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Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun är en serviceorganisation 
för offentliga specialsjukvårdstjänster, som ägs av 13 städer och 
kommuner inom landskapet Österbotten. Medlemskommuner-
nas invånarantal är 168 848 personer, dessutom betjänar sam-
kommunen över 200 000 invånare inom vissa specialiteter i 
granndistrikten.
 Verksamhetsåret 2014 genomfördes under etablera-
de former samtidigt som stora strategiska förändringar 
planerades och genomfördes. Planen för ordnandet av 
hälso- och sjukvården i kommunerna uppdaterades till-
sammans med kommunerna och godkändes i distriktets 
fullmäktige 9.6.2014. Planen beskriver främst nuvaran-
de strukturer och samarbetsformer i väntan på en ny 
strukturell verksamhetsmodell. Regeringens förslag 
till en lag om social- och hälsovårdens ordnande läm-
nades till riksdagen i december 2014. Beslut om lagens 
godkännande väntas senast i början av mars 2015. Enligt 
lagförslaget skulle alla social- och hälsovårdens uppgifter 
fråntas kommunerna och ansvaret skulle ges åt nya sam-
kommuner som integrerat skulle sköta verksamheten. Nu-
varande vårdsammanslutningar inklusive sjukvårdsdistrikten 
skulle avslutas.
 Förändringen av de nationella strukturerna innebar att pla-
neringen av den framtida verksamheten ändrade karaktär. Upp-
dateringen av sjukvårdsdistriktets strategiplan stoppades och en 
tjänstemannagrupp med medlemmar från distriktets alla kom-
muner startade utrednings- och beredningsarbetet gällande en 
produktionssamkommun för hela området. Arbetet övertas år 
2015 av en politiskt tillsatt grupp. Som en del av detta arbete 
inleddes projektet VCS 2025 på centralsjukhuset, med syfte att 
skapa en koncept- och funktionsplan samt investeringsplan för 
specialsjukvården inom den nya samkommunen. Diskussionen 
om hjärtkirurgins framtid, som en del av strukturella föränd-
ringar för att möta ägarkommunernas sparkrav, präglade den 
politiska diskussionen under året. Hjärtkirurgiverksamheten 
var avbruten från mitten av juni till slutet av året. Fullmäktige 
beslöt att bevilja medel för verksamheten för år 2015 och 2016. 
Resten av sparprogrammet verkställdes inklusive indragningen 
av över 40 bäddplatser, enligt planen att kommunerna ska klara 
av skötseln av patienter som bara behöver primärvård. Under 
hösten visade det sig att vårdkedjan inte fungerade, med en be-
tydande överbeläggning på centralsjukhuset som följd. 
	 Byggandet	av	en	ny	flygel	vid	centralsjukhuset,	Y-byggnaden,	
för primär- och specialsjukvårdens jour, observationsavdelning 
och dagkirurgi klarställdes i början av 2014. Specialsjukvårdens 
enheter	flyttade	 in	 i	nya	utrymmen	mellan	 februari	 och	 april	
2014. Kommunernas gemensamma samjour inledde sin verk-
samhet i utrymmena i oktober 2014.
 Den utlokaliserade läkarutbildningen från Åbo universitets 
medicinska fakultet fortsatte avtalsenligt. Undervisningens vo-
lym ökas under de följande åren och det kliniska samarbetet för-
djupas.

 Verksamhets- och volymmässigt uppnådde Vasa sjukvårdsdis- 
trikt sina målsättningar. Antalet remisser ökade 4,2 % från 47 
598 till 49 603. Antalet remisser från primärvården ökade med 
2,8 % och från privatsektorn med 6,7 %. Öppenvårdsbesöken 
ökade med 0,3 % från 215 932 till 216 518. DRG-paketens antal 
minskade från 22 998 till 22 669 dvs 1,4 %. Vårddagarna för kli-
nikfärdiga patienter minskade från 3 191 till 2 894 men utgjorde 
ännu 207 % av det budgeterade, med allvarliga följder för övrig 
bäddavdelningsvård.
 Verksamhetsintäkterna var 233,7  M€ och överskred budge-
ten med 3,0 M€ dvs. 1,3 %. Verksamhetskostnaderna var 218,2 
M€ och underskred budgeten med 1,4 %. Kommunfaktureringen 
till medlemskommunerna blev 202,5 M€, vilket överskred det 
budgeterade med 1,1 %. Verksamhetens överskott blev 7,0 M€.
 
Jag tackar sjukvårdsdistriktets personal och alla som har deltagit 
i samkommunens verksamhet till fromma för distriktets befolk-
ning.

Göran Honga
Direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Distriktsdirektörens översikt
VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Ändring %

2013 2014

1 000 € 1 000 €

Verksamhetsintäkter 226 585 233 743 3,2

Verksamhetskostnader -216 930 -218 170 0,6

Verksamhetsbidrag 9 656 15 573 61,3

Ränteintäkter 2 2 0,0

Övriga finansieringsintäkter 83 96 15,7

Räntekostnader -427 -414 -3,0

Övriga finansieringskostnader -1 136 -691 -39,2

Årsbidrag 8 177 14 565 78,1

Avskrivningar på anläggningstillgångar -6 350 -7 537 18,7

Nedskrivningar

Räkenskapsperiodens överskott/underskott 1 826 7 028

VERKSAMHETSSIFFROR (egen verksamhet)

Öppenvård:

Öppenvårdsbesök; somatisk sjukv. 259 087 268 520 3,6

Öppenvårdsbesök; psykiatrisk sjukv. 39 402 45 733 16,1

Bäddavdelningsvård:

Vårdperioder; somatisk sjukv. 20 429 19 981 -2,2

Vårdperioder; psykiatrisk sjukv. 1 129 969 -14,2

Vårdperioderns medellängd; som. sjukv. 3,6 3,3 -8,3

Vårdperioderns medellängd; psyk. sjukv. 34,3 34,9 1,7

Nettovårddagar; somatisk sjukvård 72 530 65 490 -9,7

Nettovårddagar; psykiatrisk sjukvård 38 760 33 778 -12,9

Medicinsk service:

Laboratorieundersökningar 1 372 469 1 375 902 0,3

Radiologiska undersökningar 57 280 65 991 15,2

Patologi:

 - histologiska undersökningar 9 399 10 633 13,1

 - sytologiska undersökningar 2 731 2 609 -4,5

Åtgärder:

Operationsåtgärder 10 938 10 753 -1,7

Strålbehandlingsåtgärder 17 805 18 242 2,5

Dialysvård: vårdtillfällen 5 641 5 942 5,3

Förlossningar 1 378 1 445 4,9

2013 – 2014Verksamhetssiffror
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MÄTARE MÅLNIVÅ UPPFÖLJNINGS- 
TÄTHET/ NIVÅ BINDNINGSNIVÅ RESULTAT

Patienttillfredsställelse >3.5 (på en skala från 1 till 5) 1 ggr/år fullmäktige 4.4 – 

Kommunernas belåtenhet >3.5 (på en skala från 1 till 5) 1 ggr/år fullmäktige 3,4

Förverkligandet av vårdgarantin enligt de nationella  
bestämmelserna 1 ggr/år styrelsen Förverkligades i huvudsak

Kundrådets resolutioner minst 4 stycken 1 ggr/år styrelsen Fyra resolutioner

Användning av Lean-metoden minst två processer/ klinikgrupp 1 ggr/år svd:s lednings- 
grupp

Sju processer genom  
Lean-metoden

Mätning av patientsäkerhets-
kulturen 

bättre resultat i jämförelse med 
föregående mätning 

vart tredje år (nästa mät-
ning i början av år 2014)

svd:s lednings- 
grupp

Resultatet blev bättre i  
jämförelse med föregående 
mätning

Kundperspektiv
Den främsta utgångspunkten för en god vård är att vården är pa-
tientinriktad. Patienternas och anhörigas erfarenheter av en god 
vård och ett gott bemötande har fungerat som en vägvisare för 
utvecklandet av verksamheten. Patient-/ kundrespons kan ges via 
det förnyade responssystemet. Respons från patienter och anhö-
riga värdesätts och inkommen respons uppföljs fortlöpande. Det 
nya responssystemet togs i bruk i början av oktober.
 Vårdgarantin gällande genomgången av remisser (gräns på 21 
dygn) och vårdtillgången (gräns på 180 dygn) uppfylldes väl, och 
gällande vårdtillgången hade vi tidvis en topplacering bland sjuk-
vårdsdistrikten. Bedömningen av vårdbehovet (gräns på 90 dygn) 
hämmades så pass inom ortopedin att totalt 474 patienter hade 
31.8.2014 väntat i över 3 månader (20,9 %), varav 331 patienter (70 
%) var ortopediska patienter. Den här kön förkortades i slutet av 
året med specialåtgärder.
 Antalet frivilliga anmälningar av farliga situationer har på ett 
år kunnat höjas med nästan 15 procent, vilket är ett gott tecken på 
att	riskmedvetenheten	har	ökat.	Användningen	av	befintliga	för-
faringssätt och verktyg som främjar patientsäkerheten har upp-
muntrats för att göra dem till en del av patientens vårdprocess, 
i syfte att säkerställa patientsäkerheten. De farliga situationerna 
har utretts från ett processperspektiv och samtidigt har man ge-
nom rekommendationer strävat efter att styra processerna för att 
göra vården allt tryggare och säkrare för patienten.
 Kundrådet har aktivt deltagit i utvecklandet av verksamheten 
bland annat i syfte att göra servicepunkten och huvudentrén mer  
 

 
patientinriktad. Därutöver har rådet deltagit i Sjukhusdagen och 
kommit med många olika idéer kring hur verksamheten kunde 
utvecklas. Kundrådet har bistått enheterna då de har utvecklat 
sina egna processer. Kundrådets resolutioner har publicerats på 
sjukhusets webbsidor och tillställts ledningsgruppen för känne-
dom.
 I oktober 2014 öppnades servicepunkten där patienter och 
anhöriga erbjuds rådgivning och handledning av yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården, representanter för patient-
föreningar samt patientombudsmännen.
 Vid utvecklandet av processer har man använt sig av Lean-me-
toden där det viktigaste elementet är att främja verksamhet som 
ger patienten ett tilläggsvärde.
 Genom olika utbildningar och projekt har uppmärksamhet 
fästs vid kompetens som upprätthåller funktionsförmågan. 
 Det samarbete som bedrivs med hälsocentralerna i distriktet i 
syfte att uppgöra servicekedjor och förbättra effektiviteten i dessa 
kedjor fortsatte. Under verksamhetsåret skapades fem serviceked-
jor. Den allmänna jourrundan som omnämns i planen för ordnan-
de av hälso- och sjukvård påbörjades inte under verksamhetsåret, 
utan tyngdpunkten lades på funktioner som kan utvecklas för att 
skapa effektiva och patientinriktade funktioner oberoende av hur 
vårdreformen utfaller.
 Arbetet med att fördjupa samarbetet mellan den specialise-
rade sjukvården och primärvården fortgick, men ovissheten om 
utfallet av vårdreformen begränsade arbetet.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska 
målsättningar
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MÄTARE MÅLNIVÅ UPPFÖLJNINGS- 
TÄTHET/ NIVÅ BINDNINGSNIVÅ RESULTAT

Välmående i arbetet
Vi placerar oss över genomsnittet bland de 
sjukhus som deltar i arbetshälsoinstitutets 
undersökning om välbefinnandet i arbetet

vartannat år styrelsen Förverkligades

Fortbildningsdagar i enlighet med personalstrategin 1 ggr/år personalsektionen Utbildningsdagar/  arbetstagare 3,0

Vårdtyngd/ skötare enheterna ligger på en optimal nivå minst 
70 % månad 1 ggr/år personalsektionen

På vårdavdelningarna förverkligades 
det här på fyra enheter, och inte på sex 
enheter

Utvecklingssamtal i enlighet med personalstrategin 1 ggr/år personalsektionen 70 % av personalen deltog (+ 9 %)

Personal- och kompetensperspektiv  
Kärnuppgiftsprojektet slutfördes och resultaten presenterades 
och rapporterades till förmännen. Ansvaret för det resultatbasera-
de utvecklingsarbetet delegerades till klinikgrupperna. Samtidigt 
inleddes ett arbete i syfte att utveckla och omorganisera avdel-
ningssekreterarnas arbete.
 Bättre metoder för resurshanteringen söktes då verksam-
heten på resursenheten inleddes. 
 Personalen engagerades i stor utsträckning i utvecklandet av 
verksamheten genom en uppgift som gjordes på Tyky-dagarna. 
Personalen gav utvecklingsidéer utgående från ett ekonomiskt 
perspektiv, utgående från patienternas vårderfarenheter och ut-
gående från hur patientinriktade de olika processerna var.
	 Personalens	 språkutbildning	 i	 svenska/	 finska	 fortsätter	 för	
att säkerställa att patienterna får vård på sitt eget modersmål
 Personalen deltog i fortbildning som förutsätts för utförandet 
av arbetsuppgifterna. I organisationen har utbildningar som an-
knyter till främjandet av patientcentrerade processer utsetts till 
ett tyngdpunktsområde
 Personalen deltog aktivt i utvecklandet av verksamheten som 
en del av det dagliga arbetet.
 Förmannautbildningen och utvecklandet av förmannaarbetet 
fortgick utgående från de områden som lyftes fram i ledarskaps-
förfrågan.
 Insatsåtgärder vidtogs för att rekrytera och hålla kvar en kom-
petent och yrkeskunnig personal.

Process- och strukturperspektiv   
Processutveckling genomfördes med hjälp av Lean-metoden enligt 
följande:
• två processer på organisationsnivå (klinikfärdiga patienter 

och läkemedelslogistik)
• tre operativa processer (preoperativa enheten, CCU och elek-

tiva operationspatienter)
• två medicinska processer (lungpolikliniken och E4).

I några processer kunde man påvisa att verksamheten hade effek-
tiverats, men i några processer var det svårt att få mätbara resultat 
som påvisade att detta skulle ha skett. 
 Därutöver vidtogs smärre utvecklingsåtgärder i organisatio-
nen i syfte att göra arbetsmiljön smidigare: ovan nämnda enheter 
inom den medicinska och operativa klinikgruppen samt jourav-
delningen, A3, hjärtavdelningen samt en utbildningsdag för den 
kirurgiska polikliniken och operationsteamet. 
 På en del avdelningar är uppföljningstavlor i bruk, praxisen är 
inte täckande.
 Projektet VCS 2025 fortskred planenligt. En konceptplan upp-
gjordes, workshopar arrangerades och planeringen av en verk-
samhetsinriktad plan bereddes.
 

 
	 Primärvårdsjouren	 i	 regionen	 flyttade	 från	 Vasa	 huvudhäl-
sostation	 till	Vasa	 centralsjukhus	Y-byggnad	1.10.2014,	 i	 anslut-
ning till den specialiserade sjukvårdens akutintag. Således bedrivs 
verksamheten	i	enlighet	med	de	krav	och	den	definition	som	fast-
ställs i jourförordningen av en samjour. 
 Verkställandet av den psykiatriska strategin fortgick enligt se-
parat godkända planer. 
 Kvalitets-, säkerhets- och patientsäkerhetsarbetet på sjukhu-
set förenades till den del det berör funktioner, utvärderingar och 
datasystem. I samband med den externa auditeringen granskades 
leveransprocessen för mobil utrustning och processen för barn 
som vårdas under jourtid. I samband med de interna auditering-
arna granskades hur riktlinjerna för dokumentationen av läkeme-
delsbehandlingen och rekommendationerna vid utredningen av 
allvarliga, farliga situationer har omsatts i praktiken.
 Säkerhetskulturenkäten genomfördes för tredje gången i ord-
ningen på våren och resultaten var bättre än föregående gång. 
Framförallt	säkerhetsmotivationen	och	ansvarsfullheten	fick	ett	
gott vitsord i undersökningen. Säkerhetsledningen och den före-
gripande utvecklingen av säkerheten hade blivit bättre i jämfö-
relse med den föregående undersökningen som genomfördes år 
2011. Förändringsledarskapet upplevdes som ett sämre delområ-
de, men även det hade blivit bättre i jämförelse med föregående 
enkätresultat.	Känslan	av	kontroll	fick	ett	sämre	vitsord	än	tidiga-
re. Enligt undersökningen är organisationen som helhet synner-
ligen säkerhetsmotiverad och ansvarskännande, vilket bedöms 
skapa goda förutsättningar för en säker verksamhet. Resultaten 
påvisade också en hög personlig säkerhetsmotivation och ansvars- 
känsla som skapar en smidighet som hjälper till att klara av ar-
betsuppgifter även under bristfälliga omständigheter. Stressen i 
arbetet och den ständiga brådskan lyftes fram i svaren.
 I den ovissa situationen gällande vårdreformen låg fokus, 
i stället för den planerade uppdateringen av distriktets plan för 
ordnande av hälso- och sjukvården, på att utveckla enskilda ser-
vicekedjor till de delar som ansågs möjligt utan visshet om den 
kommande organisationsmodellen. 
Den hälsofrämjande verksamhet som bedrivs på sjukskötarnas 
mottagningar och upplyftandet av dylika frågor konstaterades 
höra till deras arbetsbild.
 Ett nätverk som täcker hela sjukvårdsdistriktet skapades för 
hemförlovningsskötarverksamheten. Vid sammanjämkningen av 
patientdatasystemen var det tänkt att Kanta-registrets lämplighet 
för produktionsbruk skulle ses över. Implementeringen av regist-
ret	flyttades	emellertid	till	följande	år.
 Effektfullheten inom de centrala sjukdomsgrupperna uppfölj-
des med hjälp av THL:s mätare.  Vi deltog även i FCG:s Utilis Sani-
tas-projekt där man skapar nya nationella mätare för mätning av 
hälsonyttan.
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MÄTARE MÅLNIVÅ UPPFÖLJNINGSTÄTHET/  
NIVÅ BINDNINGSNIVÅ RESULTAT

Vårdtillgången gällande 
icke-brådskande och 
brådskande vård samt be-
dömningen av vårdbehov

enligt de nationella bestämmelserna x3/år fullmäktige

Förverkligades i huvudsak. Vid 
bedömningen av icke-brådskande 
vård förekom det problem inom 
ortopedin

Uppföljningstavlor aktuell mätardata på varje enhet x 1/år svd:s lednings- 
grupp 

Uppföljningstavlor används på en 
del enheter

Interna och externa  
auditeringar

underhållsauditeringar och interna 
auditeringar har hållits x 1/år styrelsen Underhållsauditeringar och interna 

auditeringar har hållits

MÄTARE MÅLNIVÅ UPPFÖLJNINGSTÄTHET/ 
NIVÅ BINDNINGSNIVÅ RESULTAT

Löneutgifter ≤ lönerna i budgeten x4/år Fullmäktige 98,6 % av budgeten

Bokföringsperiodens resultat ≥ resultatet i budgeten x4/år Fullmäktige + 7,03 m€

Ekonomiskt perspektiv
Intäkterna för den egna verksamheten uppnådde på den budgete-
rade nivån, 99,3 % av intäkterna förverkligades, medan sparåtgär-
derna gjorde att kostnaderna för den egna verksamheten kunde 
hållas på 96,1 % av det budgeterade. Kostnaderna låg därmed på 
samma nivå som år 2013. Under året beslöts om två budgetänd-
ringar, vilka båda var större än de slutliga kostnaderna och där-
med utgör en orsak till att kostnaderna ligger på en avsevärt lägre 
nivå än budgeterat. Ekonomin ligger på en balanserad nivå.
 Processerna har effektiverats på många enheter.

De nationella benchmarkingsiffrorna för produktiviteten 2014 
finns	inte	tillgängliga	förrän	till	hösten,	siffrorna	för	2013	uppvi-
sade ingen produktvitetsökning 
 Differensen mellan de planerade investeringarna och avskriv-
ningarna beräknas under de fem kommande åren i snitt ligga 
på 57,7 %. Det innebär att mindre än hälften av investeringarna 
sköts	via	egen	finansiering.	Till	övriga	delar	belastar	de	samkom-
munens ekonomi via lån eller medlemskommunerna via ökade 
andelar i grundkapitalet

Samarbete och utvecklingsverksamhet
Vasa centralsjukhus långsiktiga utvecklingsarbete och framtida 
planer sammanställdes till ett program (VCS  2025) som inleddes 
under verksamhetsåret och som engagerade såväl kunder, perso-
nal som beslutsfattare.
 Vasa centralsjukhus framtidsprogram inbakades såväl i den 
framtida strategin som i planen för VCS 2025 och delområden 
som omfattas av framtidsprogrammet omsattes i praktiken enligt 
fastställda planer. Sjukhusets eget strategiarbete avbröts då plane-
ringen av social- och hälsovårdssystemet på riksnivå råkade i ett 
läge där det inte längre var motiverat att fortsätta med sjukhusets 
egna interna strategiarbete.
 Förutsättningar skapades för att utöka den decentraliserade 
grundutbildningen för läkare. 
 Åtgärder vidtogs för att skapa möjligheter att idka forskning 
för att vi såtillvida alltjämt ska placera oss bland de aktivaste cen-
tralsjukhusen i Finland, bland annat genom att delta i planering-

en av en regional forskarutbildning inom social- och hälsovården 
samt genom att sträva efter att fördjupa samarbetet mellan fors-
kare i specialupptagningsområdet. 
 Riktlinjer som anknöt till miljondistriktets strategi och pla-
nen för ordnande av hälso- och sjukvård omsattes i praktiken, 
men ovissheten om den framtida social- och hälsovårdsstrukturen 
ställde begränsningar på framskridningen.
 Samarbetet med Mellersta Österbottens och Syd-Österbottens 
sjukvårdsdistrikt fortsatte.
 Vasa och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt bedriver ett 
kliniskt	samarbete	i	Jakobstadsnejden	inom	specifika	specialiteter	
och kring jourarrangemang. Förhandlingar om utvecklande av 
samarbetsformer fördes.
 Samarbetsmöjligheterna och behoven inom de små speciali-
teterna kartlades regelbundet tillsammans med Syd-Österbottens 
sjukvårdsdistrikt, för att kunna ge invånarna i dessa distrikt en så 
bra vård som möjligt. 

Kundperspektiv
Patienten har rätt till ett gott bemötande och därför har vi en 
nolltolerans för dåligt bemötande på vårt sjukhus. För att för-
ankra och diskutera denna fråga besökte patientombudsmännen 
avdelningarna under deras avdelningstimmar. Varje upptäckt fall 
där en patient upplevde att hon hade blivit dåligt bemött överför-
des till förmannen som tog upp frågan till behandling på ifråga-
varande enhet.
 Ett elektroniskt system togs i bruk för en systematisk och 
kontinuerlig insamling av respons. Information om att ett dylikt 
system	finns	till	förfogande	spreds	aktivt.	Parallellt	med	den	elek-
troniska responsen används responsblanketter i pappersform.
 Inom ramen för olika utvecklingsarbeten fästes uppmärk-
samhet vid en större involvering av patienter. Patienter engage-
rades i utvecklandet av enskilda processer på enheter. Dessutom 
gick man ut med rekommendationer till enheterna om att de kan 
ty sig till kundrådet vid utvecklingen av processer.
 Kriterierna för en god vård implementerades på enheterna 
i vårdarbetet. Kriterierna fogades till många delområden inom 
vårdarbetet, exempelvis till utvärderingen och dokumentationen 
av vårdtyngden. En anvisning för sammanfattning av vårdarbetet 
uppgjordes och implementerades på avdelningarna. För att främ-
ja dokumentation och hälsa bedrevs samarbete med skolorna i 
form av lärdomsprov. 
 Användningen av rutiner som säkerställer att verksamheten 
är säker för patienten utvärderades på enheterna genom en pa-
tientsäkerhetsprevalens och säkerhetsrundvandringar. Observa-
tionerna som framkom vid inspektionen krävde inga särskilda 
korrigerande åtgärder. I slutet av året inleddes verksamheten på 
den s.k. servicepunkten. Uppföljningsstatistik över kontakter 
uppgjordes och planeringen av temaveckor påbörjades.

Personal- och kompetensperspektiv
Det kärnuppgiftsprojekt som inleddes i november 2013 slutför-
des och resultaten presenterades och rapporterades till förmän-
nen. Ansvaret för det resultatbaserade utvecklingsarbetet delege-
rades till klinikgrupperna. Samtidigt inleddes ett arbete i syfte att 
utveckla och omorganisera avdelningssekreterarnas arbete. En 
resursenhet grundades, varvid reservpersonalen inom de operati-
va och medicinska klinikgrupperna sammanslogs. Nya verksam-
hetsmodeller och -principer uppgjordes för enheten. Ett beslut 
fattades om att utvidga verksamheten på resursenheten. I slutet 
av året inleddes en pilotering på fyra enheter möjligheterna till 
en autonom listplanering ska utredas.

År 2014 låg tyngdpunkten i utbildningen av personalen på ar-
betssätt som upprätthåller patientens funktionsförmåga samt på 
utbildningar förknippade med ibruktagningen av nya utrymmen  
 

och verksamhetsmodeller. Dessa insatsområden förverkligades 
planenligt. Arbetet med att beskriva det evidensbaserade vårdar-
betet	 påbörjades	 och	de	flesta	 avdelningsskötare	 intervjuades	 i	
samband med den begynnande kartläggningen. Beskrivningsar-
betet fortgår alltjämt. Förankringen av modellen för en etiskt håll-
bar vårdkultur påbörjades inom alla vårdprocesser. De samarbets-
grupper som tillsatts för samarbetet mellan centralsjukhuset och 
läroinrättningarna fortsatte med regelbundna sammanträden 
där praktiska, aktuella frågor behandlades. Kliniklärarverksam-
heten fortgick och utvecklandet av verksamheten utvärderades. 
Ett universitetssamarbete inleddes och samtidigt arrangerades 
ett första gemensamt vårdmeetingtillfälle. Utvärderingen av 
verksamheten som bedrivs i arbetsgrupper kunde inte påbörjas 
under verksamhetsåret.
 Utvecklingsarbete bör ses som en del av var och ens arbets-
uppgift.	Det	här	perspektivet	lyftes	fram	vid	flera	förmansmöten.	
På enheternas avdelningstimmar utvecklades det mångprofessio-
nella teamarbetet med hjälp av CRM:s interna utbildningsmodell. 
Avdelningsfarmacin tillgodogjordes i en högre utsträckning i syf-
te att trygga personalens kunskaper om läkemedelsbehandling. 
En utbildning planerades för att främja handledningskompeten-
sen hos dem som handleder studerande.

Processer och strukturer
I början av året togs nya, elektroniska kriterier i bruk för arbe-
tet med att upprätthålla kvalitetssystemet (SHQS). De patientsä-
kerhetsansvariga inledde regelbundna utvärderingsdiskussioner 
med överskötarna kring de utvecklingsobjekt som lyfts fram i kli-
nikgruppernas kvalitets- och patientsäkerhetsrapporter. Patient-
säkerheten tryggades genom att ta i bruk en systematisk rappor-
tering (ISBAR). Användningen av enheternas uppföljningstavlor 
kräver ännu övning (uppföljningen kunde heller inte förverkligas 
under verksamhetsåret).
 Utbildning arrangerades för att bistå förmännens ledarskaps-
arbete. Enkätresultat för utvärderingen av ledarskapet genom-
gicks på avdelningsskötarmöten. Personalens behörighetskrav 
uppdaterades och godkändes i fullmäktige. I dokumentationen 
av vårdarbetet påbörjades förberedelserna inför Kanta-arkivet.

Ekonomiperspektiv
Inom vårdarbetet höll man sig inom de ramar som hade fastställts 
i budgeten. I effektiveringen av verksamheten strävade man un-
der	hela	året	efter	att	allokera	befintliga	resurser	korrekt.	I	och	
med verksamheten på resursenheten lyckades man använda re-
servpersonalen så väl att utomstående vikarier inte behövdes i 
lika stor utsträckning som under tidigare år. Enheternas direkta 
rekryteringsbehov var också mindre. I samband med förändring-
ar i verksamheten överfördes resurser efter behov. 

Vårdarbetet
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2013 – 2014

2013 – 2014

Specialområdevisa vårddagar

Specialområdevisa vårdperioder

2014 2013

Inremedicin 20 619 22 588

Kirurgi 19 790 21 931

Neurokirurgi 37 35

Gynekologi & förlossning 5 861 5 819

Barnsjukdomar 3 831 4 227

Ögonsjukdomar 122 118

Öron-, näs- och strupsjukdomar 472 485

Tand-, mun- och käksjukdomar 67 46

Onkologi 4 677 4 938

Psykiatri 29 855 34 461

Ungdompsykiatri 2 370 2 502

Barnpsykiatri 1 553 1 797

Neurologi 3 479 4 211

Lungsjukdomar 3 368 4 316

Allmänmedicin 2 926 3 319

Medicinsk rehabilitering 241 494

2014 2013

Inremedicin 6 453 6 428

Kirurgi 6 328 6 738

Neurokirurgi 22 23

Gynekologi & förlossning 2 156 2 146

Barnsjukdomar 1 183 1 099

Ögonsjukdomar 107 112

Öron-, näs- och strupsjukdomar 313 321

Tand-, mun- och käksjukdomar 36 27

Onkologi 929 927

Psykiatri 858 1 022

Ungdompsykiatri 67 62

Barnpsykiatri 44 45

Neurologi 1 099 1 165

Lungsjukdomar 765 855

Allmänmedicin 576 567

Medicinsk rehabilitering 14 19

2013 – 2014Specialområdevisa öppenvårdbesök

2014 2013

Inremedicin 55 441 53 063

Anestesiologi och intensivvård 373 345

Kirurgi 48 673 51 842

Neurokirurgi 142 7

Gynekologi & förlossning 19 083 17 762

Barnsjukdomar 18 725 17 178

Ögonsjukdomar 13 748 12 795

Öron-, näs- och strupsjukdomar 11 382 12 104

Tand-, mun- och käksjukdomar 5 239 5 052

Hudsjukdomar 11 140 10 727

Onkologi 35 094 35 935

Psykiatri 36 457 30 767

Ungdompsykiatri 3 494 3 119

Barnpsykiatri 5 782 5 516

Neurologi 11 511 11 989

Barnneurologi 5013 4 602

Lungsjukdomar 12 954 12 870

Medicinsk genetik 0 10

Fysiatri 9 060 8 805

Allmänmedicin 10 942 4 001
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Medicinska klinikgruppen

Det	 arbete	 som	gjorts	 redan	 i	flera	 år	 i	 syfte	 att	 omorganisera	
verksamheten i en mera öppenvårdsbetonad riktning fortgick 
även under det gångna året. Nya vårdavdelningar kunde tas i 
bruk planenligt. Lanserandet och utvecklande av nya förfarings-
sätt förknippade med omorganiseringen av vårdavdelningsverk-
samheten fortgick under hela året.

Kundperspektiv
De arbetssätt som lanserades i projektet ”Nära samarbete med 
föräldrar” befästes på prematuravdelningen. Jour- och hjärtav-
delningens	 patienter	fick	nya	 tidsenliga	utrymmen	 i	 Y-byggna-
den.	Allt	fler	patienter	med	blodsjukdomar	kunde	erbjudas	av-
delningsvård i Vasa. Möjligheterna att behandla patienter med 
konstgjorda njurar i hemmamiljö utökades. Patienternas möjlig-
het till fortsatt vård på vårdavdelningar vid hälsovårdscentraler 
fortsatte inte längre enligt den gynsamma trend som tidigare. 
Inom fem specialiteter säkerställde mertidsarbete att vård kunde 
erbjudas inom utsatt tid.

Personal- och kompetensperspektiv
På sommaren måste avdelningen för inremedicin och lungsjuk-
domar stängas i tre veckor på grund av bristen på tillräckligt erfa-
ren vårdpersonal. Rekryteringen av läkare löpte en aning bättre, 
men var fortsättningsvis ansträngd bland annat inom onkologin 
och neurologin. I och med omorganiseringen av avdelningsverk-
samheten utbildades merparten av vårdpersonalen på avdelning-
arna för nya uppgifter och vårdrutiner. Även introduktionen av 
nyanställda	utvecklades	på	flera	enheter.

Processer och strukturer
I	och	med	öppnandet	av	Y-byggnaden	omorganiserades	verksam-
heten på vårdavdelningarna för inremedicin, neurologi och lung-
sjukdomar. Jouravdelningen fungerade planenligt som en enhet 
där patienter anvisade från akuten undersöktes och utskrevs 
snabbt, trots att vårdplatserna för det medicinska området mins-
kades i början av året. I slutet av året då infektionsperioden börja-
de och antalet klinikfärdiga patienter steg fanns det inte tillräck-
lig med platser på avdelningarna. De luftisoleringsrum som hade 
byggts på jouravdelningen visade sig bli nödvändiga i vården av 
tuberkulospatienter. 
	 I	E-flygeln	sanerades	utrymmen	på	 två	vårdavdelningar	 för	
att bättre bemöta behoven inom den omorganiserade verksam-
heten. Den planerade veckoavdelningen för elektiva patienter 
kunde inte omsättas i praktiken på grund av sparåtgärder. I bör-
jan	av	året	flyttades	hjärtövervakningsavdelningen	till	den	opera-
tiva klinikgruppen.

Ekonomiperspektiv
På grund av den rådande bristen på läkare var man tvungen att 
ty sig till utomstående läkare vilket belastade personalkostnader-
na. Vårdkostnaderna för vård på universitetssjukhus minskade 
nästan planenligt, även om vården på andra centralsjukhus sam-
tidigt och framförallt på Mellera Österbottens centralsjukhus 
ökade.

Operativa klinikgruppen

Kundperspektiv
Helhetsmässigt betraktat hölls tillgången på vårdbedömning-
ar och åtgärder inom ramen för de förpliktelser som fastställs i 
vårdgarantin. Tidvis var man dock tvungen att ty sig till mertids-
arbete för att förkorta köerna för att hålla sig inom kraven i vård-
garantin, närmast då inom ortopedin. I och med den verksamhet 
som inleddes på samjouren i oktober förtydligades frågeställning-
en om vart man ska söka sig för vård under jourtid på kvällstid 
och	veckoslut,	i	och	med	att	det	nu	bara	finns	en	dörr	för	akuta	
patienter i sjukvårdsdistriktets mellersta område. I och med de 
förbättrade undersökningsmöjligheterna har primärvårdens pa-
tienter även utanför tjänstetid kunnat ges vård enligt principen 
”mera klart på en och samma gång”. 
 Då den hjärtkirurgiska verksamheten hade uppehåll under 
den senare halvan av verksamhetsåret anvisades elektiva hjärt-
patienter i huvudsak till Åbo universitetssjukhus. På grundval av 
rätten att fritt välja vårdplats ville en del bli vårdade i Tammer-
fors, dit även brådskande patienter i huvudsak blev remitterade.
 År 2014 skedde det ingen betydelsefull ökning i antalet för-
lossningar (67 stycken), trots att förlossningsverksamheten i Ja-
kobstad lades ner på sommaren 2014.

Personal- och kompetensperspektiv
Läkarsituationen inom klinikgruppen förblev synnerligen jämn 
och de krav på beredskap som ställs i jourförordningen kunde 
gott bemötas. Inom några subspecialiteter, närmast inom kärlki-
rurgin och allmänkirurgin, skulle ytterligare en läkare behövts 
utöver överläkaren, och behovet bemöttes under enskilda veckor 
med konsulter. Behovet av en rehabiliteringsöverläkare var allt-
jämt uppenbart i och med områdets allt mera centrala betydelse. 
I och med att den thorax- och hjärtkirurgiska verksamheten som 
understöder kärlkirurgin fortsatte, på beslut av sjukvårdsdistrik-
tets fullmäktige, inledde en tjänsteförrättande överläkare sin 
tjänstgöring i december med att förbereda den hjärt- och lungki-
rurgiska operationsverksamheten som ska fortgå efter årsskiftet 
och som samtidigt kommer att utvidga vår jourberedskap.
 Personalen deltog i såväl husets egna utbildningar som i ex-
terna	fortbildningar	efter	behov	och	möjlighet.	Jourområdet	fick	
rikligt med nya skötare i och med samjouren, och introduktionen 
av dem inleddes i god tid innan öppningen av jouren.  Behovet 
av personalutbildning var stort. Hanteringen av helheten av den 
enorma ökningen av verksamheten på jouren påverkades synner-
ligen positivt av det nya logistikprogrammet.
	 Flytten	till	Y-huset	som	genomfördes	på	våren	löpte	elegant	
tack vare den goda planeringen och utbildningen. Förutom jour-
en	flyttade	även	den	dagkirurgiska	avdelningen	och	den	preope-
rativa	polikliniken	till	Y-huset	med	ett	personalantal	som	nästan	
bibehölls på samma nivå, men i och med den ökade verksam-
heten måste även ny personal anställas, vilket krävde introduk-
tionsinsatser. På basis av förfrågningar om arbetstillfredsställelse 
var personalen på det stora hela relativt belåten med sina arbets-
omständigheter,	men	hanteringen	 av	 förändringar	fick	mindre	
poäng än de övriga parametrarna, vilket delvis kan förklaras med 
de förändringar som man blev tvungen att genomföra på grund 
av kraven på effektiveringar.

Processer och strukturer
Processer slipades under året bland annat med Lean-metoder 
närmast på enhetsnivå. Därutöver strävades på alla sätt efter att 
utveckla kundprocessen för att till antalet hålla de fysiska åt-
gärdsrelaterade besöken på en så optimal nivå som möjligt för 
kunden. Framgången kan påvisas med ett minskat antal besök. 
Optimeringen av jouren hämmades till viss del av de svårigheter 
som var förknippade med tillgången på fortsatt vård, såväl inom 
huset som inom primärvården. Det här ledde till att antalet dagar 
med klinikfärdiga patienter blev avsevärt högre än det uppställda 
målet. Ökningen av antalet köpta tjänster ser ut att ha avstan-
nat, den ringa ökningen torde bero på den service som köptes för 
hjärtkirurgin i slutet av året.
  Inom rehabiliteringen kunde splittringen avhjälpas en aning 
då	Tikoteket	på	hösten	flyttade	från	stadsbibliotekets	lokaler	till	
centralsjukhuset,	 men	 hjälpmedelscentralen	 befinner	 sig	 allt-
jämt avskilt från de övriga enheterna, i Roparnäs. Målet är att 

kunna samla rehabiliteringen under ett och samma paraply un-
der handledning av en rehabiliteringsöverläkare.
 Då det gäller lagstadgad specialrehabilitering var man allt-
jämt tvungen att delvis ty sig till köpta tjänster.

Ekonomiperspektiv
Trots den ökade verksamheten (samjouren, hjärtövervakningen) 
minskade personalutgifterna i jämförelse med föregående år tack 
vare en stram ekonomisk uppföljning. De upplysta förmännen 
och de samvetsgranna anställda är därav värda ett tack.
  Besparingar åstadkoms då veckoavdelningen för mindre 
specialiteter	 lades	 ner	 och	 patientgrupperna	 överflyttades	 till	
andra avdelningar. Visserligen ökade belastningen på dessa av-
delningar. Den gynekologiska avdelningen och BB-avdelningen 
sammanslogs.	Under	verksamhetsåret	arbetade	man	i	flera	om-
gångar med budgeten på grund av de osäkerhetsfaktorer som var 
förknippade med hjärtkirurgins framtid.

Verksamheten inom klinikgrupperna
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I enlighet med den strategiplan som uppgjorts för psykiatrin 
arbetade man under verksamhetsåret med att verkställa de mål 
som	uppställts	 i	 strategin.	Klinikgruppen	övergick	 officiellt	 till	
att bli en linjeorganisation inom vuxenpsykiatrin som indelades 
i vuxenpsykiatri, rehabiliteringspsykiatri, psykogeriatri och en 
linje för krävande psykiatri.
 Samtidigt delades den psykiatriska polikliniken, som omfat-
tat den vuxenpsykiatriska öppenvården, i skilda polikliniker och 
linjer. Omorganiseringen försvårades av att man inte kunde få 
ansvariga överläkare till alla linjer för att styra verksamheten 
men också på grund av att det tidsbestämda anställningsförhål-
landet för såväl klinikgruppschefen som en överläkare upphörde. 
 Med anledning av kommunernas ekonomiska krav måste 
verkställandet av målen i strategin försnabbas, och förutom den 
planerade stängningen av den akuta veckoavdelningen (tio vård- 
platser) måste även rehabiliteringens veckoavdelning (15 vård- 
platser) stängas i början av oktober. Utöver det här beredde man 
tillsammans	med	Vasa	 stad	 en	överflyttning	 av	 rehabiliterings-
hemmet och arbetsterapin på stadens ansvar. 

Kundperspektiv
Alla specialiteter höll sig inom ramen för vårdgarantin. Genom en 
effektivering av den verksamhet som bedrivs av jourhavande sjuk- 
skötare och den akuta öppenvårdsverksamheten kunde öppenvård- 
en göras till en primär vårdpraxis, mobilt arbete påbörjades inom 
den akuta fasen av vården. Den patientorienterade verksamheten 
effektiverades genom att ta i bruk mätaren Psyk Rai som används 

för att mäta funktionsförmågan både inom öppenvården och inom 
den	 akuta	 vården.	Den	 sjukhusspecifika	 anvisningen	 som	upp- 
gjordes på basis av det nationella projektet och som syftar till att 
minska tvång färdigställdes, vilket resulterade i att man bland de 
förfaringssätt som omfattades av projektet tog i bruk en blankett 
för viljeyttringen om den psykiatriska vården. Inom ramen för 
Sade-projektet tog man i sjukvårdsdistriktet i bruk en för alla öp-
pen webbtjänst som går under namnet Psykporten.
 Inom ramen för projektet ”På gott humör” kunde man med 
hjälp	av	ERUF-finansiering	skapa	en	modell	för	den	verksamhet	
som bedrivs av rehabiliteringskoordinatorn och förankra accep-
tansterapin (ACT) i den verksamhet som tillhandahålls av perso-
nal i primärkommunerna.

Personal- och kompetensperspektiv
Av de strategienliga utbildningarna fortsatte utbildningen i 
kognitiv beteendeterapi och utbildningen i dialektal beteendete-
rapi. Rehabiliteringskompetensen fördjupades genom att påbörja 
en intern fortbildning tillsammans med Jyväskylä universitet där 
man erbjöd en neurokognitiv utbildning till den egna personalen 
och personal i primärkommunerna. 
 Tillsammans med Gamla Vasa sjukhus arrangerade man en 
SCIT-utbildning om gruppvård av schizofrena patienter. I trau-
materapiutbildningen som arrangerades i Helsingfors deltog fyra 
anställda. Tre anställda på barn- och ungdomspsykiatriska enhe-
ten påbörjade en tränarutbildning i neuropsykiatri. Personalen 
deltog aktivt i sjukvårdsdistriktets interna fortbildningar. 

 Medicinstuderande och vårdstuderande studerade planenligt 
på enheten. Sex specialiserande läkare deltog i specialistutbild-
ningen.	 Trots	 en	 aktiv	 rekrytering	 av	 läkare	fick	man	 inga	 sö-
kande till de lediga läkartjänsterna, varför läkartjänster köptes 
av utomstående serviceproducenter. 
 Stängningarna av verksamhetsenheter samt övergången till 
nya arbetsgemenskaper och arbetssätt utgjorde utmaninga r för 
vårdpersonalen. De uppgiftsfördelningar som uppgjorts i sam-
band med kärnuppgiftsprojektet kunde inte verkställas under 
verksamhetsåret.

Processer och strukturer
Den barnpsykiatriska linjen fungerade i början av året med hjälp 
av inhyrda läkare. På sommaren återvände en psykiater som 
specialiserat sig i barnpsykiatri till att sköta den interimistiska 
överläkartjänsten. Underskottet på psykologer ledde till att det 
uppstod köer till de barnpsykiatriska undersökningarna. Både i 
poliklinik- och avdelningsvården utökades familjernas deltagan-
de i familjeeftermiddagar. Synnerligen krävande barn och famil-
jer vårdades på avdelning. Den rättspsykiatriska arbetsgruppen 
för barn fortsatte sin verksamhet under handledning av arbets-
gruppen i Åbo och tilldelades ansvaret för de svenskspråkiga un-
dersökningarna, även till den del som gäller Åland. 
 Ingen sökte tjänsten som överläkare för ungdomspsykiat-
rin. Överläkaren i vuxenpsykiatri började sin specialisering i 
ungdomspsykiatri i Tammerfors. Den ungdomspsykiatriska öp-
penvården fungerade med hjälp av inhyrda läkare. Avdelnings-

verksamheten hämmades av bristen på psykologer. Avdelningen 
vårdade synnerligen krävande unga, och framförallt de unga som 
är placerade på vårdinrättningar i regionen sysselsatte avdelning- 
en på jourtid. Avdelningen var under nästan hela året tvungen 
att ty sig till extra platser, varför utvecklandet av den verksamhet 
som tillhandahålls hemma hos patienten inte framskred planen-
ligt.
 De läkare som specialiserar sig i åldringspsykiatri möjlig- 
gjorde att den psykogeriatriska öppenvården kunde utvecklas 
planenligt. De poliklinik- och konsultationsbesök som en överlä-
kare	och	sjukskötare	företog	till	hälsovårdscentraler	fick	synner-
ligen bra respons. Den psykogeriatriska poliklinikverksamheten 
inleddes i form av en egen poliklinik. Elektroterapibehandlingar-
na (ECT) genomfördes i huvudsak av den psykogeriatriska enhe-
ten. 
 De jourhavande sjukskötarna på den vuxenpsykiatriska linjen 
flyttade	till	samjouren	då	den	öppnades	och	det	här	upplevdes	som	
synnerligen positivt. Den mobila verksamheten som tillhandahå-
lls hemma hos patienter i samarbete med stadens mentalvårds- 
station	Horisont	intensifierades	under	hösten.	Den	vuxenpsykiat-
riska veckoavdelningen stängdes planenligt i början av juni och i 
slutet av året var de akuta avdelningarna överbelastade.
 Inom rehabiliteringslinjen inleddes verksamheten på en re-
habiliteringspoliklinik. För att bistå utvecklingen av verksamhe-
ten på polikliniken stängdes rehabiliteringens veckoavdelning 
och verksamheten blev en del av poliklinikverksamheten. 

Psykiatriska klinikgruppen

Nya rehabiliteringsmodeller för 
den specialiserade sjukvården 

utforskades och introducerades.
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 Nya rehabiliteringsmodeller som utarbetats för den speciali-
serade sjukvården utforskades och introducerades.   
 Nya vårdrutiner befästes på undersöknings- och terapipolikli-
niken som fungerar i linjen för krävande psykiatrisk öppenvård. 
Den dialektala beteendeterapins individuella verksamhetsformer 
och gruppverksamhet befästes, varför vården på avdelningar av 
dessa patienter minskade avsevärt. Behandlingen av depression 
med transkranial magnetstimulation (TMS) och ACT-terapi befäs-
tes. Riktlinjer för den neuropsykiatriska undersökningspraxisen 
uppgjordes. Verksamheten på ätstörningspolikliniken planera-
des under hösten och verksamheten inleddes i december.

Ekonomiperspektiv
Omorganiseringen av verksamheten från en avdelningsbetonad 
verksamhet till en öppenvårdsbetonad verksamhet förverkliga-

des	genom	en	stängning	av	avdelningar	och	genom	att	flytta	per-
sonal till öppenvården och för att bemöta personalunderskottet 
på de kvarblivande avdelningarna. Under omorganiseringsfasen 
verkställs inga personalminskningar. De sparkrav på 700 000 
euro som ska genomföras i nästa budget och som ställdes på kli-
nikgruppen mitt under pågående verksamhetsperiod kräver att 
planer uppgörs för en omorganisering av verksamheten och att 
de planerade omorganiseringar som fastställts i psykiatrins stra-
tegi strukturellt måste genomföras i raskare takt. De besöksantal 
som hade planerats för öppenvården kunde inte helt uppnås, hel-
hetsmässigt betraktat förverkligades vårddagarna på avdelnin-
garna planenligt. Antalet klinikfärdiga patienter överskred det 
uppskattade. Anslagen för tjänster som köps av andra vårdinrät-
tningar överskreds.

Klinikgruppen för medicinsk service

Klinikgruppen för medicinsk service inrymmer det kliniska la-
boratoriet, den kliniska neurofysiologin, röntgenenheten, patolo-
gin och apoteket. Från början av år 2015 hör även resursenheten 
och enheten för avdelningssekreterartjänster till klinikgruppen.

Kundperspektiv
Enheterna inom klinikgruppen tillhandahöll tjänster för den 
specialiserade sjukvården, primärvården, socialvården och några 
privata aktörer inom hälso- och sjukvården i sjukvårdsdistriktet. 
Sjukhusapoteket hade en viktig roll att spela som förmedlare av 
läkemedelsinformation, vilket även märktes i form av den utvid-
gade avdelningsfarmacin. Sjukhushygienteamet fortsatte med 
sin omfattande informations-, handlednings- och utbildnings-
verksamhet, delvis i samarbete med laboratoriet. Laboratoriets 
webbaserade tidsbeställning utvidgades till Laihela och Malax, 
och patientanvisningen förbättrades. Förverkligandet av den 
jourförordningsenliga jourtida EEG-registreringen togs upp till 
diskussion. Inga kundförfrågningar genomfördes inom klinik-
gruppen under det gångna verksamhetsåret, men på basis av den 
erhållna kundresponsen strävade man efter att förbättra verk-
samheten.

Personal- och kompetensperspektiv
Den samjour som inleddes i början av oktober ökade särskilt 
antalet jourtida bilddiagnostiska undersökningar och laboratori-
eundersökningar, vilket krävde tilläggspersonal som i huvudsak 
kunde skötas genom interna arrangemang utan några nya perso-
ner. På röntgenenheten förbättrades radiologsituationen. De lag- 
stadgade liksom de interna och externa utbildningarna genom-

fördes planenligt. På alla enheter deltog personalen i fortbildnin-
gar för att upprätthålla och utveckla sin kompetens.

Processer och strukturer
Apotekets utrymmen och funktioner anpassades efter den ny-
byggnation som inleds i början av år 2015. Ibruktagningen av 
patologins	datasystem	flyttades	åter	fram	i	tiden	trots	det	lång-
siktiga utvecklingsarbete som gjorts på avdelningen. I slutet av 
året var sjukhushygiensidan upptagen med att uppgöra en bered-
skapsanvisning för den vårdprocess som anknyter till patienter 
som misstänks ha drabbats av ebola. I november genomfördes 
en lagstadgad klinisk auditering på röntgenenheten. Alla enheter 
deltog i den självutvärdering som baserar sig på kvalitetssystemet 
och i främjandet av kvaliteten i de egna processerna.

Ekonomiperspektiv
Det läkemedelsurval som trädde i kraft i början av år 2014 var 
det första som baserade sig på anskaffningsavtal som konkur-
rensutsatts under ledning av sjukhusapoteket på Åbo univer-
sitetssjukhus. Anskaffningen av laboratoriets förbruksvaror 
förenhetligades i samband med bytet av anskaffningsperiod för 
att konsumtionsvarorna på apoteket skulle motsvara dem som 
används i specialupptagningsområdet. Apoteksleveranserna 
minskade en aning i antal, och antalet obduktioner minskade 
ännu tydligare. På patologin ökade de immunohistokemiska och 
histologiska undersökningarna. Verksamheten på laboratorierna 
förblev oförändrad. På röntgenenheten ökade såväl de bilddiag-
nostiska undersökningarna som de kringundersökningar som 
anknyter	till	bildtrafiken.
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Förvaltning och försörjning

Under året fortsatte arbetet med framtidens sjukhus i form av 
VCS 2025-programmet. Också stödfunktionerna är för sin del in-
volverade i utvecklandet av verksamheten och har en egen arbets-
grupp. Målsättningen med stödtjänsterna skall enligt planen vara 
att	 öka	 flexibiliteten	 och	 effektiviteten	 i	 social-	 och	 hälsovård- 
ens huvudprocesser. Den centrala målsättningen är att frigöra re-
surser till vården av patienterna både vad det gäller användning- 
en av personal och övriga kostnader.  

Kundperspektiv
Den uttalade målsättningen med att inleda olika utvecklings-
projekt med sikte på att kunna svara mot den kommande SO-
TE-lagstiftningen inleddes. Problemet var dock till stor del att 
SOTE-lagstiftningen försenades och därför inte gav det stöd för 
den fortsatta planeringen som skulle ha önskats. 
 VALO-arbetsgruppen, som utredde lagersamarbetet mellan 
Vasa stad och sjukvårdsdistriktet, blev klar med sitt arbete och 
kunde lämna sin slutrapport. Arbetsgruppen föreslår att man 
skulle gå in för ett gemensamt centrallager. Den slutliga lösnin-
gen är dock till stora delar beroende av hur SOTE-lagstiftningen 
utformas.  Den arbetsgrupp som utredde förutsättningarna för 
ett gemensamt hjälpmedelslager blev också färdig med sin rap-
port. Arbetsgruppen arbetar vidare på att man inom Vasa sjuk-
vårdsdistrikts område skall ha en gemensam hjälpmedelscentral 
för både specialsjukvårdens, primärhälsovårdens och socialvår-
dens behov av hjälpmedel. 
 Den nya samjouren påverkade stora kundkretsar vilket å sin 
sida krävde ett omfattande informationsarbete både i egna in-
formationskanaler och i massmedia. På våren genomfördes en 
omfattande befolkningsförfrågan, genom vilken man försökte få 
feedback på sjukhusets verksamhet samt kartlägga sjukhusets 
image samt klarlägga vilka är enligt befolkningen de centrala ele-
menten i en god vår. 
 Den slutliga verkställigheten av KanTa-projektet sköts till sto-
ra delar framåt p.g.a. att man på systemleverantörsnivå inte var 
klar med sin del av projekthelheten. Därför är färdigställandeni-
vån i hela sjukvårdsdistriktet beroende av vilken systemleveran-
tör var och en har.

Personal- och kompetensperspektiv
Tyky-principerna förnyades, vilket innebar att det under året 
gjordes en omfattande central Tyky-satsning med ett deltagande 
på 1 339 personer. Tykysatsningen bestod av en Tyky-dag i Botnia-
hallen som innehöll förutom fysisk aktivitet bl.a. ett grupparbete 
för personalen som kopplades till VCS 2025-programmet. Förs-
lagen som erhölls under grupparbetet används vid den fortsatta 
verksamhetsplaneringen.   
 Under året togs det nya intranätet i bruk. Målsättningen 
med nya intra var att förbättra kvaliteten på det material som 
finns	i	intra	genom	att	decentralisera	uppdateringen.	Samtidigt	
framhölls möjligheterna till en öppen kommunikation och att 
använda intra som en webbtjänst som stöder samhörigheten 
inom organisationen. Nya intra ger också nya möjligheter för var 
och en att göra egna justeringar av användargränssnittet.

Process- och strukturperspektiv
Under året uppdaterades principerna för samarbete och inom ar-
betarskyddet frångicks systemet med ombud och i stället utsågs 
två heltidsanställda arbetarskyddsfullmäktigen. Under året togs 
det	 nya	 Y-huset	 i	 bruk	 samt	 planerades	 ny	 läkemedelscentral.	
Områdeskylningen och reservkraftens nybyggnad W togs slutgil-
tigt i bruk. Arbetet med förbättrandet av elsäkerheten fortsatte. 
Betydande satsningar gjordes på att förnya viktiga delar av IT-inf-
rastrukturen (serverutrymmen, nytt skivsystem och anskaffnin-
gen av ett digitalt arkiv).
 Fastighetsgruppen, som är gemensam med Vasa stad, har 
arbetat vidare med att få en stadsplaneändring för både Sand-
viksområdet och Roparnäsområdet samt samordnar nybyggnads-
projekten så att koordinering sker mellan de projekt som pågår.

Ekonomiskt perspektiv
Indragningen av köksfunktionen i Roparnäsenheten kunde inte 
verkställas under året eftersom lämpliga utrymmen för patient-
matsalen inte kunde frambringas. En gemensam matsal för pa-
tienterna skulle ses som en utveckling av den rehabiliterande 
vården. Därför sköts verkställigheten något framåt. Hyllpåfyll-
nadsprojektet inleddes under året och efterfrågan på nya tjänster 
är stor.

Den nya samjouren påverkade 
stora kundkretsar, vilket krävde 

ett omfattande informations- 
arbete både i egna kanaler och 

i massmedia.
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Personalen
Personalresurser

Personalstatistiken för år 2014 visar att det å ena sidan fanns lite 
fler	anställda	vid	utgången	av	år	2014	jämfört	med	året	innan,	
men att antalet årsverken sjunkit. Generellt återger årsverken 
personalstyrkan på ett bättre sätt, genom att man där utgår från 
varje anställningsdag och också beaktar arbeststidsprocenten.
 Vid utgången av 2014 fanns 2 120 inrättade tjänster och be-
fattningar. För andra året i följd hade det totala antalet tjänster 
och befattningar stigit med över 40. Inom förvaltningen noteras 
en minskning på en befattning, medan vårdbefattningarna öka-
de med 30 och läkarna med 5 tjänster. Antalet deltidsvakanser 
fortsatte att öka men nu i långsammare takt än året innan. Jäm-
fört	med	året	innan	fanns	det	18	fler	deltidsvakanser	vid	utgång-
en av året. Sex läkartjänster är inrättade som bisyssla.
 Antalet anställda uppgick vid utgången av året till 2 436 per-
soner.	Av	dem	hade	76,5	en	fast	anställning,	vilket	är	0,5	%	fler
än året innan. Av inrättade läkartjänster sköttes 62 % av ordina-

rie personal vilket är en ökning med 3,5 %. Av vårdpersonal och 
försörjningspersonal hade 77 % fastanställning, medan andelen 
fastanställda inom förvaltning och bland undersökningsperso-
nal uppgick till 80 %. 

Årsverken
 
En uppföljning av personalresurserna i årsverken (anställnings-
dagar-frånvarodagar/360) visar att årsverken på sjukhusnivå 
hade minskat med totalt åtta jämfört med året innan.  Bland 
vård- och undersökningspersonal minskade arbetsinsatsen med 
totalt 22 årsverken, medan det för övriga yrkesgrupper notera-
des en ökning på tolv årsverken.  I frånvarostatistiken noteras 
som positiv sak att sjukfrånvaron uträknat per anställd minskat 
med 6 % jämfört med året innan.

I	sjukvårdsdistriktets	personalrapport	finns	utförligare	redovisning	av	personalresurserna	och	av	olika	personalsatsningar.

157
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Den allmänna ekonomiska utvecklingen 
inom samkommunens område

Det allmänna ekonomiska läget har under året förvärrats och 
inga	tecken	finns	på	att	det	skulle	komma	någon	vändning.		Re-
cessionens följder syns allt tydligare i den kommunala ekonomin 
och kommunerna inom samkommunens område har påverkats i 
varierande grad. Regionen som helhet har ändå drabbats mindre 
än på många andra håll i landet, de stora internationella bola-
gen har fortfarande haft framgång och arbetslösheten är lägre 
än i övriga Finland. Den kommunala ekonomin kommer fortsätt-
ningsvis framöver att präglas av osäkerhet, inte minst på grund 
av de förestående strukturreformerna. Efterfrågan på hälsovårds-
tjänster fortsätter att öka under de kommande åren och kom-
munernas utgifter stiger därmed oundvikligen, ett faktum som 
reformerna har som uppgift att råda bot på.   

Väsentliga förändringar i samkommunens 
verksamhet och ekonomi

Under verksamhetsåret har verksamheten och ekonomin konti-
nuerligt följts upp mot bakgrunden av den uppgjorda ekonomip-
lanen. Början av året präglades av diskussionerna kring hjärtki-
rurgin och i februari beslöt fullmäktige om en tilläggsbudget för 
att möjliggöra hjärtkirurgi som egen verksamhet, samtidigt som 
budgetmedlen för vård i andra inrättningar minskades. Därtill 
uttalades att de sparpaket som inletts skulle fullföljas. Den ur-
sprungliga budgeten byggde på att hjärtkirurgin skulle skötas 
som köptjänster från universitetssjukhusen. Verksamheten sköt-
tes trots allt under senare halvan av året i sin helhet som köptjäns-
ter i väntan på en egen ansvarig överläkare för verksamheten. 
Patientförsäkringscentralen gjorde under året nya beräkningar 
för patientförsäkringsansvaret och meddelade under hösten om 
en kraftig förhöjning av ansvaret. Fullmäktige beslöt därför om 
en tilläggsbudget i november om 4,5 miljoner. Slutligen blev den 
del av ansvaret som bokfördes som resultatpåverkande betydligt 
mindre, endast 2,3 miljoner i stället för budgeterade 5,3 miljoner 
euro.
 För speciella åligganden, som går under benämningen ge-
mensamma betalningsandelar har debiteras olika avgifter i för-
hållande till befolkningsmängden. Dessa avgifter är medlems-
avgiften, vars största kostnad är just patientförsäkringsavgiften, 
dyrvårdsavgiften, avgiften för den prehospitala akutsjukvården 
samt avgiften för att upprätthålla specialsjukvårdens jourbered-
skap. Debiteringen för dessa avgifter korrigerades före bokslutet 
så att de slutliga avgifterna motsvarar de slutliga kostnaderna för 
åliggandena. Avgifterna för 2014 uppgick till totalt 25,9 miljoner 
euro och därifrån krediterades 8 miljoner för dyrvårdsutjämning, 
gränsen för dyr vård var 80 000 euro under 2014.
 Det överskott som återstår kommer därmed enbart från den 
egna verksamheten och uppgår till 7 miljoner euro för 2014. 
Över-skottet kan i sin helhet härledas från inbesparingar på 
kostnadssidan. Inbesparingarna i verksamhetskostnader för den 
egna produktionen jämfört med den slutliga budgeten uppgår till 
7,5 miljoner, varav personalkostnaderna utgör 2,8 miljoner, ma-
terialkostnaderna 0,9 miljoner och köpta tjänster 3,7 miljoner. 
Inbesparingen i köpta tjänster beror på att tilläggsbudgeten för 

patientförsäkringskostnaderna var större än den slutliga kostna-
den. De köpta tjänsterna för den egna verksamheten förverkli-
gades alltså enligt budgeten. Därtill gav det låga ränteläget en 
inbesparing om 0,5 miljoner i räntekostnader och avskrivningar-
na blev 0,4 miljoner lägre än budgeterat, främst beroende på att 
anskaffningarna skedde under senare delen av året. 
 Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten ligger 
0,2 miljoner euro under 2013 års nivå, när man bortser från kost-
naderna om 1,57 miljoner euro för samjouren, som var ny verk-
samhet 2014. Personalkostnaderna för specialsjukvården är 1,4 
miljoner mindre än 2013, vilket främst är ett resultat av minska-
de bäddplatser och en effektivering av personalanvändningen via 
den nya resursenheten.
 De totala verksamhetskostnaderna för 2014 uppgick till 218,2 
miljoner euro, vilket är 3 miljoner euro mindre än budgeterat. 
Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten uppgick till 
185 miljoner euro, vilket är 7,5 miljoner euro mindre än budgete-
rat, det vill säga 98,6 % förverkligades. Personalkostnaderna för 
2014 förverkligades till 97,6 %, och materialkostnaderna till 97,5 
%. Köpta tjänster däremot förverkligades till 101,3 % och över-
skred det budgeterade med 0,8 miljoner euro. 
 Lönekostnaderna utgjorde 91,7 miljoner euro. Jämfört med 
2013 minskade lönekostnaderna med 0,5 miljoner om man be-
aktar att samjouren tillkommit som ny verksamhet. Vårdperso-
nalens löner utgjorde den största andelen av lönekostnaderna 
eller 45,8 miljoner och budgeten förverkligades till 96,9 %. Lä-
karlönerna underskred budgeten med 1,2 miljoner men i stället 
överskreds anslagen för utomstående läkararvoden och köpta lä-
kartjänster med 1,3 miljoner euro. Försörjningspersonalens löner 
uppgick till 10,5 milj. euro och förverkligades till 101,9 % vilket 
är en överskridning med 0,2 milj. euro. Undersöknings- och för-
valtningspersonalens löner kunde hållas inom den budgeterade 
nivån.
 Köpta tjänster uppgick till 63 miljoner euro totalt och över-
skred budgeten med 0,8 miljoner euro. Tilläggsbudgeten för pa-
tientförsäkringen gjorde att den totala överskridningen blev liten 
trots att anslagen för vård i andra inrättningar överskreds med 
4,5 miljoner eller 15,7 %. 
 Material och förnödenheter förverkligades till 97,5 % eller 
36,8	miljoner.	 Största	 inbesparingarna	finns	 inom	mediciner,	 1	
miljon och vårdförnödenheter 0,7 miljoner. Däremot överskreds 
budgeten för röntgen- och laboratorieförnödenheter respektive 
medicinska rehabiliteringsförnödenheter med 0,6 miljoner euro 
vardera, medan övriga förnödenheters avvikelser var mindre. 
Verksamhetsintäkterna för 2014 uppgick till 233,7 miljoner euro 
och överskred budgeten med 3,1 miljoner. Största delen av över-
skridningen kommer av intäkterna från medlemskommunerna 
via genomfaktureringen av köpt vård från andra inrättningar. 
Den blev 4,5 miljoner högre än budgeterat medan intäkterna 
från medlemskommunerna för den egna verksamheten förverk-
ligades till 98,7 %, eller 2,2 miljoner mindre än budgeterat. För-
säljningen till utsockne kommuner och andra blev 1,7 miljoner 
högre än budgeterat medan övriga intäkter blev 0,8 miljoner 
mindre än budgeterat. Avgiftsintäkterna uppgick till 6,4 miljo-
ner, understöd och bidrag till 3,6 miljoner och övriga intäkter till 
1,3 miljoner euro. 

Efterfrågan på hälsovårds-
tjänster fortsätter att öka  
under de kommande åren.

Samkommunens ekonomi
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Kostnad/invånare 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vasa 1113,28 1120,39 1156,35 1287,22 1355,7 1418,61

Laihela 993,77 1122,66 1189,6 1300,55 1473,82 1404,36

Kaskö 704,4 870,48 880,92 1359,3 1306,99 1351,73

Malax 1119,71 1164,37 1146,61 1317,84 1519,61 1326,54

Korsnäs 1109,88 1138,34 1197,21 1255,46 1338,22 1306,31

Kristinestad 1012,13 1019,49 1103,87 1120,2 1286,64 1288,87

Vörå 1050,24 1029,95 1113,49 1210,95 1242,29 1251,65

Korsholm 975,37 1003,72 1073,98 1132,02 1248,68 1242,22

Närpes 833,62 935,98 1033,65 1102,09 1253,8 1205,81

Nykarleby 575,79 545,15 605,05 622,14 697,95 813,43

Jakobstad 505,66 553,87 605,48 669,79 744,91 788,32

Pedersöre 426,69 455,73 453,42 598,36 538,8 713,51

Larsmo 402,66 443,91 501,15 515,5 594,2 624,99

Lillkyro 1071,96 1097,91 1139,8 1128,72

Oravais 1011,65 950,38

Alla kommuner 901,95 930,81 980,22 1076,7 1164,32 1199,24

Alla kommuner exklusive norra delen 1046,91 1075,1 1127,76 1232,45 1335,85 1352,1

2009 – 2014Medlemskommunernas användning av specialsjukvården  
vid Vasa centralsjukhus

Prestationer och investeringar 

Verksamhetsmässigt förverkligades totala antalet prestationer 
2014 helt enligt planen och volymen minskade något jämfört 
med 2013. Antalet öppenvårdsbesök förverkligades till 100 % 
och ökningen från 2013 är 0,3 %. Variationerna är stora mellan 
enheterna, och speciellt inom psykiatrin syns att stora struktu-
rella förändringar pågår. Vårddagarna inom psykiatrin minskade 
planenligt från förra året med 2,2 % medan öppenvårdsbesöken 
ökade med 4,5 %, men man kom ändå inte upp till den planerade 
nivån utan endast 93,8 % förverkligades. Antalet klinikfärdiga 
vårddagar minskade med 9,3 % från föregående år även om de 
fortfarande överskred det planerade antalet med det dubbla, så 
att de totalt uppgick till 2 894.
 De totala investeringsutgifterna uppgick till 15,4 miljoner 
euro och underskred budgeten med 3,7 milj. eller 16,6 %. Bud-
geten för it-system underskreds med 0,7 milj. euro, budgeten för 
byggnader underskreds med 5 milj. och budgeten för fasta kon-
struktioner och anordningar med 0,7 milj. Maskiner och appara-
tur hade budgeterats till 1,4 miljoner och förverkligades till 1,34 
miljoner. 
 Den största byggnadsinvesteringen var byggandet av dag-
kirurgi- och samdejoureringsutrymmena. Byggandet påbörja-
des under våren 2011 och totalbudgeten uppgick till 36,6 milj. 
Byggnaden togs i bruk under våren och totalkostnaderna för 
projektet uppgick till 41,7 miljoner, vilket är en överskridning 
med 5,2 miljoner euro.  Projektet med utökad reservkraft och 
områdeskylning hade för det första skedet en totalbudget på 
4,4 miljoner medan totalkostnaderna uppgick till 5,7 miljoner 
euro. Satsningarna på områdeskylning och utökad reservkraft 
fortsätter också under kommande år. Budgeten för byggnader 
underskreds eftersom U-byggnaden, som är följande stora pro-
jekt	flyttades	fram	och	endast	en	liten	del,	1,6	miljoner	euro	av	
det budgeterade anslaget om 11,6 miljoner användes. Projektets 
totala budget uppgår till 19,6 miljoner och pågår ända fram till 
2017.
 Den största enskilda maskin- och inventarieanskaffningen 
var en C-båge till operationssalen för 0,2 miljoner euro. Appara-
turanskaffningarna hölls under året på en lägre nivå än normalt 
eftersom man under 2013 satsade stora summor inför ibruktag-
ningen	av	nya	utrymmen	i	Y-byggnaden.
Bland de största it-satsningarna kan nämnas det digitala arkivet 
samt ett externt skivsystem. För logistiksystemet som är en del 
av A-SIM-projektet erhölls ca 50 % i understöd. Anskaffningen 
och understödet förverkligades redan 2013 även om budgeten 
fanns upptagen först 2014. 
 Grundkapitalet har ökats för Vasa centralsjukhus del med 
2,9 miljoner euro i form av betalningsandelar för investeringar 
i utbyggnaden. Det totala grundkapitalet 31.12.2014 var 56 mil-
joner euro. Räntan på grundkapitalet 1.1.2014 uppgick till 0,7 
milj. euro och utbetaldes under året till medlemskommunerna
	 Enligt	 finansieringsanalysen	 för	 bokslutsåret	 har	 likvidite-
ten uttryckt i kassadagar utgjort 0,8 dagar jämfört med före-
gående års 8 dagar. Investeringarna översteg de årliga avskriv-
ningarna under 2014 med 7,8 miljoner och under de kommande 
åren kommer skillnaden mellan avskrivningar och investeringar 
i snitt att ligga på 11 miljoner, eftersom stora byggnadsprojekt är 
planerade.

Redogörelse för den interna kontrollen

 Den interna kontrollens syfte är att säkerställa att målsättning-
ar uppnås, verksamheten följer lagar, direktiv, anvisningar och 
beslut samt att resurserna används på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt. Till den interna kontrollen hör också att 
säkerställa att beslutsfattandet baserar sig på rättidig, väsentlig 
och användbar information om verksamheten och faktorer som 
påverkar den.
 Samtliga anställda vid Vasa sjukvårdsdistrikt har ett an-
svar att efterleva organisationens regelverk och rapportera vi-
dare observerade brister. Förtroendevalda, ledande tjänstemän 
och förmän har dock ett särskilt ansvar avseende den interna 
kontrollens uppfyllande. Anvisningar för intern kontroll och 
god ledning i Vasa sjukvårdsdistrikt uppdaterades i styrelsen 
under året. Under året uppdaterades också förvaltningsstadgan 
för att motsvara kommunallagens nya bestämmelser om intern 
kontroll och riskhantering. Samtidigt godkände fullmäktige en 
ny instruktion om grunderna för intern kontroll och riskhante-
ring i Vasa sjukvårdsditrikt. 
 Med anledningar av att det i den interna auditeringen år 
2013 framkommit önskemål från förmännen om en skolning 
och information i frågor som berör intern kontroll ordnades un-
der året fyra skolningstillfällen för sjukvårdsdistriktes förmän. 
Alla fyra tillfällen var välbesökta.

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut
Lagenligheten och stadgeenligheten i beslutsfattandet följs upp 
enligt det som stadgas i kommunallagen § 51 och i samkommu-
nens förvaltningsstadga. Styrelsen har fastställt rapporterings-
skyldighet och följer fortlöpande upp de ledande tjänstemän-
nens beslutsfattande. Övrigt beslutsfattande följs upp genom 
rapporteringsskyldighet i linjeorganisationen. Respektive för-
man svarar för att underställd personal har kunskap om och föl-
jer föreskrifter och beslut. Övervakning och användarrättigheter 
och användning av sjukvårdsdistriktets datasystem utgör en vik-
tig del av den interna kontrollen.
 Inom samkommunen följs den rådande lagstiftningen och 
en god förvaltningssed. Som en del av fungerande rättssystem 
finns	det	möjligheter	 till	omprövning	av	beslut	som	tas	 i	 sam-
kommunen. Möjligheter att inleda privaträttsliga processer fö-
religger också. Inga ärenden där Vasa sjukvårdsdistrikt var part 
avgjordes i domstol under fjolåret. Följande rättsprocesser var 
öppna eller inleddes under fjolåret. I allmän domstol (tingsrät-
ten) ligger en återvinningstalan (PETE), en IT-tvist (Abako) och 
tre arbetsrättsliga tvister samt en lönetvist. Därtill är sjukvårds-
distriktet målsägare i två brottsmål. I marknadsdomstolen är en 
upphandlingstvist angående upphandling av läkare till samjour-
en anhängiggjord. I förvaltningsdomstolen ligger två ärenden 
som inte är avgjorda. Det ena gäller ett besvär över fullmäktiges 
beslut om hjärtkirurgin och det andra en anställning till central-
lagret. Inget av ärendena medför en sådan risk att ett negativt av-
görande skulle inverka betydande på samkommunens ekonomi. 

Måluppställning och uppföljning
Samkommunens fullmäktige fastställer de verksamhetsmässiga 
och ekonomiska målsättningarna i en verksamhets- och ekono-
miplan som omspänner fyra år. Måluppfyllelsen presenteras i 

verksamhetsberättelsen och bokslutets utredning om budgetut-
fallet. Styrelsen tillställs mellanbokslut fyra gånger per år. De 
resultatansvariga ansvarar för den fortlöpande budgetuppfölj-
ningen för det egna ansvarsområdet och rapporterar avvikelser 
uppåt. Verksamhetens resultat utvärderas utgående från kund-, 
process-, personal- och ekonomiskt perspektiv.
 Revisionsnämnden gör årligen en utvärdering av hur väl de 
av fullmäktige fastslagna målsättningarna har uppnåtts. Revi-
sionsnämnden brukar i samband med utvärderingsberättelsen 
därtill avge ett visst antal noteringar eller centrala observationer 
som skilt behandlas i styrelsen och tas till fullmäktiges känne-
dom. Revisorn utför också sin årliga granskning och lämnar till 
fullmäktige sin revisionsberättelse. 

Ordnandet av riskhanteringen
En viktig målsättning för all verksamhet vid Vasa sjukvårdsdi-
strikt är att säkerställa en trygg och högklassig vård för patien-
terna. Riskhanteringen grundar sig på den av styrelsen under 
året godkända ”Riskhanterings- och säkerhetspolicyn”, som då 
ersatte den tidigare säkerhetspolicyn. En riskkartläggning görs 
årligen och rapporteras till ledningsgruppen.
 Samkommunens ledande tjänstemän följer tillsammans 
med försäkringsmäklaren kontinuerligt upp försäkringsskyddet 
och samarbetar med försäkringsbolaget så att försäkringsskyd-
det är uppdaterat. Försäkringsbolaget rapporterar kontinuerligt 
över utfallet. Styrelsen fattar beslut om val av försäkringsbolag 
och huvudprinciperna för försäkringsskyddets nivå. Det har till-
sammans med Arbetshälsoinstitutet gjorts en utredning över de 

risker	som	finns	i	vårt	fastighetsbestånd.
 Sjukvårdsdistriktet samlar systematiskt in uppgifter om fa-
rosituationer i anslutning till vården av patienter. Anmälningar 
görs elektroniskt via Hai Pro-systemet och behandlas av respekti-
ve ansvarsperson. Personalen vid Vasa sjukvårdsdistrikt utbildas 
fortlöpande inom olika säkerhetsområden.

Information och kommunikation
Informationen och kommunikationen leds av styrelsen via den 
av styrelsen godkända kommunikationsstrategin. Stora sats-
ningar har gjorts på att utveckla samkommunens interna och 
externa kommunikation. Ett uppdaterat intranät togs i bruk 
under året och en förnyelse av www-sidorna har påbörjats. Sam-
kommunen är med i sociala medier och ger ut en informations-
tidning två gånger per år. Presstillfällen ordnas återkommande 
i samband med styrelsemötena men också rörande nya aktuella 
saker på sjukhuset.

Hur den interna revisionen är ordnad
Sjukvårdsdistriktet har tillsammans med Svenska Österbottens 
förbund för utbildning och kultur anställd en revisorsassistent 
för utförande av den interna revisionen. Den interna revisionen 
fungerar utgående från revisionsstadgan och styrelsens direktiv 
om intern kontroll. Styrelsen godkänner ett arbetsprogram för 
den interna revisorn och mottar en rapportering. Interna revi-
sorn utför också uppdrag som han ges av samkommunens direk-
tör och förvaltningsdirektör.
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I det följande görs jämförelser mellan medlemskommunernas 
användning av sjukvårdsdistriktets tjänster per 1 000 invånare. 
Jämförelsen gäller endast den sjukvård som producerats inom 
sjukvårdsdistriktet och beaktar alltså inte den vård som skett 
som köptjänster från andra sjukhus, bl.a. den vård som köpts 
från Jakobstads social- och hälsovård.
 För Jakobstads, Pedersöre, Larsmos och Nykarlebys del har 
faktureringen för vården i Jakobstad skett direkt till kommuner-
na. Laihela köper en del vård via Syd-Österbottens sjukvårdsdi-
strikt men de kostnaderna kommer med som genomfakturering 
via Vasa sjukvårdsdistrikt, dvs. kostnaderna ingår inte i den egna 
produktionen utan i köptjänsterna. Kaskö köper en del av sina 
specialsjukvårdstjänster från Satakunda och faktureras direkt 
därifrån utan att det syns i VSVD:s statistik. Dessa kommuners 
jämförelsesiffror tenderar därför att vara låga jämfört med de 
kommuner som köper all vård från centralsjukhuset i Vasa.
 Totalt fakturerades 200 862 öppenvårdsbesök till medlems-
kommunerna under året. Detta betyder en ökning på 936 besök 
eller 0,5 % jämfört med året innan. 
 Inom den somatiska vården varierade antalet fakturerade 
besök per 1 000 invånare mellan Larsmos 243 och Malax 1 369 
besök. På andra plats låg Korsnäs med 1 288 besök. I genomsnitt 
fakturerades 966 besök per invånare till medlemskommunerna. 
Samma siffra är 1 184 om man bortser från kommunerna i Ja-
kodstadsregionen	och	Kaskö,	 vilket	 är	 18	besök	fler	per	 1	 000	
invånare än 2013.
 Inom psykiatrin var Vasa den största användaren med 433 
besök, följt av Laihela med 232 och Korsholm med 231 besök, 
medan den minsta, förutom kommunerna i norr var Kristines-
tad med 20 besök och Närpes med 22 besök. Medeltalet var 224 
besök per 1 000 invånare eller 299 om man bortser från kommu-
nerna	i	Jakobstadsregionen	och	Kaskö,	vilket	är	10	besök	fler	än	
2012 och 2013.
 Antalet fakturerade drg-paket till medlemskommunerna, 
dvs. antalet vårdperioder inom somatiken uppgick under året 
till totalt 21 539. Det är en minskning med 363 stycken eller 1,7 
%. Faktureringen per 1 000 invånare varierade, med undantag 
för kommunerna i Jakobstadsregionen och Kaskö mellan Kristi-
nestads 138 och Korsnäs 170 drg-paket. Medeltalet var 156 fak-
turerade drg-paket per 1 000 invånare om man bortser från de 
ovanstående undantagen. Inom psykiatrin fakturerades i genom-
snitt 174 vårddagar per 1 000 invånare. Den största användaren 

var Kaskö med 367 vårddagar, följt av Vasa med 257 vårddagar 
och den minsta var Pedersöre med 71 följt av Korsholm med 83 
vårddagar per 1 000 invånare.
 Antalet vårddagar för klinikfärdiga patienter, eller patienter 
med	förflyttningsfördröjning,	dvs.	patienter	som	skulle	ha	kun-
nat överföras till primärhälsovården, uppgick under året till to-
talt 2 882 för medlemskommunernas del. Detta är en minskning 
med 288 dagar eller 9,1 %. I genomsnitt fakturerades 17 dygn 
per 1 000 invånare. Motsvarande siffra för 2013 var 19 dygn. Vasa 
hade högsta antalet vårddagar för klinikfärdiga patienter eller 
33 dagar per 1 000 invånare, Korsholm hade 22 dagar och Laihela 
11 dagar per 1 000 invånare.  
Ur	nedanstående	grafiska	framställning	framgår	kommunernas	
totala betalningsandelar, fakturerade via VSVD, för specialsjuk-
vården relaterat till befolkningsmängden. Dvs. i summorna in-
går även kostnaderna för vård i andra inrättningar.
 Medelkostnaden för medlemskommunerna 2014 utgör 1 
199,24 euro per invånare. Om man bortser från kommunerna 
i Jakobstadsregionen är kostnaden 1 352,10 euro. År 2013 var 
motsvarande summor 1 164,32 respektive 1 335,85 euro. Kost-
nadsökningen har m.a.o. varit måttfull jämfört med de tidigare 
åren.
 Under 2014 var kostnaderna för specialsjukvårdstjänster 
högst per invånare i Vasa eller 1 418,61 euro följt av Laihela och 
Kaskö med 1 404,36  respektive 1 351,73 euro medan Närpes 
hade de lägsta kostnaderna eller 1 205,81 följt av Korsholm med 
1 242,22 och Vörå med 1 251,65 euro per invånare, undantaget Ja-
kobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby. Variationerna mellan 
kommunerna kan till en del förklaras av hur väl medlemskom-
munerna har ordnat sin primärhälsovård medan variationerna 
mellan åren till en del beror på andelen verkligt dyra patien-
ter, vilket kan ge speciellt stora kast i de mindre kommunerna. 
Kostnadsökningen per invånare var över 5 % jämfört med 2013 
för samtliga kommuner i Jakobstadsregionen. För Vasa, Kaskö, 
Vörå och Kristinestad steg kostnaderna med mellan 4,6 och 0,2 
% medan kostnaderna per invånare för de övriga kommunerna 
minskade. Största minskningen skedde för Malax del, med hela 
12,7 %. 
 Under 2013 kom den prehospitala akutsjukvården med som 
ny debitering via sjukvårdsdistriktet och har legat på ungefär 
samma nivå även 2014, vilket är förklaringen till den stora ök-
ningen mellan 2012 och 2013.Den största användaren 

var Kaskö med 367  
vårddagar, följt av Vasa 

med 257 vårddagar. 

Medlemskommunernas användning av  
specialsjukvården vid Vasa Centralsjukhus 
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Till fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun

Vi har granskat Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns för-
valtning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1–
31.12.2014. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, 
finansieringsanalys	och	noter	till	dem	samt	en	tablå	över	budget-
utfallet och en verksamhetsberättelse.
 Samkommunens styrelse och övriga redovisningsskyldiga 
är ansvariga för samkommunens förvaltning och skötseln av 
samkommunens ekonomi under räkenskapsperioden. Styrelsen 
och direktören för samkommunen ansvarar för upprättandet av 
bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 
resultatet av samkommunens verksamhet och dess ekonomiska 
ställning i enlighet med stadganden och bestämmelser om upp-
rättande av bokslut. Styrelsen och direktören har i verksamhets-
berättelsen redogjort för ordnandet av samkommunens interna 
kontroll och riskhantering.
 Vi har granskat förvaltningen, bokföringen och bokslutet för 
räkenskapsperioden i enlighet med god revisionssed, för att som 
resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister 
som uppdagats. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett 
att medlemmarna i organen och de ledande tjänsteinnehavarna 
för uppgiftsområdena har verkat enligt lag. Vid granskningen av 
huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen har ord-
nats på behörigt sätt har vi beaktat redogörelsen för dem i verk-
samhetsberättelsen. Vi har utfört granskningen för att försäkra 
oss om att förvaltningen har skötts enligt lag och fullmäktiges 
beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, 
dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfatt-
ning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga 
fel eller brister.

Granskningens resultat
Samkommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäk-
tiges beslut.
 Samkommunens interna kontroll och riskhantering har ord-
nats på behörigt sätt.
 Bokslutet är upprättat enligt stadganden och bestämmelser 
om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga 
uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utveck-
lingen och de ekonomiska ansvaren under räkenskapsperioden.

Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av 
ansvarsfrihet
Vi förordar att bokslutet godkänns.
Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för 
den av oss granskade räkenskapsperioden.

Vasa den 17 april 2015
BDO AUDIATOR AB

Anders Lidman
revisor, OFR, GRM

Revisionsberättelse
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Sjukvårdsdistriktets ledningsgrupp

Göran Honga svd:s direktör 

Auvo Rauhala chefsöverläkare 

Marina Kinnunen administrativ överskötare

Olle Gull förvaltningsdirektör

Maija Räsänen klinikgruppschef, medicinska klinikgruppen

Peter Nieminen klinikgruppschef, operativa 

Carita Tuohimäki klinikgruppschef, psykiatriska 

Sarita Victorzon klinikgruppschef, medicinsk service

Ann-Charlott Gröndahl HR-chef

Lena Nystrand ekonomichef

2014

Förtroendevalda

Fullmäktige

Samkommunens organisation regleras i samkommunavtalet och högsta beslutanderätt tillkommer fullmäktige.
Fullmäktiges mandatperiod är 2013-2016 och sammansättningen under år 2014 har varit följande: 

Ledamöter Ersättare

Jakobstad Pia Rosengård-Andersson Anna-Maja Henriksson

Bo Forsman Marcus Suojoki

Bengt Kronqvist Isa Virtanen t.6.10.14

Monica Wenman fr.7.10.14

Kaskö Catharina Skur Carl-Gustav Mangs

Korsholm Carola Lithén Lena Gammelgård

Ulla-Maj Salin Ann-Helén Sandvik

Michael Luther Leif Ingman

Korsnäs Johanna Juthborg Katarina Holmqvist

Anna-Lena Kronqvist Anita Ismark

Kristinestad Hans Ingvesgård Bernhard Utter

Mikael Perjus Per-Elof Boström

Laihela Mari Lampinen-Tuomela Säde Salo-Somppi

Tapio Nyysti Heikki Latva-Nikkola

Larsmo Andreas Hjulfors Leif Svenfelt

Bernhard Bredbacka Kenneth Liljekvist

Malax Lili-Ann Brolund Mikko Ollikainen

Tage Svahn Kristina Vesterback

Nykarleby Gösta Willman Roger Frostdahl

Greta Näs Stefan Sjöberg

Närpes Ann-Sofie Smeds-Nylund Ebba Granström

Thorolf Westerlund Emina Arnautovic

Roy Wilson Peter Andersén

Pedersöre Henrik Sandberg Helena Berger

Tarja Häll Guy Käcko

Johanna Överfors Ralf Lindfors

Vasa Ivanka Capova Toivo Ikonen

Elisa Finne Sirpa Suonperä

Sture Erickson Thomas Öhman

Barbro Kloo Ulla Granfors

Per Hellman Nils-Johan Englund

Heimo Hokkanen Ritva Perälä

Vörå Kjell Heir Roy Björklund

Gunilla Jusslin Karita Ohlis

Fullmäktiges ordförande: Gösta Willman, Nykarleby 

I viceordförande: Bernhard Bredbacka, Larsmo 

II viceordförande: Mikael Perjus, Kristinestad

Sekreterare: Olle Gull
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Styrelsen

Personalsektionen

Psykiatriska delegationen

Ordinarie medlemmar Ersättare 

Hans Frantz Ragnvald Blomfeldt

Monica Sirén -Aura Kenneth Pärus

Mona Vikström Karin Holmqvist-Nybacka

Greger Forsblom Ulf Stenman

Riitta Kentala Hans-Erik Lindqvist

Bernhard Utter Åsa Blomstedt

Per Hellman Nils-Johan Englund

Ulla Hellén  Päivi Lester   

Raija Kujanpää Elisa Finne 

Sven Grankulla Luisa Tast

Asko Salminen Jukka Mäkynen

Styrelsens ordförande: Hans Frantz

Viceordförande: Per Hellman

Sekreterare: Olle Gull

Ordinarie medlemmar Ersättare

Mona Vikström Greta Näs

Ulla Salmenheimo-West Ragnvald Blomfeldt

Roy Wilson Hans-Erik Lindqvist

Kenneth Pärus Åsa Blomstedt

Nils-Johan Englund Stefan Sjöberg

Raija Kujanpää Mikael Perjus

Ordförande: Mona Vikström

Viceordförande: Nils-Johan Englund

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Ordinarie medlemmar Ersättare 

Anne Salovaara-Kero Karl-Göran Löfgren

Mikaela Ingo Johanna Juthborg

Ebba Granström Christer Rönnlund

Andreas Hjulfors Pia Rosengård-Andersson

Per Hellman Alexandra Furu

Ordförande: Per Hellman

Viceordförande: Mikaela Ingo

Sekreterare: Maritta Kerätär

Föredragande: Carita Tuohimäki

Styrelsens representant: Raija Kujanpää

Sakkunniga: Christina Björklund,psykolog

Alice Backström, soc.direktör

Markku Sirviö, ledande överläk.

Elisabeth Knip-Häggqvist, psyk.

Gerd Kronlund, ledande läkare

Revisionsnämnden

Ordinarie ledamöter Ersättare

Kjell Heir Gunilla Jusslin

Mathias Skytte Christer Rosengren

Kristina Vesterback Anna-Lena Kronqvist

Sonja Lappveteläinen Hans Ingvesgård

Emely Sundqvist Maria Palm

Bengt Kronqvist Linda Holm

Jani Peräsarka Daniel Lahti

Ordförande: Kjell Heir

Viceordförande: Bengt Kronqvist

Sekreterare: Jari Lindholm

BDO Audiator Ab utsedd revisor: OFR Anders Lidman

Biträdande revisor: Hans Becker

Ordinarie medlemmar Ersättare

Säde Salo-Somppi Matti Kalliomäki

Juhani Holm Anja Heinänen

Vesa-Matti Rantanen Sirpa Suonperä

Sari-Milla Ingves Jyrki Jouppi

Risto Kukko Liisa Vilkuna

Raija Viljanmaa Ensio Kaipio

Matias Kvist Heikki Latva-Nikkola

Ordförande: Säde Salo-Somppi

Viceordförande: Raija Viljanmaa

Sekreterare / Sihteeri: Sari West

Planeringsdelegationen

Ordinarie medlemmar Ersättare 

Hans Frantz Rangvald Blomfeldt

Monica Sirén-Aura Anna Käcko

Yngve Storsved Patrik Ragnäs 

Mathias Kass Karin Holmqvist-Nybacka

Gudrun Eklöv Marika Holmberg

Ordförande: Hans Frantz

Viceordförande: Monica Sirén-Aura

Föredragande: Auvo Rauhala

Styrelsens representant: Bernhard Utter

Sakkunniga: Pia Vähäkangas

Alice Backström

Jukka Kentala

Jarkko Pirttiperä

Göran Honga

Nämnden för minoritetsspråket
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Resultaträkning

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Verksamhetens intäkter

    Försäljningsintäkter 222 430 842,09 214 928 537,49

    Avgiftsintäkter 6 413 524,87 6 453 096,02

    Understöd och bidrag 3 565 346,18 3 424 529,58

    Hyresinkomster 545 956,04 691 366,91

    Övriga verksamhetsintäkter 787 290,10 1 087 501,84

233 742 959,28 226 585 031,84

Verksamhetens kostnader

    Löner och arvoden -90 191 207,91 -90 095 663,10

    Lönebikostnader -26 026 230,15 -26 944 556,48

    Köp av tjänster -62 995 452,72 -61 790 587,26

    Material, förnödenheter och varor -36 780 264,22 -35 942 312,68

    Hyreskostnader -645 381,33 -537 351,29

    Övriga kostnader -1 531 755,69 -1 619 039,57

-218 170 292,02 -216 929 510,38

VERKSAMHETSBIDRAG 15 572 667,26 9 655 521,46

Finansiella intäkter och kostnader

    Ränteintäkter 2 460,59 1 744,78

    Övriga finansiella intäkter 95 533,33 82 581,32

    Räntekostnader -414 009,20 -427 180,13

    Övriga finansiella kostnader -691 440,31 -1 136 055,18

-1 007 455,59 -1 478 909,21

ÅRSBIDRAG 14 565 211,67 8 176 612,25

Avskrivningar och nedskrivningar

    Avskrivningar enligt plan -7 537 495,48 -6 350 224,18

Räkenskapsperiodens överskott/
underskott 7 027 716,19 1 826 388,07

Finansieringsanalys

Bokslut 2014 Bokslut 2013

Kassaflödet i verksamheten

    Årsbidrag 14 565 212 8 176 612

    Försälj.vinster/förluster av tillg.bland bestående aktiva 0 0

    Förändring av avsättningar 498 889 1 235 046

    Korrektivposter till internt tillförda medel 498 889 1 235 046

Kassaflödet för investeringarnas del

    Investeringsutgifter -15 380 948 -28 429 998

    Försälj.inkomst.av tillgångar bland bestående aktiva 0 2 725

-15 380 948 -28 427 273

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -316 848 -19 015 615

Kassaflödet för finansieringens del

    Förändringar av lånebeståndet

    Ökning av långfristiga lån 14 000 000 0

    Minskning av långfristiga lån -2 000 000 -2 125 000

    Förändring av kortfristiga lån -15 916 129 17 000 000

-3 916 129 14 875 000

Förändringar av eget kapital 2 901 257 3 992 297

Övriga förändringar av likviditeten

    Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 194 459 22 814

    Förändring av omsättningstillgångar 17 310 79 402

    Förändringar av fordringar 1 302 088 -4 721 636

    Förändringar av räntefria  skulder -5 170 027 3 157 480

-3 656 170 -1 461 941

Kassaflödet för finansieringens del -4 671 042 17 405 357

Förändring av likvida medel -4 987 889 -1 610 259

    Förändring av likvida medel

    Kassamedel 31.12. 522 228 5 510 117

    Kassamedel 1.1. 5 510 117 7 120 376

-4 987 889 -1 610 259
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Balansräkning

AKTIVA 31.12.14 31.12.13

A BESTÅENDE AKTIVA

I Immateriella tillgångar

1. Immateriella rättigheter 1 049 176,52 624 174,70

1 049 176,52 624 174,70

II Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden 3 806 730,20 3 806 730,20

2. Byggnader 86 726 811,03 44 696 087,45

3. Fasta konstruktioner och anordningar 4 881 686,56 4 301 658,72

4. Maskiner och inventarier 10 624 746,22 11 060 272,34

6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 2 322 796,32 37 081 570,53

108 362 770,33 100 946 319,24

III Placeringar

1. Aktier och andelar 935 114,57 933 114,57

3. Övriga lånefordringar 60 043,09 60 043,09

995 157,66 993 157,66

B FÖRVALTADE MEDEL

2. Donationsfondernas särskilda täckning 37 006,33 37 005,17

C RÖRLIGA AKTIVA

I Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter

    Centrallager 660 463,51 713 817,73

    Apotekslager 1 664 241,32 1 619 394,71

    Kantinlager 14 986,95 17 911,41

    Blodpreparatlager 18 647,25 24 525,40

2 358 339,03 2 375 649,25

II Fordringar

Långfristiga fordringar

3. Övriga fordringar 0,00 20 000,00

0,00 20 000,00

Kortfristiga fordringar

1. Kundfordringar 19 941 128,02 20 320 289,45

2. Lånefordringar 105 000,00 119 000,00

3. Övriga fordringar 2 172 439,82 3 936 673,39

4. Resultatregleringar 2 223 921,25 1 348 613,97

24 442 489,09 25 724 576,81

III Finansiella värdepapper

1. Aktier och andelar 30 484,63 29 500,63

IV Kassa och bank 491 743,27 5 480 616,50

137 767 166,86 136 230 999,96

PASSIVA 31.12.14 31.12.13

A EGET KAPITAL

I Grundkapital 55 981 553,60 53 080 296,80

55 981 553,60 53 080 296,80

IV Övriga egna fonder 3 287 451,05 3 287 451,05

V Överskott från tidigare räkenskapsperioder 4 909 298,86 3 082 910,79

Räkenskapsperiodens överskott 7 027 716,19 1 826 388,07

EGET KAPITAL TOTALT 71 206 019,70 61 277 046,71

C AVSÄTTNINGAR

1. Avsättningar för pensioner 30 000,00 30 000,00

2. Övriga avsättningar 6 132 743,00 5 633 854,00

6 162 743,00 5 663 854,00

D FÖRVALTAT KAPITAL

2. Donationsfondernas kapital 365 174,50 170 713,90

E FRÄMMANDE KAPITAL

I Långfristigt

2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 22 460 000,00 11 860 000,00

7. Övriga skulder 374 931,59 482 144,51

22 834 931,59 12 342 144,51

II Kortfristigt

2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 4 483 871,47 19 000 000,00

6. Skulder till leverantörer 9 210 587,31 14 595 829,93

7. Övriga skulder 5 207 041,57 6 025 423,93

8. Resultatregleringar 18 296 797,72 17 155 986,98

37 198 298,07 56 777 240,84

137 767 166,86 136 230 999,96
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KOMMUNER Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Totalt 

Budget Bokslut % Budget Bokslut % Budget Bokslut % Budget Bokslut %

Medlemskommuner

Jakobstad 8 204 863 8 066 925 98,3 4 008 895 6 421 139 160,2 2 814 819 988 985 35,1 15 028 577 15 477 049 103,0 %

Kaskö 1 371 566 1 340 060 97,7 349 704 341 523 97,7 214 371 143 249 66,8 1 935 641 1 824 832 94,3 %

Korsholm 19 846 214 19 165 658 96,6 2 156 162 2 504 832 116,2 2 381 778 2 121 654 89,1 24 384 155 23 792 145 97,6 %

Korsnäs 2 385 418 2 244 794 94,1 212 739 308 597 145,1 333 062 344 000 103,3 2 931 219 2 897 391 98,8 %

Kristinestad 6 666 756 6 696 559 100,4 1 404 126 1 556 718 110,9 904 404 770 119 85,2 8 975 285 9 023 396 100,5 %

Laihela 8 685 445 8 164 784 94,0 1 951 426 1 872 398 96,0 1 050 966 1 207 490 114,9 11 687 837 11 244 671 96,2 %

Larsmo 1 285 035 1 362 591 106,0 1 011 607 1 183 491 117,0 791 897 619 471 78,2 3 088 539 3 165 553 102,5 %

Malax 6 662 344 5 841 135 87,7 852 518 906 068 106,3 582 596 654 875 112,4 8 097 459 7 402 079 91,4 %

Nykarleby 3 171 823 3 841 317 121,1 939 443 1 282 904 136,6 1 212 266 996 030 82,2 5 323 532 6 120 252 115,0 %

Närpes 9 015 953 8 751 674 97,1 1 613 175 1 345 103 83,4 872 407 1 159 435 132,9 11 501 536 11 256 212 97,9 %

Pedersöre 3 592 080 3 699 611 103,0 1 621 031 3 349 477 206,6 1 319 859 778 128 59,0 6 532 971 7 827 216 119,8 %

Vasa 73 699 970 76 361 745 103,6 10 976 273 10 536 901 96,0 7 526 212 7 184 866 95,5 92 202 455 94 083 512 102,0 %

Vörå 6 543 502 5 982 894 91,4 1 474 502 1 431 499 97,1 557 901 960 367 172,1 8 575 905 8 374 760 97,7 %

Medlemskommuner 151 130 970 151 519 747 100,3 28 571 600 33 040 652 115,6 20 562 539 17 928 668 87,2 200 265 109 202 489 067 101,1 %

Utsockne 7 673 833 9 409 974 122,6 2 580 7 673 833 9 412 554 122,7 %

TOTALT 158 804 803 160 929 721 101,3 28 571 600 33 043 232 115,7 20 562 539 17 928 668 87,2 207 938 942 211 901 621 101,9 %

Budgetuppföljning av faktureringen till kommunerna
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Ursprungl. 
budget 2014

Fge-beslut 
25.2.2014

Fge-beslut 
24.11.2014

Ändrad bud-
get 2014 Bokslut 2014 Förverkl. 

%
Avvikelse från 

budgeten %

Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter

Försäljningsint. av medl.kommuner 195 765 110 4 500 000 200 265 110 202 489 066,63 101,11 2 223 956,63 1,1

Förs.int. av andra sjukv.distr.o övriga 7 673 829 7 673 829 9 412 554,25 122,66 1 738 725,25 22,7

Hälsovårdstjänster 7 690 099 7 690 099 7 667 656,79 99,71 -22 442,21 -0,3

Försörjningstjänster 1 181 400 1 181 400 1 030 514,49 87,23 -150 885,51 -12,8

Försäljning av utbildningstjänster 1 256 200 1 256 200 1 211 203,07 96,42 -44 996,93 -3,6

388 000 388 000 372 885,34 96,10 -15 114,66 -3,9

Övriga försäljningsintäkter 90 300 90 300 246 961,52 273,49 156 661,52 173,5

214 044 938 0 4 500 000 218 544 938 222 430 842,09 101,78 3 885 904,09 1,8

Avgiftsintäkter

Kundavgifter 6 989 700 6 989 700 6 413 524,87 91,76 -576 175,13 -8,2

6 989 700 0 0 6 989 700 6 413 524,87 91,76 -576 175,13 -8,2

Understöd och bidrag

Understöd och bidrag 1 140 858 2 700 000 * 3 840 858 3 565 346,18 92,83 -275 511,82 -7,2

1 140 858 2 700 000 0 3 840 858 3 565 346,18 92,83 -275 511,82 -7,2

Övriga verksamhetsintäkter

Hyror 556 500 556 500 545 956,04 98,11 -10 543,96 -1,9

Intäkter för övrig verksamhet 69 700 69 700 139 702,62 200,43 70 002,62 100,4

Försäljningsvinster på anl.tillgångar 10 000 10 000 0,00 -10 000,00

Kantinintäkter 616 606 616 606 647 587,48 105,02 30 981,48 5,0

1 252 806 0 0 1 252 806 1 333 246,14 106,42 80 440,14 6,4

Verksamhetsintäkter 223 428 302 2 700 000 4 500 000 230 628 302 233 742 959,28 101,35 3 114 657,28 1,4

Verksamhetens kostnader

Löner och arvoden

Förtroendevalda 85 500 85 500 110 434,78 129,16 24 934,78 29,2

Läkarpersonal 20 215 757 50 000 20 265 757 19 034 512,53 93,92 -1 231 244,47 -6,1

Undersökningspersonal 9 359 224 68 000 9 427 224 8 953 650,99 94,98 -473 573,01 -5,0

Vårdpersonal 46 046 734 1 232 144 47 278 878 45 831 662,49 96,94 -1 447 215,06 -3,1

Förvaltnings- och kanslipersonal 4 299 005 4 299 005 4 276 961,27 99,49 -22 044,22 -0,5

Försörjningspersonal 10 349 540 10 349 540 10 545 695,53 101,90 196 155,53 1,9

Personalens arvoden 618 700 25 000 643 700 965 493,22 149,99 321 793,22 50,0

Utomstående löner och arvoden 667 322 667 322 2 244 327,47 336,32 1 577 005,47 236,3

Övriga lönekostnader 0 0 -226 111,14 -226 111,14

91 641 782 1 375 144 0 93 016 926 91 736 627,14 98,62 -1 280 298,90 -1,4

Lönebikostnader

Pensioner 21 902 386 328 660 22 231 046 21 159 072,44 95,18 -1 071 973,16 -4,8

Övriga lönebikostnader 5 223 582 78 383 5 301 965 4 867 157,71 91,80 -434 807,62 -8,2

27 125 968 407 043 0 27 533 011 26 026 230,15 94,53 -1 506 780,78 -5,5

Personalers. och rättelseposter till 
pers.kostn.

Personalersättningar -1 522 200 -1 522 200 -1 545 419,23 101,53 -23 219,23 1,5

-1 522 200 0 0 -1 522 200 -1 545 419,23 101,53 -23 219,23 1,5

Personalkostnader 117 245 550 1 782 187 0 119 027 737 116 217 438,06 97,64 -2 810 298,91 -2,4

Ursprungl. 
budget 2014

Fge-beslut 
25.2.2014

Fge-beslut 
24.11.2014

Ändrad bud-
get 2014 Bokslut 2014 Förverkl. % Avvikelse från 

budgeten %

Köp av tjänster

Vård i andra inrättningar 30 071 600 -1 500 000 28 571 600 33 043 232,44 115,65 4 471 632,44 15,7

Övriga kundtjänster 4 783 700 1 034 865 5 818 566 6 190 869,61 106,40 372 303,61 6,4

Kontors-, bank och sakkunnigtjänster 7 361 250 7 361 250 6 828 282,78 92,76 -532 967,22 -7,2

Försörjnings- och reparationstj. 3 903 100 3 903 100 3 894 218,78 99,77 -8 881,22 -0,2

Rese- och transporttjänster 6 921 160 2 700 000 * 9 621 160 9 091 434,57 94,49 -529 724,94 -5,5

Försäkringar 833 000 4 500 000 5 333 000 2 393 217,82 44,88 -2 939 781,69 -55,1

Kosthållstjänster 89 500 89 500 55 601,48 62,12 -33 898,52 -37,9

Övriga tjänster 1 514 250 1 514 250 1 498 595,24 98,97 -15 654,76 -1,0

55 477 560 2 234 865 4 500 000 62 212 425 62 995 452,72 101,26 783 027,70 1,3

Material förnödenheter och varor

Kontorsmaterial och litteratur 1 976 200 1 976 200 1 625 375,97 82,25 -350 824,03 -17,8

Vårdförnödenheter 8 063 800 847 948 8 911 748 8 239 516,24 92,46 -672 231,76 -7,5

Röntgen- och laboratorieförnödenh. 2 917 600 35 000 2 952 600 3 529 267,72 119,53 576 667,72 19,5

Med.rehab.förn., terapiförnödenh. 2 538 950 2 538 950 3 116 279,66 122,74 577 329,66 22,7

Apoteksförnödenheter 12 475 200 -200 000 12 275 200 11 381 563,16 92,72 -893 636,84 -7,3

Livsmedel och kosthållsförnödenheter 1 284 600 1 284 600 1 322 592,14 102,96 37 992,14 3,0

Kläder och textilier 422 250 422 250 389 095,29 92,15 -33 154,71 -7,9

Försörjningsförnödenheter 5 076 650 5 076 650 5 132 268,94 101,10 55 618,94 1,1

Inventarier med kort användningstid 2 084 596 2 084 596 1 877 414,43 90,06 -207 181,57 -9,9

Övriga förnödenheter 189 050 189 050 165 207,41 87,39 -23 842,59 -12,6

Ökning/minskning av lager 1 683,26 1 683,26

37 028 896 682 948 0 37 711 844 36 780 264,22 97,53 -931 579,78 -2,5

Övriga verksamhetskostnader

Hyror 572 700 572 700 645 381,33 112,69 72 681,33 12,7

Skatter 869 400 869 400 947 643,04 109,00 78 243,04 9,0

Övriga kostnader 560 450 560 450 336 526,23 60,05 -223 923,77 -40,0

Inköp till kantin 255 000 255 000 247 586,42 97,09 -7 413,58 -2,9

2 257 550 0 0 2 257 550 2 177 137,02 96,44 -80 412,98 -3,6

Verksamhetskostnader 212 009 556 4 700 000 4 500 000 221 209 556 218 170 292,02 98,63 -3 039 263,97 -1,4

Verksamhetsbidrag 11 418 746 -2 000 000 0 9 418 746 15 572 667,26 165,34 6 153 921,25 65,3

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 3 500 3 500 2 460,59 70,30 -1 039,41 -29,7

Övriga finansiella intäkter 90 000 90 000 95 533,33 106,15 5 533,33 6,1

Räntekostnader -870 000 -870 000 -414 009,20 47,59 455 990,80 -52,4

Övriga finansiella kostnader -684 500 -684 500 -691 440,31 101,01 -6 940,31 1,0

-1 461 000 0 0 -1 461 000 -1 007 455,59 68,96 453 544,41 -31,0

Årsbidrag 9 957 746 -2 000 000 0 7 957 746 14 565 211,67 183,03 6 607 465,66 83,0

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -7 957 746 -7 957 746 -7 537 495,48 94,72 420 250,52 -5,3

-7 957 746 0 0 -7 957 746 -7 537 495,48 94,72 420 250,52 -5,3

Räkenskapsperiodens överskott/un-
derskott 2 000 000 -2 000 000 0 0 7 027 716,19

» * Ändring till bruttobudgetering av prehospitala vården utan resultatpåverkan
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