekterna för klient/ patient)
			
Kostnaderna
(Kostnaderna för att skapa effekterna)
”Effektfullhetens basgrund utgörs av tydliga resultatmål”
De centrala utvärderingsresultaten i denna berättelse nedan konkretiseras som rekommendationer,
synpunkter och åtgärdsförslag i syfte att stöda den

strategiska, årsbaserade och löpande målstyrningen:

”En utvärdering är värdelös om den inte leder till ökad kunskap som i sin tur omsätts i handling. Således är utvärdering alltid kopplat till lärande, både för människor och för organisationer³ ”.
Nämndens position inom VSVD belyses via följande organisatoriska ansvarsmatris:

² Källa: Torkki, P., 2018. ”Mitä on vaikuttavuus jonkun valitun kansansairauden (diabetes, sydänsairaudet
jne.) ennaltaehkäisyssä ja hoidossa?” Työpaja 1.6.2018. Tampere, Nordic Healthcare Group Oy.
³ Källa: Föreningsresursen Sverige: https://foreningsresursen.fi/foreningsarbete/utvardering_och_uppfoljning/
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Revisionsnämndens sammansättning och hemort under verksamhetsperioden:

Ordförande Kjell Heir
(Vörå)

Viceordförande
Bengt Kronqvist
(Jakobstad)

Christian Pundars
(Vasa)

Ulla Salmenheimo-West
(Vasa)
Revisionsnämndens
suppleanter:
-Gunilla Jusslin
-Gudrun Eklöv
- Rune Rönn
-Maria Palm
-Marcus Suojoki
-Olli Aalto
-Anna-Lena Kronqvist

Jan Ray (Larsmo)

Ulla-Maj Salin
(Korsholm)

Kristina Vesterback
(Malax)

OFR Jari Lindholm har verkat som nämndens beredare och sekreterare. Revisionsnämnden har under
verksamhetsperioden hållit 8 sammanträden. I juni
2019 hade nämnden ett kollegialt samarbetsmöte med revisionsnämnden från Syd Österbottens
sjukvårdsdistrikt. I november 2019 deltog nämnden

i ERVA-samarbetsseminarium med nämnderna i
Egentliga Finlands och Satakunda sjukvårdsdistrikt
(se bilden nedan). Oy BDO Audiator Ab har skött
den lagstadgade revisionen med CGR/OFGR Andreas Holmgård som ansvarig fr.o.m hösten 2019.
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4. Utvärderingens genomförande 		
och fokusområden
Denna berättelse är revisionsnämndens uppfattning om hur distriktets styrelse, andra
ansvariga organ och tjänstemän under år 2019 har lyckats uppfylla fullmäktiges vilja

• Nationella vårdreformläget och VCS
2025-strategiprogrammet
• Fullmäktigeberedningen gällande upphandlingen
av revisionstjänster för åren 2019-2020
• Medicinska ansvarsområdets mål och
verksamhet 2019
• Ansvarsområdet för barn, mål och
verksamhet 2019
• Uppföljning av läget och resurserna inom
psykiatrin 2017-2019
• Serviceområdesvisa verksamhetsanalyser: 		
serviceområdet för barn och kvinnor, sjukvårdens
stödfunktioner och diagnostikcentret
• Bokslutspresentationen: verksamheten,
ekonomin, målsättningarna och ansvars- och 		
serviceområdenas nyckelresultat för år 2019
• Bokslutsanalys (ifall rev. berättelsen anger skäl) 		
och den interna kontrollens anordnande
• Analys av nationell jämförelsestatistik 2019 och 		
olika mätare för patienttillfredsställelsen
• Kort realtidsanalys om det dagsaktuella läget
per 28.4.2020
• Uppföljning av skyldigheten att redogöra
för att bindningar iakttas

Utvärderingen baserar sig på VCS 2025-strategin,
verksamhets- och ekonomiplanen, genomgångna
centrala beslutshandlingar, bokslutet för år 2019,
rapporteringar och annan information som revisionsnämnden skaffat. Utvärderingen fokuseras på
mål och verksamheter som är viktiga med tanke på
helhetsresultatet.
Revisionsnämnden har under utvärderingsåret
följt med samkommunfullmäktiges och –styrelsens
samt personalsektionens beslut och protokoll och
använt som utvärderingens grunddokument VSVD:s
ekonomiplan 2019-2021, bokslutet, kvalitets- och
personalrapporten för år 2019, VCS-2025 strategins
avancerande, kundfeedbackens utveckling, resultaten av utförda nationella jämförelser, externa revisionens rapporter, tillgängliga auditeringsrapporter
och tillgängliga verksamhetsjämförelser. Under
sina möten har nämnden hört bl.a. distriktets och
sjukhusets ledningsgrupper och förmän för olika
resultatenheter. Under perioden 2019-2020 har
särskilt uppmärksammats följande delområden:
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5. Strategienliga prioriteringar 			
och händelser år 2019
Den nationella landskapsreformens beredning
avslutades våren 2019 i då Finlands regering föll. På
våren 2019 fattades beslut om att distriktet utvecklar närservicen inom den specialiserade sjukvården
och bistår utvecklandet av servicen inom social- och
primärvården med tyngdpunkt på bl.a. servicehandledning, förenhetligande av patient- och klientsäkerhetssystemet, ledning genom information
och ett gemensamt klient- och patientdatasystem⁴.
Utvecklingsteman som berör ordnandet av social-

och hälsovården 2020-2021 bygger på det regionala perspektivet och integrationen av vård- och
servicekedjorna.
Den strategiskt viktigaste målsättningen för hela
VSVD uppnåddes då VCS beviljades status som sjukhus med omfattande jour dygnet runt. Det fanns all
orsak att glädjas och fira!

Faktum är att vi i framtiden har
• allt fler aktörer inom social- och hälsovården: offentliga sektorn, privata sektorn, organisationer
• en ny verksamhetslogik och verksamhetsidé
• hybidstyrmodeller som används allt mer i stället för de traditionella styrmodellerna
• enheter av olika storlek och utseende, i närheten av och långt borta från kunden/patienten
• specialiserade enheter, sjukhus specialiserade på ett begränsat urval sjukdomar, joursjukhus⁵

⁴Jämför strategiska synvinkeln inom Egentliga Tavastlands svd 2019: ”Erikoissairaanhoidon osaamisen syventyessä ja jakaantuessa yhä
pienempiin kokonaisuuksiin on tunnustettava, että emme pääse tavoitteisiimme ilman kumppaneita – on siis tuotettava yhdessä arvoa
asiakkaalle. Yhteistä visiota ei kuitenkaan synny ilman järjestelmällistä työtä ja kumppanuuksien hallintaa”. Se närmare https://www.khshp.fi/
hallinto/strategia/
⁵ Källa: ”Bättre tjänster med nätverksbaserade modeller – social- och hälsovårdsarrangörens verktyg” (SITRAS utredning 143, publicerat 2019).
Se närmare https://media.sitra.fi/2019/01/03141012/parempia-palveluita-verkostomalleilla.pdf.
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De nya under år 2019 godkända strategiska VCS 2025-hörnstenarna bildar framöver en
tredimensionell integrerad modell⁶ :

KVALITET FÖR
KUNDEN

EN EKONOMISKT
HÅLLBAR
VERKSAMHET

VI REKOMMENDERAS AV
PERSONALEN

Flertalet av de strategiska målen inskrivna i verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021 är svåra att mäta-icke mätbara. Därtill har målsättningarna och måluppfyllelsen enbart uppställts på serviceområdesnivå⁷ .

”Organisationen bör säkerställa att man inom samtliga serviceområden via verksamhetens
planering har utarbetat mätbara målsättningar” (Upprätthållandeauditeringens utvecklingsrekommendation 17.6.2019)
garna är oklar men bromsar nog genomförandet av
VCS 2025 strategin.

Målstyrningen måste leva i tidens anda och förnyas
i samband med strategiuppdateringar. I den nya
under år 2019 uppdaterade VCS 2025 strategin har
man nu tacksamt minskat på antalet mål, konkretiserat och förenklat dem samt gjort dem allt bättre
mätbara. Viktigt är att de väsentliga mätarna nu är
sammankopplade till strategin. Detta förtydligar
den strategiska verksamhetsstyrningen och kommer att återspeglas i utvärderingen fr.o.m. år 2020.
Å andra sidan försvårar coronapandemin målstyrningen långt framöver. Omfattningen av verknin-

Verksamhetens operativa uppföljning har blivit allt
bättre under år 2019. Styrelsen erhåller månatligen
en verksamhetsöversikt⁸ och VCS-enheterna håller
systematiska veckovisa möten/lägesanalyser och
betjänas av ekonomiavdelningens presentation av
prestationer och ekonomins utfall. Då man betraktar förändringarna av verksamheten från år 2018 till
2019 så bör beaktas följande⁹ :

”Åren 2018 och 2019 är ej jämförbara på utgifternas huvudklassnivå, medan utlokaliseringar och överföringar har gjorts under åren. De största utgjorde utlokaliseringen av närings- och städservicefunktionerna i mitten av 2018. Under 2019 överfördes laboratorieverksamheten från Jakobstads sjukhus till sjukvårdsdistriktet.
Utan denna överföring var förändringen mellan åren 4,6 %. Om man ännu beaktar köpservicetillväxten från
andra inrättningar så är den reella tillväxten av den egna verksamheten 3,7 %. På motsvarande sätt är tillväxten av den egna verksamhetens intäkter 5,9 %”.

Inom ERVA-området uppdaterades i fjol en gemensam framtidsstrategi: ”Strategin för Västkusten 2019-2023”.
Fullmäktige godkände nya strategin 17.6.2019 § 17.
⁶ Källa: ”Bättre tjänster med nätverksbaserade modeller – social- och hälsovårdsarrangörens verktyg” (SITRAS utredning 143, publicerat 2019).
Se närmare https://media.sitra.fi/2019/01/03141012/parempia-palveluita-verkostomalleilla.pdf.
⁷ Se den nya strategibilden på utvärderingsberättelsens sidan 2. Se även VCS 2025 nya exakta mätarmekanismer från
https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/vasa-sjukvardsdistrikt/verksamhet/strategiskt-framtidsprogram/
⁸ I lägesöversikten genomgås de nyckeltal som anknyter till kunder, personal och utveckling. På sammanträden där styrelsen inte får ta del av
mellanbokslut presenteras ekonomiska nyckeltal i form av mer begränsade delområden.
⁹ Se närmare operativa ledningens skriftliga svar till centrala verksamhetsförändringarna 2019: https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikatsaukset
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Foto: Jouko Keto

6. Utvärdering av de inför fullmäktige och styrelsen bindande
målsättningarnas utfall
Nämnden anser sig skyldig att rapportera måluppfyllelsen för de samtliga bindande mål samt
fördjupande förklaringar vidare till fullmäktige. Det
är ju fullmäktige som distriktets högsta organ har
fastställt de strategiska, verksamhetsmässiga och
ekonomiska målen. Utan en fördjupad analys av
bokslutets måluppfyllelserapportering förblir fullmäktiges helhetsbild av föverkligandet ytlig.

Nedan framförs på följande sidor i kompakt tabellform de gentemot fullmäktige eller styrelsen
bindande målens måluppfyllelse med specifik mätning 1-5 samt trafikljusfärgsättning. Nämnden har i
tabellen nedtecknat sina kommentarer på basen av
erhållna uppgifter från bokslutet, ansvarspersoner
eller andra källor. Om fältet saknar kommentarer har
nämnden ej erhållit information om målets måluppfyllelse. Medan trafikljusens bedömningskala fram
till år 2020 var diffus, har nämnden här parallelt
använt sig av bedömningsskalan 1-5 .
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KUNDMÅL

RN KOMMENTARER OCH BETYG 1-5

PROCESSMÅL

* 99 % belåtna med den språkliga servicen (F)

4 Resultatet blev 96,6 % (året innan 95 %).

* Vi placerar oss bland de två
bästa akutsjukhusen enligt de
genomsnittliga resultaten i
THL:s PERFECT-projekt (F)

4 De fina resultaten från år 2018 (se

*Kundresponser ger 1-5 utvecklingsåtgärder/ enhet (S)

2 Rapporteringen av 326 inkomna förslag
delvis dålig. Exakta utvecklingsåtgärder
enhetsvis svåra att spåra: ”Respons behandlades på avdelningstimmar. ..20% av enheterna
hade > 5 åtgärder. ...Alla enheter uppgjorde ej
skriftliga förslag.”

* Minst tio jourhavande specialiteter (F)

5 Uppfylldes galant , antalet specialite-

* Kund-NPS>80 (F)

4 NPS blev 79, resultatet utmärkt, så nära

* Vården i andra inrättningar
tilltar inte (S)

2 Förkverkligades ej, tillväxten 20182019 blev 9,2 % och BU 2019 överstegs
med 7 M€.

* Patient-kundnöjdhet > 4,7
(skala 1-5) (F)

5 Traditionellt ytterst god! (=4,69, mao. 0,1
% under målet).

* Den specialiserade sjukvården, primär- och socialvården
är klara för den regionala
integrationen 2020(F)

3 Grundavtalet OK och grovarbetet är

* Köuppgifterna kan betraktas i
realtid på webbplatsen (F)

3 Förverkligades ej 2019, men nu finns
köläget på webben på finska.

* Samarbetsavtal för utveckling och förverkligande av
servicen har uppgjorts (F)

3 Här sökes kumpaner inom vården.

* Köläget är bättre än på
grannsjukhusen

2 Förverkligades ej. VCS hade längsta medianväntetiden till vård i hela landet 8/2019.

* Verksamheten styrs inte
genom köer (S)

2 Verksamheten styrdes i hög grad

* Hemlinjens telefonrespons
och chattjänst 100 % på vardagar kl. 8-16 (S)

5 Målet uppnåddes. Utgör en del av strävan
mot smidiga interaktiva och digitala tjänster.

* Antalet Lean-projekt har ökat 4 I princip OK, men rapporteringen i
bokslutet dålig/inexakt, Inom psykiatrin
med 50 % (S)
utnyttjades Lean av alla enheter.

* Antalet e-tjänster har ökat
med 20 % (S)

5 Bokslutet ger inget faktaunderlag av
måluppfyllelsen. Mätarens uppföljning
viktig!

* 5 huvudsakliga verksamhetsprocesser för H-huset har
beskrivits och bruktagningen
av dem har inletts (S)

3 Mycket på gång, planeringen aktiv,

* Distansmottagningar används på 10 polikliniker (S)

3 I bokslutet: ortopedin, urologin, näs/strup/
öron, barnsjukdomar, psykiatrin, hudplk och
nefrologin. Mao. 70 % förverkligandegrad.

* 3 nya indikatorer som används för att påvisa vårdresultat är i användning (S)

3 Mätare har tagits i bruk, men dessa

* Teledermatoskopiförbindelse
till fyra hälsocentraler (S)

5 Malax, Kristinestad, Korsholm och Vasa har
OK förbindelse.

* Professuren i patientsäkerhet
är besatt (S)

3 Ej besatt, men rekryteringsprocessen

* Erfarenhetsaktörer finns i
minst i två arbetsgrupper (S)

5 Förverkligat, medverkan i H-husets arbetsgrupp gällande psykiatrins utrymmen samt
etiska arbetsgruppen.

*En långsiktig patientsäkerhets- och forskningsplan har
uppgjorts (S)

3 No harm centret utvisar att man

* Klientrådet avger 3-8
resolutioner,som leder till 3-8
utvecklingsåtgärder (F)

5 Enligt kvalitetsrapporten 2019 har flera av
rådets resolutioner framförts till ansvarsenheter för beaktande.

* Minst 4 forskningspublikationer kring patientsäkerhet (S)

5 > 4 publikationer har utgetts i olika

* Nya funktioner skapas på
servicepunkten genom verksamhetsmodellen Olka (S)

5 Via OLKA-verksamheten erbjuds volontäroch kamratstöds-verksamhet på avdelningar/
i aulan: ca. 700 patientmöten hösten 2019.

* Vi placerar oss fortsättningsvis bland de bästa i det
ringa antalet ersatta
patientskador (S)

5 Antalet ersatta patientskador i fjol 40

* Specialsjukvårdstjänster tillhandahålls i varje kommun (S)

2 Rapporteringen i bokslutet kunde

* Åtgärderna i vägkartan för
den digitala kundstyrningen
har vidtagits (S)

2 Då man ej officiellt publicerat någon
vägkarta är utvärderingen knepig .(se p.3
nedan) . Nämnden önskar att åtgärder
och framsteg årligen publiceras. Detta
sporrar även konkret alla berörda parter!

* Projektet kring det regionala
klient- och patientdatasystemet framskrider till upphandling (S)

3 Processen utdragen, kan ej framskrida

Medelvärdet på skalan 1-5 blev som i fjol
4,8 som är ett ypperligt resultat! Frågan är
om 99 % målet är för utmanande?

målet: (förverkl.graden 98,75 %.). Jämför att
målet 2018 var > 75 och förverligandet 73.
Bra jobbat och förbättrat!

* För 85 % av patienterna har
3 Arbetet är på gång. Serviceområdet för
man gjort en vård- och rehabili- rehabilitering och operativa ansvarsområdet
teringsplan (S)
för utvecklandet framåt.
* Varumärket har klargjorts
och marknadsföringen har
påbörjats (S)

1- 5/GRÖNT % =
1-5/GULT % =
1-5/RÖTT % =

4 Varumärket har lanserats, klargjorts och
aktiva marknadsföringsåtgärder vidtagits:
jourstatuset och no harm centret har betytt
synbarhet. Nämnden anser att grundarbetet
OK, nu förväntas utökade digitala interaktiva
tjänster.

4 / 67 %
3 / 27 %
2 /6%

RN KOMMENTARER OCH BETYG 1-5
punkt 6 nedan). Mätare och resultat bör
bättre klargöras för beslutsfattare / medborgare!
ter 11, härtill tandvården och neurologin
i skick under år 2020 (13 specialiteter).

utfört, regionala omfattningen klar 30.4.
2020.

Psykiatrins rehab.process med Vasa
avbröts. SO för rehabilitering får här klart
godkänt.
genom köerna, medianväntetiderna var
bland de längsta inom hela landet.

men ibruktagandet försenats pga yttre
omständigheter tex HYKY-processen.

mätare är s.a.s. redan etablerade.

via Åbo universitet är på gång.

avancerat i denna fråga. En bra grund har
skapats.
facktidskrifter.

(jmf siffran 55 år 2018).

ange orsaker eller resultat! Goda resultat
från Jakobstad, även digitala tjänster har
utvecklats.

enbart via VCS.

5 /31 %
3 /44 %
2 /25 %
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PERSONALRELATERADE MÅL

RN KOMMENTARER OCH BETYG 1-5

EKONOMISKA MÅL

* På enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det
optimala området minst 50 %/
mån. (S)

3 Uppfylldes ej inom alla enheter. Dock
har läget förbättrats och blivit jämnare.

* Löneutgifterna ≤ de budgete- 2 Förverkligades ej , budgeten överrarade lönerna (F)
skreds med 1 % (0,9 M€).

* Antalet snabbvikarier höjs (S)

5 Snabbvikarierantalet har utökats och
verksamheten har stabilerats.

* Vårdservice-enheten klarar
av att hantera nödvändiga
frånvaron (S)

5 OK, även sjukfrånvarons minskning har
förbättrat läget.

* Resultatet från enkäten om
personalens välbefinnande
behålls på minst nuvarande
nivå (S)

5 Resulatatet 2019 bra jämfört med andra

* Sjukhusets produktionsprofil
jämförs årligen med profilen
hos motsvarande centralsjukhus (S)

5 Att anteckna till kännedom eller jämföra utgör inget utmanande mål. Utgör en
konstant del av VCS 2025 styrningen.

* Antalet forskningspublikationer ökar (S)

5 Har ökat från 2018-2019, exakt data finns
ej att tillgå.

* Den valfrihetsbaserade
vården i andra inrättningar
minskar med 5 %

3 Mätaren kan ej utvärderas, bygger
enbart på summariska antaganden.

* Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare fås över 60 %, samtidigt
som NPS-indexet är över 50 (F)

2 Svarsprocenten 49 %, NPS-indexet 24.

* En marknadsanalys har gjorts
och marknadsföring har påbörjats i 3 olika medier

3 Ingen marknadsanalys utfördes,
men kampanjen ”I god vård” utfördes.
Media-analysen blir klar under våren 2020.

* Genom kundens ögondagen
omsätts i praktiken av 10 % av
personalen

2 Målet har ej uppfyllts, kundrådet utförde

* Alla nyinvesteringar > 15
000,- € har analyserats via Mini
HTA (S)

2 Health Technology Assessment, utvärdering av vårdteknologier utnyttjades ej i
alla investeringar.

* Byggnationen av magnetsjukhuset har påbörjats

5 I bokslutet helt grönt. ”Påbörjar utveck-

* Mental- och missbrukarvårdens och diabetescentrets
nya sammanslagna enhet
har inlett sin verksamhet och
nya sammanslagningar har
planerats (S)

2 Ansvarsområdeschefens ombyte återigen, HYKY-processen medförde bromseffekt på delområdesoptimeringar.

* Automatiserad planering av
piloteringen av arbetsskiftsförteckningar är färdig (S)

3 Uppgörs och utvecklas aktivt.

* På varje ledarskapsnivå hålls
minst två utbildningar/ diskussionsmöten om ekonomisk
uppföljning (S)

5 Veckovisa uppföljningsmöten har
hållits systematiskt på alla nivåer.

* Förverkligandet av planen
för kompetensutveckling inkl.
ledarskapsutbildning (S)

5 Ny strategi OK för säkrandet av personalens kompetens. Utbildningsdagarna + 5 %.
Satsning på ledarskapsutbildning.

* Antalet visstidsanställda
bland vårdpersonalen har
minskat (S)

2 Ej förverkligat. Andelen visstidsanställda ökade med 10 % jämfört med år 2018.

* Inom språkinlärningen har
språkcoach testats och ”hur
säger man”-häfte gjorts (S)

5 Språkcoachmetoden togs i bruk på flera

* Användningen av automatisk
talidentifiering har utvidgats
(S)

3 Framskrider sakta.

* Enhetsvisa spelregler och
utvecklingsplaner har uppgjorts (S)

5 Bl.a. trivselmål har utarbetats, central

* Antalet förslag har ökat med
50 % (S)

5 44 förslag behandlades i fjol: bl.a.
patientvård, hygieni, telefoni/ parkeringar
mm.

* De anställda rekommenderar
VCS som vårdgivare NPS 80 (F)

3 NPS 49 (siffran 48 år 2018).

* Antalet kunder hos casemanagerna har ökat med 20 % (S)

3 Användes mindre än väntat. Stabileringen av verksamheten tagit längre än
väntat. Rekryteringen har krånglat.

* På resultatenheterna har
diskussioner om ständig utveckling hållits till 100 % (S)

2 Sk. gruppdiskussioner fördes med 50 %

* 90 % har varit på utvecklingssamtal (S)

3 71 % hade haft utvecklingssamtal. MÅLET

* Sjukfrånvaron ökar inte (F)

5 Målet uppnåddes: 14,8 dagar /anställd

organisationer. Arbetsgemenskap/ledarskap
har utvecklats positivt.

Variationen oroväckande områdesvis!

däremot denna syn vid fyra VCS-enheter.

lingsarbetet för att bli ett sjukhus med
dragningskraft” är målet. Projektet pågår,
testenheter finns och har nya enheter har
tagits med. Det finns ännu saker som bör
utvecklas.

enheter och projektet ”hur säger man? inleddes.
fokus på hur verksamheten harmoniseras.

RN KOMMENTARER OCH BETYG 1-5

av personalen. Noteras en klar förbättring,
resultatet var 32 % år 2018.

UTEBLEV FRÅN SVENSKA VEP 2019-2021.
(15,4 år 2018).

1- 5/GRÖNT % =
1-5/GULT % =
1-5/RÖTT % =

5 / 53 %
3 / 27 %
2 / 20 %

5 /33,3 %
3 /33,3 %
2 /33,3 %
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I den uppdaterade VCS 2025 strategin har uppställda målen erhållit exakta gränsvärden för målsättningsnivåns uppnående och för trafikljusmätningen. Ännu för år 2019 fanns ej exakta målrelaterade
gränsvärden för samtliga trafikljusmätare varvid
även utvärderingen till vissa delar förblir inexakt.
Generellt används den enkla och visuella trafikljusutvärderingen för att belysa godkända (grön boll),
neutrala (gul boll) och varnande (röd boll) värden.
Ofta fästs uppmärksamheten primärt på de röda
svaga resultaten. I den stora skaran bindande målsättningar år 2019 så varierar de enskilda målsättningarnas betydelse i helhetsutvärderingen dock
kraftigt.

Distriktets helhetsekomiska resultat blev bättre än
under år 2018, då den förväntade landskapsreformen mm. hade sin inverkan på resultatets utforming. Räkenskapsperiodens underskott var -0,87
M€ jämfört med -6,2 M€ år 2018. Nedan sammandraget av de av fullmäktige faställda bindande
anslagens och inkomsternas utfall, noteras 2,2 M€
överskridningen av den egna verksamhetens nettokostnader.

Utvärderingen av den strategiska styrningen och de årliga kund-, effektfullhets- och ekonomirelaterade målens förverkligande är nämndens primära uppgift och i den helhetsutvärderingen erhåller distriktet helt godkänt resultat, 4 på skalan 1-5.
Nämnden påpekar att fullmäktige som distriktets högsta organ bör reserveras en separat
tillställning för beredandet och godkännandet av distriktets strategiska, verksamhetsmässiga
och ekonomiska målsättningar. Beslutsfattandet i samband med ett traditionellt budgetmöte ger ej tillräckligt utrymme för konkret växelverkan och styrförmåga.
Godkännandet av både VCS 2025 strategin och årsbaserade mål och mätare är fullmäktiges
centrala uppgift, varför målsättningarnas innebörd och betydelse måste konkret klargöras.
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7. Några reflexioner kring måluppfyllelsen ovan – gav serviceproduk-		
tionen värde för pengarna ?
Nämnden har under sin verksamhetsperiod ofta
dryftat frågan huruvida resurserna medger en optimal ”värde för pengarna”-serviceproduktion. Frågan
är komplicerad men kan närmas t.ex. via centrala
VCS-produktivitetsmålet ”Vi placerar oss bland de
två bästa akutsjukhusen enligt de genomsnittliga
resultaten i THL:s PERFECT-projekt”. Inom ramen för
Perfect-projektet följer vi framförallt följande mätare
(text från VCS 202511):

I följande framförs resultaten för VCS del för år
år 2018 speciferat enligt sjukdomsdiagnos bland
akutssjukhusen. Noteras att nämnden uppdaterat
denna data, då man internt inom VSVD använt data
från år 2016. Den tredje tabellen belyser kranskärlspatienter som avlidit efter 90 dagar, siffrorna innefattar även hjärtinfarktspatienter (= i ett bredare
perspektiv), medan perfectdatabasen även innefattar dessa uppgifter.

• Antalet patienter som avlidit inom 90 dagar
efter en hjärninfarkt
• Antalet patienter som avlidit inom 90 dagar
efter en hjärtinfarkt
• Antalet patienter som avlidit inom 90 dagar
efter en höftfraktur

11

-

I PERFECT-undersökningen av verkningsfullheten har VCS åren 2001–2016 nått följande resultat (VCS 2025):
Den näst lägsta hjärninfarktsdödligheten i genomsnitt landet
Den lägsta höftfraktur- och hjärtinfarktdödligheten i genomsnitt i landet
Så gott som varje år har vi haft den lägsta hjärtinfarktsdödligheten i landet
Den genomsnittliga dödligheten i samtliga tre sjukdomar har varit den lägsta i landet
Betraktat på årsnivå så har VCS haft de lägsta dödlighetstalen under 8 av 16 år
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VCS som producent placerar sig ovan på sjunde (7)
plats gällande hjärninfarktdödligheten. Egentligen
är det skäl att även betrakta ”spegelbilden” av tabellen: nedan patienterna som hemförlovats och är i liv
efter 90 dagar. Tabellen belyser bl. hela vårdkedjans
effektfullhet efter akutvården och korrelerar starkt

med tabellen ovan. Dock är ju staplarna nedan rätt
jämna inom hela landet.
Tabellen ovan korrelerar med tabellen nedan helt
perfekt för VCS del.
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Från THL:S Sotkanetdatabas har nämnden snappat
upp följande jämförelsetabell, som utvisar att VSVD
hade den nästhögsta %- andelen patienter som erhållit över 10 remisser till vård. Har vi fortgående för

mycket kunder som kanske kunde ha erhållit vård
inom t.ex. primärvården eller finns det brister i den
fortsatta vårdkedjan?
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Nämnden anser att frågan berörande enskilda patienters möjliga jämförbart stora konsumtion av vårdtjänster bör utredas och möjliga luckor i vårdkedjorna minimeras.

Målet ”Köläget bättre än på grannsjukhusen” förverkligades ej som noterades i tabellerna på sidorna
på sidorna 18 och 19. Målet utgår från ett regionalt perspektiv, men är målet kvalitativt ifall även
grannsjukhusen har problem med köerna? På föregående sida framför nämnden pärmbilden för THL:s
färska statistik om vårdens tillgänglighet i snittläget 31.12.2019: VSVD hade här den längsta medianväntetiden till den ickebrådskande vården.
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8. Feedbacken
8.1. Kund-/patientfeedbacken

Skillnaderna mellan åren är minimala och helhetsvitsordets värde påverkas av hur snabbt vård eller
service har erhållits, möjligheten att erhålla tillräckligt med information berörande vårdprocessen. Det
väsentliga budskapet från bilden ovan är dock att
våra kunder har erhållit god vård eller service. Möjligheten till service på eget modersmål måste även
tolkas som väldigt goda i en allt mer internationell
verksamhetsmiljö.

Feedbacken från våra kunder utgör en grundpelare
för nämndens utvärdering av VSVD- verksamheten
. Denna utvärdering har alltid varit en angenäm
uppgift, medan resultaten ständigt har varit goda.
Nedan i bild den specificerade kundfeedbacken för
2019 jämfört med tidigare år:
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8.2. Kund- och verksamhetsfeedback från
andra källor (kundrådet, mediainfo mm.)

rutinerade spår och enligt kvalitativa processer som
känneteckar vår specialsjukvård. Men undantag
brukar fastställa regler och praxis.

VCS 2025 utgår ifrån att en heltäckande kundservice möjliggörs. Under året förlöpte verksamheten i

Via medier kunde uppmärksammas följande företeelser:

TEKNISK UPPDATERING PÅ VCS SKAPADE PROBLEM – FEL PATIENTNAMN SKICKADES TILL KANTA (6.2.2020)
AKUTENS KAOS VID ÅRSKIFTET 2019/2020: Situationen var en summa av flera omständigheter, men belyser
vikten av förhandsplanering vid exceptionella lägen. Paradoxalt ledde åtgärderna för att trygga VCS-akutens
resurser runtom årskiftet 2019/2020 till att akuten inte klarade av patientströmmen: 20 % mer patienter på
akuten under jul- och nyårshelgen jämfört med årskiftet 2018/2019.
PROBLEM AV DENNA TYP MEDFÖR TILLFÄLLIG IMAGEFÖRLUST.
Integreringen av vård och servicekedjor inom ramen för Österbottens välfärdsområde är oundviklig. Enligt en
artikel i Vasabladet 15.2.202o så ”Väntade en 90-åring 17 dagar på hemservice i Vasa. Hemservice kan ordnas
genast i Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs medan det kan dröja tre veckor i Vasa”.
PROBLEM DENNA TYP HAR EN DIREKT ÅTERKOPPLING TILL VCS-VÅRDENS EFFEKTFULLHET PÅ INDIVID- OCH
SJUKHUSNIVÅ SAMT DEN REGIONALA HELHETSEKONOMIN12 .
Kundrådet gav under året 4 resolutioner, varav revisionsnämnden lyfter fram följande framställningar för
verksamhetens utvecklande:
måste vara mer enhetlig och planeras som en
mer omfattande helhet.

• Gällande nya H-husets kundapotek: rådet 		
föreslog att i det nya apotekets öppethållnings-		
tider skulle beaktas sjukhusverksamhetens övriga
kundströmmar, poliklinikernas öppethållningsti-		
der, hemförlovningstider, personalens arbetstider
och statistik om klientomfattningen inom VCS. 		
Även medicintransporter hem föreslogs.

• Klienterna behöver mer information om
möjligeten att erhålla hjälp från
patientombudsmannen.
• Infogången mellan primär- och
specialsjukvården är ett stort problem.
Patientinformationen bör vara mera lättläst.

• Rådets medlemmar besökte VCS-enheterna 		
dagkirurgi, A 3-kirurgiska bäddavdelningen, 		
fysiatriavdelningen, akutpsykiatriska avdelningen
2 och barnpsykiatriska avdelningen och föreslog 		
att info bör förbättras och förtydligas. Skyltningen

12 Se bokslutet 2019 s. 34: ”Genomströmningstiderna på akuten låg på den nationella nivån, men patienterna blev fortsättningsvis tvungna att
vänta för länge på fortsatt vård.
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Foto: Jouko Keto

9. Medicinska ansvarsområdets mål
och verksamhet 2019
Nämnden har under hösten 2019 hört medicinska
ansvarsområdets (nedan även MEDI) ledning berörande ansvarsområdets verksamhet och måluppfyllelse år 2019. Liksom under tidigare år noteras att
det är svårt att bedöma måluppfyllelsen ansvarsområdesvis, medan verksamhets- och ekonomiplanen
ej fram till 2020 innehöll specifika ansvarsområdesvisa mål med fastställda mätare.

ledningsgrupp och som grund mellanboksluten/
bokslutet.
Medicinska ansvarsområdets ledning presenterade
för revisionsnämnden under hösten 2019 följande
mellanutvärdering i trafikljusform av ansvarsområdets måluppfyllelse gällande vägen mot VCS 2025
strategimålen. Nämnden noterar att tabellanalysen
inger ett positivt helhetsintryck av ansvarsområdets
verksamhet. Uppnåendet av många strategiska mål
är bundet till strukturella och ITC-baserade förnyelsemekanismer, tryggandet av vårdens tillgänglighet
genom tillräckliga personalresurser.

Medicinska anvarsområdet följer upp sin verksamhet och ekonomi via regelbundna överläkarrapporter på ledningsgruppen för medicinska anvarsområdet. Rapporteringen vidare sker till via sjukhusets
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Nedan fjolårets samlade SWOT-analys om de delområden där medicinska ansvarsområdet framför
sina styrkor samt sämre fungerande delområden.

Till höger även riskerna och fortsatta utmaningarna
för MEDI på vägen mot VCS 2025 strategins förverkligande.

BRA- UTMÄRKT

SÄMRE- DÅLIGT-INTE SÅ
BRA

HOTBILDER & RISKER FÖR VCS 2025 GENOMFÖRANDET

God vårdkvalitet

Processbeskrivningar (stora
helheter)

Läkarbristen inom vissa specialiteter 13

Läkarekryteringen (t.ex neurologi, 2 läkare)

Överläkarnas ekonomiansvar

Ökande del av VSHD:s patienter vårdas i
SOITE (MÖSVD/Karleby)

VCS verksamhet i Jakobstad
har vuxit

Vården i andra inrättningar
har inte minskat

Ökade kostnader för vård i andra inrättningar
Nya dyra mediciner/nya vårdrekommendationer

Under tidigare år har det varit omöjligt att från verksamhetsberättelsen/bokslutet utläsa någon mätbar
måluppfyllelse för de bindande verksamhetsmässiga målen. Den sjukhusvisa officiella måluppfyllelsen
gällande de bindande verksamhetsmässiga och ekonomiska målen har uppsamlats enbart serviceområdesvis och detta gäller då verksamheten fram till år 2020. Nedan framförs ansvarsområdets självutvärdering av
måluppfyllelsen per september 2019 trafikljusform för nedan utvalda bindande verksamhetsmässiga mål:
- Vården i andra inrättningar tilltar inte (S)
- 99 % av kunderna är belåtna med den språkliga servicen (F)
- Den specialiserade sjukvården, primär- och socialvården är klara för den regionala integrationen 2020
F) = förutsättningar skapas för att tillhandahålla en omfattande jour inom olika specialiteter
- Samarbetsavtal för utveckling och förverkligande av servicen har uppgjorts (F)
- Verksamheten styrs inte genom köer (S)
- Antalet Lean-projekt har ökat med 50 % (S)
- Distansmottagningar används på 10 polikliniker (S)
- Tillgången till e-tjänster utvidgas
- Köläget är bättre än på grannsjukhusen
- Processerna är beskrivna, och korrigerande åtgärder vidtas för att åtgärda riskerna i processerna
13 Läkarbristen varierar, men under hösten 2019 var bristen mest påtaglig inom följande specialiteter: lungsjukdomar,
geriatrik och delvis inom onkologin.
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10. Ansvarsområdet för barn - mål
och verksamhet 2019
inklusive serviceområdet
för barn och kvinnor
Anvarsområdet för barn (senare även LAVA= lasten
vastuualue) har utarbetat utmärkta scenarier om
verksamhetens framtid utgående från pågående
trender, hotbilder men även möjligheterna att vara
en nationell föregångare i landet genom integrerade tjänster med övriga social- och hälsovårdssamarbetspartners.

Verksamhetens interna uppföljningssystem och
-statistik är bland de bästa som revisionsnämnden fått ta del av. Uppföljningen följer månatligen
balansen mellan verksamhetens produktion och
den ekonomiska balansen. Framtidsplaneringen
bygger på en mångsidig omvärldsanalys av hot och
möjligheter.

Den analytiska modell som ansvarsområdet för barn använder vid omvärldens och verksamhetens riskbedömningar kunde gott utnyttjas vid hela distriktets riskkartläggning i samband
med årliga budgetuppgörandet samt anordnandet av den interna kontrollen.

Nedan fjolårets samlade SWOT-analys om de delområden där ansvarsområdet för barn framför sina starka
områden eller mindre väl fungerande delområden. Till höger risker och fortsatta utmaningarna för LAVA på
vägen mot VCS 2025 strategins förverkligande.
BRA- UTMÄRKT

SÄMRE- DÅLIGT-INTE SÅ BRA

Barnneuro 2 läkare

Barnneuroprocessen

HOTBILDER & RISKER FÖR VCS
2025 GENOMFÖRANDET
Sjunkande födslar (kräver utökat
samarbete speciellt i norra
regionen)

Barnläkarresurserna mycket bra
Positiv inställning till studerande,
(läkare och vårdare) höga poäng av
studeranden

Utrymmen

Kunden väljer en annan vårdinrättning

Hög kvalitet

Arbetsgruppernas fragmentering

Patientsäkerhet på hög nivå
Motiverad personal - hög arbetsmoral
Tvåspråkighet - språklärare
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En aktiv budgetdisciplin medförde ett positivt resultat trots att köptjänsterna för vården i andra inrättningar
överskreds med nästan 1,5 M€. En förklarande orsak till balansen kan vara den starkt sammansvetsade verksamheten med serviceområdet för kvinnor och barn. Genom aktiv uppföljning har man kunnat minska på
vårddagarnas genomsnittslängd för barnavdelningens vårdperioder.
Barnpoliklinikens resurser belastas av ej anmälda, uteblivna besök. Patienten eller i praxis
barnets förmyndarna meddelar ej polikliniken om annullerandet av fastställda besökstider. De facto betyder problematiken att cirka 170 andra barn årligen kunde erhålla vård i
snabbare takt.

Nedan utvalda centrala mål och ansvarsområdets
samt serviceområdets för barn och kvinnor gemensamma självutvärdering av måluppfyllelsen
vid slutet av oktober 2019. Denna sammanställda
utvärdering är naturlig p.g.a. att vården av barn och
familjer utgör en helhet och serviceområdet jämfört
med flera andra betjänar direkt ansvarsområdet för
barn:

Verksamheten för barn och kvinnor presenterades
för nämnden i samband med ansvarsområdet för
barn. Detta långt beroende på det djupt integrerade samhörigheten mellan dessa områden. Framtidsvisionerna korrelerar starkt mellan dessa enheter
och utvecklingen fokuseras på hela planerade välfärdsområdets barn och familjer. I och med H-bygget skapas ett allt bättre och nära samarbete med
barnpsykiatrin. Distanskonsultationerna kommer att
öka, redan nu har man fungerande samarbete med
Åbo universitetsjukhus.

- Vården i andra inrättningar tilltar inte (S)
- 99 % av kunderna är belåtna med den språkliga servicen (F)
- Den specialiserade sjukvården, primär- och socialvården är klara för den regionala integrationen 2020
(F) = förutsättningar skapas för att tillhandahålla en omfattande jour inom olika specialiteter
- Samarbetsavtal för utveckling och förverkligande av servicen har uppgjorts (F)
- Verksamheten styrs inte genom köer (S)
- Antalet Lean-projekt har ökat med 50 % (S)
- Distansmottagningar används på 10 polikliniker (S)
- Tillgången till e-tjänster utvidgas
- Köläget är bättre än på grannsjukhusen
- Processerna är beskrivna, och korrigerande åtgärder vidtas för att åtgärda riskerna i processerna
Nämnden uppskattar högt både ansvars- och serviceområdets mångsidiga beredskap att tackla de många
framtida utmaningarna, här som ett kompakt framgångsrecept:
MÅLSÄTTNING

Patientens och familjens erfarenhet av vården är unikt och skapar mervärde för patienten

OBLIGATORISKT Attraktionskraften (patienter, medarbetarem hälsovårdens skilda aktörer),
		förändringsattitydens förtydligande
MEDEL		
Kvalitet, patientsäkerheten, kvalitetsregister, resurserna, no harm centret,
		närmottagningarna
UTRYMMEN
TEKNOLOGIN

Närheten till enheter som omsköter barnsjukdomar, familjerum, vårdpersonalens synenergi
Distansmottagningar, distans- och videokonsultationer, webinarier

VERKSAMHET
		

Annulerade och ej anmälda uteblivna besök avskaffas genom utvecklande av
verksamheten (textmeddelanden, chat, buddyhealthcare)
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11. Psykiatriska ansvarsområdets och
serviceområdets verksamhet och
resurser - fortsatt uppföljning
Sjukhusets affektiva poliklinik, psykospoliklinik, psykogeriatriska poliklinik och akutpsykiatriska poliklinik sammanslogs 1.1.2019 till en teambaserad psykiatrisk poliklinik i syfte att bättre bemöta kundernas/
patienternas vårdbehov. Sammanslagningen var ett
steg mot remisslös verksamhet. Psykiatriska sjukskötarna på samjouren tar redan nu emot patienter
dygnet runt utan remiss och ansvarar för en telefonjour dygnet runt.

VCS fungerar tämligen normalt. Alla avdelningar
och polikliniker hade tillräckligt med vårdpersonal
och man hade 4 läkare på barnpsykiatrin, 2 läkare
på ungdomspsykiatrin och 5,5 läkare inom vuxenpsykiatrin
Den planerade remisslösa poliklinikverksamheten år
2019 kunde inte förverkligas på grund av den mer
eller mindre konstanta läkarbristen. Läkarbristen
avhjälptes åter via köpta läkartjänster/ konsulter av
deltidsnatur.

Ännu i april 2019 noterades på VCS hemsidor att
de psykiatriska poliklinikerna och avdelningarna på

Den stora utmaningen här utgörs av den bristande kontinuiteten - i stället för systematiskt
processutvecklande är man tvungen att ständigt tillgripa nödlösningar
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Problemet kunde avhjälpas via flera specialiserande läkare, men rekryteringen är nationellt svårt och tvåspråkigheten inom distriktet dämpar intresset ytterligare. Trots dessa problem så utfördes inom både ansvars- och
serviceområdena ett aktivt utvecklingsarbete: alla avdelningar kartlade tre nyckelprocesser, arbetsinstruktioner och kontrollistor för övriga processer utvecklades.

- I förnyandet av recept gick man helt in för ett elektroniskt arbetssätt
- Distansförbindelseutrustning (TV-mottagare, kameror mm) anskaffades till
avdelningar och polikliniken för att stöda internt och externt samarbete
- Med ringa resurser och i myllret av förändringar försökte man år 2019 förbättra
kvaliteten, tillgången, smidigheten och rättidigheten i vården

detta innebär utökad service hemma och bättre
konsultationsmöjligheter.

Verksamhetskostnaderna var i obalans i förhållande till intäkterna. Budgeten överskreds i fråga om
de interna kostnaderna och de köpta tjänsterna.
Kostnaderna för IT-tjänsterna ökade i synnerligen
omfattande grad, även så inom näringstjänsterna.
Personalkostnaderna överskreds på grund av köpta
läkartjänster, den tilltagna användningen av vårdservice-enheten och sekreterartjänsterna.

Nedan psykiatriska ansvars- och serviceområdenas
kompakta självutvärdering av verksamhetsplanens
centrala måluppfyllelse i slutet av november 2019
samt måluppfyllelsen för psykiatriska serviceområdets centrala utvalda bindande mål. Denna
sammanställda utvärdering är naturlig p.g.a. att
VCS-psykiatrin utgör en helhet och att serviceområdet jämfört med andra betjänar enbart psykiatriska
ansvarsområdet.

Psykiatrin kommer att få nya ändamålsenligare
utrymmen i H-huset år 2022. Före flytten till H-huset
vidtas utvecklingsåtgärder framförallt inom öppenvården. Poliklinikvården och öppenvården förstärks:

Mental- och missbrukarvården beredd på en integration (väntar på välfärdsamkommunen)
Remisslösa poliklinikverksamheten inleds (orsakad av bristfälliga läkarresurser)
Användningen av distanstjänster
(har kommit igång, Skype mm)
Vårdens tillgänglighet / Vårdgarantin
Kundbelåtenheten 4,4, / Kund-NPS 61
1-5 utvecklingsåtgärder på basen av kundresponsen ( ingen skriftlig dokumentation=bristfällig intern
kontroll)
Bokföringsperiodens resultat (öppenvårdbesöken -18% jämfört med BU 2019, vårddagarna +4 % jämfört
med BU 2019, intäkter och utgifter i obalans)
Sjukfrånvaron minskar
Utvecklingssamtal
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12. Serviceområdesvisa
utvärderingar under år 2019
12.1. Serviceområdet för sjukvårdens
stödfunktioner (HPY)

kunde ej uppnås, men detta p.g.a helt godtagbara skäl enligt nämnden. Obalansen mellan både
intäkter och kostnader blev tack vare även aktiva
sparågärder tämligen liten, nettoöverskridningen
enbart 35 757 €. Serviceområdets extraordinära resursallokering sker dessutom via operativa beslut på
VCS-nivå. Jämfört med tiden före HPY så var bl.a. förverkligandet av vårdpersonalens vikarieananslagsbudget nästan ständigt i obalans. Nu kan
HPY-resursernas användning styras genom övergripande behovsanalyser.

Nämnden noterar att serviceområdets verksamhet
under år 2019 åter har präglats av högklassig verksamhetsstyrning och ett ytterst omfattande målarsenal. Totalt hade HPY uppställt hela 71 nyckelmätare
för sin verksamhet! Dessa mål är uppbyggda på
VCS 2025 strategin, men modifierade för att optimera serviceområdets förmåga att betjäna de enheter
som beställer HPY-tjänsterna. Det uppställda
målet om att ”inkomster och utgifter är i balans”

Nedan utvalda centrala mål och deras måluppfyllelse för HPY 2019:
MÅL UPPNÅDDES VÄL

MÅL UPPNÅDDES EJ -DELVIS

Dikteringar renskrevs inom 5 dagar, skyndsamma
samma dag

Intäkter och utgifter ej i balans

Det fanns konstant minst 8 snabbvikarier på HPY/
HPY:s enheter

Influensavaccinationsgraden låg

E-serviceformer utvecklades flitigt (11 stycken)

Apotekets påfyllnadsprojekt uppfylldes till 67 %

Kundtillfredsställelseförfrågan till interna kunder

Erfarenhetsaktörsverksamheten kom ej igång inom
psykiatrin
Hemlinjens chat-funktion ej i bruk ännu
Läkemedelkostnaderna växte med 4 %

Sjukfrånvaron växte ej
Rekryteringen utvecklades (årsklocka,FB-sidor)
HPY-anställdas kompetensområden utvidgades
Avdelningsfarmaci i 9 vårdenheter
Antalet visstidsanställda under kontroll, vikariat > 2 år
förekommer ej / ytterst sällsynta
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Nedan serviceområdets egna samlade SWOT-analys om de delområden där man kan påvisa styrka eller kan
förbättra verksamheten. Till höger även de fortsatta utmaningar på vägen mot VCS 2025 strategins förverkligande:
STYRKOR BRA- UTMÄRKT

MÖJLIGHETER FÖR YTTERLIGARE FÖRBÄTTINGAR

Kostnadseffektiviteten

HOTBILDER & RISKER FÖR
VCS 2025 GENOMFÖRANDET

Hemlinjens verksamhet kan
utvidgas
Patienttransport- och serviTransparenheten
cerådgivarverksamheten kan
utvidgas
Gemensamma arbetssättjämställd- Samarbetet på landskapsnivå
t.ex vårdbranchens rekrytering
het och rättvisa
och vikarieförmedling, arkiv
mm.

Ansträngd budget, för små vikarieanslag
Vårdenheternas höga krav och ofta
med kort varsel – efterfrågan och
utbud ej alltid i balans

Sjukhusapotekets verksamhet av
hög klass- robotiken mm.

Gemsamma verksamhetsplaneringen
med läkaråren är bristfällig

Automatiska talidentifieringen

En tidsenligt personaldimensionering
saknas

Täta samabetet med regionens
högskolor

Rekryteringssvårigheterna

Kunniga förmän leder verksamheten

Personalens utmattning- personalbudgetens överskridning kontra tryggandet av patientsäkerheten

12.2.

Serviceområdet för diagnostik

Servicområdets centrala mål kan sammanfattas
enligt tabellen nedan:
MÅL UPPNÅDDES EJ -DELVIS

MÅL UPPNÅDDES VÄL
Patientfeedback ≥ 4,6

Tillgång på undersökningar inom rimlig tid 14

Klienternas språkliga rättigheter tryggas

Patientfeedback > 100/enhet

Det regionala samarbetet fördjupas och servicestyrningen av klienter effektiveras

Klienterna deltar aktivt i planeringen och utvecklingen
av verksamheten/ kundråd / erfarenhetsexperter

Uppdatering av processbeskrivningar vartannat år

Klienten och beställarna är nöjda med servicen

Lean filosofin som referensram

Sjukfrånvaron minskar med 5% (2019, -1,9%)

Regelbundna rekommendationsmätningar

Utvecklingssamtal hålls individuellt > 90%, grupputvecklingssamtal > 100%

Ständig uppföljning av den ekonomiska situationen, Löneutgifter ≤ de budgeterade lönerna
intäkter/utgifter, tar tag i avvikelser
Nedan serviceområdets kompakta analys av fjolårets positiva och negativa delområden:

14 För närvarande kommer konkurrensläget till uttryck på så sätt att RÖNTGEN allt för ofta utgör en hämmande faktor som försinkar vårdprocessen.
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Nämnden har bekantat sig med utrymmena för
PET-CT-verksamheten. Den nya PET-CT-röntgenapparaten togs i bruk i februari och målet för år 2019
var 400 undersökningar, förverkligandegraden
blev 82,5 %. Gradvis kommer undersökningarna att
utökas och målet kommer att var inemot 600 årliga
undersökningar.

Stora förändringar har skett speciellt inom serviceområdets resultatenhet kliniska laboratoriet.
Sammanslagningen av laboratoriet i Jakobstad var
utmanande via harmoniseringen av bl.a dataprogrammen. I början av mars 2020 överfördes hela
personalen till FIM LAB förutom sekretar-, stafettoch instrumentvårdspersonalen.
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13. Kvalitetsarbetet 2019 - årets
VSVD:s kvalitetsutmärkelse går
till utvecklingscentret för
patient- och klientsäkerhet
Kvalitativ vård baserar sig på vetenskapliga bevis och vården är smidig samt ges just in time. Patienten skall
ständigt ha en uppfattning hur hennes vård avancerar nu och hur den fortskrider i framtiden. Vården stöds av
moderna elektroniska tjänster.
Vasa centralsjukhus beviljades i fjol redan för femte gången kvalitetserkännande inom
ramen för det kvalitetsprogram som utvecklats för social- och hälsovården (SHQS).
Denna gång uppmärksammades speciellt de ständiga satsningarna på VCS för att
utveckla verksamheten.
Även den klassiska VCS förslagsverksamheten har fått en ny uppsving via intranets idebox: ”Målet är att förslaget ska kunna leda till en förbättring, en lösning, en åtgärd eller
en utveckling. Användbara förslag kan belönas”.
Under hösten 2019 inlämnades 10 förslag i ideboxen gällande bl.a. kundservicen, arbetsprocesser och personalens välmående.
Revisionsnämnden anser att grundandet Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerheten är ett
ypperligt exempel på kvalitetsauditeringens ovannämnda beröm gällande våra ständiga innovativa
utvecklingssatsingar. Därför tilldelas kvalitetsutmärkelsen för år 2019 till centret. Centrets framtida
betydelse för kvalitativ trygg patientvård inom VCS,
regionen och hela landet kommer att vara betydelsefull. Centret kommer att befästa VCS ställning som
nationell ledstjärna inom patientsäkerheten.

Sedan en lång tid tillbaka har sjukvårdsdistriktet
varit landets absoluta banbrytare inom patientsäkerhetsforskningen och –utvecklingen och har belönats för detta arbete i olika sammanhang. Redan år
2008 anställde VCS landets första patientsäkerhetskorrdinator. Under hösten 2019 grundade VSVD ett
Utvecklingscenter för klient- och patientsäkerheten.
Centret kommer att fungera som ett forskningscenter under ledning av en professor för patientsäkerheten. Professorns rekryteringsprocess är på gång.
Som en del av centret har VSVD startat ett No Harm
nätverk bestående av patientsäkerhetsexpertis
runtom Finland. Målet är att få ett nationellt utveckingscenter för patient- och klientsäkerhet till Vasa.

”PATIENT- OCH KLIENTSÄKERHETEN I FINLAND UTVECKLAS GENOM NATIONELLT FORSKNINGSSAMARBETE” (Svd-direktör Marina Kinnunen)
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14. Jämförande nationell verksam-		
hets- och produktivitetsdata
Nämnden framför traditionellt färsk nationell jämförelsedata gällande sjukvårdsdistriktets centrala
produktionssiffror år 2019 gällande andra sjukvårdsdistrikt/hela landet15 samt data om bl.a om den
viktiga produktivitetsutvecklingen. En helhetsanalys
av centrala skillnader och orsaker bör utgöra ett
återkommande tema som fullmäktge och styrelsen
årligen tar del av.

Remissförändringen, kundunderlaget och besöksandelen synes nästan oförändrad mellan 2018
och 2019. Vårdperioderna däremot med 8,2 % jämfört med 2018, minskningen av födslar blev mindre
än i landet i genomsnitt.

SJUKHUSENS JANUARI-DECEMBER 2019 JÄMFÖRT MED JANUARI-DECEMBER 2018				
SAMMANDRAG AV CENTRALA UPPGIFTER				

15 Se närmare: Mari Sjöholm ”SAIRAANHOITOPIIRIEN TAMMI-JOULUKUU 2019 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta” https://
www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikatsaukset
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SJUKHUSENS JANUARI-DECEMBER 2019 JÄMFÖRT MED JANUARI-DECEMBER 2018			
SAMMANDRAG AV OPERATIONER								

Variationerna på intäkts- och utgiftssidan bland sjukhusen 2019 varierade kraftigt. Bakomliggande orsaker
naturligtvis pågående strukturella förändringar. T.ex. för VSVD:s del utökades personalkostnaderna med 2 %,
dock skedde 2018 märkbar utlokalisering av närings- och städservicefunktionerna.
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SJUKHUSENS JANUARI-DECEMBER 2019 JÄMFÖRT MED JANUARI-DECEMBER 2018			
VERKSAMHETSINTÄKTER, VARAV FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER FRÅN MEDLEMSKOMMUNERNA (M€) VARAV
PERSONALUTGIFTERNA (M€)				

Från tabellen nedan noteras bl. att vårdpersonalens influensavaccinationstäckningen år 2018 var bland de
sämsta. Vissa mätare kräver en fördjupad analys för, men dylika kostnadseffektfullhetsjämförelser blir allt
viktigare då vi söker förbättringar i våra processer eller resursallokeringar.
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Den klassiska benchmarkinganalysen mellan centralsjukhusen påvisar att VCS 2018 inte klarar sig bra gällande produktiviteten16 . I tabellen nedan kan utläsas episodproduktivitetsförändringen (episod=vårdad patient)
2014-2018, ej god utveckling för VCS, jämför Karleby och Björneborg.

16 Källa THL Benchmarkingdatabasen.
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15. Utvecklandet av den interna
kontrollen
Under år 2019 har ordnandet av den interna
kontrollen fortskridit, men en övergripande dokumentbaserad återrapportering om hur konkret
lyckats med ordnandet av kontrollen, riskhanteringen och internrevisionen framgår ej från bokslutet
201917 . Enligt erhållna uppgifter uppgörs skriftliga
riskbedömningar enbart då ny verksamhet startas
eller verksamheten väsentligt ändras.

ansvarsområdena har systematiserats: överläkarna
rapporterar systematiskt på ledningsgruppernas
möten. I en ytterst turbulent verksamhetsmiljö
krävs dokumenterade förebyggande mekanismer
gällande verksamhetens tryggande samt snabb
styrförmåga i krislägen. En kort lista på omständigheter under fjolåret som kunde ha varit betjänta av
interna kontrollmekanismer framförs nedan samt
några grönmålade tydligt förbättrade delområden:

Nämnden anser dock att den sk. löpande verksamhetsbaserade återrapporteringen inom t.ex. inom
1. AKUTENS KAOS VID ÅRSSKIFTET 2019/2020. Situationen var en summa av flera omständigheter, men belyser vikten av förhands-planering vid exceptionella lägen. Rykte och
imagebilden skadas åtminstone tillfälligt.
2. PSYKIATRINS KRITISKA RESURSLÄGE 2019: Enligt bokslutet hade verksamhetsuppföljningen jämte rapporteringen tidvis brister inom vissa områden: ”Ledarskapet diskuterades
på förmannaforum, men ingen systematisk uppföljning/inget verktyg för rapportering
användes” (bokslutet s. 49, psykiatriska serviceområdet).
3. REKRYTERINGSPROBLEMATIKEN 2019: Av VCS-läkartjänsterna och -befattningarna i
läget 2.10.2019 var 21,6 % helt ofyllda18 . Från bokslutet 2019 kan utläsas: ”Serviceområdet för läkare och sakkunniga ansvarar för att det finns tillräckliga resurser av läkare och
sakkunniga på VCS19 ”. Nämnden undrar varför serviceområdet ej har uppställda mål och
mätare gällande bl.a. rekryteringen, den samlade resursbalansen etc. såsom andra serviceområden?
4. ÄGARSTYRNINGEN 2019: Utlokaliseringen av köks-, städ- och transportfunktionerna
samt vissa delar av ekonomitjänster och löneräkning blev i fjol dyrare än tidigare verksamheten i egen regi. Styrelsen och ägarstyrningssektionens recept för att hantera detta samt
uppföljningen av andra utlokaliserade funktioner?
5. INTERNREVISIONENS RESURSLÄGE 2019: Yrkesbenämningen för personen som omsköter internrevisionen har omändrats till controller med 50 % arbetskapacitet för internrevisionen. Controller- yrkesbenämningen är enligt revisionsnämnden ej idealisk för internrevisionens omskötsel och en 50 % arbetsinsats för är ej ändamålsenlig med tanke på interna
kontrollens behov och betydelse inom VCS och den planerade välfärdssamkommunen.
- Distriktsdirektörens månatliga verksamhetsrapportering till styrelsen utgör
i dag ett ypperligt kontroll- och styrinstrument.
- Vid de veckovisa enhetsvisa uppföljningsmötena behandlas i dag konstant
balansen mellan verksamheten och resurserna.

17

”Riskhanteringen är ej sammankopplad med verksamhetsplaneringen varmed man ej vid planeringen av verksamheten dokumenterar de
hot och möjligheter som berör uppnåendet av mål (eller sparåtgärder)”. Källa: SHQS upprätthållandeauditeringsrapporten 17.6.2019.
18 Källa: KT Kommunarbetsgivarnas statistisk 2.10.2019 ”Sjukhusens läkare, arbetskraftssituationen”. Radiologin och psykiatrin är de mest
utsatta specialiteterna.
19 VCS-serviceområdena omfattar de resultatenheter som producerar tjänsterna.
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16. Kort realtidsanalys om det
dagsaktuella läget per 28.4.2020
Den högaktuella coronapandemin försvårar
målstyrningen långt framöver. Dimensionen av
verkningarna är oklar men bromsar nog genomförandet av VCS 2025 strategin tillsammans med den
hastigt försämrade kommunalekonomin20. Sjukvårdsdistriktet meddelade 8.4.2020 om inledandet
av samarbetsförhandlingar med personalen. En
väsentlig del av VCS planerade verksamhet lider av
covid -19 pandemin och klientbesöken har minskat. Den 16 mars 2020 införde Finlands regering
ett undantagstillstånd som är för närvarande i kraft
till den 13.5.2020. Undantagstillståndet förorsakar
väsentliga konsekvenser för sjukvårdsdistriktets
verksamhet, ekonomi och personal samt för bl.a.
tidsfristerna som fastställts för den icke-brådskande
vårdens genomförande.

på förebyggande hälsofrämjande processer. Idealet
är att välfärdssamkommunen kan komma igång i
samband med färdigställandet av det nya H-huset
år 2022. Nya H-husets byggande avancerar trots
pandemikrisen.
De kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalen
gällde till utgången av mars 2020 och för tillfället
pågår intensiva förhandlingar om nya kollektivavtal.
Om en arbetskonflikt skulle utbryta, så har styrelsen
utsett en kommitté med mandat att föra förhandlingar om strejkrelaterade ärenden och besluta om
verksamhetsfrågor.
Revisionsnämnden noterar att sjukvårdsdistriktet nu
hamnat att omvärdera eller stoppa delar av planerad verksamhet för pågående år p.g.a. coronapandemin. Målsättningar enligt VEP 2020- 2023 måste
omprioriteras och fokus ställas på säkerställandet av
verksamheten under gällande undantagstillstånd.
Pandemiledningsgruppen sammanträder varje
dag och både interna och externa informationen
fungerar väl.

Beslutsfattandet om välfärdssamkommunen erhålls
sannolikt inom sommaren 2020. Detta skapar länge
förväntade möjligheter att optimera den regionala
social- och hälsovårdsproduktionen. Harmoniseringen och integrationen kommer att ta flera år i
anspråk, men beslutsfattandet och resurserna i den
nya välfärdsamkommunen kan nu fokuseras allt mer

Enligt revisionsnämndens uppfattning har distriktets operativa ledning i rask takt genom
fungerande krisledarskap väl omskött VCS-verksamhetens upprätthållande under våren
2020.
20 ”Pengarna i kommunerna är slut och därför börjar kommunerna genomdriva strukturreformer på egen hand. Det betyder att kommunerna
föregriper vårdreformen. Allt fler har börjat tvivla på att det går att reformera social- och hälsovården i en enda stor reform. Tidgare prognostiserades att social- och hälsovårdsreformen är färdig år 2021 gällande lagarna och 2021-23 fastställs som övergångperiod. Jag tror att vi talar
om år 2022 för lagarna och 2023-24 för övergången”. (tf. svd-direktör Göran Honga i tidskriften Kommuntorget 3.12.2019
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17. Bokslutsiakttagelser
Nämnden tar tagit del av den externa revisorns slutrapportering och delger vidare till fullmäktiges kännedom
följande generella granskningsobservationer :
• De bindande anslagen för den egna verksamheten överskrider den av fullmäktige uppställda nivån med
2.253.456,32 €, medan de bindande anslagen för finansieringen och investeringarna ligger inom
den av fullmäktige uppställda nivån.
OBSERVATION: budgeten får inte överskridas utan anslag av fullmäktige.
• Offentlighetsprincipen vid vissa lönesättningsprocesser har varit bristfällig.
OBSERVATION: lönesättningsmekanismen ska utföras enligt offentlighetsprincipen.
• Principerna för allmänt påseende och delgivning av tjänsteinnehavarbeslut har till vissa delar varit
bristfällig. VSVD:s hemsida bör utformas enligt KomL bestämmelser, t.ex. revisionsnämndens protokoll ska
införas.
OBSERVATION: KomL § 108, §109 och § 140 mom 2 bör efterföljas.
• Verksamhetsberättelsen bör uppfylla kraven för upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse21 .
OBSERVATION: uppskattningen om den sannolika ekonomiska utvecklingen saknades
från verksamhetsberättelsen22 .

21 Se närmare ”Bokföringsnämndens kommunsektion Helsingfors 2.5.2017 ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE” https://www.kommunforbundet.fi/sites/default/files/media/file/Bokslut-och-verksamhetsberattelse-2017_0.pdf
1) Verksamhetsberättelsen ska innehålla en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen särskilt med tanke på ekonomin. Uppskattningarna av den kommande utvecklingen bör vara välgrundade och de grunder som uppskattningarna bygger på bör anges, liksom även
viktiga osäkerhetsfaktorer. Av de faktorer som gäller grunderna specificeras de som kommunen eller samkommunen kan påverka och de som
det inte finns möjligheter att påverka
2) Verksamhetsberättelsen ska med beaktande av omfattningen av kommunens och kommunkoncernens verksamhet och dess struktur
innehålla en balanserad och heltäckande uppskattning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra omständigheter
som påverkar utvecklingen av verksamheten.
3) Enligt bokföringslagen ska nyckeltal och andra uppgifter om miljön anges i verksamhetsberättelsen. Bokföringsnämndens kommunsektion
har utfärdat en allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner. Om kommunen utarbetar en mer omfattande, särskild miljörapport, ska det nämnas i verksamhetsberättelsen.
4) I verksamhetsberättelsen lämnas dessutom information enligt 3a kap. i bokföringslagen om bekämpning av korruption och mutor samt
om respekt för mänskliga rättigheter. Informationen lämnas i den utsträckning som krävs för att konsekvenserna av den bokföringsskyldiges
verksamhet ska kunna förstås (2017).
22 VSVD-styrelsen beslöt 27.4.2020 § 62 att bokslutet 2019 kompletteras sålunda att coronapandemins inverkan på verksamsamhen 2020
införs som ett texttillägg i distriktsdirektörens översikt i bokslutet 2019, kap. 3.1.1, sidan 4.
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18. Slutkommentaren och
underskrifter
Slutbedömningen: I sin grunduppgift har sjukvårdsdistriktet lyckats väl. Beröm och stort tack tilldelas alla
parter som kämpade för tryggandet av den omfattande jouren dygnet runt och lyckades.
Nästa etapp, välfärdssamkommunen, väntar på fastställande under sommaren 2020.
Revisionsnämnden bedömer att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar samkommunfullmäktige fastställde år 2019 till väsentliga delar har uppnåtts.

Denna berättelse ger vi till samkommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens 121 § som en bedömning av förverkligandet av de av fullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin år 2019.
Vasa, den 28 april 2020
Revisionsnämnden för Vasa sjukvårdsdistrikt

Kjell Heir, ordförande 					

Bengt Kronqvist, viceordförande

Ulla Salmenheimo-West					

Ulla-Maj Salin

Jan Ray							

Kristina Vesterback
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BILAGA 1.
BEHANDLINGEN AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2018 INOM VSVD SAMT NÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NULÄGET/ REKOMMENDATIONERNAS FRAMSKRIDANDE (FÄRGERNA: GRÖNT= OK = ,
GULT =MELLANLÄGE, MOT BÄTTRE / SÄMRE = , RÖTT = EJ OK, SKALL FÖRBÄTTRAS = )
Utvärderingsberättelsen kommentarer behandlades av VSVD-styrelsen 28.10.2019 § 165 enligt svarstexten
nedan. KOMMENTAR = antingen revisionsnämndens textsvar eller/och trafikljus som reflekterar utvecklingen
från 2018 till 2019 eller t.o.m. 2020.
1) Revisionsnämnden är förvånad över det att bokslutet 2018 i sin rapportering helt utesluter en mellananalys av VCS 2025 programmets år 2018 fastställda nya mätbara mätare och målnivåer. Nya VCS 2025 måltavlans uppföljning är värd en separat kontinuerlig utvärdering i bokslutet.
STYRELSENS SVAR: Programmet VCS 2025 har vidareutvecklats för att rapporteringen hädanefter ska vara
tydligare. Rapporteringen för år 2019 följer fortfarande den tidigare modellen, men redan vid halvårsstrecket
har man separat lyft fram hur målnivåerna i programmet har förverkligats.
KOMMENTAR: Mätbarheten har tydligt förbättrats, även rapporteringen bättre. Dock efterlyste revisionsnämnden här även en förbättrad strategisk helhetspejling i bokslutet, ej enbart ”året som gick pejling”.
2) Efter en jämförande jämförelse av styrprocesser runtom landet bland sjukvårdsdistrikten noterar revisionsnämnden att de uppställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen är högklassiga och det är
utmärkt att man ständigt söker förbättringar genom omvärlds-analysering.
STYRELSENS SVAR: I enlighet med kvalitetssystemet vill vi ständigt utveckla och utvärdera kvaliteten i vår
verksamhet.
KOMMENTAR: Kvaliteten på mål allt bättre och konkreta, verksamheten påvisar kvalitativa resultat goda
inom flera delområden.
3) Nämnden ställer frågan om ansvarsområdenas målstyrningsmekanism och synkronisering med VCS 2025
strategin kan förbättras och målens mätbarhet konkretiseras?
STYRELSENS SVAR: Under år 2019 har man förtydligat både målen och mätarna i programmet VCS 2025. Antalet mål har minskats och mätarna har förtydligats genom att komplettera dem med gränsvärden. Verksamheten inom serviceområdena uppföljs med dessa gemensamma mätare. Dessutom har man också strävat
efter att utveckla målstyr-ningsmekanismer för ansvarsområdena, samtidigt som man gjort upp egna mätare
för dem.
KOMMENTAR: Från och med år 2020 har även ansvarsområdena egna mål, gott så. Medan ekonomiska utmaningarna är centrala, önskar revisionsnämnden att den i VCS 2025 fastställda produktivitetsuppföljningen
logiskt och konkret omfattar och förpliktar även ansvarsområdena.
4) Nämnden rekommenderar att de i verksamheten uppställda strategienliga centrala målen kontinuerligt
följs upp varvid beslut om nödvändiga styrinsatser/korrigeringar kan göras under budgetåret och dokumenteras i samband behandlingen av mellanbokslut.
STYRELSENS SVAR: Målen uppföljs kontinuerligt. Tjänstemannaledningen i organisationen sammankommer varje tisdag till en lägesöversikt där man följer upp målupp-fyllelsen. I september hölls en gemensam
utvecklingsdag för styrelsen och tjänstemannaled-ningen, där man systematiskt behandlade både målen i
verksamhetsplanen och målen i programmet VCS 2025. Tillika så fastställde man vem/vilka som ansvarar för
och bekräftar att målen har uppnåtts i slutet av året.
KOMMENTAR: Nämnden noterar ovanskrivna med tillfredsställelse. Strikt taget borde dock de bindande målens uppföljning under året ske skriftligt dokumenterat och behandlat av styrelsen och gärna fullmäktige.
5) Av de 42 bindande rapporterade mätbara verksamhetsmässiga och ekonomiska målen ovan uppnåddes
helt tjugo (48 %), femton uppnåddes ej (35 %) och sju målsättningar uppnåddes delvis eller nöjaktigt (17 %).
Både inför fullmäktige och styrelsen bindande målen förekom icke fullbordade mål.
STYRELSENS SVAR: Året var utmanande och många åtgärder har vidtagits för att måluppfyllelsen nästa år
bättre ska kunna säkerställas.
KOMMENTAR: Måluppfyllelsegraden långt analogisk med år 2018. Frågan är delvis anknyten till svaga mål
som varit svåra att följa upp, men de facto har även uppföljningen haltat. Nämnden efterlyser svar på styrelsens löfte om att ” många åtgärder har vidtagits för att måluppfyllelsen nästa år bättre ska kunna säkerställas”.
Har säkerställandet under år 2019 inneburit en dokumenterad aktiv uppföljning?
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6) Nämnden efterlyser en fördjupad analys om varför de bindande målens förverkligandegrad år 2018 klart
försämrades. De bindande målens samlade analys kunde innehålla en bedöm-ning av ledarskapets måluppfyllelse på VCS- och serviceområdesnivå.
STYRELSENS SVAR: En del av de mål som hade uppställts för år 2018 kunde inte uppnås på grund av orsaker
som vi inte kunde påverka, en del mål ställde till utmaningar, i synner-het de mätare som var personalrelaterade. Då det gäller de ekonomiska mätarna måste ledarskapet se till att uppföljningen görs med tätare
mellanrum, och det här kommer att påbörjas redan från och med början av år 2019. Dessutom vidtog man
åtgärder för att främja personalens tillfredsställelse i arbetet. Det skulle viktigt att få ett ställningstagande om
huruvida den frivilliga integrationen i VSVD ska genomföras nu efter att lagstiftningen inte kunde ros i hamn,
eftersom det här skulle bidra till att förtydliga strategin.
KOMMENTAR: Nämnden relaterar här till sin kommentar svar under punkt 5. Bindande målen bör gälla primärt mål som själv VSVD kan uppfylla.
7) Nämnden anser att även serviceområdenas måluppställning och -uppföljning framöver bör innehålla rapportering om de bindande ekonomiska målens utfall som en del av balanced scorecardmekanismen. Finns
det ett behov att balansera både målmekanismen och målvolymerna mellan serviceområdena? De fastställda
bindande målnivåerna som gäller serviceområdena kräver en analogisk exakt återrapportering i bokslutet.
STYRELSENS SVAR: Serviceområdena är av olika storlek både gällande antalet verksamhetsmässiga enheter
och antalet olika yrkesgrupper, varvid målantalen kan ha varierat. Målen och mätarna i programmet VCS 2025
har förtydligats under innevarande år. Mätarna har förtydligats genom att komplettera dem med gränsvärden och genom en minskning av antalet mätare. Serviceområdena fastställer de åtgärder som bör vidtas för
att målnivån ska uppnås. Serviceområdena avger en detaljerad responsrapport om hur de bindande målen
har uppnåtts.
KOMMENTAR: Styrelsen påtalar helt korrekt att VCS 2025 uppdateringen förtydligar och förenklar målstyrningen avsevärt via ringa antalet tydliga målmätare. Dessa mätare belyser dock ej fullständigt den omfattande VCS 2025 strategins förverkligande, varvid strategins kontinuerliga mellanutvärdering blir ett allt viktigare
styrinstument som påvisar effektfullhetens framskridande parallelt med enskilda bindande målmätare.
8) Nämnden rekommenderar fortsatt utvecklingsarbete gällande serviceprocesserna och processmätarna.
Processerna saknar specificerade mål och mätare i en sådan form att de genuint skulle användas till att de
facto styra arbetet. Processernas gränsytor måste även granskas för att patientprocesserna kan göras smidiga
mellan enhetsgränserna. STYRELSENS SVAR: Under hösten 2019 ska man stegvis ta i bruk ett nytt verktyg
för processbeskrivning på VCS. Verktyget kommer att göra det möjligt att öppet publicera processer för valda
personer i en publiceringsmiljö, vilket avsevärt kommer att främja arbetet i gränssnittet. Det här förutsätter
dock att man i gränssnittet använder sig av ett processbeskrivningsverktyg som hör till samma programvarufamilj. Ett mål för den kvalitetsledning som årligen synas internt i samband med syneförrättningen av
processerna blir att fastställa nyckeltal och målnivåer för processerna.
KOMMENTAR: Processarbetet har avancerat.
9) Glädjande nog minskade antalet sjukfrånvarodagar från 16 dagar (2017) per anställd till 15,4 dagar i fjol.
Utvecklingen berodde delvis på de utförda bolagiseringarna.
STYRELSENS SVAR: Förmännen följer kontinuerligt med sjukledigheterna och handlägger dem i enlighet
med programmet för tidigt stöd.
KOMMENTAR: Utvecklingen har fortgående varit positiv och sjukfrånvarodagarna har minskat.
10) Digitaliseringen måste i rask takt utarbetas till konkreta förverkligandemål som man inom VCS genom
den påbörjade digitala vägkartan visionerar fram. Medan IT allt mer tränger in specialsjukvårdens framtid,
bör bl.a. IT-direktörens medverkande och konstanta medlem-skap i VSVD:s centrala ledningsgrupper förstärkas. Är det tillräckligt att en IT-direktör ansvarar för de massiva framtida ITC-utmaningarna?
STYRELSENS SVAR: Sjukvårdsdistriktet har anställt en regional IT-direktör och dess-utom har vi en planerare,
vars huvudsakliga uppgift är att utveckla de tjänster som anknyter till digitalisering.
KOMMENTAR: Utvecklingen går mot nätverksbaserat samarbete bland social- och hälsovårdens samtliga
aktörer både regionalt och nationellt. Konkreta framsteg kan nås inom de närmaste åren.
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11) Nämnden efterlyser en konkret handlingsplan som en del av VCS 2025-programmet för att motverka
köpserviceutgifternas tillväxt. Detta är viktigt även för att trygga VSVD:s konkurrenskraft och serviceutbud
enligt VCS 2025. I helhetsekonomiska jämförelser placerar sig VSVD runtom medelvärdet för sjukvårdsdistrikten. Den stora risken och hotbilden utgörs av den generella tillväxten av köpservicetjänster, detta speciellt
gällande befolkningen inom distriktets norra region.
STYRELSENS SVAR: Vi har vidtagit omfattande utvecklingsåtgärder för att få bukt på köptjänsterna. I synnerhet i den norra delen av distriktet har man satsat på utvecklandet av närservicen. Och trenden verkar ha
utjämnats. Men vi håller planenligt på att utveckla närtjänster som ska tillhandahållas av den specialiserade
sjukvården i hela sjukvårdsdistriktet. Tyvärr så skapar centraliseringsförordningen en press på verksamheten
som för i riktning mot en ökad användning av köptjänster.
KOMMENTAR: Tillväxtrenden har avtagit berörande de övriga sjukhusen, men ökat ytterligare berörande
universitetsjukhusen. Totalt överskreds köptjänsterna med 12,3 M€.
12) Revisionsnämndens förnyelseutmärkelse år 2018 går till serviceområdet för öppenvården för den bästa
mätbara måluppfyllelsegraden för fjolåret.
STYRELSENS SVAR: Inget svar.
KOMMENTAR:
13) Under tiden tills psykiatrin flyttar till Sandviken 2022 så förväntar sig nämnden att man bygger upp en
handlingsplan för genomförandet av de obligatoriska förnyelseåtgärder man visionerat fram under år 2018.
STYRELSENS SVAR: Den psykiatriska verksamheten utvecklas kontinuerligt samtidigt som man förbereder
sig på flytten till Sandviken.
KOMMENTAR: Utvecklingsarbetet pågår men påverkas nog av resursbristerna inom psykiatrin. Roparnäsområdets framtid och försäljning är en stor utmaning.
14) Riskhanteringen och den interna kontrollen bör samordnas till en konkret del av den strategiska och
årliga budgetprocessen.
STYRELSENS SVAR: Vi har tillsatt en arbetsgrupp för riskhantering, där den interna kontrollens perspektiv
också har involverats. Ledningsgruppen för samkommunförvaltningen sammanträder regelbundet med
denna arbetsgrupp.
KOMMENTAR: Riskhanteringruppens tillsättande utvidgar en helhetsorienterad riskhantering och intern
kontroll. Nämnden förväntar sig se resultat härav i bokslutet för år 2020.
15) Revisionsnämnden har haft en ständig uppföljning av internrevisionens resurser inom VSVD. Nämnden är
oroad av att den tidigare vakansens relativa arbetsinsats tydligt nedbantats och den nuvarande ansvarspersonens yrkesbenämning ej förbättrar internrevisionens status och trovärdighet.
STYRELSENS SVAR: Yrkesbenämningen och resurserna har justerats under år 2019.
KOMMENTAR: Yrkesbenämningen har ändrats till controller med en 50 % arbetsinsats för riskhanteringen
och interna kontrollen. Nämnden anser att denna yrkesbenämningen ej är korrekt och arbetsinsatssatsningen otillräcklig med tanke på VCS 2025 utmaningarna.
16) Den strandade vård- och landskapsreformen fortskrider nu som en österbottnisk vårdre-form. Distriktets
strategiska styrprocess och målsättningsmekanism har tydligt förbättrats via den färska uppdateringen av
VCS 2025 programmet och dess mätare. Totalt sett och med beaktande av primärt vårdtillgången, kundtillfredsställelsen, produktivitetsutvecklingen, det nationellt haltande reformläget samt det negativa ekonomiska slutresultatet så anser nämnden att helhetsresultatet är helt godtagbart.
STYRELSENS SVAR: Inget svar.
KOMMENTAR: Året 2019 kan sammanfattas som ett helt lyckat år: VCS beviljades 1.1 2020 beviljades status
som sjukhus med omfattande jour dygnet runt och grunden för samkommunen för Österbottens välfärdsområde murades och H-husets byggande påbörjades.
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BILAGA 2.

		

Revisionsnämnden 19.9.2017 § 6, bilaga /1

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

1. REVISIONSNÄMNDENS UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER
Revisionsnämnden är fullmäktiges arbetsorgan, vars uppgift är att bedöma om fullmäktiges vilja och fastställda mål har förverkligats till den grad att den politiska styrningen anses fungera. Revisionsnämnden kan
framföra tolkningar om verksamhetens ändamålsenlighet på basen av sina enhets- och fältbesök, intervjuer
med ansvarspersoner, kundförfrågningar och jämförande nationell benchmarking.
Om revisionsnämndens lagstadgade centrala uppgifter har stadgats i KomL 14 kapitel, VSVD:s förvaltningsstadga och i anvisningen för intern kontroll och god ledning och förvaltning.
Enligt KomL 122 § skall revisionsnämnden:
1) bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta
beslut om,
2) bedöma hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i samkommunen/-koncernen och hur verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt,
3) bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om samkommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning,
4) se till att granskningen av samkommunen och dess dottersammanslutningar samordnas,
5) övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna
för fullmäktige,
6) för styrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltnings-stadgan samt till
budget för utvärderingen och granskningen.
Enligt KomL 125 § bereder nämnden revisorernas berättelse till fullmäktige enligt nedan:
Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde
(redovisningsskyldig). Om samkommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet/åsamkad skada ej är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken
mot den redovisningsskyldige. Anmärkning kan inte riktas mot fullmäktige.
Revisionsnämnden inhämtar en förklaring av den som saken gäller samt styrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning,
revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. När fullmäktige godkänner bokslutet ska fullmäktige
besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

2. UTVÄRDERINGENS PRECISERING
Utvärderingar utförs på olika sätt beroende på sammanhang och syfte. Utvärdering är en systematisk
undersökning av en aktivitets värde och betydelse, en värdering av aktiviteten utifrån organiserat arbetsätt.
Avsikten med en utvärdering att ta reda på om en insatt och genomförd åtgärd gör någon skillnad och hur
nyttig och effektivt slutresultat det ger.
Revisionsnämndens systematiska utvärdering producerar information till fullmäktige om hur man nått målsättningarna eller om verksamheten och resultaten har tangerat målsättningarna. Utvärderingen strävar till
att minska osäkerhet, förbättra verksamhetens effektfullhet och beslutsfattande, stöda förändringsprocesser
och stimulera till förbättring av resultat. Utvärderingens avsikt är att objektivt och kritiskt analysera vidtagna
eller planerade åtgärder, deras verkställighet och effektivitet i relation till fastställda mål.
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VSVD:s framgångsrika verksamhet förutsätter att distriktet producerar sina prestationer maximalt ekonomiskt, produktivt och effektfullt. Man kan skilja på två frågeställningar:
1)
2)

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

Effektfullheten mäter relationen mellan producerade tjänster och patienternas/kundernas behov. Med effektfullhet avses serviceprocessernas förmåga att skapa önskade verkningar gällande t.ex. patienternas hälsotillstånd eller kommunkundernas belåtenhet med den årliga köpservicen.
Bild 1. Om relationen mellan anvarsområdenas (serviceområdena och de redovisningsskyldiga organen/
tjänsteinnehavarna) självutvärdering / interna kontroll och revisionsnämndens utvärderingsarbete (källa:
Hakulinen m.fl. 2005):

3. UTVÄRDERINGSARBETETS UTFÖRANDE OCH TYNGDPUNKTER
Utvärderingsfunktionens primära mål är att:
1) producera information om utfallet/utfallsgraden av de målsättningar fullmäktige fastställt och
2) systematiskt förädla väsentlig information vidare för att stöda fullmäktiges strategiska styrning och indikera möjliga korrigeringbehov
Klassiska utvärderingsområden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Måluppfyllelse, effekter
Insatta resurser (personal, ekonomi, kompetens)
Yttre och inre förutsättningar
Möjliga handlingsalternativ
Problemformulering, målen
Verksamhetens inriktning
Styrkor och svagheter
Attityder och värderingar
Genomförande

Revisionsnämnden preciserar sitt utvärderingsarbete via sina årliga utvärderingsprogram, som innefattar
olika valda utvärderingsområden/-objekt och tidsmässiga datum för revisionsnämndens möten. Målet är att
VSVD:s verksamhet till centrala delar utvärderas under fastställd utvärderingsperiod. En kontinuerlig riskbedömning och omvärldsförändringar kan förorsaka justeringar i planen. De av fullmäktige fastställda årliga
målsättningarna utvärderas separat varje år. Om fullmäktige önskar att något projekt upptas som utvärderingsobjekt, så bör målet definieras som ett årsmål.
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4. UTVÄRDERINGSMETODEN
Utvärderingen utförs som multifasetterad utvärdering, som betyder hörande av de parter som förverkligar
och genomför servicetjänsterna och de parter som brukar servicetjänsterna: t.ex. VSVD:s förtroendevalda,
förmän och personal, sakkunniga och patienter samt representanter för den regionala hälsovården. Utvärderingen sker främst via intervjuer, enhetsbesök och ömsedig dialog, skriftliga enkäter mm. Vid utvärderingen
används både kvantitativa och kvalitativa kriterier.
I syfte att förbättra och fördjupa utvärderingssessionernas effektfullhet maximeras användningen av jämförelsematerial både på förhand och i efterhand (t.ex. nationella databaser, sjukvårdsdistrikt- och ERVA-områdesvisa analyser, kvalitetsauditeringar, VSVD:s egen trenduppföljning i tid gällande verksamhetens nyckeltal
och VCS 2025 programmets stegvisa utfallsresultat).

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

6. UTVÄRDERINGSPLAN FÖR ÅREN 2017-2020

23 ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENA utvärderas årligen i övergripande form, men uppdelas även årligen på specifika områden, genomborrande processer som preciseras i aktuell årsplan, t.ex. medicinska specialiteter.
24 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
25 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
26 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
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BILAGA 3.
MÖTESPROGRAM FÖR REVISIONSNÄMNDEN UNDER PERIODEN 2019
HÖSTPERIODEN 2019:
29.8.2019 1.
		
		
2.
3.

DISTRIKTSDIREKTÖRENS OCH CHEFSÖVERLÄKARENS ÖVERSIKT AV LÄGET OCH
PRODUKTIONEN MM. UNDER PERIODEN 1-8.2019, BUDGET-ARBETET 2020 I RELATION
TILL VCS 2025-STRATEGIN
BDO AUDIATORS ARBETSPROGRAM FÖR REVISIONSÅRET 2019
REVISIONSNÄMNDENS ARBETS- OCH MÖTESPROGRAM 2019-2020

26.9.2019 1. MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDETS MÅL OCH VERKSAMHET 2019
2. REVISIONSNÄMNDENS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2020
24.10.2019 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN, MÅL OCH VERKSAMHET 2019
13.11.2019 SAMARBETSMÖTE MED ERVA-OMRÅDETS REVISIONÄMNDER I ÅBO
28.11.2019 1. PRESTATIONS- OCH RESURSBALANSEN, JÄMFÖRELSE ÖVER TID OCH NATIONELL
		 JÄMFÖRELSEDATA, KÖPSERVICEVOLYMEN
2. FORTSATT UPPFÖLJNING AV PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDETS RESURSER OCH
		SERVICEFÖRMÅGA
3. OFGR-REVISORNS MELLANRAPPORT 1/2019
4. INTERNREVISIONENS OBSERVATIONER /ARBETSPROGRAM 2019-2020
		
VÅRPERIODEN 2020:
23.1.2020 1. SERVICEOMRÅDESVISA VERKSAMHETSANALYSER: SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER OCH
		DIAGNOSTIKCENTRET
2. UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2019 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH
		UPPLÄGGNING
3. FASTSTÄLLANDE AV NÄMNDENS MÖTESDATUM FÖR VÅREN 2020
27.2.2020 BOKSLUTET 2019: EN ÖVERGRIPANDE REDOGÖRELSE AV EKONOMIN, MÅLSÄTTNINGARNA OCH
ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENAS NYCKELRESULTAT FÖR ÅR 2019
23.3.2020 ANNULERAT MÖTE P.G.A CORONALÄGET I LANDET
28.4.2020 1. GODKÄNNADE AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2019
2. OFGR-REVISORNS RAPPORTERING OCH BEHANDLINGEN AV REVISIONSBERÄTTELSEN 2019
14.5.2020 OPTION FÖR FORTSATT BEHANDLING AV UTVÄRDERINGS- ELLER REVISIONSBERÄTTELSEN
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Vasa sjukvårdsdistrikt, revisionsnämndens
UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE
för år 2019
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