
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

VERKSAMHETS- OCH 
EKONOMIPLAN 

 
 

2018-2020 
 
 

  



 

Strategiska mål och visioner 
 
 

Perspektiv Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Strategiska mål-
sättningar 

 Den bästa klientupp-
levda kvaliteten i Fin-
land 

 Befolkningen i di-
striktet vill söka sig till 
VCS som vårdgivare av 
specialiserad sjukvård 
 Klienternas språkliga 
rättigheter tryggas 
 Klienterna ges service 
och effektfull vård 
snabbt, smidigt och i 
rätt tid 

 Klienterna deltar 
aktivt i planeringen och 
utvecklingen av verk-
samheten 
 Det regionala samar-
betet fördjupas i och 
med landskapsbered-
ningsarbetet 
 

 VCS ställning som ett 
konkurrenskraftigt 
sjukhus med omfat-
tande jour tryggas 
 Klienter har tillgång 
till smidiga processer, 
service- och vårdkedjor 
 VCS konkurrenskraft 
och ställning som be-
folkningens primära 
sjukhus bistås genom 
marknadsföringskom-
munikation 
 Möjligheterna till 
samarbete och arbets-
fördelning inom Åbo 
universitetssjukhus 
specialansvarsområde 
och på riksnivå utreds 
 Köfritt sjukhus 

 Befolkningen i di-
striktet ges också speci-
alsjukvårdsservice i 
form av distansservice 
 Nybyggnationen: 
Byggnationen av H-
huset inleds 

 Telefonservicen ut-
vecklas i en kundorien-
terad riktning 
 De förfaringssätt som 
används för att trygga 
patientsäkerheten an-
vänds rutinmässigt 
 Kvalitetssystemet följs 

 Verksamhetsuppfölj-
ningen effektiveras 
 Dokumentationen av 
koder effektiveras 

 En tillräckligt om-
fattande, kompetent, 
serviceinriktad och 
motiverad personal 
som har tillit till att 
sjukhuset har en 
framtid 
 Tvåspråkigheten 
bland personalen 

 Positiv inställning 
till utveckling, under-
visning och forskning 
 Nya verksamhets-
sätt introduceras 
genom tillämpning av 
digitala lösningar 
 Vårdarbetsledarna 
får koncentrera sig på 
ledarskap  

 Planeringen av 
arbetslistor automati-
seras 

 Fokus på en kost-
nadseffektiv och 
verkningsfull vård 
av sjukdomsgrup-
per som kräver 
specialsjukvård 
 Den besparing på 
11 % som fastställts 
i programmet VCS 
2025 verkställs  
 Kostnadsbespa-
ringar söks genom 
samarbete med 
primär- och social-
vården 
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Perspektiv Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

Mål och åtgärder 
för år 2018 

 Samtal med klienter 
förs alltid på deras 
modersmål eller så 
anlitas en tolk för att 
trygga de språkliga 
rättigheterna 
 Klienterna ges alltid 
en tid eller upplysning 
om den fortsatta vård-
platsen  
 En serviceansvarig 
säkerställer att de kli-
enter som använder 
den specialiserade 
sjukvården i riklig om-
fattning får en heltäck-
ande service 

 Klientrådet, den 
tredje sektorn och erfa-
renhetsexperterna 
deltar aktivt i utveck-
landet av verksamheten 

 Mångsidigare möjlig-
heter att ge feedback  
 Den service som ges 
vid servicepunkten görs 
mångsidigare och besö-
karantalet ökar 
 Vissa verksamheter 
slås samman med pri-
märvården och nya 
samarbetsformer söks 
aktivt  
 Användningen av den 
virtuella distanspolikli-
niken vid ÅUCS utökas 

 Aktiv påverkan för att 
trygga sjukhuset ställ-
ning 

 Enhetliga processer 
för klienterna i land-
skapet  
 Det finns en klar plan 
för processutveckling 
och beskrivningarna 
har uppdaterats i enlig-
het med SHQS 

 En plan för mark-
nadsföringskommuni-
kation uppgörs för att 
stärka VCS konkur-
renskraft och ställning 
 Slutsatserna av ut-
redningen om grun-
dandet av ett universi-
tetssjukhus för västkus-
ten färdigställs 
 En modell för distans-
service utvecklas 
 En mångsidig utred-
ning av olika samar-
betsmodeller genom-
förs 

 Projektet kring ett 
köfritt sjukhus påbörjas 
i enlighet med enheter-
nas val 
 Ett callcenter inrättas 

 Det utrednings- och 
utvecklingsprojekt som 
anknyter till negativa 
händelser och patient-
säkerhet fortsätter 
 Patientsäkerheten 
främjas alltjämt på 
basis av forskningsrön 
 Uppföljningen av 
utvecklingsverksam-
heten främjas genom 
att förtydliga ansvars-
frågorna 
 Ett verksamhetsstyr-
ningssystem anskaffas 
 Mer styr- och upp-
följningsresurser allo-
keras för dokumentat-
ion 

 En balans i antalet 
vårdanställda söks 
genom vårdservice-
enheten 
 Nya sätt att främja 
välbefinnandet och 
trivseln bland perso-
nalen söks 
 Personalens kompe-
tens utvecklas syste-
matiskt  

 Lean- och kundser-
vicekompetensen 
utökas 
 Funktioner som 
syftar till att bistå 
tvåspråkighet utveck-
las 
 Personalens 
mångsidiga språk-
kunskaper ska i mån 
av möjlighet tillgodo-
göras bättre  
 Utöver utvecklings-
samtal för man också 
en gruppdiskussion 
på respektive resulta-
tenhet om enhetens 
mål och utveckl-
ingsåtgärder  
 Ett introduktions-
projekt för automati-
sering av planering 
utav arbetslistor på-
börjas 

 Vi håller oss inom 
budgetramarna 
 Vi övergår i mån 
av möjlighet till en 
automatisk taliden-
tifiering 
 Med hjälp av 
vårdserviceenheten 
kan vi kontrollera 
antalet visstidsan-
ställda 

 Det gamla H-
huset har tagits ur 
bruk 
  Verksamheten 
inom den krävande 
rehabiliteringen, 
psykogeriatrin, den 
regionala hjälpme-
delscentralen och 
den gemensamma 
instrumentvården 
lanseras 

 Utvärderingen av 
metoder stärks 
innan beslut om 
lansering fattas 
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Perspektiv Klient Processer 
Personal/ 

Lärande och  
förnyande 

Ekonomi 

 
Nyckelmätare, 
mål- och bind-
ningsnivå (F = 
fullmäktige, S = 
styrelse) 

 Kommunernas belå-
tenhet > 3,5 (skala 1–5) 
(F) 

 > 85 % skulle välja 
Vasa centralsjukhus 
som serviceproducent 
 NPS-indexet är > 75 
(F) 
 Bedömningen av 
vårdbehovet och vård-
tillgången uppfyller 
kraven i lag och ligger 
åtminstone på den 
nationella genom-
snittsnivån (F) 
 Aktuella köuppgifter 
och väntetider finns på 
webbsidorna (F) 
 Erfarenhetsexperter-
na har uppdrag inom 
varje serviceområde (S) 
 

 Huvudprocesserna för 
landskapet har fast-
ställts (F) 

 Åbo universitetssjuk-
hus andel av tjänster 
som köps av universi-
tetssjukhus tilltar (S) 
 Distanstjänster pilot-
eras inom åtminstone 
två specialiteter och två 
kommuner 

 Nybyggnationen: 
Planeringen av H-huset 
har färdigställts och 
entreprenaden kan 
påbörjas 
 Verksamheten på 
Callcentret har inletts 
 Koncentrationen av 
poliklinikerna har 
främjats (S) 
 Mångsidiga mätare 
har utvecklats för pati-
entsäkerheten 
 Kvalitets- och patient-
säkerhetsrapporten har 
behandlats (S) 
 Beslut om verksam-
hetsstyrningssystemen 
har fattats (S) 

 Huvuddiagnoserna 
för de vårdkontakter 
som skickas till THL 
har dokumenterats till 
100 % (S) 
 

 Svarsprocenten för 
arbetsenhetens re-
kommendationsmä-
tare fås över 60 %, 
samtidigt som över 
80 % av dem som 
svarat rekommende-
rar den egna enheten 
(F) 
 Förverkligandet av 
planen för kompe-
tensutveckling (S) 
 Personalen har ett 
språkintyg 92 % 
 På enheterna ligger 
vårdtyngden/skötare 
inom det optimala 
området minst 50 % 
mån. (S) 
 Över 95 % rekom-
menderar VCS som 
vårdplats (F) 
 På resultatenheter-
na har diskussioner 
för ständig utveckling 
hållits till 100 % (S) 
 Utvecklingssamtal 
har hållits till 70 % 
(S). 
 

 Löneutgifterna ≤ 
de budgeterade 
lönerna (F)  

 Räkenskapspe-
riodens resultat ≥ 
det budgeterade 
resultatet (F) 
 Vårdserviceen-
heten klara av att 
hantera nödvändiga 
frånvaron (S)  

 De planerade, nya 
regionala verksam-
heterna har inletts 
(F) 
 Sjukhusets pro-
duktionsprofil 
jämförs årligen 
med profilen hos 
motsvarande cen-
tralsjukhus (S) 
 Det gamla H-
huset har tagits ur 
bruk (F) 
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1.1 Prestationer 
 
 
De prestationer som kommunfaktureras sammanfattas i 
nedanstående tabell. Den visar att verksamheten ut-
vecklas mot allt mer öppenvårdsbetonad inriktning. 

Öppenvårdsprestationerna ökar och bäddavdelnings-
vården minskar. 

 
 

 
 
 

1.2 Antal bäddplatser 
 
 
Antalet bäddplatser har ökat med 25 platser jämfört 
med 2017 och totala antalet bäddplatser inklusive in-

tensivvårdens och hjärtövervakningens platser uppgår 
till 323. 

 
 

Antal bäddplatser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 17-18 

       
  förändr 

Serviceomr. för bäddavdelningsvård 201 201 181 188 187 177 204 27 

Serviceomr.för kvinnor o barn 49 49 42 42 40 40 40 0 

Serviceomr.för psykiatri 108 108 100 75 68 68 66 -2 

Hjärtövervakning CCU    6 6 0 0 0 0 0 0 

Intensiven och CCU 10 10 10 13 13 13 13 0 

Rehabiliteringshem 15 15 15 0 0 0 0 0 

 
389 389 348 318 308 298 323 25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

HUVUDPRODUKTER BU 2018 BU -TA

PÄÄTUOTTEET TA 2018 2017/2018

Pkl besök - Pkl käynnit 260 380 256 609 168 037 65,5 261  305 1,83

Vårddagar - Hoitopäivät 20 111 20 155 11 576 57,4 1 9 030 -5,58

Drg-paket - Drg-paketit 22 722 23 668 15 115 63,9 22 67 3 -4,21

Outlierdagar - Outlierpäivät 8 357 9 266 6 436 69,5 9 654 4,19

Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.yleisl. 1 655 600 1 114 185,7 800 33,33

Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.akuuttilääk 964 900 1 476 164,0 1  200 33,33

Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 090 1 080 697 64,5 1  080 0,00

Patienthem - Potilaskoti Vilma 139 200 123 61,5 200 0,00

%antal - lkm antal - lkm antal - lkm % antal - lkm

Boksl 2016 BU 2017 Förv. - Tot Förv. %

TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Tot. %
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NYA RESURSER 2018 - UUDET RESURSSIT 2018 

  

      Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue 
 2011 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

4312 1  biträdande avdelningsskötare   apulaisosastonhoitaja 4) 

4312 8  instrumentvårdare välinehuoltaja 4) 

      Serviceområdet för öppenvård - Avohoidonhoidon palvelualue 
 2581 1  biträdande avdelningsskötare   apulaisosastonhoitaja 5) 

2102 2  sjukskötare sairaanhoitaja 5) 

2651 0,5  sjukskötare/lymfaterapeut sairaanhoitaja/lymfaterapeutti 5) 

4414 1  hjälpmedelscentralsansvarig apuvälinekeskusvastaava 3) 

4414 2  fysioterapeuter fysioterapeutti 3) 

4416 3  ergoterapeuter toimintaterapeutti 2) 

 

    

 Serviceområdet för bäddavdelningsvård - Vuodeosastohoidon palvelualue 
 3103 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3105 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3202 1,5  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3203 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3204 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3651 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3771 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3911 1  avdelningsskötare osastonhoitaja 2) 

3911 1  biträdande avdelningsskötare   apulaisosastonhoitaja 2) 

3911 14  primärskötare perushoitaja 2) 

3911 9  sjukskötare sairaanhoitaja 2) 

3206 1  avdelningsskötare osastonhoitaja 2) 

3206 1  biträdande avdelningsskötare   apulaisosastonhoitaja 2) 

3206 7  primärskötare perushoitaja 2) 

3206 12  sjukskötare sairaanhoitaja 2) 

 

    

 Serviceområdet för kvinnor och barn - Naisten ja lasten palvelualue 
 3303 1,5 

 
barnmorska kätilö 1) 

3402 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

      Serviceområdet för läkare och sakkunniga - Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 

3115 1  specialiserande läkare erikoistuva lääkäri 5) 
 

3900 1  biträdande överläkare apulaisylilääkäri 2) 
 

3900 1  specialläkare erikoislääkäri 2) 
 

4410 1  överläkare ylilääkäri 2) 
 

4410 1  specialläkare erikoislääkäri 2) 
 

      
 

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner - Sairaanhoidon tuen palvelualue 
 

 
4010 1 

 
klinisk specialistsjukskötare kliininen erityissairaanhoitaja 5) 

 
4010 1 

 
hygienskötare hygieniahoitaja 5) 

 
4011 2 

 
avdelningssekreterare osastonsihteeri 2) 

 
4012 2 

 
avdelningssekreterare osastonsihteeri 5) 

 

      
 

Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue 
 

 
1701 5 % 

 
forskningsöverläkare tutkimusylilääkäri 

 
 

1703 1  forskningsskötare tutkimushoitaja 5) 
 

 
87,5 

    
 

      
 

1) Kostnadsneutral, nattersättningar - Kustannusneutraali, yökorvaukset 
 

 
2) Tillägg för ny verksamhet, nya enheter - Lisäykset uusien toimintojen takia, uudet yksiköt 

3) Tillägg för ny verksamhet, hjälpmedelscentralen - Lisäykset uusien toimintojen takia, apuvälinekeskus 

4) Tillägg för ny verksamhet, instrumentvård - Lisäykset uusien toimintojen takia, välinehuolto 

5) Nya resurser - Uudet resurssit 
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TJÄNSTEBENÄMNINGSFÖRÄNDRINGAR 2018 - VIRKANIMIKEMUUTOKSET 2018 

     
    

 
nuvarande benämning ny benämning 

  
    

     
    

Serviceområdet för öppenvård - Avohoidonhoidon palvelualue 

  
   

2101 avdelningsskötare koordinerande avd.skötare 

  
    

2102 avdelningsskötare biträdande avdelningsskötare 

  
    

2201 sjukskötare rehabiliteringshandledare 

  
    

2201 sjukskötare biträdande avdelningsskötare 

  
    

2201 medikalvaktmästare närvårdare 

  
    

4411 avdelningsskötare koordinerande avd.skötare 

  
    

4411 fysioterapeut rehabiliteringshandledare 

  
    

4414 fysioterapeut hjälpmedelssakkunnig 

  
    

4414 ergoterapeut hjälpmedelssakkunnig 

  
    

4414 ergoterapeut hjälpmedelssakkunnig 

  
    

     
    

Serviceområdet för bäddavdelningsvård - Vuodeosastohoidon palvelualue 

 3202 biträdande avdelningsskötare sjukskötare 

  
    

     
    

Serviceområdet för kvinnor och barn - Naisten ja lasten palvelualue 

  
   

3402 barnskötare sjukskötare 25 % 

 
    

     
    

Serviceområdet för läkare och sakkunniga - Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 

2009 specialiserande läkare specialläkare 
  

    
3113 överläkare avdelningsöverläkare 

  
    

3115 specialläkare avdelningsöverläkare 
  

    
3116 biträdande överläkare avdelningsöverläkare 

  
    

3780 biträdande överläkare avdelningsöverläkare 
  

    

     
    

Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus 
  

   
4211 biträdande överläkare avdelningsöverläkare 

  
    

     
    

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner - Sairaanhoidon tuen palvelualue 

2004 överskötare kundbetjäningschef 50 % 

 
    

2004 administrativ sekreterare sjukskötare 
  

    
4020 stafett byråsekreterare 

  
    

4015 byråsekreterare administrativ sekreterare 

  
    

4015 byråsekreterare administrativ sekreterare 

  
    

4015 byråsekreterare administrativ sekreterare 

  
    

4033 barnmorska sjukskötare 

  
    

4033 röntgenskötare sjukskötare 

  
    

4020 avdelningssereterare byråsekreterare 

  
    

     
    

Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue 

  
   

1201 administrativ sekr. planerare inom förvaltningen 

  
    

1701 planerare sakkunnig inom vårdarbete 
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TJÄNSTER OCH BEFATTINGAR SOM AVSLUTAS - LAKKAUTETTAVAT VIRAT JA TOIMET 

      
   

Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue 

 
   

4311 0,5 

 
primärskötare perushoitaja 

 
   

      
   

Serviceområdet för öppenvård - Avohoidon palvelualue 

 
   

2601 0,25 

 
sjukskötare sairaanhoitaja 

 
   

      
   

Serviceområdet för psykiatri - Psykiatrian pavelualue 

 
   

2721 0,5 

 
mentalvårdare mielenterveyshoitaja 

 
   

      
   

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner - Sairaanhoidon tuen palvelualue 

2004 0,5 

 
administrativ sekreterare hallinnon sihteeri 

 
   

      
   

Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue 

 
   

6410 1 

 
sakkunnig inom vårdarbete hoitotyön asiantuntija 

 
   

6111 0,5 

 
kosthållsarbetare ravitsemistyöntekijä 

 
   

6111 1 

 
kokerska keittäjä 

 
   

      
   

 
4,25 

    
    

    

    

 

7



 

2 EKONOMIPLANENS FÖRSTA ÅR – BUDGETEN ÅR 2018 

2.1 Resultaträkning för Vasa sjukvårdsdistrikt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Den egna verksamheten - Oma toiminta BU - TA 2018
BU - TA 

2017-2018

Boksl - TP

2016-2018

Boksl 2016  

TP 2016
BU-TA 2017

Tot. Förv.         

2017 / 1-8

Tot. Förv.         

2017 / 1-8

EUR % % EUR EUR EUR %

Försäljningsintäkter -Myyntituotot -8 411 700 -0,96 -35,54 -13 048 511,47 -8 493 100 -5 218 222,27 61,44

Avgiftsintäkter - Maksutuotot -10 436 800 11,50 16,13 -8 986 831,97 -9 360 600 -6 229 377,56 66,55

Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset -3 252 700 -15,35 2,84 -3 163 022,79 -3 842 511 -2 371 080,86 61,71

Hyresintäkter - Vuokratuotot -532 000 -41,31 -15,50 -629 600,39 -906 500 -481 379,23 53,10

Övriga verksamhetsintäkter - Muut toiminnan tuotot -1 679 700 2,03 83,18 -916 957,74 -1 646 304 -1 623 142,02 98,59

INTÄKTER - TUOTOT -24 312 900 0,26 -9,09 -26 744 924,36 -24 249 015 -15 923 201,94 65,67

Personalkostnader - Henkilöstökulut 114 210 814 2,34 -1,36 115 790 749,77 111 600 983 71 179 524,45 63,78

Köp av tjänster - Palveluiden ostot 68 728 500 -2,33 1,89 67 453 387,79 70 364 873 41 322 156,52 58,73

Material o  förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet 38 756 500 7,19 3,68 37 379 656,44 36 157 259 24 031 941,34 66,47

Hyror - Vuokrat 1 006 200 31,20 48,80 676 204,38 766 900 466 396,28 60,82

Övriga kostnader - Muut kulut 2 285 400 6,68 19,42 1 913 714,72 2 142 325 1 168 951,52 54,56

KOSTNADER - KUSTANNUKSET 224 987 414 1,79 0,79 223 213 713 221 032 340 138 168 970 62,51

VERKSAM HETSNETTO - TOIM INTANETTO 200 674 514 1,98 2,14 196 468 789 196 783 325 122 245 768 62,12

Finansieringsintäkter o kostn. - Rahoitstuotot ja -kulut 855 000 -14,20 6,56 802 339 996 500 226 410 22,72

Avskrivningar - Poistot 9 324 824 5,86 15,40 8 080 604 8 809 048 3 922 118 44,52

Nettto = Kommun.bet.andel - Kuntien maksuosuus 210 854 338 2,06 2,68 205 351 732 206 588 873 126 394 297 61,18
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Investeringsplan sammandrag - Investointisuunnitelma yhteenveto 6.10.2017 2018-2022 Projektets

tidigare år uppsk.2017 överf. 2018 2019 2020 2021 2022 totalt totalkostn.

samma proj.

Byggnader - Rakennukset

U-byggnaden - U-rakennus 19 058 033 5 700 000 1 000 000  1 000 000 25 758 033

F-byggnaden - F-rakennus  900 364 2 900 000 5 810 000 7 115 000 4 075 000 500 000 17 500 000 21 300 364

M-byggnaden - M-rakennus, kökets kylutr. - matsal 524 827 1 500 000 1 000 000 1 000 000 0 2 000 000 4 024 827

X-byggnaden - X-rakennus, XD + fasad o tak 2 013 901 3 700 000 3 400 000 5 400 000 0 0 5 400 000 7 713 901

C-byggnaden 670 000 900 000 900 000 1 500 000 300 000 1 800 000 2 470 000

Parkeringshus - Pysäköintitalo 1 000 000 950 000 950 000 1 000 000 10 000 000 0 11 950 000 12 000 000

G-huset 0

Övriga renoveringar 300 000 300 000

23 167 125 16 000 000 5 250 000 14 660 000 9 415 000 15 075 000 500 000 0 39 650 000 73 567 125

H-nybyggnaden - H-uudisrakennus                            byggnader 800 000 600 000 10 000 000 25 200 000 30 600 000 31 000 000 8 000 000 104 800 000 105 000 000

H-nybyggnaden KSL - H-uudisrakennus KSL            fasta konstruktioner 5 000 000 15 000 000 5 000 000 25 000 000 25 000 000

Förflyttning av infra - Infran siirto 5 000 000 4 800 000 9 800 000 9 800 000

Automationsteknik - Automaatiotekniikka 3 000 000 2 500 000 5 500 000 5 500 000

H-byggnaden totalt 0 800 000 600 000 15 000 000 30 000 000 35 600 000 49 000 000 15 500 000 145 100 000 145 300 000

Fasta kontruktioner - Kiinteät rakenteet

Fasta sjukhusutrustning i F - Kiinteät sairaalalaitteet Fssä 1 000 000 2 000 000 500 000 3 500 000 3 500 000

Hissar - Hissit (2/år + f-delen) 850 000 100 000 100 000 100 000 200 000 500 000 1 350 000

El driftsäkerhet, elautomation - Sähkönsyötön varmistaminen, sähköautomaatio 560 047 300 000 100 000 100 000 200 000 1 060 047

Reservkraft  (H-nybyggnad) - Varavoima (H-uudisrakennus) 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Reservkraft  - Varavoima 358 525 500 000

Områdeskylning - Aluejäähdytyts 150 000  150 000 150 000 300 000

Kylning av utrymmen - Tilojen jäähdytys 50 000 20 000 20 000

Ändringar ventilation - Muutoksia ilmanvaihtojärjestelmässä 156 984 190 000 100 000 100 000 446 984

Avloppsreparationer och dricksvattenledningar - Viemärikorjauksia ja vesiputkisto 150 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 350 000

Modernisering av byggnadsautumation - rakennusautomaation modernisointi 176 573 170 000 80 000 80 000 426 573

Byte av oljecisterner - Öljysäiliöiden vaihto 200 000 200 000 200 000

Trafikarrangemang, infarten - Liikennejärjestelyt, sisäänajo 90 902 100 000 250 000 50 000 300 000 490 902

Byte av brandalarm (delvis)  - Palohälytysjärjestelmän uusiminen (osittain) 79 345 100 000 0 179 345

Sköterskealarm - Hoitajakutsu 150 000 150 000  150 000 300 000

Förnyande av övervakningskameror - Valvontakameroiden uusinta + uusi palvelin 35 000 35 000 35 000

Förnyande av telefoncentral - Puhelinvaihteen uusinta 40 000 40 000 65 000 65 000 65 000

Förnyande av personsäkerhetssystem 90 000 0 90 000

Byte av Virve - Virve-puhelimien vaihto 60 000 0 60 000

Utvidgning av högtalaranläggning - yleiskuulutusjärjestelmän laajennus 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000

Förnyelse av områdesbelysningen - Aluevalaistuksen uusinta 45 385 150 000 100 000 50 000 50 000 200 000 395 385

Rörpost - Putkiposti 80 000 0 80 000

1 467 761 3 230 000 140 000 2 400 000 300 000 3 750 000 750 000 150 000 7 350 000 10 979 235

Byggnader och fasta konstruktioner 24 634 886 20 030 000 5 990 000 32 060 000 39 715 000 54 425 000 50 250 000 15 650 000 192 100 000 229 846 360
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Investeringsplan sammandrag - Investointisuunnitelma yhteenveto 6.10.2017 2018-2022 Projektets

tidigare år uppsk.2017 överf. 2018 2019 2020 2021 2022 totalt totalkostn.

Apparatur och it-system - Laitteet ja It-järjestelmät

Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue 1 511 500 411 000 3 440 000 98 000

Serviceområdet för bäddavdelningsvård - Vuodeosastohoidon palvelualue 20 000 40 000

Serviceområdet för öppenvård - Avohoidonhoidon palvelualue 422 000 3 021 000 511 000 2 765 000

Serviceområdet för kvinnor och barn - Naisten ja lasten palvelualue 175 000 205 000 117 000 160 000

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner - Sairaanhoidon tuen palvelualue 25 000

Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus 1 470 000 2 106 000 4 330 000 3 300 000

Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue 901 772 1 744 888 432 220 400 786

Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue 88 000 150 000

Varav fin. med testamentsmedel - Rahoitetaan testamentistä saaduilla varoilla -120 000

0 4 380 272 0 7 640 888 8 980 220 6 723 786 0 0

Investeringar totalt - Investoinnit yhteensä 24 634 886 24 410 272 5 990 000 39 700 888 48 695 220 61 148 786 50 250 000 15 650 000
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3 ANSVARSOMRÅDENAS VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANER 
 
 
I den nya organisationsmodellen och det nya lednings-
systemet är patientprocesserna placerade på ansvars-
områden som ännu är uppdelade i specialiteter. Chefer-
na för dessa ansvarsområden och överläkarna för de 
specialiteter som hör till dessa ansvarsområden har till 
uppgift att leda, utveckla och följa upp undersökningen, 
vården och rehabiliteringen av patienter samt den över-
gripande processen som omfattar behandlingen av 
patientens hälsoproblem som helhet och de kostnader 
som denna helhet föranleder. Det centrala i verksam-
heten är att planera en serviceproduktion som är pati-
entorienterad, behovsanpassad, medicinskt tillbörlig, 

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

 

3.1 Medicinska ansvarsområdet 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar  
 
I och med jourförordningen kommer verksamheten vid 
Jakobstads sjukhus att förändras i avsevärd grad. Det 
här innebär att antalet kardiologiska patienter som 
hänvisas till våra vårdavdelningar från Jakobstadsnej-
den sannolikt kommer att tillta, liksom telefonkonsul-
tationerna samt inläggningarna av permanenta pace-
makrar, såvitt dessa inte kan genomföras i Jakobstad.   
Behovet av rytmkardiologiska undersökningar och 
åtgärder ökar ständigt. Antalet åtgärder där man byter 
klaffar med hjälp av kateterteknik som utförs på univer-
sitetssjukhus, närmast då på Åucs, kommer att tillta i 
fortsättningen och antalet öppna klaffoperationer att 
minska i och med den åldrande befolkningen och att 
klaffåtgärder på över 80-åriga personer i regel genom-
förs med katetertekniker.  
 
Enligt nuvarande bedömningar kommer antalet onko-
logiska patienter att tillta med 2-3 %. Ansvaret för satel-
litdialysverksamheten i Kristinestad har överförts på 
Vasa centralsjukhus nefrologer och det här märks på 
centralsjukhuset i form av ett tilltaget antal kontakter 
och ett ökat vårdbehov. Antalet dialyspatienter tilltar 
ständigt, samtidigt som dialyspatienterna är allt äldre 
och sjukare, vilket ökar förutom behovet av dialysbe-
handlingar även behovet av vård.  
 
Den tilltagna rörligheten bland människorna, exempel-
vis som en följd av invandring och resande kan redan 
nu märkas som en tilltagen förekomst av multiresi-
stenta bakterier i VSVD. Ökningen av dessa mikrober 
skapar betydande utmaningar inom infektionsbekämp-
ningen och kräver bättre isoleringsmöjligheter på vår-
davdelningarna än tidigare.  
Hudtumörer och allergier håller på att tillta bland be-
folkningen.  
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser 
 
Processerna på den kardiologiska polikliniken ska i mån 
av möjlighet effektiveras bland annat på så sätt att 
hjärtskötaren i fortsättningen självständigt ska kunna 
sköta merparten av hjärtinfarktpatienternas kontroller 
på polikliniken. Läkarkonsultationer finns smidigt att 
tillgå i händelse av problem. En del av hjärtstationens 
elektiva patienter ska i fortsättningen hänvisas till dag-
enheten.   

 
År 2018 ska man enligt planerna vårda en del lymfom-
patienter i Vasa (vårdas för tillfället på Taucs). För-
hoppningsvis kommer man i allt större utsträckning 
kunna överföra avdelningens palliativa patienter till 
primärvården och därmed frigöra kapacitet för utbild-
ning i lymfombehandlingar.  
 
Den palliativa vården tillhandahålls i form av polikli-
nisk konsultation: Verksamheten påbörjades på hösten 
2017 och ska befästas under år 2018.  
Läkemedelsbudgeten vid onkologin kommer att tillta i 
avsevärd utsträckning i och med det ökade antalet im-
munoterapier.  
 
I och med att vårdplatserna på sjukhuset minskar och 
behovet av isoleringsutrymmen tilltar framhävs behovet 
av en snabb och tillförlitlig mikrobiologisk diagnostik. 
En snabb och känslig mikrobiologisk diagnostik under-
lättar en vederbörlig placering av riskpatienter och 
bidrar till att förebygga sjukhusrelaterade infektioner. 
Behandlingen av C-hepatit med nya läkemedel kan 
tillta, eftersom det kommit in många nya preparat på 
marknaden och priserna i denna läkemedelsgrupp har 
sjunkit.  
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
I och med att det finns en hjärtinfarktsjour på det egna 
sjukhuset kan brådskande patienter tryggas en tillgång 
till en högklassig vård inom ramen för den tid som 
fastställts i vårdrekommendationerna. Med tanke på 
upprätthållandet av verksamhetsvolymen och utveck-
landet av kompetensen är det också nödvändigt att 
upprätthålla en egen jourverksamhet. Någon gång un-
der nästa år kommer man sannolikt att få en till kardio-
log till hjärtinfarktsjouren, vilket kommer att minska 
behovet av utomstående läkare. Antalet remisser som 
inkommer till den kardiologiska polikliniken tilltar 
fortsättningsvis (över 14 % i jämförelse med ifjol) och 
samtidigt tilltar också antalet patienter i behov av åter-
besök. I syfte att utveckla verksamheten på den kardio-
logiska polikliniken har man lanserat ett Lean-projekt 
som har som mål att förkorta väntetiderna till en i 
vårdgarantin fastställd nivå. Oavsett kommer man ännu 
under år 2018 att vara tvungen att ty sig till mertidsar-
bete.  
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År 2018 kommer behovet av konsulter på den onkolo-
giska polikliniken att minska, men trots det kommer 
man att vara tvungen att ty sig till mertidsarbete.  
Den nya lagen om smittsamma sjukdomar förutsätter 
att personal som vårdar riskpatienter har immunitet 
mot mässling och vattkoppor, antingen via vaccination 
eller via genomgången sjukdom, samt att personal som 

vårdar spädbarn ska ha vaccinerats mot kikhosta. Dess-
utom ska alla anställda som deltar i patientarbete årlig-
en vaccinera sig mot säsongsinfluensa. För att förbättra 
influensavaccinationstäckningen ska man på hösten 
hålla motivationsföreläsningar för personalen och 
sträva efter att göra det så lätt som möjligt för persona-
len att låta sig vaccineras mot influensa. 

 

3.2 Operativa ansvarsområdet 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar  
 
Efterfrågan och verksamheten kommer sannolikt i 
huvudsak att ligga på samma nivå som ifjol. Väntevär-
det är att de förhandlingar som man för med Åbo om 
centraliseringen av vården resulterar i att vår verksam-
het på det stora hela fortsätter såsom tidigare. För att 
uppnå den nivå som fastställs i förordningar kommer 
endoprotesoperationerna att tillta en aning i antal. 
Operations- och poliklinikverksamheten i det norra 
området har redan i hög grad flyttat över till oss i den 
utsträckning som det med tanke på fortsättningen kan 
förväntas. En eventuell smärre ökning inom dagkirur-
gin kan genomföras utan några resursökningar. Med 
tanke på kundbetjäningen och styrningen av patient-
strömmarna kommer man i mån av möjlighet att öka 
antalet distanspolikliniker. I och med att befolkningen 
blir äldre men också i ljuset av de mål som uppställts 
för att äldre ska klara sig och kunna bo hemma kommer 
rehabiliteringsfältet att bli mera omfattande, vilket 
kommer att kräva insatser redan i början av kedjan. 
Verksamheten bör ledas från centralsjukhuset, även om 
den faktiskt är till nytta för social- och hälsovården i 
hela distriktet. Effektiveringar och besparingar kommer 
att åstadkommas i behandlingen av kroniska sjukdomar 
genom mångprofessionella bedömningar och rehabili-
teringsplaner. 
 
Den åldrande befolkningen kommer också att öka efter-
frågan på starroperationer i jämn takt med några pro-
centenheter per år, liksom också behovet av injektions-
behandlingar av fuktig maculadegeneration. Det till-
tagna behovet av hörselhjälpmedel är något som också 
måste beaktas i budgeten (bestämmelser i lag).  
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser  
 
Inom den specialiserade sjukvården finns det inga pla-
ner på att göra några betydande ändringar i verksam-
heten som skulle skapa några signifikanta resursbehov 
förutom inom rehabiliteringsfältet i och med det beslut 
som VSVD:s styrelse fattade om att Vasa stads avdel-
ning 8 ska skötas i centralsjukhuset regi och att en en-

het för krävande rehabilitering ska inrättas på avdel-
ningen. Enligt planerna ska verksamheten lanseras i 
början av år 2018. Hjälpmedelsexpertisen koncentreras 
till den regionala hjälpmedelsservicen och befolkningen 
får därmed tillgång till enhetliga, likvärdiga tjänster. 
Genom att ansluta sig till den volymässigt omfattande 
hjälpmedelsanskaffningsringen i specialupptagnings-
området kan man uppnå en regional kostnadsfördel. I 
relation till det tilltagna användningsantalet förväntas 
kostnaderna inte öka i samma takt med effektiveringen 
av anskaffningarna. År 2018 kommer man att förbereda 
sig på att kunna lansera en enhet för intensifierad över-
vakning år 2019. Alla patientgrupper som eventuellt 
lämpligen kunde inbakas i en dagavdelningsprocess ska 
sökas i syfte att underlätta belastningen på vårdavdel-
ningarna. På poliklinikerna kommer man att sträva 
efter att förenhetliga praxisen så långt som möjligt och 
att planera besöken så att de så långt som möjligt ska 
kunna handhas enligt principen ”färdigt på en gång”. 
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
Det är synnerligen viktigt att bedriva en aktiv rekryte-
ring och att hålla fast vid nuvarande sakkunniga med 
tanke på att vår ställning fortfarande är en aning diffus. 
I huvudsak har vi en god läkarsituation, men vi måste 
stärka kompetensen framförallt inom rehabiliteringsfäl-
tet, bland annat inom fysiatrin, men också inom andra 
områden, för att vi ska förmå erbjuda patienterna en 
övergripande vård i rätt tid. Det är viktigt att vårdköer-
na hålls korta, framförallt i de patientgrupper där 
dröjsmål leder till ökade vårdkostnader. I fråga om 
jourverksamheten måste vi samarbeta med primärvår-
den för att vi på samjouren ska kunna koncentrera oss 
på att vårda människor som genuint är i behov av akut 
hjälp. Läkarna i den egna regionen ska uppmuntras till 
att joura för att minska användningen av köptjänster. 
Akuten blir mera akutläkarstyrd i och med de nya spe-
cialisterna och arbetsarrangemangen med vilka man 
ersätta andra jourformer (den s.k. tredje jouren). 
 
 
 

 
 

3.3 Ansvarsområdet för barn 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar 
 
Trots en gemensam och välplanerad centralisering av 
vården står vi tidvis inför överraskande och synnerligen 
svåra situationer där livet på en barnpatient är hotat. Vi 
förebereder oss inför vården av svårt asfyktiska nyfödda 

genom att skaffa en nedkylningsapparat + aEEG till 
prematuravdelningen och genom att delta i den utbild-
ning som ÅUCS erbjuder oss 1/2018. På så sätt kan vi 
uppdatera de regelbundet återkommande återuppliv-
ningssimulationer som vi genomför för att förbereda 
oss inför olika farliga situationer. Denna verksamhet 
främjar även kompetensen hos personalen på samjou-
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ren då det gäller akuta nödsituationer hos större barn. 
Vi främjar patientsäkerheten och får verktyg för vårt 
teamarbete. Barnpatienter och deras familjer tas i beak-
tande under hela vårdprocessen (föräldrarna tas starkt 
med i vården). Behovet av öppenvårdsservicen kommer 
alltjämt att tillta. Hemsjukhuset kommer fortsättnings-
vis att spela en betydande roll.  
Verksamheten på den barnneurologiska enheten kom-
mer att effektiveras tack vare den länge önskade läkar-
resurs som fås till enheten i början av året. På barnneu-
rologin är det synnerligen viktigt att det team som arbe-
tar inom barnneurologin kan samarbeta tätt. Den barn-
kirurgiska verksamheten fortsätter så som tidigare. 
Barnbefolkningen i distriktet erbjuds fortsättningsvis 
en högklassig pediatrik, barnneurologi och barnkirurgi 
genom att de svåraste barnpatienterna hänvisas till 
universitetssjukhus. Veckogränsen vid förlossningar går 
fortsättningsvis vid 32 veckor. I vården av svårt, kro-
niska barnpatienter ska kontakt tas med kommuner i 
ett tidigt skede i syfte att arrangera en fortsatt vårdplats 
och en vårdring som dessa patienter behöver. 
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser 
 
Vårdprocessen och resursanvändningen i fråga om 
jourbarn ska förnyas. Målet är att de egna barnsjukskö-
tarna ska kunna fortsätta med sin verksamhet, men så 
att de veckoslutsturer som hittills upprätthållits med 
stöd av donationsmedel nu ska kunna upprätthållas 
genom tjänstearrangemang. 
Utrymmesproblematiken på barnneurologin hämmar 
verksamheten: En högklassig verksamhet kräver att 
överläkaren, den specialiserande läkaren, vårdpersona-
len, specialarbetarna och sekreterarna kan arbeta i nära 

anslutning till varandra. Om inga ändamålsenliga ut-
rymmen kan hittas hämmas vårdprocessen. I och med 
inomhusluftsproblem flyttades verksamheten på dag-
avdelningen delvis till barnavdelningen på sommaren 
2017. Redan i höst har man observerat mångahanda 
problem både i verksamheten och i utrymmena. 
Utbudet av dyra läkemedel och patienternas allmänna 
medvetenhet om läkemedel tilltar. Nationella beslut 
kommer att påverka huruvida det blir aktuellt att an-
vända sig av dylika läkemedel. 
Apparatparken är bra. Den viktigaste anskaffningen 
nästa år är den nedkylningsapparat som ska anskaffas 
till prematuravdelningen. 
 
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
Läkarresurserna är bra, också på barnneurologin nästa 
år. En av de senast anställda pediatrikerna utbildar sig i 
neonatologi. Några besöker med regelbundet oregel-
bundna mellanrum universitetssjukhus i ett par veckor 
långa perioder för att uppdatera deras kompetens och 
tar sedan med sig denna kompetens till ansvarsområ-
det, till patienternas bästa. Kunskapsnivån är utmärkt. 
Vi har tillräckligt med specialiserande läkare och de har 
ett entusiastiskt arbetsgrepp. Utbildningsaktiviteten är 
bra. Tutorverksamheten omsätts i praktiken. Utbild-
ningen Johtajaksi kasvaminen (JOKA31, att växa till 
ledare) samt LAPE skapar en stadga i ledningen och 
planeringen inom ansvarsområdet. 
 
 
 
 

 
 
 

3.4 Psykiatriska ansvarsområdet 
 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service och förutsägbara förändringar 
 
 
 
Planerade förändringar i patienters vårdprocesser  
 
 
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet och rättidighet i vården  
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4 SERVICEOMRÅDENAS VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANER 
 
 
I den organisationsmodell som tagits i bruk år 2016 har 
centralsjukhuset indelats i sju serviceområden då det 
gäller vårdarbetet. De serviceområden som berör vård-
arbetet är följande: serviceområdet för akutvård, ser-
viceområdet för bäddavdelningsvård, serviceområdet 
för öppenvård, serviceområdet för kvinnor och barn, 
serviceområdet för psykiatri, serviceområdet för sjuk-
vårdens stödfunktioner samt diagnostikcentret. Ser-
vicebehovet fastställs på ansvarsområdena och service-
områdena strävar i all sin verksamhet till att bemöta 

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

 
 

4.1 Serviceområdet för akutvård 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Verksamheten utvecklas alltjämt i en mera kundorien-
terad riktning genom att tillgodogöra bland annat kun-
dresponser. En god vårdkvalitet tryggas genom en till-
gång till en vård som ges i rätt tid. Klienterna får vård 
på deras eget modersmål och de tryggas en adekvat 
vårdplats för den fortsatta vården. På akuten strävar 
man efter en hålla snabb genomströmningstid. Intensi-
ven-CCU ses som en enhet och patienterna placeras 
enligt vårdintensitet och befintliga vårdpersonalresur-
ser. I operationssalen, på uppvakningen och på dagki-
rurgin satsar man på gott samarbete och en optimal 
användning av salarna. Det finns planer på att flytta 
smärtpolikliniken under rehabiliteringen. Dialysen ska 
överföras till serviceområdet för akutvården. Instru-
mentvården sammanslås med stadens. På serviceområ-
det satsar man på ett gott bemötande och mötande av 
patienter. 
 
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 
Lean-metoden tillgodogörs vid processutvecklingen 
inom serviceområdet. På akuten satsar man på under 
fyra timmars (<4) genomströmningstider. En vårdarba-
serad fast-track-process ska utvecklas, samtidigt som 
man ska satsa på introduktionen av personalen och 
studerande. Inom den prehospitala akutsjukvården 
iakttas aktiveringen av det interna samarbetet inom 
Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde 

utan att förglömma de förändringar som vårdreformen 
för med sig. Patienternas tillgång till intensiv- och över-
vakningsvård tryggas. Den högtstående hjärtin-
farktsjouren fortsätter. En köfri verksamhetsmodell ska 
utvecklas i samråd med operationsenheten och den 
kirurgiska polikliniken. Jourprocessen ska förtydligas 
och tillgången till operationer ska tryggas (0-8h och 8-
24h). Akuta operationer ska i mån av möjlighet koncen-
treras till tjänstetid. 
 
Resurshantering 
 
Samarbetet och den behärskade personalambuleringen 
enheter emellan ska alltjämt utvecklas. Nya verksam-
hetssätt ska sökas för att trygga en patientsäker och 
högklassig vård med nuvarande resurser. Den informat-
ion som fås om vårdtyngden ska tillgodogöras allt 
bättre. Stadens befattningar inom instrumentvården 
ska överföras till centralsjukhuset. Ett bra samarbete 
med vårdserviceenheten. 
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Satsningar görs på att erbjuda personalen en god intro-
duktion och goda utbildningsmöjligheter. Evidensbase-
rade erfarenheter ska tillgodogöras. Praxisen med stu-
diebesök till andra enheter kommer att fortgå. Utveckl-
ingssamtal ska fortsättningsvis hållas årligen med per-
sonalen. Verktyg för tryggande av kompetensen ska 
utvecklas vid sidan av de verktyg som redan nu är i 
bruk.

 
 

4.2 Serviceområdet för öppenvård 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Strategiska målsättningarna och de ekonomiska förut-
sättningarna styr öppenvårdens verksamhet. Vård som 
erbjuds är patientsäker, jämlik, hälsoinriktad, person-
centrerad, tillgänglig samt kunskapsbaserad och effek-
tiv. Fortgående förbättringar av värdebaserade klient-
processer utifrån lean tänkande. Alla klienter bemöts 
med omtanke och respekt på deras eget modersmål 
med hänsyn till den enskilda människans hälsa och 
sjukdom. Tolktjänster beställs enligt behov. Vården 

utgår från klientens upplevelser, resurser och behov 
vilket sätter klienten och anhöriga i centrum. Vårdköer 
skall undvikas så långt som möjlighet. Extra besök skall 
minimeras så att klienten får följande tid i handen (be-
sök, undersökning, åtgärd) vid poliklinikbesöket. Vård- 
och rehabiliteringsplaner uppgörs systematiskt och 
mångprofessionellt för att trygga kontinuitet och smi-
dighet i vården och möjliggör beviljandet av servicesed-
lar och betalningsförbindelser.  
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Plan för utvecklandet av processer och verk-
samhetssätt 
 
Fokus är på ständiga förbättringar som skapar högre 
kvalitet, bättre tillgänglighet och ökad produktivitet. 
Effektiv användning av teknik och digital kommunikat-
ion skall bidra med att öka tillgänglighet, effektivera 
verksamheten, förenkla medarbetarnas arbete och vara 
kostnadseffektiva. 
Klienter, klientråd och erfarenhetskunniga skall mera 
systematiskt involveras i förbättrings- och utvecklings-
frågor på enheterna. Ökat fokus på standardiserade 
rutiner för remisshanterings- och tidsboknings frågor, 
telefonbetjäning och information på extranät. Proces-
serna kring diagnoskoder, besökskoder och prisgrupper 
uppdateras. Lean tänkandet och arbetssätt förankras på 
varje enhet. Regionala hjälpmedelscentralen tas i bruk i 
en sote-integrerad anda, leds från Vcs i samarbete med 
kommunerna. Effector dataprogram för hjälpmedel 
används i hela distriktet. Processer, standardiseringar 
och rutiner förbättras och utvecklas fortgående i mång-
professionellt samarbete med sikte på kommande stor 
poliklinik i H-huset. 
 
Resurshantering 
 
Samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och 
effekter ska vara tydliga, avvikelser rapporteras till 
ledningen. Öppenvården har hög kvalitet och kun-
nande, är en drivande utvecklingsaktör och en attraktiv 
arbetsgivare. Förbättra en gemensam planering av 
resurser och utrymmen mellan enheterna för att skapa 
synergi fördelar och sjukskötarresurser kan tillgodogö-
ras bättre under bråda tider i verksamheterna.  
Ett mera långsiktigt arbete fortgår för att rätt yrkes-
grupp utför rätta uppgifter för att minimera ineffektivi-

tet, högre kostnader och minskad produktivitet. Sjuk-
skötarnas arbetstid består upp till 70 % av indirekt 
vårdarbete, vilket innebär en orimlig tid vid da-
torn/skrivbordsarbete. Mottagningsskötar-projektet 
piloteras och därefter implementeras stegvis inom öp-
penvårdens enheter. 
Enligt den strategiska planen bildas koordinerande 
avdelningsskötarbefattningar i samband med naturliga 
avgångar. 
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
En strategisk kompetensförhöjning är en förutsättning 
att klara av framtidens förändringar och utveckling. 
Säkerställa spridningen och användning av ny kunskap, 
ta tillvara på och tillämpa kunskap vi själva genererar 
samt interna och externa utbildningar.  Erbjuda en 
hälsofrämjande och utvecklande arbetsmiljö med möj-
ligheter att göra skillnad varje dag. Förekommit långva-
rig brist på audionomer. Audionom-utbildning bekostas 
för en sjukskötare av sjukvårdsdistriktet för att trygga 
tillgängligheten och besätta vakans. Utvecklingssamtal 
och utvecklingssamtal i grupp hålls enligt givna mål. 
Apparatpass är i bruk på alla enheter. Kanta och Love 
tenter är utförda enligt givna direktiv. Handledning av 
studerande utvecklas i samarbete med läroinrättning-
arna, Cles respons tillgodoses. 
För studerande handledningen görs aktiva insatser för 
att trygga tillgång på en kompetent och kunnig personal 
i framtiden. Trygga och säkerställa kompetens genom 
delade ansvarsområden(pararbete) vid frånvaro. God 
och systematisk introduktion med uppföljning och 
dokumentation. Möjlighet till arbetsrotation. 

 

4.3 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Nöjda klienter är något som uppställts som ett mål för 
serviceområdet. Det här målet strävar man efter att nå 
genom att erbjuda en övergripande och högklassig vård 
som utgår ifrån klientens behov. Verksamheten utveck-
las på basis av inkommen kundrespons. Vården för-
verkligas i gott samarbete med olika ansvars- och ser-
viceområden samt remitterande aktörer. De föränd-
ringar som verkställs år 2018 kommer att stärka kom-
petensen på vårt sjukhus inom rehabilitering och geria-
tri samt att utöka våra möjligheter att erbjuda våra 
klienter en mångsidigare service. Genom att utveckla 
dagenhetsverksamheten kan man också erbjuda klien-
terna en möjlighet att komma in för vård på en tid som 
passar dem. Enheterna inom serviceområdet använder 
sig av vederbörliga mätare.  
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 
I och med implementeringen av CCL-
logistikprogrammet har man för avsikt att göra proces-
serna ändamålsenligare och rättidigare. Det här görs i 
samarbete med ansvars- och serviceområdena. Målet är 
att standardisera processerna i samråd med det medi-
cinska ansvarsområdet. Användningen av det mobila 
programmet Hoitu omsätts i praktiken i vårdarbetet på 

samtliga enheter inom serviceområdet. Verksamheten 
på de nya enheterna ska utvecklas så att de bildar en 
ändamålsenlig och smidig helhet. 
 
Resurshantering 
 
Inom serviceområdet tillämpar man fortsättningsvis en 
stram budgetdisciplin. Avvikelser åtgärdas och ledning-
en upplyses i vederbörlig ordning. Budgetdisciplinen 
ska hållas genom att bedriva en välorganiserad och 
kostnadseffektiv verksamhet på enheterna.  
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens  
 
Personalens kompetens säkerställs genom interna ut-
bildningar. Personalen uppmuntras också att delta i 
externa utbildningar. Målet är att ha en välmående och 
kompetent personal i en föränderlig verksamhetsmiljö. 
Arbetshälsan uppföljs bland annat med hjälp av den s.k. 
rekommendationsmätaren. Därutöver för man utveckl-
ingssamtal med personalen i syfte att bistå välbefin-
nandet i arbetet. Därutöver strävar man efter att ordna 
arbetshandledning och uppmuntrar personalen till 
självutveckling. Personalen engageras i utvecklandet av 
enheten. Öppningen av nya enheter erbjuder persona-
len också en möjlighet att ambulera och byta arbetsen-
het inom serviceenheten. 
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4.4 Serviceområdet för kvinnor och barn 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Klienten och familjen är i centrum inom området kvin-
nor och barn. Vården grundar sig på en helhetssyn av 
människan samt en familjecentrerad vård som ges med 
evidensbaserade metoder i rätt tid och på patientens 
eget modersmål. Serviceområdet för kvinnor och barn 
ger bäddavdelningsvård dygnet runt, har poliklinisk 
verksamhet samt inom barnsjukdomar även hemsjuk-
husverksamhet.  
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 
Det centrala inom kvinnor och barn är patientsäkerhet-
en och en kvalitativ vård. Temat inom BAKV  år 2018 är 
familjen och familjecentrerad vård. Inom kvinnosjuk-
domar skall kvalitetscertifikatet för ett babyvänligt 
(baby friendly) sjukhus förnyas genom en utomstående 
auditering under år 2018. 
Inför den nya social- och hälsovårdsreformen ställs 
kravet ytterligare på samarbete med bashälsovården 
samt sociala sektorn. Vårdprocesser och beskrivningar 
av vårdkedjor uppdateras kontinuerligt och strävar till 
att standardiseras. Detta görs ur ett klientperspektiv i 
samarbete med service- och ansvarsområdet. Strävan är 
att kunna använda erfarenhetsexperter i utvecklandet 

av vårdprocesser. Nya utrymmen ställer krav på nya 
verksamhetssätt. 
 
Resurshantering 
 
Verksamheten styrs av de planer och visioner som styr 
hela organisationen. Krav på inbesparingar gäller även 
detta område. Genom att kontinuerligt följa med sta-
tistik och vårdtyngdsrapporter kan vi utvärdera behovet 
av resurser och fördela dem på bästa sätt. Strukturella 
och funktionella förändringar leder till ett mera effek-
tivt utnyttjande av personalresurser. 
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Inom enheten arbetar en motiverad personal med en 
stor erfarenhet och kunskap. Målet är att i större grad 
kunna implementera och ta till vara nyaste forsknings-
resultat samt evidensbaserad vård. Personalen deltar 
aktivt i arbetsplatsmöten, utvecklingssamtal samt i 
TYKY-verksamhet. Säkerställande av kunskap följs upp 
genom LOVe-tent, datasäkerhetstenter, apparatpass 
samt regelbundna brand- och förstahjälps övningar. 
Studerande handledning är ett kontinuerligt inslag i 
verksamheten där en ny modell för studerandehand-
ledning implementeras under år 2018. Handledningen 
utvärderas och förbättras genom CLES-feedback. 

 
 

4.5 Serviceområdet för psykiatri 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
 
Serviceområdets högklassiga och kundorienterade 
vårdarbete bygger på en effektiv planering och imple-
mentering av en respektfull och tvåspråkig vård som 
baserar sig klientens behov, där klienten beaktas holist-
iskt som en medlem av sin familj och sina olika nätverk. 
Kundrespons tillgodogörs systematiskt för att inför-
skaffa information om vilka styrkor och utvecklingsbe-
hov som finns i verksamheten. På varje enhet dokumen-
terar man de utvecklingsåtgärder som vidtagits. Tillgo-
dogörandet av erfarenhetsexperter ska utökas i syfte att 
fördjupa förståelsen för klientupplevelsen och enheter-
na planerar att engagera erfarenhetsexperterna i upp-
görandet av verksamhetsplanerna. 
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt  
 
Det är viktigt att utveckla nya tanke- och verksamhets-
modeller för att trygga den framtida konkurrensför-
mågan. Lean-metoder används och personalen involve-
ras i utvecklandet av den verksamhet som bedrivs inom 
serviceområdet. Ett bra vårdarbete kräver ett funge-
rande mångprofessionellt team, en skriftlig vårddoku-
mentation och fungerande processer. Den evidensbase-
rade vårdpraxisen ska rannsakas allt mer och exempel-
vis tillgodogörandet av webbaserade terapier ska utre-
das och mobila arbetsmodeller ska implementeras. Den 
öppenvårdsbetonade verksamheten ska alltjämt utökas. 

Vid utvecklandet av verksamheten så utgör en smidig 
vårdtillgång, tidiga interventioner, hanteringen av vård-
tider och förtydligandet av terapiprocessen centrala 
element. Den verksamhet som bedrivs av den jourha-
vande sjukskötaren ska integreras med allmänpsykia-
trin och dessutom ska man utreda möjligheten att ut-
vidga den till en verksamhet som upprätthålls 24/7.  
Arbetet med att främja en säker vårdkultur fortgår och 
användningen av Safewards-interventioner ska utvid-
gas. Linity-verksamhetsmodellen ska göras mera känd. 
Serviceområdet deltar aktivt i det regionala samarbetet 
kring landskaps- och vårdreformen. Användningen av 
utrymmen ska effektiveras alltmer och dessutom kom-
mer man att delta i de fortsatta faserna av planeringen 
av H-huset. 
  
Resurshantering  
 
Ekonomiskt har man som mål att se till att ekonomi-
planen kan verkställas stabilt. Processerna inom ser-
viceområdet är ändamålsenliga och fungerar väl samt 
erbjuder klienterna ett mervärde och skapar en effekti-
vitet i den ekonomiska ledningen av verksamheten. Den 
ekonomiska uppföljningen som bygger på nyckeltal 
genomförs systematiskt på samtliga enheter och rap-
porteras tre gånger per år. Kraven på en effektivering av 
verksamheten ska iakttas. Personalresurserna tillgodo-
görs och samordnas effektivt. Personalantalet motsva-
rar verksamhetsbehoven. Mätartavlor används aktivt på 
enheterna i syfte att fördjupa personalens medvetenhet 
om de mätare som används vid uppföljningen av verk-
samheten.  
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Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
Arbetshälsan och arbetsbelastningen ska uppföljas tätt, 
samtidigt som man sörjer för arbetshandledningen. 
Personalen erbjuds planerade utbildningsmöjligheter 
och kompetensen tillgodogörs ändamålsenligt. En smi-

dig användning av personalresurser, ett smidigt samar-
bete och möjligheterna till arbetsambulering främjas 
fortsättningsvis. En ny modell ska introduceras i hand-
ledningen av studerande. I ledarskapet utgör kundori-
entering ett viktigt värde samtidigt som vikten av in-
formationsledarskap framhävs.  

 
 

4.6 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 
 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Inom serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 
har man som mål att erbjuda en högklassig kundbetjä-
ning på klientens kontaktspråk. Klienternas servicebe-
hov bemöts smidigt, kompetent och i rätt tid. Service-
området lanserar en ny funktion i form av ett Callcenter 
som erbjuder telefonrådgivning. Användningen av 
kundbelåtenhetsenkäter för interna klienter ska utvid-
gas. Det regionala och täta samarbetet mellan olika 
gränsytor utvecklas för klienternas bästa, bland annat i 
fråga om de krav som ställs i hälso- och sjukvårdslagen 
angående hygienskötarnas uppgifter, men också i syfte 
att fördjupa det regionala samarbetet mellan data-
skyddsansvariga, utvidga Case manager-verksamheten, 
förankra den verksamhet som tillhandahålls av erfaren-
hetsaktörer, kartlägga möjligheterna att använda frivil-
ligarbetare i anknytning till kamratstöd. Med stöd av 
den verksamhet som bedrivs på vårdserviceenheten och 
avdelningssekreterartjänsterna kan personal hänvisas 
dit där det finns klienter. Gemensamma regler för per-
sonaldimensionering och personalanvändning ska 
alltjämt vidareutvecklas. Klienterna ska få översätt-
ningar av dokument som de behöver utan dröjsmål. 
Oskrivna dikteringar ska renskrivas inom en lagenlig 
tidtabell. Sjukhusapoteket ska delta i det kvalitetsarbete 
som syftar till att främja läkemedelssäkerheten.   
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 

bjudas inom 6 månader från inkommen anmälan, av-
delningssekreterarnas möjligheter att arbeta på distans 
utredas, hygienskötarnas observationsarbete och hygi-
enronder effektiveras samt serviceområdets bered-
skapsplaner och introduktionsprocess på arbetsenheter 
förtydligas. Dessutom ska Lean-tankesättet förankras i 
det arbete som syftar till att utveckla processerna. Mä-
tare för kvalitetsuppföljning ska piloteras på några 
arbetsenheter inom serviceområdet. 
 
Resurshantering 
 
Den fastställda verksamhets- och ekonomiplanen utgör 
grunden för serviceområdets verksamhet. Budgeten 
följs upp tätt för att bevara en kostnadsmedvetenhet. 
Kostnadsstegringen ska i mån av möjlighet tyglas och 
verksamheten hållas inom budgetramen. Stegringen av 
läkemedelskostnaderna ska i mån av möjlighet tyglas 
genom att aktivt påverka den verksamhet och de riktlin-
jer som fastställs inom ramen för anskaffningsringen. 
Arbetet med att vidareutveckla den interna fakturering-
en fortgår inom avdelningssekreterartjänsterna och 
vårdserviceenheten. Målet är att hålla antalet visstids-
anställda under kontroll. Befintliga mätare ska tillgodo-
göras aktivt i anslutning till delårsrapporteringen.  
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Målet är att skapa en ändamålsenlig och trivsam ar-
betsmiljö för en engagerad och kompetent personal. En 
tillräcklig introduktion bidrar till att främja personalens 
välbefinnande i arbetet. De möjligheter som erbjuds 
inom ramen för arbetsrotation och arbetshandledning 
ska tillgodogöras och möjligheten att stifta bekantskap 
med andra arbetsenheter kommer alltjämt att erbjudas. 
Det är viktigt att expertisen och kompetensen upprätt-
hålls genom utbildningar, nätverk och regelbundna 
träffar inom alla yrkesgrupper. Personalens åsikter 
kommer att tillgodogöras i samband med förändrings- 
och utvecklingsarbete. 
 

 
 

4.7 Diagnostikcenter 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar 
 
Diagnostikcenter producerar tjänster åt sina kunder och 
kan därmed inte ensamt påverka antalet prestationer. 
Kontinuerligt och smidigt samarbete med beställarna är 
av högsta prioritet. För diagnostikcentrum gäller det att 

kunna utveckla och förbättra sina tjänster i samarbete 
med beställarna. 
De enheter som har dejourverksamhet kräver resurser 
att kunna svara på efterfrågan kvälls- och nattetid samt 
under veckosluten. Mest effektiv är verksamheten då 
maskiner och personal används maximalt. För år 2018 
planeras en samgång med röntgen och laboratoriet i 

I och med att verksamheten har förändrats ska de cen-
trala  processerna  uppdateras  och  utvecklas  i  en  mera
ändamålsenlig  riktning.  I  samband  med  det  här  ska
bland  annat  översättningsprocessen  effektiveras,  scan-
ningsprojektet   utvidgas,   dataskyddstentamen   imple-
menteras,  ett  Callcenter  inrättas  och  piloteras,  mätare
för   Case   manager-verksamheten   utvecklas,   använd-
ningen  av  sjukhusapotekets  elektroniska  verksamhets-
styrningssystem  utökas,  användningen  av  sjukhusapo-
tekets   robotik   implementeras,   arbetshandledning   er-
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Jakobstad för att kunna uppnå en mera maximal an-
vändning av både maskiner och personal. Viktigt är att 
följa med effektivitetsgraden på mottagningarna på 
mindre enheter. Därtill måste man iakta patientsynvin-
kel tex gällande avstånd till olika servicepunkter. Målet 
är gemensamma digitala system för att förbättra in-
formationsgången samt för att undvika överlappande 
undersökningar. 
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser 
 
Ur patientens/kundens synvinkel är smidigheten och 
kvaliteten av utförda undersökningar av högsta priori-
tet. Detta får man genom att ännu bättre planera under-
sökningstider och samordna undersökningar med even-
tuella övriga besök. Detta minskar på extra besök för 
kunden. Planeringen av vårdprocesser och prestationer 
baserar sig på tidigare års prestationer, procentuella 
förändringar samtidigt som maskinparkens livslängd 
och användningsgrad måste tas i beaktande. Genom att 
koncentrera verksamheten kan man även använda 
personalresurserna mera effektivt.  
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
Undersökningssvar bör finnas att tillgå då vården skall 
planeras. För att detta skall kunna uppnås krävs ett tätt 
samarbete med de som beställer tjänster och de som 
utför tjänsterna. Utöver detta krävs även ett tillräckligt 
antal utövare. Diagnostikcenter har lidit av kronisk 
läkarbrist. Detta har lösts med utomstående konsult- 
och dikteringshjälp. Vissa tjänster, som kräver special-
kunnande, inom patologin och laboratoriet köps uti-
från. Målet är att nå en stabil och kunnig bas av läkare 
och därmed minska på utomstående konsulthjälp. 
I en modell där verksamheten är koncentrerad borde 
apparaturen som används vara nära verksamheten, tex 
inom dejourverksamheten skulle det behöva finnas 
apparatur och modaliteter i närheten som krävs för att 
hindra att vården förlängs i onödan. 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Diagnostikcenters verksamhet baserar sig på, till vissa 
delar dygnet runt service, tjänster för att kunna erbjuda 
undersökningar till behövande i distriktets område i 
rätt tid och rätt tillfälle. Diagnostikcenter har flera kun-
der; patienter och beställare. Diagnostikcenter strävar 
till en kvalitativt hög standard. I vården av patienter 
betyder detta att undersökningarna är patientcentre-
rade, säkra samt att undersökningarna och utlåtandena 
är av hög kvalitet och att de finns att tillgå då vården 
planeras. Ur beställarens synvinkel strävar diagnostik-
center till att ta beställarens mera med i planeringen av 
processer. Detta t.ex. genom regelbundna träffar med 

beställare. Direktiv för remisser och undersökningar 
uppdateras kontinuerligt. Tvåspråkigheten är en själv-
klar del av verksamhetskulturen och syns i det dagliga 
arbetet. Utlåtanden skall patienten få på sitt eget mo-
dersmål, svenska eller finska. 
 
Plan för utvecklande av processer och verksam-
hetssätt 
 
Processer och verksamhetssätt utgår från beställarens 
behov, dessa skall ge ett mervärde till patientens vård. 
Vid utvecklandet av processer används Lean tankesättet 
som ledstjärna. Vid utvärderingen av processer mäter 
man hur processerna svarar mot effektivitet och inver-
kan på övriga processer. Vid utvecklandet av processer 
uppmärksammas samarbete med TYKS ERVA, till det 
hör bla elektroniska system som passar ihop. 
Undersökningsutlåtanden kräver allt mer tid i och med 
många undersökningar blir mera omfattande pga tekni-
kens utveckling. Andelen ökade begär om tilläggsunder-
sökningar betyder även längre undersökningstider och 
mera ingående utlåtanden.  Remissprocessen är i behov 
av ständig uppdatering framförallt för att minska på 
eventuella väntetider. Undersökningar under dejourtid 
måste granskas och vid behov ännu utvecklas. 
 
Resurshantering 
 
Diagnostikcenter har stått och står ännu inför stora 
sparkrav. Budgeten görs upp realistiskt och planerat. 
Strävan är att vara kostnadseffektiv och att prissätt-
ningen är sanningsenlig. Målet är att ha en realistisk 
bild av utgifter och intäkter samt göra verksamheten 
konkurrenskraftig. Gällande investeringar är det viktigt 
att följa med apparaturens livslängd. Förmännen följer 
aktivt med verksamhetens och budgetens nyckeltal och 
rapporterar om dem regelbundet. Det är inte att vänta 
någon minskning av varken kunder eller prestationer 
inom diagnostikcenter. Ifall en sammanslagning med 
Jakobstads röntgen och laboratorie sker blir det en 
ökning av båda. 
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Utmaningen är att tillhanda hålla en tillräcklig och 
kunnig personal i tider av förändring. Det görs en stän-
dig utvärdering för att kunna svara på behovet av för-
ändrad kunskap iom utvecklandet av undersökningsme-
toder. Lagstadgade skolningar och övrig skolning som 
stärker kunnande följs upp så att det motsvarar behovet 
och kraven. Planeringen av skolningar grundar sig på 
behovet som kommer fram i utvecklingssamtal samt i 
gemensamma diskussioner. Skolningar skall svara mot 
de behov som finns i verksamheten. Personalen har alla 
ett eget ansvar att upprätthålla sin kunskapsnivå samt 
begära om tilläggsskolning ifall behov finns. 

 

4.8 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar 
 
Vårt centrala mål är fortsättningsvis att vi så långt som 
möjligt ska tillhandahålla högklassiga tjänster som 
följer rekommendationerna om god medicinsk praxis 
samt övriga riksomfattande rekommendationer och 
rekommendationer på specialupptagningsområdesnivå. 

Målet är att köptjänster ska användas enbart i sådana 
situationer som kräver specialkompetens. Förändring-
arna i hälso- och sjukvårdslagen och de förordningar 
som utfärdats utgående denna lag i fråga om jouren och 
centraliseringen kommer att innebära att en del av den 
småskaliga operationsverksamheten kommer att flyttas 
till universitetssjukhus. Å andra sidan så kommer vår-
den i de norra kommunerna av vårt sjukvårdsdistrikt 
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inom framförallt de operativa specialiteterna att centra-
liseras till vårt centralsjukhus. Likaså kan det hända att 
en del behandlingar, om våra resurser det tillåter, åter-
förs från universitetssjukhusen till vårt eget sjukhus. 
Likaså kommer den krävande rehabiliteringen att öka 
och delvis centraliseras till Vasa. 
  
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 
För att ersätta användningen av konsulter ska man på 
avtalsbasis utöka användningen av såväl virtuella di-
stanskonsultationer till ÅUCS som fysiska distanspoli-
kliniker som upprätthålls av läkare från ÅUCS. I sam-
band med utvecklandet av kundorienteringen, patient-
säkerheten och det köfria sjukhuset är det viktigt att 
läkarna deltar i det mångprofessionella utvecklingsar-
betet i större utsträckning än för tillfället. I verksamhet-
en förhåller man sig öppet till de möjligheter som digi-
taliseringen erbjuder medicinskt utvecklingsarbete som 
syftar till att underlätta såväl personalens och patien-
tens vardag som till att spara resurser. Samtidigt strävar 
man efter att öka andelen läkare som dikterar texter på 
patientens modersmål, antingen på svenska eller finska. 
 
Resurshantering 
 
Man kommer att försöka se till att det finns tillräckligt 
med egna resurser för att vården ska kunna erbjudas 
snabbt och i rätt tid, samtidigt som man med hjälp av 
högklassiga tjänster ska kunna erbjuda befolkningen 
service dygnet runt. Automatiseringen av arbetstidspla-
neringen kommer också att omfatta läkarna. Frånvaron 
ska planeras bättre och i ett tidigare skede tillsammans 

med de övriga yrkesgrupperna. Investeringar baserar 
sig på noggrann, prövningsbaserad planering samt på 
livscykeltänkande. Praxisen HTA (health technology 
assessment) ska implementeras vid bruktagning av nya 
metoder och dyra läkemedel. Dessutom kommer man i 
dessa föränderliga tider sträva efter att ge personalen 
tillräckligt med information, men också se till att sköta 
om personalens arbetshälsa, för att säkerställa att tjäns-
terna är besatta på åtminstone samma nivå som för 
tillfället. Den nya lagen om smittsamma sjukdomar 
kräver att personal som vårdar specifika patientgrupper 
är tillbörligt vaccinerade. 
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Satsningar på både intern och extern utbildning. Upp-
märksamhet fästs vid kvaliteten på utbildningarna, 
samtidigt som de måste ge ett utbyte för verksamheten. 
Vid apparatanskaffningar förutsätter man att leverantö-
ren ger tillräckligt med utbildning/introduktion. I den 
här gruppen är utbildningsbehovet större än i de övriga 
yrkesgrupperna i genomsnitt. Utbildningarna består 
också i huvudsak av extern substansutbildning, som 
ofta måste sökas till och med utomlands. Vid sidan av 
utbildning av detta slag genomför man mera internt 
tillhandahållna utbildningar, där kundorientering och 
processutveckling är viktiga. Det bör finnas tillräckligt 
med databaser i bruk. Det är viktigt att understöda 
forskningsaktivitet, vilket bland annat kan göras genom 
att utveckla forskarutbildningen och nätverkande på 
specialupptagningsområdesnivå samt genom att utöka 
möjligheterna att använda sig av biobanken.  
 

 

4.9 Serviceområdena för försörjning och förvaltning 
 
 
Inom förvaltningen och försörjningen finns under de 
närmaste åren två stora allt annat överskuggande ut-
maningar, nämligen landskapsreformen och byggandet 
av Österbottens SOTE-hus.   
 
Österbottens SOTE-hus kommer att genomföras enligt 
alliansmodell, vilket godkändes i styrelsen 19.6.2017, 
och byggnadskostnaderna är i fullmäktige godkända till 
130 miljoner euro. Planeringen påbörjas under 2018 
och byggandet påbörjas 2019. Målsättningen är att 
bygget är färdigt 2021 och tas i bruk 2022. 
 
Den pågående landskaps- och SOTE-reformen kommer 
i praktiken att förändra organiseringen av stödfunkt-
ionerna mer än den egentliga kärnverksamheten. Lag-
beredarens målsättning har för stödfunktionernas del 
varit att via lagstiftning överföra dem till tre nationella 
servicecenter, servicecentret för lokal- och fastighets-
förvaltning, servicecentret för ekonomi- och personal-
förvaltning och servicecentret för informations- och 
kommunikationstekniska tjänster. Servicecentren är 
bolag som landskapen äger gemensamt. Landskapen är 
ålagda att utnyttja de nationella servicecentren. Till de 
delar som de nationella servicecentren inte sköter pro-
duktionen kan tjänsterna anskaffas från gemensamma 
regionala eller nationella tjänsteproducenter.  

 
En egen utmaning i sammanhanget utgör att de stöd-
funktioner som det nya landskapet behöver måste också 
beaktas och tillgodoses, inte enbart specialsjukvårdens. 
Primärkommunernas möjlighet att ordna bl.a. eko-
nomi- och HR-tjänster kommer efter reformen att stå 
på en smalare bas och kommer att behöva samarbets-
partners. Dessa utmaningar ställer helt nya krav på 
organiseringen av stödtjänsterna framöver. Vasa sjuk-
vårdsdistrikt har tagit beslut om att vara med och 
grunda två regionala bolag. Ett för ekonomi- och per-
sonalfunktionerna och ett bolag för övriga icke medi-
cinska stödfunktioner.  
 
Genom att organisera stödtjänsterna i två regionala 
bolag har vi målsättningen att dels kunna effektivisera 
och förenkla organiseringen av tjänsterna men också på 
sikt skapa en tillräckligt bred bas för utveckling av bola-
gen. På detta sätt skall på sikt säkerställas personalens 
kompetens och servicen skall kunna motsvara det som 
beställaren önskar. Målsättningen är att de nya bolagen 
skall inleda sin verksamhet 2018. Om vi kommer igång 
redan 2018 kommer vi att ha fungerande alternativ att 
bjuda ut den dag när verksamheten överförs till land-
skapen och de riksomfattande servicecentra. 
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