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1. INLEDNING

Österbottens Sote-hus tryggar specialsjukvårdsservicen i landskapet Österbotten och
sammanför de till primärvården och socialvården hörande tjänster som tillhandahålls
i Vasatrakten under samma tak. I Sote-huset tillgodogör man sig av ett integrerat och
multiprofessionellt servicesystem, med längre öppettider, för att främja både
verkningsfullheten och kostnadseffektiviteten. Arbete pågår i regionen för att man ska
kunna stärka konkurrenskraften samt lansera ett integrerat servicesystem och en
kundorienterad verksamhet. Dessa mål kan också tydligt skönjas i programmet VCS
2025 där man uppställt följande mål:

- Den bästa klientupplevda kvaliteten i Finland
- En sänkning av nettokostnaderna inom specialsjukvården med 11 %.
- En bättre beredskap för integrationer inom social- och hälsovården

En verklig integration av servicesystemet i landskapet Österbotten kräver att det
finns ett SOTE-hus i Österbotten för att man ska kunna producera kundorienterade
tjänster för befolkningen i regionen på ett effektivt och mångprofessionellt sätt, utan
att förglömma servicestyrning och tjänster med låg tröskel. Nybyggnationen kallas
Österbottens SOTE-hus, eftersom man i huset kommer att tillhandahålla riktade
specialsjukvårdstjänster för hela landskapet och samtidigt placera många
primärvårdstjänster i Vasanejden under samma tak. I SOTE-huset kommer man
konkret att inhysa såväl landskapets och privatsektorns primärvårds-,
specialsjukvårds- och socialvårdstjänster under samma tak. Verksamhetsmässigt
kommer funktionerna i Sote-huset att integreras med de funktioner som tillhandahålls
på jouren. Sote-huset kommer att spela en betydelsefull roll i det arbete där man
utvecklar service och kompetens som tillhandahålls av ett s.k. "virtuellt sjukhus" för
att man i allt större utsträckning ska kunna ge vården och tjänsterna hemma hos
patienterna.

Genom att placera primärvårdens undervisningshälsocentral i SOTE-huset skapas
det en synergifördel för den utbildning och praktik som erbjuds läkare i grund- och
specialiseringsfasen. Det här medför att mångprofessionaliteten bättre kan tas i
beaktande i planeringen av den undervisningsenhet för socialområdet som redan
förverkligats i Vasa. Det här är av central vikt i rekryteringen av de mest kritiska
personalgrupperna inom social- och hälsovården. Den behovsutredning där man
kartlade vilka av Vasa stads funktioner inom social- och hälsovården ska placeras i
SOTE-huset godkändes i Vasa stadsstyrelse 20.10.2014.

Planeringen av Österbottens Sote-hus pågår hela år 2017 med den målsättning att
byggnationen ska kunna påbörjas år 2018, för att Sote-huset ska vara uppfört till
midsommaren 2021, och hustekniken vara inkörd och huset klart vid årsskiftet 2021-
2022.

1.1 Bakgrund	och	behov	

Inom de närmaste åren kommer social- och hälsovårdssystemet i Finland att
genomgå en oerhörd förändring. Det nuvarande systemet, där ansvaret för
ordnandet av servicen ligger på kommunerna, kommer att förändras såväl i fråga om
organiseringsansvar som i fråga om serviceproducerande organisationer. Denna
reform är nödvändig i och med att befolkningen blir allt äldre och
försörjningsförhållandet försvagas. I landskapet Österbotten tilltar antalet över 75-
åringar med cirka 50 % innan utgången av år 2030. Betraktat från ett social- och



hälsovårdperspektiv påverkar den allt äldre befolkningen de tjänster som
tillhandahålls med offentliga medel på två sätt. För det första minskar
skatteintäkterna då de stora årskullarna går i pension, varför man i fortsättningen
måste kunna vårda patienterna med färre resurser än tidigare. För det andra ökar
servicebehovet i och med den åldrande befolkningen, varför det totala
servicebehovet bland befolkningen också tilltar. Med tanke på regeringens sparmål
är det synnerligen viktigt att produktiviteten och verkningsfullheten inom social- och
hälsovårdsbranschen blir bättre.

Inom social- och hälsovården utgör fastighetskostnaderna enbart en bråkdel av
totalkostnaderna i jämförelse med driftskostnaderna, och i framtiden kommer
fastighetskostnaderna att minska alltmer i förhållande till driftskostnaderna. Då
kostnadseffektiviteten och produktiviteten ska förbättras får driftkostnadshanteringen
en central roll. Å andra sidan får fastigheterna inte ställa begränsningar för
bruktagningen av moderna, innovativa verksamhetssätt, varför också fastigheterna
måste förnyas för att de ska stöda de nya verksamhetsmodellerna.

Produktionen av Social- och hälsovårdstjänsterna i Finland är sektoriserad, samtidigt
som samarbetet mellan primär- och specialnivån eller social- och hälsovården inte
bedrivits i tillräcklig omfattning. Kommunernas hälsoväsende har ansvarat för
hälsovårdsservicen på basnivån, sjukvårdsdistrikten för den specialiserade
sjukvården och kommunernas socialväsende för socialservicen. Tio procent av den
del av befolkningen som använder flest tjänster står enligt undersökningar för cirka
80 procent av kostnaderna inom social- och hälsovårdsservicen. Enligt forskning
använder framförallt den del av befolkningen som behöver många tjänster olika
social- och hälsovårdstjänster i kors. I och med att befolkningen blir allt äldre kommer
korsanvändningen av tjänsterna att öka alltmer, eftersom äldre personer under sina
sista levnadsår ofta använder sig av både socialväsendets boendetjänster och olika
hälsovårdstjänster. Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att integrera det
nuvarande servicesystemet för att klientförhållandena, servicehelheterna och
vårdstigarna ska kunna ledas effektivare och mer verkningsfullt över nuvarande
verksamhetsgränser.

Den strukturreform som genomförs i samband med vårdreformen gör det lättare att
integrera servicesystemet än vad det nuvarande decentraliserade ansvaret för
ordnandet av tjänster möjliggör. I Österbottens område kommer ansvaret för
ordnandet av social- och hälsovård, vilket för tillfället innehas av 15 kommuner och
Vasa sjukvårdsdistrikt, innehas av en landskapsorganisation. Det att ansvaret för
ordnandet av servicen innehas av en aktör främjar i sig inte integrationen av
tjänsterna, utan närmast demonterar tidigare förvrängda drivfjädrar, reducerar
organisationsgränser och möjliggör en faktisk integration. Om inga konkreta
förändringar görs i verksamheten kan ingen egentlig integration av servicen
genomföras, varför produktivitets- och verkningsfullhetsmålen inte heller kan uppnås.
En av de mest konkret åtgärderna i främjandet av integrationen är att man nu
koncentrerar de verksamhetsformer som tidigare varit separat belägna till en och
samma fastighet, där klienter vid behov vårdas mångprofessionellt över de
traditionella verksamhetsgränserna.

I och med strukturreformen och den valfrihet som klienterna ges i samband med
vårdreformen öppnas en del av de offentligt finansierade social- och
hälsovårdstjänsterna för en konkurrens mellan privata och offentliga
serviceproducenter. Klienterna får en direkt valfrihet i fråga om hälsovårdstjänster på
basnivå och munhälsovård genom att de kan registrera sig hos antingen en privat



eller offentlig serviceproducent. Därutöver kommer utvalda åtgärder på specialnivå
att öppnas för en klientsedelsmarknad, där såväl privata som offentliga
serviceproducenter kan fungera som aktörer.

Den konkurrens som valfriheten för med sig förutsätter att den offentliga
serviceproduktionen stärker sin konkurrensförmåga, vilken omfattar förutom
produktivitets- och verkningsfullhetsperspektiv även planering av mer
kundorienterade verksamhetsmodeller än för tillfället. Byggnationen av Österbottens
nya Sote-hus gör det möjligt att erbjuda olika, mångsidiga tjänster på ett och samma
ställe, vilket skapar en konkurrensfördel i relation till mindre aktörer. Då klienten i
fortsättningen själv väljer vårdgivare bör klienternas önskemål få en mer betydelsefull
roll än normalt i planeringen av Sote-huset. Då verksamheten bedrivs i en fastighet
kan exempelvis förlängda öppettider som värdesätts av klienterna erbjudas
kostnadseffektivare än tidigare, vilket igen avsevärt kommer att minska på de
kvadratmetrar som behövs i serviceproduktionen, eftersom produktiviteten hos de
kvadratmetrar som används av klienter kan höjas. Det är också viktigt att förbättra
tillgången på tjänster genom att få ett slut på vårdköerna, för att klienterna inte ska
registrera sig hos privata serviceproducenter som kan erbjuda en bättre tillgång till
vård på ett läge som ligger mera centralt med tanke på de övriga ärenden som
landskapsbona ska uträtta.

Trots att den omfattande jouren upphör verkar det enligt utredningsmännens
rapporter som om profilen för specialsjukvårdsservicen i Vasa kommer att förbli
tämligen oförändrad. I och med att förlossningarna förblir i Vasa tryggas också den
operationsberedskap som upprätthålls dygnet runt, varför jourförordningen inte
påverkar serviceproduktionen i Vasa i någon anmärkningsvärd utsträckning. Även
planerna om centraliseringen av den specialiserade sjukvården kommer enligt
utredningsmännens rapporter att påverka den specialiserade sjukvårdsservicen i
Vasa enbart en smula, eftersom operationsantalen överskrider de flesta av de
minimikrav som fastställts i samband med utredningarna, men också bland annat för
att de canceroperationer som enligt riktlinjerna ska centraliseras redan nu har
centraliserats till andra sjukhus. För att den nuvarande serviceprofilen ska kunna
bevaras i Vasa även i framtiden måste effektiviteten, verkningsfullheten och
kvaliteten i vården ligga åtminstone på samma nivå som på de sjukhus som har
omfattande jour. Det är med tanke på det här utvecklingsbehovet som Österbottens
Sote-hus skapar en god grund att bygga på.

1.2 Vilka	konsekvenser	får	Österbottens	Sote-hus	för	landskapet?	

Österbottens Sote-hus kommer att säkerställa att det finns kundorienterade, effektiva
tjänster i landskapet. Då Österbottens Sote-hus står färdigt har ansvaret för
ordnandet av social- och hälsovården överförts från kommunerna till landskapen.
Landskapets affärsverk producerar de tjänster som inte omfattas av valfriheten. De
nuvarande öppenvårdstjänsterna inom primärvården bolagiseras. I Österbottens
Sote-hus kommer man att bedöma vårdbehov och planera vård samt tillhandahålla
vårdavdelningstjänster.

Enligt nuvarande vetskap ska servicenätet i landskapet Österbotten planeras så att
det finns en bedömnings- och vårdplaneringscentral (social- och hälsovårdscentral) i
den södra, mittersta och norra delen av landskapet. Österbottens Sote-hus kommer
att bemöta enbart det mittersta områdets behov på basnivån och hela landskapets



behov av specialiserad sjukvård. Sote-huset kommer att spela en betydande roll i
egenskap av utvecklare av tjänster som upprätthålls på ett "virtuellt sjukhus" och som
kompetensutvecklare för att vården och servicen i allt högre grad ska kunna föras
hem till patienterna.

1.3 Framtida	visioner	och	mål		

Visionen med Österbottens Sote-hus:

- Alla de viktigaste tjänsterna med tanke på klienterna ligger nära, är
lättillgängliga, samtidigt som de anhöriga tas i beaktande vid uppförandet
av lokalerna.

- Friska och fungerande utrymmen för klienter och personal.
- Sote-huset gör det möjligt att skapa fungerande processer för klienter –

för att bistå detta arbete introduceras ett verksamhetsstyrningssystem.
- I Sote-huset skapas det en effektivitet i verksamheten genom en rationell

centralisering av funktioner, samtidigt som de sparkrav som fastställdes i
programmet VCS 2025 kan slutföras.

- Yrkespersonerna får goda konsultationsmöjligheter och
mångprofessionellt samarbete möjliggörs, vilket underlättar rekrytering
och resursallokering

- För att förbättra kostnadseffektiviteten kommer Sote-huset att bestå av
multianvändbara, förvandlingsbara och långt standardiserade utrymmen
och flexiblare tidtabeller, vilket möjliggör en hög beläggningsgrad.

- Vid planeringen av Sote-huset och den verksamhet som bedrivs i huset
ska digitalisering, teknologi, och ICT tillgodogöras maximalt i syfte att
skapa ett s.k. intelligent sjukhus.

Behovet av en nybyggnation är kännbart. För tillfället använder man sig av lokaler
som medför hälsorisker för personalen. Det här påvisades i den s.k. RISKIS-
kartläggning som genomfördes tillsammans med Arbetshälsoinstitutet. På flera
enheter börjar situationen vara kritisk, eftersom man ständigt är tvungen att placera
personal i tillfälliga utrymmen.

Genom bruktagningen av Sote-huset söker man efter få till stånd en effektiv
utrymmesanvändning men också en minskning av personalen. Genom en
centralisering kan man minska sårbarheten i verksamheten och behovet av vikarier.
Med ett mångprofessionellt arbetssätt som omfattar yrkespersoner inom primär-,
special- och socialvården kan man snabbare uppnå ett bättre slutresultat med tanke
på klienten.

Med hjälp av nybyggnationen kan den psykiatriska vården inhysas i samma helhet
med de övriga specialiteterna och stödtjänsterna. Det här innebär en avyttrande av
alla fastigheter i Roparnäs. Det är den här förändringen som möjliggör en stor del av
de minskningar som är förknippade med utrymmesanvändningen och besparingarna
i personalkostnaderna. Minskningarna i utrymmesanvändningen berör även
vårdavdelningsverksamheten och den polikliniska verksamheten.

De andra besparingar som uppnås är följande:
- man undviker uppvärmningskostnader, städning och övervakning av

tekniskt sett ineffektiva utrymmen



- man undviker en kommande utrymmessanering som kostnadsmässigt
närmar sig ett nybygge (el, vvs och nät speciellt kostsamma)

- man undviker fastighetsskatt och försäkringspremier för en onödigt stor
fastighet

- man kan inbespara på kostnader som föranleds av transport av mat och
driftsmaterial mellan Sandviken och Roparnäs

- man inbesparar på kostnader som föranleds av transport av personal och
patienter mellan Sandviken och Roparnäs

- man undviker ineffektiv verksamhet genom en användning av utrymmen
som stöder verksamhets- och processeffektivitet

1.3.1 Planeringsprinciper

Planeringen av Sote-huset bygger på följande huvudprinciper som styr
verksamheten, byggnationen och utrymmeslösningarna:

· En integrerad serviceproduktion där mångprofessionalitet tillgodogörs och
med vilken verkningsfullheten och produktiviteten samt kostnadseffektiviteten
i verksamheten främjas

· En integration av den specialiserade sjukvården, primärvården och
socialvården

· En kundorienterad och effektiv verksamhet som säkerställer att Sote-huset är
konkurrenskraftigt på marknaden

· En bättre tillgång än för tillfället genom längre öppettider
· I huvudsak enkelrum för patienter
· En minskning av vårdplatser
· En starkare öppenvård
· Förebyggande av att servicebehovet bland befolkningen tilltar med hjälp av

en serviceintegration, tjänster med låg tröskel och en bättre patientstyrning
· Förverkligande av en princip om ett besöks – så långt som möjligt
· Utrymmen och verksamhet som utgår från ekologiskhet, energieffektivitet och

hållbar utveckling
· Moderna och effektiva logistiklösningar
· Ett intelligent och ”trådlöst” sjukhus
· Multianvändbara utrymmen som kan förändras – beredskap inför utvidgnings-

och reduceringsbehov
· Mottagningsutrymmen som allokeras direkt till klientarbetet och s.k. back-

office-lösningar som stöder såväl en integration av servicen som en avsevärd
höjning av beläggningsgraden i mottagningsrummen

· En smidig resursanvändning
· En miljö som stöder trivsel, välbefinnande, tillfrisknande och rehabilitering
· Ett tätare samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn samt

samanvändning av utrymmen
· Tillgängligheten i utrymmena
· Tillräckliga trafik- och parkeringsarrangemang för klienter och anställda



Med de nya verksamhetsmodellerna kan man tillhandahålla en smidig,
högklassig och rättidig servicehelhet och effektiv verksamhetsproduktion där man
utgår från patientens behov. Med en effektivare serviceproduktion samt en mera
omfattande och effektivare användning av ICT och övriga teknologiska lösningar
kan produktionen ökas och verkningsfullheten förbättras.

I Sote-huset centraliseras såväl funktioner som person-, utrymmes och
utrustningsresurser. Genom centraliseringen kan man skapa mera omfattande,
verksamhetsmässiga helheter (t.ex. en storpoliklinik), samanvända utrymmen
och apparater effektivare, minska på onödiga överflyttningar och
patientförflyttningar samt förtydliga och förbättra patientstyrningen både inom
sjukhuset och inom det övriga servicesystemet. Därutöver blir det lättare att
organisera den logistik och de stödfunktioner som behövs till stöd för
kärnfunktionerna.

I framtiden kommer patienterna att skickas hem snabbare än tidigare. Den
elektiva verksamheten igen kommer att tillhandahållas enbart som poliklinisk
verksamhet/öppenvårdsverksamhet eller dagkirurgisk verksamhet, eftersom man
kommer att tillgodogöra sig av en vårdcentral och ett hemsjukhus. Till
dagsjukhuset/vårdcentralen kan man centralisera patientvård och diagnostiska
undersökningar som kan verkställas under ledning av skötare. I och med
hemsjukhuset kan sjukvården tas hem till människor i en större utsträckning än
tidigare. Den elektiva vårdavdelningsverksamheten minskar kontinuerligt. På
vårdavdelningarna är det tänkt att man ska vårda enbart plötsligt insjuknade eller
patienter som genomgått elektiva ingrepp, vars livsfunktioner måste stabiliseras
och uppföljas i över 24 h.

1.3.2 Klienternas önskemål

I planeringen av Österbottens Sote-hus har man utgått från en kundorienterad
verksamhet. Klienter har erbjudits möjlighet att delta i en kundrådsdag, vilket
resulterade i en resolution som gav planeringen viktigt basmaterial. I det här
stycket beskriver man koncist vad som lyfts fram i den resolution som har
anslutits till behovsutredningen som bilaga 1.

Enligt resolutionen bör klienter involveras också i framtida planeringsgrupper där
man dryftar utrymmeslösningar. Vid planering av utrymmen och skyltning bör
man beakta tillgänglighet, olika klientgrupper och deras specialbehov. Klienterna
önskade att det ska finnas tillräckligt med enkelrum, där även anhöriga kan
övernatta vid behov. Även i övrigt önskade man att besökstiderna ska vara så
flexibla som möjligt. För klienter är det viktigt med skyltning och att det är lätt att
hitta dit man är på väg, vilket kan lösas till exempel med kartor/planritningar som
kan ges till klienter eller med hjälp av mobila appar och servicerådgivare.
Servicepunkten borde finnas på ett synligt ställe och information om
servicepunkten borde finnas tillgängligt. Insatser bör vidtas gällande parkering
och bussförbindelser samt gällande utveckling av olika servicelinjer. Parkeringen
borde vara avgiftsfri.

Rent allmänt borde det råda en lugn stämning i huset och vårdhändelserna borde
ske i bakgrunden utom syn. En butik önskades som stödtjänst där man kunde
köpa bl.a. mindre hjälpmedel. Ett apotek och bra bespisningsmöjligheter är



viktiga. Dessutom önskade man sig en möjlighet att reservera bl.a. tider via
informationen/servicepunkten. Ett bibliotek kunde fungera som stöd för sökning
av information om sjukdomar även för patienter. Ett stilla rum, läsrum, musikrum
kunde främja trivseln och lugnet. Det borde finnas ett patienthotell på sjukhuset.

Öppettiderna kunde förlängas och utvidgas till vardagskvällar och veckoslut.
Dessutom ville man ha en möjlighet att reservera tid till polikliniker på elektronisk
väg. Telefonrådgivningen ska vara fungerande och därutöver borde man ha ett
återringningssystem. Ankomsten till polikliniker kunde finnas i ett och samma
utrymme, men väntrummen kunde vara en aning mindre cellutrymmen. Patienter
kunde kallas in till mottagningar också med nummer. Samarbetet mellan olika
polikliniker borde löpa smidigt. Också mentalvårdspolikliniken kunde vara
belägen på samma plats, utan att glömma säkerhetsaspekterna.
Missbrukarservicen kunde befinna sig i samma hus, men helst med en separat
ingång. Det koncept som är förknippat med mentalvårdsservicen borde i sin
helhet befinna sig på samma plats. Tjänster som tillhandahålls av den tredje
sektorn och erfarenhetsexperter borde tillgodogöras.

Distanstjänster kunde på ett övervägt sätt tillgodogöras efter patientens förmåga.
Exempelvis en del av kontakterna kunde skötas elektroniskt. Kommunikation,
upplysning och en holistisk, smidig vård lyftes upp som viktiga kvalitetsfaktorer då
vården betraktades som en helhet. Den fortsatta vården av patienten bör
ombesörjas. Ett bra bemötande, åhörande och en närvaro lyftes fram som
synnerligen tunga argument.

1.3.3 Huvudlinjer gällande ICT och digitalisering

Syftet med de digitala, tekniska och ICT-lösningarna i Österbottens Sote-hus är
att skapa ett s.k. intelligent sjukhus där man tillhandahåller högklassiga tjänster
för klienterna och där verksamhetsmiljön och -modellerna stöder det effektiva
arbete som utförs av yrkespersoner. I Sote-huset kommer man att integrera flera
funktioner som för tillfället fungerar separat, varför man i lösningarna måste ta i
beaktande i synnerhet hur man ska kunna skapa enhetliga verksamhetsmodeller
och -system. Därutöver ställer den strukturreform och den valfrihet som
klienterna får i samband med vårdreformen egna krav på systemen.

De system som används i den operativa verksamheten i Sote-huset (bl.a. hälso-
och sjukvårdens patientdatasystem, socialvårdens klientdatasystem,
laboratorietjänster och bilddiagnostiska tjänster) kommer att standardiseras och
integreras för att patienternas uppgifter automatiskt ska överflyttas från system till
system och således finns till vårdpersonalens förfogande i realtid. Vid
utvecklandet av system kommer man också att beakta att de ska fungera
tillsammans med den framtida landskapsorganisationen och i tillräcklig
omfattning med de system som används av privata aktörer. Därutöver ska
personalhanteringen (löneutbetalning och arbetsplanering), ekonomitjänsterna
och verksamhetsstyrningssystemen (bl.a. logistik-, utrymmesreservations- och
uppföljningssystem) förenhetligas och integreras för att den ska bistå en
uppföljning och ledning av verksamheten i realtid. Målet är att bland annat
planeringen av personalresurserna ska kunna göras på basis av efterfrågan, att
tids- och utrymmesreservationssystemen stöder den kommande back-office-
modellen samt att utrymmena används optimalt och att logistiksystemen
(lokalisering av apparater och utrustning samt styrning av personer och varor)
maximerar resursanvändningen. För att effektivera dessa system kan man i



repetitiva basfunktioner tillgodogöra programrobotar. Dessutom kommer man att
utveckla systemen så att de stöder engångsinloggning (single sign on/ smartkort)
och beaktar automatiskt beviljade användarrättigheter.

Med hjälp av ICT och digitalisering strävar man efter att effektivera personalens
verksamhet och fokusera arbetstiden på kundarbete som ger mervärde, vilket
också effektiverar patientströmmarna i Sote-huset. Utöver att effektivera
personalens och organisationens verksamhet ska man även utveckla system
som gör det möjligt för klienter att använda sig av elektroniska tjänster. Med e-
tjänster kan man minska klientvolymen och förenkla personalprocesserna bland
annat med hjälp av elektronisk kommunikation och elektroniska blanketter.
Dessutom kan man med hjälp av elektroniska vårdbedömningar och
vårdhänvisningar komplettera handläggandet av de kontakter som tas till det
kommande kontaktcentret. För de elektroniska tjänsterna behöver man också
införa självbetjäningsautomater som kan tillgodogöras med hjälp av klienternas
egna mobila apparater. Målet är att det här systemet ska hjälpa klienten att ta sig
fram i Sote-huset under hela besöket, från hemmet till att klienten hittar till den
rätta mottagningen.

I och med vårdreformen kommer de nya landskapen att svara för organiseringen
av den enhetliga informationsförvaltningen och de enhetliga ICT-tjänsterna,
varför Sote-huset efter berednings- och realiseringsfasen kommer att utrustas
med landskapets enhetliga system. Vasa sjukvårdsdistrikt medverkar i det
informationssystemsprojekt som är förknippat med vårdreformen (UNA) där man
arbetar med att skapa enhetliga kriterier för de system som ska tas i bruk i
landskapen och på vilka landskapen sedan ska basera sina slutliga system. I det
arbete som utförs i syfte att utveckla dessa system följer man nära med det
nationella utvecklingsarbetet, såsom utvecklandet av informationsleden, Kanta-
tjänsten samt servicepaketen. Under övergångsperioden behövs det en separat
integrationslösning för att man effektivt ska kunna tillgodogöra de nuvarande
systemen. Det här förutsätter att alla de system som används i de funktioner som
överflyttas till Sote-huset blir definierade och att de viktigaste systemen som
bistår en effektivering av verksamheten i Sote-huset och som ska integreras med
varandra blir valda. De egenskaper som saknas i de nuvarande system, såsom
engångsinloggning, e-tjänster för klienter och förändringar som berör
verksamhetsmodeller ska implementeras i systemen i en så omfattande grad
som möjligt i samband med integrationen. Därutöver ska man i samband med
övergångsperioden anskaffa enhetliga arbetsredskap (bl.a. bärbara datorer och
telefoner) som också stöder den föränderliga verksamheten och de
utrymmeslösningar som berör back- och front-office-verksamheten.

De digitala, tekniska och ICT-lösningarna i Sote-huset har som mål att stöda en
kostnadseffektiv verksamhet och skapa besparingar som emellertid realiseras
först på längre sikt. I och med t.ex. vårdreformen förväntas antalet system som
används i Sote-huset minska avsevärt i jämförelse med både det nuvarande
läget och det läge som råder under övergångsperioden, men det här kommer
uppskattningsvis att infalla under åren 2023-2028. Med hjälp av de nya ICT- och
övriga teknologiska lösningarna strävar man efter att uppnå en produktionsökning
på 10 %. Helhetsmässigt strävar man efter att uppnå de ekonomiska målen som
fastställts för Sote-huset genom att minska det nuvarande antalet system, radera
extra eller överlappande apparater och tillämpningar, frigöra personalens
arbetstid för patient- och vårdarbete samt överföra uppgifter/ansvar för
egenvård/rehabilitering till patienter/klienter.



Bild 1.

1.3.4 Läkemedelsförsörjning och öppet apotek

Läkemedelsförsörjningen i Sote-huset ska så långt som möjligt planeras så att den
tid som vårdpersonalen använder till läkemedelslogistik ska kunna minskas genom
kostnadseffektiva automationslösningar för att de resurser som detta frigör ska kunna
användas effektivare i det egentliga vårdarbetet. Utgångsmässigt är det tänkt att
läkemedelslogistiken upphör där läkemedelsadministreringen tar vid.
Läkemedelslogistiken i Sote-huset tillhandahålls till behövliga delar som en
centraliserad tjänst som omfattar hela huset. Planerna och beräkningarna kan göras
mera konkreta då ICT-planerna framskrider och då man vet hurdana
användargränssnitt som kan genomföras och hurdana automationstillämpningar som
kan förverkligas i byggnaden. Även inom läkemedelsbehandlingen söker man efter
patientsäkerhetsfrämjande, kostnadseffektiva automationslösningar, men till exempel
förverkligandet av en princip som bygger på Closed Loop Medication kräver lika
mycket av ICT-systemen som en egentlig läkemedelsautomation.

Förutom att utveckla läkemedelsbehandlingen på de enheter som vårdar patienter i
Sote-huset strävar man också efter att kunna bistå den läkemedelsbehandling som
sker då patienter överflyttas till öppenvården. I den här frågan har man tillställt ett
förslag till Fimea om inrättandet av ett nytt öppet apotek i anslutning till Sote-huset.
Med de tjänster som ett öppet apotek tillhandahåller kan man säkerställa att bland
annat de patienter som överflyttas till öppenvården har en bra tillgång till läkemedel
genast då de ska lämna sjukhusområdet och på så sätt kan man stöda en obruten,
planenlig läkemedelsbehandling.



2. VERKSAMHETSBESKRIVNING

I vårdreformens anda kommer Österbottens Sote-hus att inhysa somatiska och
psykiatriska specialsjukvårdstjänster, primärvårdstjänster och socialvårdstjänster.
Därutöver kommer Sote-huset att inhysa informations- och stödfunktioner samt
funktioner såsom apotek, affär/kiosk och restaurang/café som drivs av privata
aktörer. Förutom landskapets funktioner kan huset också inhysa privata tjänster

Kärnservicen i Österbottens Sote-hus har indelats i fyra helheter:

· Vårdavdelningar som omfattar avdelningar som tillhandahåller somatisk
specialsjukvård och avdelningar som tillhandahåller service på basnivå

· En storpoliklinik som omfattar polikliniker på specialnivå och tjänster på
basnivå

· Mentalvård och missbrukartjänster som omfattar både öppen och sluten
vård

· En vårdcentral som omfattar dialys, skopierings- och dagavdelningstjänster

De nuvarande volymerna för de funktioner som ska överflyttas till Sote-huset
beskrivs i bilden nedan.

Bild 1: De funktioner som överflyttas till Österbottens Sote-hus och deras volymer år
2016 i enlighet med den nuvarande organisationsstrukturen. Obs! Den
enhetsindelning som ska användas i Sote-huset motsvarar inte den nuvarande
organisationsstrukturen.

2.1 Sammanfattning	över	de	funktioner	som	ska	koncentreras	till	
Sote-huset		

Genom att utveckla verksamhetsmodellerna och -processerna i samband med
förändringen kan man främja förutom verkningsfullheten även effektiviteten i
verksamheten (inkl. kvalitet och patientsäkerhet). Specialitetsobundna
vårdavdelningar och standardiserade, samanvända mottagningsrum med
nödvändiga s.k. back office-utrymmen gör verksamheten på vårdavdelningarna
smidig och effektiv. Vårdcentralen plockar en del av vårdavdelningarnas volym.
Genom att tillgodogöra ICT och andra tekniska lösningar kan man såväl effektivera
verksamheten som utöka patienternas möjligheter att delta i den egna vården.



Bild 2: De tjänster som ska inhysas i Österbotten Sote-hus enligt den preliminära
planen

Nedan finns en funktionsspecifik plan om hur verksamheten ska organiseras i Sote-
huset. Då de patientströmmar och verksamhetsmodeller som är förknippade med
Sote-huset ses över tillsammans med aktörer som flyttar till huset kommer man att
kunna identifiera allt fler möjligheter att samanvända utrymmen och resurser, vilket
kommer att främja verkningsfullheten och effektiviteten i verksamheten.

2.1.1 Vårdavdelningar

Den vårdavdelningshelhet som planerats för Sote-huset omfattar 4
specialsjukvårdsavdelningar och 2 avdelningar på basnivå, vilka sammanlagt
förfogar över 145 vårdplatser. Med tanke på synergifördelarna är det viktigt att
avdelningarna är belägna i nära anslutning till varandra och högst på två olika
våningar. Avdelningar som är belägna i nära anslutning till varandra möjliggör en
smidigare användning av vårdavdelningskapaciteten och personalresurserna.

Den smidiga användningen av vårdavdelningskapaciteten bistås av enkelrum som
exempelvis under epidemier tillfälligt kan användas som dubbelrum. Också i
samband med tillfälliga toppar av efterfrågan kan rummen temporärt användas som
dubbelrum. Med detta i åtanke bör avdelningar också tillfälligt kunna indelas i mindre
moduler under tider av tilltagen efterfrågan. Användningen av enkelrum på
vårdavdelningar minskar antalet sjukhusrelaterade infektioner och främjar således
patientsäkerheten, gör det möjligt att genomföra vård- och rehabiliteringsåtgärder
utan några onödiga överflyttningar, vilket förbättrar trivseln och patientens
engagemang för vården samt förbättrar dataskyddet.

Då det gäller personalen möjliggör centraliseringen av avdelningarna ett
specialitetsöverskridande och mångprofessionellt samarbete.
Utrymmesanvändningen på vårdavdelningarna kan också effektiveras genom att
man kan tillgodogöra de gemensamma åtgärdsrummen som avdelningarna förfogar
över. Merparten av patientrummen byggs så standardiserade som möjligt, då ett
ringare antal rum kräver specialutrustning. Rummen planeras så att de också kan
användas för besök av mottagningstyp och rehabilitering i patientrum.

I samband med att den nya vårdavdelningshelheten tas i bruk behöver man nya
verksamhetsmodeller bland för att förtydliga inskrivnings- och
utskrivningsprocesserna samt patientlogistiken för att verksamheten ska kunna



optimeras effektivare än tidigare. De tekniska förändringar och den processutveckling
samt bortlärning från gamla tillvägagångssätt och anammande av rehabiliterande
arbetssätt som måste genomföras på alla avdelningar kommer att inta en nyckelroll.

Vårdavdelningarnas placering i Sote-huset gör det möjligt för läkarna att effektivt
förflytta sig vertikalt från mottagningarna på storpolikliniken till vårdavdelningarna. Å
andra sidan är det en mycket lång väg från vårdavdelningarna till operationssalarna,
uppvakningen och diagnostikservicen, varför man vid planeringen bör fokusera sig
på en struktur som möjliggör snabba förflyttningar.

I framtiden ska antalet vårdavdelningar och vårdtiden i sin helhet i mån av möjlighet
minskas än mera. Betraktat från den åldrande befolkningens perspektiv måste
hemvården och utskrivningen fungera om behovet av vård på bäddavdelningar ska
kunna minskas.

2.1.2 Storpoliklinik

För att verksamheten på storpolikliniken ska kunna utvecklas måste
patientindelningen (triage)/patientstyrningen, samanvändningen av utrymmena och
resurserna samt det mångprofessionella samarbetet vidareutvecklas. För att bemöta
den konkurrens som valfriheten för med sig måste man i verksamheten förbereda sig
på att också utvidga öppettiderna till kvällar och veckoslut.

I den verksamhet som bedrivs på storpolikliniken förverkligar man i praktiken den
integration av bas- och specialnivån som utgör kärnan i vårdreformen. Tack vare de
utvecklade konsultationsmöjligheterna kan klienternas servicebehov oberoende av
nivå tillfredställas så långt och högklassigt som möjligt under ett och samma besök.
Det här betyder att mottagningarna inom den traditionellt separerade bas- och
specialnivån samlas till en helhet där klienten får den service som hon behöver på ett
smidigare sätt än tidigare. Med tanke på klientens regelbundna
kontrollaboratorieundersökningar bör det finnas en separat och optimalt belägen
mottagning i Vasa centrum.

En av de viktigaste egenskaperna på denna storpoliklinik som har mottagningar för
olika specialiteter samt mottagningar på basnivån är att mottagningsrummen är
multianvändbara. I stället för att ha egna arbetsrum för enskilda yrkespersoner
övergår man i stället till en smidig användning av mottagningsrum, vilket kräver ett
elektroniskt reserationssystem för att beläggningsgraden ska kunna optimeras. För
att säkerställa att mottagningsrummen blir multianvändbara måste utrymmena på
storpolikliniken planeras så att mottagningsrummen med hjälp av mellandörrar kan
sammanslås så smidigt som möjligt för att de ska lämpa sig för varierande
mottagningsmodeller. Exempelvis mottagningar på basnivå ska vara lämpade för en
mottagningsverksamhet som är skötarledd, där en läkare kan erbjuda konsultation till
en sjukskötare som tar emot 3-4 patienter. Förutom mottagningsrum behövs också
ett tillräckligt antal åtgärdsrum samt mötes- och samtalsrum för såväl personalens
behov som för patientändamål. För de s.k. back-office-utrymmena behöver man ett
tillräckligt antal av olika arbetsutrymmen och tysta telefon- och dokumentationsrum
där dataskyddet är tryggat.

2.1.3 Mentalvårds- och missbrukartjänster



I Sote-huset är den servicehelhet som omfattar mentalvårds- och
missbrukartjänsterna indelad i psykiatriska vårdavdelningar och i mottagningar som
finns i anslutning till storpolikliniken och som är till för den vuxna befolkningen. Den
psykiatriska akutjouren förblir en del av den övriga jourverksamheten som
tillhandahålls dygnet runt. Mottagningar för barn och unga samt barnpsykiatriska
avdelningstjänster placeras utanför Sote-huset i ett familjecenter och närmare
barnens och ungdomarnas normala livsmiljö. Förvaltningen för dessa funktioner
placeras emellertid i det nya Sote-huset.

Bäddavdelningsvården inom mentalvårds- och missbrukarservicen består av en
helhet som omfattar en ungdomspsykiatrisk akutavdelning, en akutavdelning för
vuxna samt en vård- och rehabiliteringsavdelning, där varje avdelning är indelad i
separata slutna och öppna moduler. Vid planeringen tar man i beaktande olika
säkerhetsaspekter men också det faktum att det ska vara lätt att förflytta sig från
jouren till avdelningen. Därutöver kommer det i anslutning till jouren att finnas ett rum
för dygnet runt uppföljning, samtidigt som man i anslutning till Sote-huset bygger en
missbrukaravdelning för tillnyktrings- och avgiftningsvård av vuxna.

Tyngdpunkten i servicen flyttar sig alltmer mot öppna tjänster som tas hem och
tillhandahålls dagtid. Öppenvården inom mentalvårds- och missbrukarservicen
erbjuds i mottagningsrum på storpolikliniken. Mottagningsverksamheten i sig ställer
inte några stora specialkrav på utrustningen i utrymmena. Den polikliniska
verksamheten sker i anslutning till de övriga mottagningarna på specialnivån och
tjänster med låg tröskel erbjuds i anslutning till allmänläkarmottagningarna.
Vårdbedömningarna görs i det nya Sote-huset, men vården kan också förverkligas
närmare klienten.

2.1.4 Vårdcentral

Vårdcentralen består av dialys-, skopierings- och dagavdelningsverksamhet, varifrån
patienterna normalt utskrivs under ankomstdagen. Verksamheten är skötarledd.
Läkarna måste behändigt kunna ta sig från storpolikliniken till vårdcentralen för att
träffa de patienter som kommit till centralen, vilket påverkar placeringen av centralen.
Å andra sidan måste patienterna på dagavdelningen tidvis stanna på sjukhuset över
natten, vilket ställer krav på att patienterna smidigt måste kunna transporteras till
vårdavdelningar.

I synnerhet dialyspatienter och infusionspatienter på dagavdelningen besöker
ständigt avdelningar, varför vårdcentralen måste finnas så nära ytterdörrarna som
möjligt. En separat ytterdörr för vårdcentralens klienter är en möjlighet.
Synergifördelar i servicen på vårdcentralen kan uppnås såväl gällande utrymmen
som personalen genom att sammanslå de funktioner med serviceprocesser som till
många delar liknar varandra. Servicen på vårdcentralen tillhandahålls även på
kvällstid, vilket gör att utrymmesanvändningen kan optimeras.

Det sannolikt växande antalet dialyspatienter bör beaktas i utrymmesplaneringen i
samband med apparatkapaciteten och möjligheten att utvidga utrymmena. Det
tilltagna patientantalet på vårdcentralen kommer att minska personalbehovet på
vårdavdelningarna.
I fråga om skopier framförde man att den här verksamheten bör finnas i närheten av
polikliniken, dagsjukhuset och instrumentvården.



2.1.5 Stödtjänster och perifera tjänster

Servicepunkten erbjuder framförallt servicehandledning, men omfattar också
egenvårds- och självbetjäningspunkter samt tjänster som tillhandahålls av den tredje
sektorn och frivilliga aktörer. Servicepunkten är centralt belägen för att klienter på
både storpolikliniken och avdelningar ska ha lätt att hitta den. Servicepunkten bör
inrymma både mera öppna, allmänna utrymmen och rum för servicehandledning och
rådgivning där integriteten är skyddad. Då det gäller verksamheten på
servicepunkten är det viktigt att beakta behovet av det stöd som behövs vid
användning av de digitala tjänster som kommer att tillta alltmer i framtiden.
Servicepunkten ansvarar således för en omfattande rådgivning som tillhandahålls för
klienter som besöker Sote-huset, lättare initialbedömningar, anvisning av klienter till
olika serviceformer och vid behov till socialvården samt för en mera omfattande
bedömning av vård- och servicebehov.

Det öppna apoteket bör med tanke på patientströmmarna vara beläget på en livlig
och tillgänglig plats på gatuplan med en egen ingång. Här är det fråga om en aktör
inom den privata sektorn, vars utrymmesreservation och placering bör planeras så
att utrymmet gör det möjligt att upprätthålla ett synnerligen stort apotek, för att
öppettiderna ska bemöta de behov som sjukhusklienter har.

Huvudingången till Sote-huset kommer att motsvara dem som används på flygfält,
men som till stämningen kommer att bli välkomnande. Skyltningen i den huvudentré
där klienterna väntar på taxibilar och andra transporter ska vara klar och tydlig.
Restaurangen på den högsta våningen är avsedd för både klienter och personalen.
Restaurangen vetter mot havet och där kan klienterna glömma sjukhusvärlden för en
stund.

2.2 Volymprognos	för	Sote-huset	

Nettovårddagarna på de vårdavdelningar som ska inhysas i Sote-huset förutspås
minska i sin helhet med 12 % innan utgången av år 2025. Det minskade behovet
berör i sin helhet avdelningsvården på specialnivå, där de specialitetsspecifika
prognoserna inom kirurgin och inremedicin baserar sig på standardiserade trender
gällande de historiska förändringarna i åldersstrukturerna (vårddagarna inom kirurgin
-3,2 % per år och vårddagarna inom inremedicin -4,2 % per år) kombinerade med
den nuvarande åldersgruppsspecifika användningen av tjänster i Österbotten och
den utveckling av ålderstrukturen som baserar sig på Österbottens
befolkningsprognos. Då det gäller avdelningsvården på basnivå överskrider det totala
behovet i Österbottens område avsevärt den kapacitet som tillhandahålls av två
avdelningar i Sote-huset, varför beläggningsgraden på avdelningarna förväntas
hållas på nuvarande nivå.



Användningen av de tjänster som produceras på storpolikliniken förutspås minska
med sammanlagt 16 % innan utgången av år 2025. De betydande förändringarna i
användningen av tjänster förorsakas av den valfrihet som vårdreformen för med sig
samt den serviceintegration som möjliggörs i och med Sote-huset.

Valfriheten förväntas förbättra tillgången på bastjänster år 2020 och därmed öka den
totala användningen av tjänster med cirka 20 %. Å andra sidan flyttar valfriheten
serviceproduktionen från Sote-huset till privata serviceproducenter, vilka enligt
prognosen kommer att få 40 % av bastjänsterna i Sote-huset samt en varierande
andel av de tjänster på specialnivå som för tillfället hör till det servicesortiment som
tillhandahålls av privata serviceproducenter (inremedicin 10 %, kirurgi 20 %,
ögonsjukdomar 40 %, hudsjukdomar 40 %, öron-, näs- och strupsjukdomar 40 %,
neurologi 10 %, ögondagkirurgi 40 %, könssjukdomar 20 %).

Den framtida valfrihetsmodellen har för tillfället beskrivits synnerligen grovt och de
prognoser som berör valfriheten är förknippade med en avsevärd osäkerhetsfaktor.
Det är framförallt omöjligt att göra en exakt prognos av de privata
serviceproducenternas marknadsandelar, varför de verkliga servicevolymerna i Sote-
huset efter införandet av valfriheten väl kan ligga 10–20 % under eller över
prognosen. Den volym som berör basnivån och som den offentliga
serviceproducenten blir kvar med i Sote-huset är framförallt beroende på hur
klienterna uppfattar den offentliga serviceproducentens konkurrensförmåga. Ifall de
privata serviceproducenterna kan tillhandahålla en klart bättre vårdtillgång än vad
Sote-huset förmår göra i och med valfrihetsmodellen, så kan Sote-husets andel av
det totala antalet besök på basnivå vara lägre än vad prognosen påvisar. De
konsekvenser som valfriheten för med sig med tanke på volymerna inom
öppenvårdstjänsterna på specialnivå beror i synnerhet på de beslut som fattas
senare i landskapen angående den direkta valfriheten eller de öppenvårdstjänster på
specialnivå som ska omfattas av servicesedelsystemet.

Till år 2020 förväntas besöken inom de funktioner som tillhandahålls på
storpolikliniken utvecklas i enlighet med de tidigare nationella trenderna, vilket
kommer att medföra att besöken på specialnivå kommer att tillta något. Efter år 2020,
då bastjänsterna stärks i och med valfriheten och integrationen i Sote-huset förbättrar
verkningsfullheten i vården, förväntas befolkningens användning av tjänster på
basnivå tillta i sin helhet, medan användningen av tjänster på specialnivå kommer att
minska något.

Figur 3: Volymprognos för vårdavdelningar 2016-2025



Figur 4: Volymprognos för storpolikliniken 2016-2025

Öppenvårdstjänsterna inom mental- och missbrukarvården förutspås alltjämt ersätta
vården på avdelningar, med en volymökning på 18 % inom öppenvårdstjänsterna
och en volymminskning på 22 % i avdelningarnas vårddagar. Prognoserna för
mental- och missbrukarvården baserar sig på en historisk trend som förutspås
fortsätta i synnerhet på grund av de insatser som gjorts framförallt inom de tjänster
som tillhandahålls med låg tröskel.

Figur 5: Volymprognos för mental- och missbrukarvården 2016-2025

Behovet av de tjänster som tillhandahålls av vårdcentralen förutspås tillta över hela
linjen, men den privata serviceproduktionen förutspås producera cirka 30 % av
endoskopierna år 2025. Totalt förutspås prestationerna tillta med 11 % innan
utgången av år 2025. Tillväxten tros delvis bero på en volymtillväxt inom de
nuvarande tjänsterna och delvis på nya åtgärder som överflyttas från
vårdavdelningar till dagavdelningen.



3. UTRYMMEN
Utredning av utrymmesanvändning:

Österbottens Sote-hus Patientplats m2
Vårdavdelning 1 (spec.sjukv.) 25 1 400
Vårdavdelning 2 (spec.sjukv.) 25 1 400
Vårdavdelning 3 (spec.sjukv.) 25 1 400
Vårdavdelning 4 infektion (spec.sjukv.) 20 1 400
Vårdavdelning Akutgeriatri (Primärvård) 25 1 400
Vårdavdelning (Primärvård) 25 1 400

Dagavdelning 30 platser 1 050
Endoskopienhet 6 åtgärdsrum 650
Dialys 14+2 isolering + 4 ”självbetjäningsrum” 770

Storpoliklinik (spec.sjukv., mental- och
missbrukarvård, primärvården)

10 070

Vårdavdelning psyk vuxen akut 20 1 400
Vårdavdelning psyk vuxen rehabilitering 18 1 400
Vårdavdelning Ungdomspsykiatri 8 800
Vårdavdelning Missbrukarvård vuxna 12 670

Allmänna utrymmen (aula, självanmälning,
info, apotek, caféer o.d., mötesrum)

4 800Service- och tekniska utrymmen
(skyddsrum/omklädningsrum, avfalls-,
rengörings- och sängförsörjningsutrymmen,
arbetsklädesautomat osv.)

Totalt 30 010
(inkl. tekn. index "x1,5")

Figur 6:Volymprognos för vårdcentralens tjänster2016-2025



4. PERSONAL

4.1 Personalplan	

De funktioner som överflyttas till Sote-huset omfattar för tillfället 197 läkarvakanser
och 590 skötarvakanser. De signifikantaste funktionerna som kommer att sysselsätta
vårdpersonalen är mental- och missbrukarvården, vårdavdelningarna och
storpolikliniken. Enligt den preliminära personalplanen kommer de läkarvakanser
som är förknippade med funktionerna i Sote-huset hållas nästan på samma nivå,
medan antalet skötarvakanser på lång sikt kommer att minska med cirka 150
skötare. Prognosen angående antalet skötarvakanser baserar sig i första hand på de
volymförändringar som kommer att ske i serviceproduktionen och de förväntade
effektivitetsförbättringarna som Sote-huset kommer att föra med sig.

Skötarvakanser 2016 2021 2025
Vårdavdelningar 178 140 133
Storpolikliniken 170 111 108
Mental &
missbrukarvården 208 180 179
Vårdcentralen 34 24 25
Totalt 590 454 444
Kumulativ förändring -136 -146

Tabell 1: Planerade skötarvakanser

En stor del av minskningen av skötarvakanserna beror på att användningen av
servicen i och med valfriheten kommer att övergå till privata serviceproducenter.
Effektiviteten i serviceproduktionen igen förväntas stiga till den genomsnittliga nivån i
Finland. I den jämförelse som THL genomförde år 2015 låg Vasa centralsjukhus
cirka 15 % under den genomsnittliga nivån. Effektiveringen av verksamheten
kommer i synnerhet att synas i skötarvakanserna, vilket innebär att en effektivering
på 15 % i hela verksamheten förväntas skönjas som en sänkning på cirka 20 % i
antalet skötarvakanser. Antalet vakanser inom öppenvårdstjänsterna på
storpolikliniken och inom vårdcentraltjänsterna förväntas minska med 30 % på grund
av den nuvarande, relativt höga resursallokeringsnivån.

4.2 Sparberäkningar	

I och med förändringen i skötarvakanserna förmodas behovet av vakanser minska
med 35 stycken i och med den serviceproduktion som övergår till privata
serviceproducenter i och med valfriheten samt med 3 vakanser i och med att
hjärtkirurgin upphör. Ifrågavarande minskning i skötarvakanserna skapar emellertid
inga egentliga besparingar, eftersom ifrågavarande tjänster trots
personalminskningarna ändå ska bekostas av Österbottens landskap.



Ändring i antalet
skötarvakanser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Produktion som flyttar
annanstans 0 -3 -3 -25 -36 -38 -38 -38 -38
Övrig volymförändring -1 -2 -3 12 18 14 11 10 8
Effektivering av
produktion 0 0 0 0 -58 -66 -66 -66 -66
Total förändring -1 -5 -5 -13 -76 -91 -93 -95 -96
Tabell 2: Orsakerna till ändringen i antalet skötarvakanser

Till följd av de interna volymförändringarna (de ändringar som sker från år 2016 till år
2025 i den service som tillhandahålls i Sote-huset) kräver de tilltagna
servicevolymerna i Sote-huset 8 skötarvakanser fler än för tillfället, men i
motsvarande grad förväntas effektiveringen i produktionen att minska behovet av
vakanser med 66 stycken. Helhetsmässigt kommer behovet av skötarvakanser i och
med byggnationen av Sote-huset att minska med sammanlagt 58 vakanser innan
utgången av år 2025, det här då situationen jämförs med den nuvarande situationen.

5. BYGGPLATS

5.1 Stadsplan	

Tomten har en giltig stadsplan nr 823, som har godkänts 8.3.1999. Tomtytan uppgår
till 98238 m2, byggnadsrätten till 78 590,4 kem2, varav 78 561 kem2 använts. Ett
hörande har hållits om en ändring av stadsplanen. En utvecklingsplan har utarbetats
för tomten, Masterplan 6.10.2015, som använts som underlag för
stadsplaneändringen.

5.2 Trafik-	och	underhållsförbindelser	

Trafikförbindelserna görs smidiga och trygga i enlighet med den nya stadsplanen.
Parkeringsplatser ska ordnas genom en att bygga en våning till på det nuvarande
parkeringshuset samt genom att bygga ett till parkeringshus. Separata rutter för
patienttrafik och varutrafik ska planeras. Tillgänglighetsaspekterna beaktas i
planeringen av byggnaden.

5.3 Kommunalteknik	

Infrastrukturen ska placeras vid yttergränsen av tomten så att den lätt ska kunna
anslutas till det nuvarande byggnadsbeståndet, men också för att den inte ska utgöra
ett hinder för eventuella framtida byggnationer.

6. KVALITET



6.1 Utgångsdata	

Målet är att utrymmeslösningarna ska kunna förverkligas utgående från de villkor
som ställs på utrymmena i och med de nya tillvägagångssätten i syfte att förbättra
produktiviteten och vården. Patientorientering och säkerhet, standardiserade
utrymmen, ergonomi och tillgänglighet, modifierbarhet och samanvändning,
energieffektivitet, ett effektivt tillgodogörande av informationsteknologi, införande av
ny teknologi och automation, nya hustekniska lösningar och en högklassig arkitektur
accentueras i planeringen. En enkel och kostnadseffektiv service och ett enkelt och
kostnadseffektivt underhåll är något som också betonas i planeringsfasen.

6.2 Teknisk	kvalitet	

Vid planeringen hörsammas bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling
samt de krav som ställs av lokala myndigheter. Särskild uppmärksamhet fästs vid
friska konstruktioner och deras värme- och fukttekniska egenskaper. Vid planering,
byggnation och underhåll tillgodogörs byggnadsinformationsmodeller.

Målet är att man genom planering och byggnation kan skapa omständigheter och
underhållssystem med vilket byggnadens drifttid och livscykelkvalitet fås att bli
optimal. I planeringen och byggnationen beaktar man användbarhet,
reparationsmöjligheter, underhåll och utbytbarhet, ekologiskhet hos
byggnadsmaterial och tekniska system samt hälsokonsekvenser, hygieniskhet och
rengörbarhet hos material. Vid planeringen beaktas möjligheten att hyra ut utrymmen
till utomstående aktörer.

Den tekniska kvaliteten ombesörjs redan från början av projektet genom att införa
omfattande definitioner i konkurrenshandlingarna gällande de planeringsuppgifter
och kvalitetsnivåer som olika planeringsbranscher ska hörsamma.

6.3 Byggnadsteknik	

Till sin tekniska kvalitet uppförs byggnaden med tanke på livscykelskostnaderna för
byggnadens drifttid förmånligt och högklassigt. Energiförbrukningen i byggnaden
planeras omsorgsfullt och med beaktande av de myndighetsbestämmelser som
gäller för energiförbrukningen i offentliga byggnader (nästan ett nollenergihus
31.12.2018). Byggnadsstommen uppförs med en teknik som möjliggör långa spann
för att utrymmena ska kunna användas flexibelt och vara funktionellt effektiva.

6.4 Husteknik	

I själva byggnaden och hustekniken (LVISKA på finska) använder man sig av
välprövade, välfungerande och energiekonomiskt effektiva lösningar. I och med att
energitekniken alltjämt utvecklas så planeras och förverkligas byggnaden på ett sätt
som gör det möjligt att tillgodogöra också de nyaste tillämpningarna.



7. TIDTABELL

Behovsutredningen framförs för sjukvårdsdistriktets fullmäktige och
investeringsbeslutet erhålls 20.3.2017. Efter investeringsbeslutet i fullmäktige inleds
rekryteringen av planerare och planeringen fortsätter så att fullmäktige i november
2017 godkänner den slutliga kostnadsberäkningen samt finansierings- och
realiseringsmodellen. Realiseringsplaneringen och beredningen av byggnationen
görs innan utgången av juni månad år 2018. Byggnationen inleds i oktober 2018.

8. REALISERING

Planeringen och byggandet sker inledningsvis i sjukvårdsdistriktets regi och
investeringen finansieras via lån. Sjukvårdsdistriktet upptar behövliga lån till den del
investeringen förverkligas innan ägandet övergår till nya ägaren, senatsfastigheter.
Kommunerna belastas inte av finansieringskostnaderna

9. BILAGOR

Kundrådets resolution



SuviPaivi.Saarikoski

BILAGA § 24/3
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