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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
   
§ 49 Delegointipäätös 
 
§ 50  Päätösluettelo; Suoradigitaalinen osastokuvauslaite (1+1 kpl); Sonar Oy,  

120 000 € 
 
§ 51 Tilapäinen virkajärjestely 
 
§ 52 Tillfälligt tjänstearrangemang 
 
 
 
 
 
 

BILAGA § 162/1



          28.10.2019 
 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 45 Ultraäänilaitteen lahjoitus / luovutus Mustasaaren terveyskeskukselle 
 
§ 46 Sydämen ultraäänilaitteen hankinta 
 
§ 47 Apuvälineen luovutus Ahlbäck hemmetille 
 
§ 48 Upptagande av kortfristig kredit i form av kommuncertifikat 
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          28.10.2019 
 
 
 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
  
 
 
§ 89 Delegointipäätös 
 
§ 90 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa 
 
§ 91  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation 
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          28.10.2019 
 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 43  Ändring till tjänsteregistret; sammanslagning av två deltidsvakanser till en 100 % 

laboratorieskötarvakans 
 
§ 44 Lupa-anomus; opinnäytetyö 
 
§ 45 Vakanssin siirto; asiakaspalvelupäällikön vakanssi sairaanhoidon hallinnosta 

sairaanhoidon tuen palvelualueelle. 
 
§ 46 Ändring till tjänsteregistret; ändring av tjänst till befattning, samt delning av 

avdelningssekreterarbefattningen till två halvtidsbefattningar.  
 
§ 47 Määräaikainen henkilökohtainen lisä 
 
§ 48 Ändring till tjänsteregistret; sammanslagning av två deltidsvakanser till en 100 % 

sjukskötarvakans 
 
§ 49 Ändring till tjänsteregistret; delning av en 100 % laboratorieskötarvakans till två 

deltidsvakanser  
 
 

BILAGA § 162/4



58     Utvärderingsberättelse 2018

1) Revisionsnämnden är förvånad över det att bokslutet 2018 i 
sin rapportering helt utesluter en mellananalys av VCS 2025 
programmets år 2018 fastställda nya mätbara mätare och 
målnivåer. Nya VCS 2025 måltavlans uppföljning är värd en 
separat kontinuerlig utvärdering i bokslutet.   

2) Efter en komparativ jämförelse av styrprocesser runtom lan-
det bland sjukvårds-distrikten noterar revisionsnämnden att 
de uppställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen 
är högklassiga och det är utmärkt att man ständigt söker för-
bättringar genom omvärldsanalysering. 

3) Nämnden ställer frågan om ansvarsområdenas målstyr-
ningsmekanism och synkronisering med VCS 2025 strategin 
kan förbättras och målens mätbarhet konkretiseras?

4) Nämnden rekommenderar att de i verksamheten uppställda 
strategienliga centrala målen kontinuerligt följs upp varvid 
beslut om nödvändiga styrinsatser/korrigeringar kan göras 
under budgetåret och dokumenteras i samband behandling-
en av mellanbokslut.

5) Av de 42 bindande rapporterade mätbara verksamhetsmässi-
ga och ekonomiska målen ovan uppnåddes helt tjugo (48 %), 
femton uppnåddes ej (35 %) och sju målsättningar uppnåd-
des delvis eller nöjaktigt (17 %). Både inför fullmäktige och 
styrelsen bindande målen förekom icke fullbordade mål.  

6) Nämnden efterlyser en fördjupad analys om varför de bin-
dande målens förverkligandegrad år 2018 klart försämrades. 
De bindande målens samlade analys kunde innehålla en be-
dömning av ledarskapets måluppfyllelse på VCS- och service-
områdesnivå.

7) Nämnden anser att även serviceområdenas måluppställning 
och -uppföljning framöver bör innehålla rapportering om de 
bindande ekonomiska målens utfall som en del av balanced 
scorecard-mekanismen. Finns det ett behov att balanse-ra 
både målmekanismen och målvolymerna mellan serviceom-
rådena? De fastställda bindande målnivåerna som gäller ser-
vice-områdena kräver en analogisk exakt återrapportering i 
bokslutet.

8) Nämnden rekommenderar fortsatt utvecklingsarbete gäl-
lande serviceproces-serna och processmätarna. Processerna 
saknar specificerade mål och mätare i en sådan form att de 
genuint skulle användas till att de facto styra arbetet. Proces-
sernas gränsytor måste även granskas för att patientproces-
serna kan göras smidiga mellan enhetsgränserna. 

9) Glädjande nog minskade antalet sjukfrånvarodagar från 16 
dagar (2017) per anställd till 15,4 dagar i fjol.  Utvecklingen 
berodde delvis på de utförda bolagiseringarna.

10) Digitaliseringen måste i rask takt utarbetas till konkreta för-
verkligandemål som man inom VCS genom den påbörjade di-
gitala vägkartan visionerar fram. Medan IT allt mer tränger 
in specialsjukvårdens framtid, bör bl.a. IT-direktörens med-
verkande och konstanta medlemskap i VSVD:s centrala led-
ningsgrupper förstärkas. Är det tillräckligt att en IT-direktör 
ansvarar för de massiva framtida ITC-utmaningarna?      

11)	Nämnden efterlyser en konkret handlingsplan som en del 
av VCS 2025-programmet för att motverka köpserviceutgif-
ternas tillväxt. Detta är viktigt även för att trygga VSVD:s 
konkurrenskraft och serviceutbud enligt VCS 2025. I hel-
hetsekonomiska jämförelser placerar sig VSVD runtom med-
elvärdet för sjukvårdsdistrikten. Den stora risken och hotbil-
den utgörs av den generella tillväxten av köpservicetjänster, 
detta speciellt gällande befolkningen inom distriktets norra 
region.

12) Revisionsnämndens förnyelseutmärkelse år 2018 går till servi-
ceområdet för öppenvården för den bästa mätbara målupp-
fyllelsegraden för fjolåret.    

13) Under tiden tills psykiatrin flyttar till Sandviken 2022 så för-
väntar sig nämnden att man bygger upp en handlingsplan 
för genomförandet de obligatoriska förnyelseåtgärder man 
visionerat fram under år 2018.

14) Riskhanteringen och den interna kontrollen bör samordnas 
till en konkret del av den strategiska och årliga budgetpro-
cessen.

15) Revisionsnämnden har haft en ständig uppföljning av intern-
revisionens resurser inom VSVD. Nämnden är oroad av att 
den tidigare vakansens relativa arbetsinsats tydligt nedban-
tats och den nuvarande ansvarspersonens yrkesbenämning 
ej förbättrar intern-revisionens status och trovärdighet. 

16) Den strandade vård- och landskapsreformen fortskrider nu 
som en österbottnisk vårdreform. Distriktets strategiska st-
yrprocess och målsättningsmekanism har tydligt förbättrats 
via den färska uppdateringen av VCS 2025 programmet och 
dess mätare. Totalt sett och med beaktande av primärt vård-
tillgången, kundtillfredsställelsen, produktivitetsutveckling-
en, det nationellt haltande reformläget samt det negativa 
ekonomiska slutresultatet så anser nämnden att helhetsresul-
tatet är helt godtagbart.

16.  Sammandrag av revisionsnämndens  
centrala observationer och rekommendationer:

BILAGA § 165



BILAGA / LIITE § 167/1



BILAGA § 168




