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• Verksamheten delas i två huvudprocesser: vården av akuta patienter och  
vården av elektiva patienter.

• De flesta poliklinikfunktionerna sammanslås till mottagningstjänster.
• Obrutet samarbete mellan olika specialiteter inom bäddavdelningsservicen.
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• Psykiatrins funktioner flyttar till Sandviken.
• Hela vårdprocessen för barn koncentreras till en och samma helhet.
• Rehabiliteringen blir en central del av verksamheten: görs till en obruten del 

av alla processer och arbetsmodeller.
• Den akutgeriatriska vården flyttas i anslutning till centralsjukhuset.
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Revisionsnämnden är fullmäktiges redskap för uppföljning av den verksamhet som fullmäktige beslutat. Utvärderingens mål är att 
lyfta fram observationer och konstruktiva förslag för att främja verksamhetsstyrning, effektivitet och kvalitet.
 
Nämndens uppgift är att granska måluppfyllelsen och ändamålsenligheten i hela organisationen, olika verksamheter och ansvarsom-
råden, funktioner, regelverk och processer. 

I en sjukhusvärld är den samlade kund- och patientfeedbacken utvärderingens guldkorn. Typiska granskningsområden som hör till 
nämndens löpande arbete: 

• Mål och kopplingen till den strategiska styrningen 1

• Resursinsatser och resursfördelning (balanserad produktionsstyrning)
• Ansvarsfördelning och samverkan (dokumenterade mål- och ansvarsbeskrivningar – gränsöverskridande kvalitetssystem)
• Verksamhetsresultat och -effekter (rätta insatser ger förväntade effekter/ändamålsenliga förfaringssätt relaterat till tillgängliga
 resurser)
• Uppföljning och kontroll (resultatkontroll – att rätta insatser utförs av redovisningsskyldiga och samtliga VSVD-medarbetare)

Denna utvärderingsberättelse är revisionsnämndens uppfattning om hur distriktets styrelse, andra ansvariga organ och tjänstemän 
under år 2014 har lyckats uppfylla fullmäktiges vilja 2.  Revisionsnämnden har under verksamhetsperioden bestått av följande ordina-
rie ledamöter (inom parentes personliga ersättare):

-    Ordförande Kjell Heir  (Gunilla Jusslin)
-    Viceordförande Bengt Kronqvist   (Linda Holm)
-    Ledamot Mathias Skytte  (Christer Rosengren)
-    Ledamot Kristina Vesterback  (Anna-Lena Kronqvist)
-    Ledamot  Sonja Lapveteläinen  (Hans Ingvesgård)
-    Ledamot  Emely Sundqvist  (Maria Palm)
-    Ledamot Jani Peräsarka  (Daniel Lahti) 

OFR Jari Lindholm har verkat som nämndens beredare, sekreterare och translator. Revisionsnämnden har under verksamhetsperioden 
hållit åtta sammanträden.  Oy BDO Audiator Ab har skött den lagstadgade revisionen med OFR Anders Lidman som ansvarig revisor.

Revisionsnämndens uppgift och 
sammansättning

1 Jmf regeringens proposition till ny kommunallag, RP 27.11.2014, sidan 72: ”Fastän ingen skyldighet att göra upp en kommunplan ingår i KomL, har kommunernas strategiarbete vuxit 
och stärkts under den tid kommunallagen varit i kraft. I praktiken gör alla kommuner numera upp en kommunstrategi. Då kommunernas verksamhetsmiljö förändras och blir allt mer 
komplex krävs en stark strategisk ledning av kommunerna för att de ska klara av framtidens utmaningar och kunna göra de nödvändiga förändringarna i sina strukturer och funktions-
sätt.”  Se även utkastet till KomL § 37: ”Kommunen ska ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi.”
2 Utvärderingen sker primärt ex post (i efterhand), men jmf även regeringens proposition till ny KomL, sidan 87: ”Rapportering under räkenskapsperioden ger revisionsnämnden 
möjlighet att ingripa mer i realtid t.ex. om målen inte uppfylls och likaså kan fullmäktige bättre än tidigare utnyttja uppgifterna vid beredningen av nästa års budget.” T.ex. i Esbo 
stad inbegärs av revisionsnämnden ett 2-3 sidors utlåtande i samband med delårsöversikten. 
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Revisionsnämnden har under utvärderingsåret följt med samkommunfullmäktiges och styrelsens beslut och protokoll, och använt 
som utvärderingens grunddokument bl.a. VSVD:s ekonomiplan 2014-2017, bokslutet och personalrapporten för år 2014, kundfeed-
backens utveckling, resultaten av utförd medborgarenkät, den externa revisorns rapporter, tillgängliga auditeringsrapporter samt 
nationella databaser.  

Under sina möten har nämnden hört bl.a. distriktets och sjukhusets ledningsgrupper och förmän för olika resultatenheter.   I januari 
2015 hölls ett gemensamt arbetsmöte med ÅUCS-ERVA-revisionsnämnderna (Egentliga Finlands och Satakunda svd) med fokus på 
utvärderingsmetoder och framtida samarbetsprojekt inom utvärderingen.

Under perioden 2014-2015 har särskilt uppmärksammats följande delområden:

• SOTE- vårdreformen och de regionala kartläggningarna
• ÅUCS-ERVA-områdets samarbetsformer/framskridande
• Investeringarna och utrymmesoptimeringen – VCS 2025-programmet
• Operativa klinikgruppens mål och verksamhet år 2014
• Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetets uppläggning
• Samjouren fr.o.m. 1.10.2014
• Vårdlogistiken och patientens väg genom vårdkedjan
• IT-verksamheten och dess regionala-ERVA-integrering 
• Vårdvalfrihetens inverkan samt köpservicevolymerna
• Kundfeedbacken och den utförda medborgarenkäten, patientombudsmannaverksamheten, och komparativ nationell data

Genomförande och fokus

Samarbetsmöte med ERVA-områdets revisionsnämnder den 15.1.2015 i Vasa.
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Utvärderingsberättelsens kommentarer behandlades i ledningsgruppen för Vasa sjukvårdsdistrikt 2.9.2014 och fram-
ställdes VSVD-styrelsen 22.9.2014 i följande form: 

Uppföljning och rekommendationer

Blå = OK Mörkblå = mellanläge mot bättre/sämre Ljusblå = ej OK, skall förbättras
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UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013 STYRELSENS SVAR DATERAT 22.9.2014

1. Revisionsnämnden noterar att det strategiska framtidsprogramba-
serade förnyelsearbetet har lyfts upp i högsta prioritet och arbetet 
har gett enhetsvisa resultat via bl.a. Lean-arbetet. VSVD:s vision, 
mission och ägarstrategi presenteras för fullmäktige i november 
2014.

1. Lean-arbetet fortsätter och nya enheter kommer med. Uppgörandet 
av strategiarbetet befinner sig i en intensiv period och samordnas med 
den nya lagstiftningen. Kommunernas representanter jobbar vidare 
med strategin i den s.k. Kentala-gruppen. En skild koordinator har ans-
tällts med uppgift att ta fram kommunernas önskemål angående hela 
SOTE-strategin. Det betyder att strategin inte kommer att bli klar till 
novemberfullmäktige, utan först när den nya SOTE-lagen blir godkänd.

LÄGET 3/2015: Styrelsen tillsatte 21.1.2014 en arbetsgrupp med uppgift att uppgöra en strategiplan för VSVD. Målet var  att den nya strategin skulle 
föreläggas fullmäktige på novembermötet 2014. I och med de förändringar som den framtida SOTE-lagstiftningen kommer att föra med sig beslutade 
man att uppskjuta uppdateringen av VSVD:s strategi. Arbetet med att grunda en producentsamkommun som erbjuder integrerade tjänster har inletts 
under ledning av kommunerna och deras tjänstemän, där den politiska representationen involveras under våren 2015. Huvudman för detta projekt 
är Vasa stad. Fullmäktige befriade den 24.11.2014 § 31 styrelsen och strategiarbetsgruppen från strategiuppdraget, i väntan på en SOTE-strategi 
omfattande både specialsjuk-, grundhälso- och socialvården. Det högaktuella VCS 2025-programmet kompenserar enligt nämnden utmärkt det 
rådande strategiska planeringsgapet. Avsikten är att konceptplanen presenteras för fullmäktige i juni 2015. Målet med konceptet är att få till stånd 
en verksamhet där den kundaspekten betyder den bästa kundupplevda kvaliteten i Finland och att skapa en bättre beredskap för integrationer inom 
social- och hälsovården inklusive kostnadsbesparingar.

Revisionsnämnden välkomnar planen och anser att man nu efter en lång strategisk svacka kan omvandla VCS 2025 till en strategisk vision och plan 
som kan nedbrytas till årliga verkställighetsplaner under perioden 2015-2025. 

1. Revisionsnämnden uttalar sin tillfredsställelse över de insatser 
man under året verkställt för att uppfylla vårdgarantiförpliktelserna, 
VCS tillhör de bästa bland centralsjukhusen.

2. Vårdgarantin: Köerna följs upp i styrelsen tre gånger per år. Resurser 
har satts in för att undvika straffavgifter. Läget är totalt sett bra. Vi 
dimensionerar sjukhusets verksamhet utgående från att straffav-
gifter skall kunna undvikas. Om situationen blir prekär inom någon 
specialitet har styrelsen godkänt att vi kan tillfälligt använda oss av 
tilläggsarbetet.

LÄGET 3/2015: Vårdgarantin inom VSVD har under de senaste åren uppfyllts allt bättre. Dock har vissa kortvariga undantag uppstått inom mindre 
specialiteter och i samband med t.ex. semesterstängningar och p.g.a. läkarbristen. Vårdgarantins uppfyllande har dock medfört en fördyrad prislapp 
på vården genom användningen av utomstående läkare och köpservicetjänster. Inom flera specialiteter var man tvungen att utföra även mertidsarbe-
te för att minska vårdköerna (bl.a. gastrokirurgi, kirurgi, anestesi, onkologi, kardiologi, neurologi, radiologi, patologi, lungsjukdomar, ortopedi och 
gastroenterologi).

3. Nämnden förväntar sig att styrelsen och operativa ledningen ana-
lyserar varför de ekonomiska målsättningarna enligt VSVD-strategin 
2009-2012 ej uppnåddes och framför en konkret korrigeringspolicy 
via den nya strategin.   

3. Ekonomiska målsättningarna i strategiplanen 2009-2012:  
Målsättningarna i strategiplanen var att prisnivån skulle vara på 
nationell genomsnittsnivå och att kostnaderna per invånare skulle vara 
på genomsnittsnivå. Detta har inte uppnåtts. Orsakerna är att vi har 
både en större volym på vården och till vissa delar en lägre effektivitet. 
Styrelsen har strävat efter att uppfylla fullmäktiges politiska önskan 
om att vi skall ha ett stort utbud med hög kvalitet på vården.
Olika kvalitetsmätare visar dock att vår kvalitet ofta är högre än med-
eltalet. Det har hela tiden varit våra politiska prioriteringar att vi skall 
befinna oss i den främsta linjen vad det gäller kvaliteten. Om vi ser på 
kostnaderna per invånare utan behovsjustering befinner vi oss bland 
landets medeltal.

LÄGET 3/2015: De senaste benchmarkingsiffrorna från år 2013 utvisar ingen positiv utveckling gällande kostnadsnivån och produktiviteten. Se härom 
närmare sida 23, Statistik och siffror. I anslutning till VCS 2025-programmets godkännande och genomförande förväntar sig revisionsnämnden att 
man årligen under åren 2016-2025 fastställer ett tillräckligt förhöjt produktivitetsmål. Ju längre vi skjuter fram förbättrandet av VSVD kostnadsmässiga 
konkurrenskraft, desto svårare blir uppgiften.

4. Hjärtkirurgifrågans behandling inom VSVD skapade oro och hade 
sina effekter på VCS- imagebilden.  Ärendets beredning och verkstäl-
lighet inför fullmäktige var bristfällig. Nämnden rekommenderar att:

• stora omstruktureringar kräver en bred riskanalys, ett framtids-
program och helhetsstrategi som underlag för snabba förändringar i 
patientvården.

• fullmäktiges normala verksamhets- och ekonomiplanbehandling 
får ej innefatta enskilda stora verksamhetsförändringsbeslut av 
typen hjärtkirurgifrågan.

4. Hjärtkirurgins behandling i VSVD: 
Revisionsnämnden anser att ekonomiplanen inte får innefatta enskilda 
stora beslut samt att de kräver en bred riskanalys. Alla beslut som 
påverkar ekonomin och verksamheten måste ingå i ekonomiplanen 
men frågan är om denna typ av beslut först borde behandlas separat 
och först sedan de är avgjorda tas med i ekonomiplanen. Nackdelen 
med ett dylikt förfarande är dock att beslutsfattarna oftast vill göra en 
helhetsbedömning av vad ett visst beslut innebär för ekonomiplanen 
som helhet. Det är ofta svårt att i inledningsskedet av en process be-
döma hur den utvecklas.  I det aktuella fallet med hjärtkirurgin skulle 
en skild behandling knappast ha lett till konsensus i fullmäktige. När 
styrelsen inledde budgetarbetet föreföll det naturligt att   hjärtkirurgi-
verksamheten var en del av ekonomiplanen. Stora beslut har tidigare 
också tagits som en del av ekonomiplanen. Som Audiators granskning 
visat har beredningen varit både tillförlitlig och omfattande i ärendet. 
Det har ju också framförts ett besvär till förvaltningsdomstolen om att 
beredningen skulle ha varit bristfällig. Domstolens utslag kommer ju 
efter en tid.
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LÄGET 3/2015: Efter en omfattande besluts- och upphandlingsprocedur påbörjades hjärtkirurgioperationerna inom VCS den 12.1.2015.  Den hjärtki-
rurgiska jourberedskapen omfattar månatligen tre veckor och under en vecka i månaden kommer eventuella jourfall att behöva ambulanstranport till 
Tammerfors eller Åbo. 

5. VSVD erhöll redan sin tredje SHQS-kvalitetscertifiering som bevis 
på ett systematiskt och väl utfört kvalitetsarbete.  Nämnden förvän-
tar sig att en fastighetspolicy utarbetas i enlighet med rapporten: ”En 
långsiktig strategisk utrymmeshanteringsplan skall uppgöras”.

5. SHQS-kvalitetscertifikat: Utrymmesplanen blir en del av det utred-
ningsarbete som görs i samarbete med strategiarbetet. Konsultfirman 
NHG har redan gjort en första grov alternativ skiss över de verksam-
hetsformer som skall ha utrymmen framöver. Dessa skisser kommer 
att beaktas i sjukhusets egna 2025-plan samt i Kentalagruppens 
totalstrategi. Någon skild egen investeringsplan utöver detta kommer 
inte i detta läge att göras. Investeringen i fastigheterna kommer att 
synkroniseras med Vasa stads investeringsplaner. Styrelsen kommer i 
samband med ekonomiplanen att fastställa ett investeringsprogram.

LÄGET 3/2015: Det nya planerade VCS 2025-programmet utgör samtidigt en god grund för en ny långsiktig VSVD-strategi, som absolut är nödvändig 
för att bevaka distriktets fortsatta konkurrenskraft. Visionen är att ”VCS 2025 är en möjlighet att förnya arbetssätt, förbättra den patientupplevda 
vården, bekanta sig med nya arbetskamrater på andra enheter och att skapa något nytt!”

6. Årets förnyelseutmärkelse går till akutpolikliniken för det konkreta 
lean-utvecklingsarbetet. Nämnden noterar via sina iakttagelser att 
processförnyelsearbete pågår på bred front: barnsjukhuskonceptet, 
hemförlovningen av förflyttningsfördröjningspatienter, patient- och 
säkerhetsarbetet mm. 

6. Årets förnyelse, akutpolikliniken: Akutpolikliniken har gjort ett strå-
lande utvecklingsarbete och kommer fortsättningsvis att upprätthålla 
sin höga standard.

LÄGET 3/2015: LEAN-arbetet har involverats till en löpande och förpliktigande del av hela verksamhetsstyrningen med generellt goda resultat. Dock 
kunde lean-styrningen ske mera via en koordinerad strategibetonad helhetstyrning än den klinikgruppsbetonade styrningen. Processen för att minska 
förflyttningsfördröjningsdagarnas volym lyckades ej något vidare. Revisionsnämnden noterar att man runtom i landet via sträng avtalsstyrning har 
kunnat avveckla/ minimera förflyttningsfördröjningsdagsvolymen.  Frågan har viktig betydelse för VSVD:s  framtida konkurrenskraft och produktivitets-
målsättningar samt erbjudandet av jämlik vård för ägarkommunerna. Varför kan detta ej lyckas inom vårt distrikt?  

7. Nämnden noterar att kraftiga ingrepp behövs för att uppställda 
vårdtyngdsmål uppnås.

7. Vårdtyngdsmålen: Vårdtyngdsklassificeringen utvecklas hela tiden, 
vilket betyder att bl.a. mätarna justeras att bli mer relevanta. Detta har 
skett efter att revisionsnämnden bekantade sig med vårdtyngden. Det 
som också gör att vårdtyngdsmätningen inte alltid kunnat vara relevant 
är de inbesparingsprogram som genomförts samt att specialsjukvår-
den fortsättningsvis vårdar patienter på överplatser.

LÄGET 3/2015: Läget är fortfarande otillfredsställande enligt erhållen boklutsdata: 60 % av avdelningarna nådde ej vårdtyngdsmålet. Nämnden 
önskar att styrelsen framöver rapporterar om måluppfyllelsens utvecklingstrend under de senaste åren. Boklutsrapporteringen ”förverkligades på 4 
enheter och inte på 6 enheter” utelämnar helt info om huruvida positiv utveckling skett.

8. Utvecklingssamtalen bör hållas i enlighet med målsättningar. 
Endast psykiatriska klinikgruppen utnyttjade i fjol till fullo detta 
strategiska ledarskapsinstrument.

8. Utvecklingssamtalen: Ledningsgruppen kommer att speciellt upp-
mana de enheter som i fjol hade dåligt resultat att förbättra sig vad det 
gäller utvecklingssamtalen. Målsättningen är att förbättra resultatet 
bl.a. genom att vi att i år ordnar utbildningstillfällen för förmännen 
gällande hållande av utvecklingssamtal. Den stora utmaningen i 
dagens läge är snarare hur vi skall kunna få hela personalen delaktig 
i de omfattande förändringar som är förestående. En typ av grupput-
vecklingssamtal kan i det fallet visa sig vara behövligare än personliga  
utvecklingssamtal.

LÄGET 3/2015: Läget har förbättrats med +9 % jämfört med året innan. Dock är man långt ifrån målsättningen och bekymmersamt är de stora variatio-
nerna mellan klinikgrupper och yrkesgrupper. Se härom kapitlet ” Utvärdering av de bindande målsättningarnas utfall ” nedan. 

9. Patientfeedbacken är av hög klass år efter år. Ägarkommunfeed-
backen är generellt god, men samarbetsaktörer inom kommunerna 
anser även att det finns ringa möjligheter att styra processen och 
önskemål om mera samarbete framförs. Informationsutbytet mellan 
primärhälsovården och VSVD bör utvecklas.

9. Patientfeedbacken och kommunfeedbacken: 
Om patientfeedbacken kan sägas att den kommer framöver att göras 
kontinuerligt, inte som nu att omfatta en viss period. Informationsutby-
tet mellan primärhälsovården och VSVD är det som  revisionsnämnden 
speciellt lyft fram. Detta är ju ett nationellt problem.  Man försöker 
komma åt problemet via den nya lagstiftningen, som strävar till en 
bättre vertikal och horisontell integrering. Bägge verksamhetsformerna 
skall styras via samma organisation.

LÄGET 3/2015: Feedbacken som nu utförs som en konstant process belyser en fortgående högklassig belåtenhet. Jämförelsemekanismen med tidi-
gare år blev tyvärr sämre, medan frågeformuläret till patienterna nu omfattar 20 frågor i stället för tidigare tio frågor. Önskvärt är att uppföljningen 
av kundbelåtenheten nationellt standardiseras, så att VCS 2025-målet om att VCS har den den bästa kundupplevda kvaliteten i Finland verkligen kan 
bedömas.
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10. Nämndens kommentarer angående bokslutsanalysen skall tas till 
fortsatt behandling.

10. Bokslutsanalysen: Sett ur ledningens synvinkel är en budget som 
lyckas med två procents marginal väl gjord. Att priserna blivit för höga 
beror ju framför allt på att prestationsantalet varit för lågt budgeterat 
jämfört med det förverkligade. När budgeten görs upp är det dock bätt-
re att tillämpa försiktighetsprincipen vad gäller inkomstbudgeteringen, 
än att optimistiskt överskatta utfallet. Att vara för optimistisk kan leda 
till underskott, som kan vara svåra att balansera kommande år. Vi 
strävar varje år till att göra en så välbalanserad budget som möjligt. 
Beaktande verksamhetens volym och mångfald måste man acceptera 
att kast på någon procent i budgetplaneringen. Eftersom sjukvårds-
distrikten skall upplösas och ett helt nytt finansieringssystem byggas 
upp inom två år känns det inte behövligt att med kommunerna inleda 
en diskussion om ett nytt system för utjämningen av kommunfakture-
ringen. All energi borde riktas mot det nya som oberoende kommer att 

LÄGET 3/2015: Det ekonomiska resultatet för den egna produktionen förverkligades i fjol till 98,7 %, dvs. 2,2 M€ mindre än budgeterat. Sparåtgärder-
na och återhållsamheten lyckades. Den från andra inrättningar köpta vården blev återigen avsevärt dyrare än beräknat. Dock synes att köptjänsttill-
växten nu har avstannat.



Prioriteringar, framtidshantering 
och viktiga händelser 2014 
Den förväntade SOTE-reformen fi ck ej politiskt godkännande under våren 2015. Den beredning och behandling som hittills gjorts har 
visat hur viktig SOTE-reformen är för samhället. Behovet av en reform och omfattande rationaliseringar är uppenbar och reformen är 
nödvändig för att trygga människornas grundläggande rättigheter och minska hållbarhetsunderskottet. 

”Denna nation har ej kapacitet att upprätthålla det nuvarande välfärdsservicesystemet, våra verksamhetsmodeller är felaktiga” 
Uttalande av svd-direktör Göran Honga på revisionsnämndernas ERVA-samarbetsmöte den 15.1.2015.

Revisionsnämnden har under åren 2012 - 2014 påtalat behovet av långsiktiga strategi- och fastighetsplaner. Fullmäktige befriade den 
24.11.2014 § 31 styrelsen och strategiarbetsgruppen från strategiuppdraget i väntan på en riksomfattande SOTE-strategi. Nämnden har 
bekantat sig med det s.k. VCS 2025-programutkastet och anser att detta program i sig själv närmar sig ett välplanerat strategiskt hand-
lingsprogram för en optimal lyckad framtidsstyrning. Det slutgiltiga VCS-programmet behandlas av VSVD-styrelsen i maj 2015.  

Centrala händelser och ekonomiska nyckeltal under året kan sammanfattas enligt nedan:

• Planen för ordnandet av hälso- och sjukvården i kommunerna uppdaterades tillsammans med kommunerna och godkändes av  
 fullmäktige i juni 2014. 
• Hjärtkirurgiverksamheten var avbruten från mitten av juni till slutet av året. Fullmäktige beslöt att bevilja medel för verksamheten
  för år 2015 och 2016. 
• Det ekonomiska sparprogrammet verkställdes inklusive stängningen av över 40 bäddplatser. Tanken var att ägarkommunerna 
 klarar av vården av patienter, som bara kräver primärvård. Under hösten visade det sig att vårdkedjan inte fungerade med en bety-
 dande överbeläggning. Förfl yttningsfördröjningsdagarna minskade enbart nominellt med allvarliga följder för övrig bäddavdel-
 ningsvården.
• Bygget av Y-fl ygeln för primär- och specialsjukvårdens jour, observationsavdelningen och dagkirurgin blev klart i början av 2014. 
• Kommunernas gemensamma samjour inledde sin verksamhet i oktober 2014.
• Verksamhets- och volymmässigt uppnådde VSVD sina mål.
• Remisserna ökade 4,2 % (jmf dock siffran i nationella tabellen nedan), öppenvårdsbesöken ökade 0,3 %, DRG-paketantalet minskade
 med 1, 4 %. 
• Verksamhetsintäkterna var 233,7 M€, de överskred budgeten med 3,0 M€ = 1,3 %. 
• Verksamhetskostnaderna 218,2 M€ underskred budgeten med 1,4 %. 
• Medlemskommunernas fakturering blev 202,5 M€, 1,1 % över budgeten. 
• Verksamhetens överskott blev 7,0 M€.
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EFTERFRÅGAN KUNDER SERVICEN

 Remisser Jourbesöken Skilda serv.använd. Besöken totalt Vårdperioder Förlossningar Kejsar-
snittoper.

OPERATIONER

2014 för-
änd. 2014 för-

änd. 2014 föränd. 2014 för-
änd. 2014 för-

änd. 2014 för-
änd. 2014 för-

änd.

Sjukhus antal % antal % antal % antal % antal % antal % %-andel antal %

Södra Karelens svd 46 886 0,9 20 818 3,3 32 062 4,5 199 404 3,9 18 968 1,5 1 097 1,1 16,8 9 240 -1,1

SÖSVD (Seinäjoki) 82 999 0,8 27 887 4,7 68 138 -0,7 279 818 -0,0 23 198 -3,0 2 059 0,0 18,7 12 656 -4,6

Helsinfor/Nylands svd 355 495 1,8 171 614 10,9 395 289 2,7 1 690 127 4,5 123 685 0,7 14 294 -0,4 18,2 73 458 2,4

Kajanalands svd 28 501 -1,3 18 560 21,4 .. 137 393 7,4 15 300 1,4 702 -1,7 20,4 5 545 -3,0

Centrala Tavasl. Svd 50 251 2,3 22 297 2,9 53 391 0,1 240 275 4,3 25 644 -1,0 1 621 -1,9 15,1 10 549 1,5

MÖSVD (Karleby) 31 215 -2,7 15 411 -7,7 34 832 -0,4 158 844 3,6 13 987 -4,4 1 521 13,3 14,4 5 611 -6,6

Mellersta Finlands svd 67 089 0,3 37 793 1,4 .. 296 533 1,7 32 528 -3,7 2 828 -1,4 17,1 15 711 1,0

Kymmedalens svd 49 620 -0,5 25 130 8,8 47 029 -0,6 186 984 7,4 15 818 -18,0 1 387 -4,0 12,5 10 257 -2,0

Norra Savolax svd 91 963 0,3 40 104 -0,3 88 802 0,5 414 949 6,2 46 455 -3,1 2 382 -1,5 12,9 21 442 -2,5

Lapplands svd 40 095 3,3 16 947 16,8 69 088 12,2 160 410 3,6 19 027 2,0 1 102 -7,6 13,1 8 245 0,2

Länsi Pohja svd 19 558 0,3 12 770 2,6 27 511 6,1 123 961 4,8 10 562 -0,3 593 -5,6 13,0 6 140 5,0

Södra Savolax svd 31 193 -3,3 18 068 -2,0 35 789 -0,2 149 542 3,2 159 28 5,5 788 -4,9 22,2 6 503 1,7

Norra Österbottens svd 92 390 1,9 45 900 -0,2 112 894 -1,1 457 138 3,2 46 161 -2,8 4 100 -4,2 17,2 30 033 0,3

Norra Karens svd 44 525 -4,4 65 082 22,5 69 927 4,7 278 968 2,4 28 669 3,3 1 567 1,2 12,4 12 640 1,2

Päĳ ät Häme svd 51461 -1,6 31 923 5,0 91 873 2,2 350 640 3,2 37 985 -0,9 1 817 -3,6 17,6 14 413 -3,7

Satakunda svd 75302 4,6 28 125 -4,0 66 822 1,7 372 119 -3,2 32 528 -0,8 2 017 -2,2 15,3 13 579 1,2

Östra Savolax svd 18810 -1,3 12 621 4,8 20 271 1,4 89 533 4,5 11 594 0,3 320 -6,4 19,7 3 843 -9,4

Birkalands svd 124396 2,3 63 304 3,5 141 142 1,4 537 536 2,3 69 825 0,8 5 337 -2,7 13,8 32 435 -1,6

Egentliga Finlands svd 98643 5,9 17 060 8,4 126 478 5,1 488 602 5,8 48 410 1,5 4 143 5,0 16,8 27 342 2,1

VSVD 49828 4,6 23 225 0,1 50 898 0,3 234 876 1,5 24 260 12,7 1 445 4,9 14,8 9 029 -1,9

TOTALT ALLA SVD 1 450 220 1,4 714 639 6,3 1 565 052 2,3 6 847 652 3,5 660 532 -0,4 51 120 -0,8 16,4 328 671 -0,1

Nedan en färsk jämförelse över centrala uppgifter om produktionen jämfört med andra distrikt och hela landet (källa: Kommunförbundets 
publikation ”Sjukhusens och sjukvårdsdistriktens januari-december 2014”). Remissökningen inom VSVD var bland landets högsta, antalet 
skilda serviceanvändare växte minimalt, vårdperiodtillväxtsiffran är i obalans med tidigare statistik från år 2013 och med miljörapportens 
siffror (sidan 26). 
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Följande tabell är lånad från bokslutet 2014, vari revisionsnämnden har tillsatt sitt egna kommentarfält angående måluppfyllelsen 
(RN-kommentarer):

Utvärdering av de bindande 
målsättningarnas utfall

 KUNDPERSPEKTIV    

Mätare Målsättning Uppföljningsfrekvens/
nivå  Ansvar Bindningsnivå

Patientbelåtenhet > 3,5 på skalan 1-5 1 ggr / år VSVD Fullmäktige 

Uppnående av målen 4,4 och 3,9 (3,42)

RN kommentarer: Resultatet OK. Uppföljningen förnyades totalt år 2014, se närmare punkt 6.1. Autentiska öppna patient- och anhörigkommentarer kan 
utläsas från bilagan 2, s. 39.
Utvärderingsresultatet i bokslutet anges som 4,4 (för 20 frågor), medan resultatet för den sammanfattande frågan ”Jag ger vitsordet för vården och servicen 
vid VCS” blev 3,9. Fjolårets andra kundrelaterade + /- synpunker sammanfattas enligt följande:
  Uppgörandet/förbättrandet av servicekedjor fortsatte: fem servicekedjor skapades.
  I oktober öppnades Servicepunkten där patienter och anhöriga erbjuds rådgivning/ handledning.

Kommunernas 
belåtenhet > 3 på skalan 1-5 1 ggr / år VSVD Fullmäktige 

Uppnående av målen 3,4 (3,5)      

RN kommentarer: Resultatet OK. Frågan om kundbelåtenhetens mätning enbart via kommunernas hvc-personal/vårdsamarbetsparternas personal är tillräck-
lig för att belysa ägarkommunfeedbacken aktualiseras av nämnden.  Svar och kommentarer belyses närmare under Medborgarenkätens kvalitativa resultat. 

Förverkligandet av 
vårdgarantin

Enligt de nationella bestämmelserna 1 ggr / år Styrelsen Styrelsen

Uppnående av målen Resultatet helt OK      

RN kommentarer: Resultatet väldigt bra. Egentligen har VSVD toppat den nationella statistiken under de senaste åren med undantag av vissa tidvis ansträng-
da specialiteter, ortopedin främst. Eff ektiva köförkortningsåtgärder vidtogs under hösten 2014. Se statistiken per 31.12.2014 under Statistik och siff ror.

Kundrådets resolutioner Minst 4 stycken 1 ggr/år Styrelsen Styrelsen 

Uppnående av målen 4 resolutioner gavs

RN kommentarer: Det centrala innehållet i kundrådets resolutioner kan utläsas i underkapitlet Kundrådets feedback. Revisionsnämnden uppskattar högt det 
aktiva arbete och resultat kundrådet åstadkommit under år 2014.

Användning av 
Lean- metoden Minst två processer/ klinikgrupp 1 ggr/ år

 

VSVD:s 
ledn.grupp
 

VSVD:s ledningsgrupp

 
Uppnående av målen 7 processer genomförda (87,5%)

RN kommentarer: Resultatet OK enligt nedan.
  CTotalt 7 lean-processer genomfördes: varav 2 organisationsövergripande, 3 operativa processer (preoperativa enheten, CCU och elektiva operationspa-
tienten/OKG) och 2 medicinska processer (lungpolikliniken/ och E4/MKG). Således deltog medicinska klinikgruppen i 4 processer, operativa klinikgruppen 
i 5 processer, psykiatriska klinikgruppen i 2 processer och klinikgruppen för medicinsk service i 1 process enligt nämndens tolkning.  I fjol var åtta enheter 
engagerade i lean-processer, medan totalt 16 VCS-enheter har jobbat med lean vid utgången av år 2014.
  Ovissheten om utfallet av vårdreformen begränsade samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården.
  Lean-processen gällande minskning av förfl yttningsfördröjningsdagar lyckades ej väl.
  Risken att leanandet (=fl ödeseff ektiveringen) framskrider utan tillräcklig helhetsstyrning bör uppmärksammas. Styrningen av VCS-leanprocessen bör 
primärt ske via en samlad (aff ärs-) strategi, mao. ge svar på vilka kundbehov VCS skall tillgodose. VCS (verksamhets-) strategi styr sedan hur VCS tillgodoser 
dessa kundbehov3. 

VSVD-VERKSAMHETSMÄSSIGA OCH EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR FÖR 2014
(inom parentes möjliga utfallssiff ran för år 2013)
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 KUNDPERSPEKTIV    

Mätare Målsättning Uppföljningsfrekvens/
nivå  Ansvar Bindningsnivå

Patientbelåtenhet > 3,5 på skalan 1-5 1 ggr / år VSVD Fullmäktige 

Uppnående av målen 4,4 och 3,9 (3,42)

RN kommentarer: Resultatet OK. Uppföljningen förnyades totalt år 2014, se närmare punkt 6.1. Autentiska öppna patient- och anhörigkommentarer kan 
utläsas från bilagan 2, s. 39.
Utvärderingsresultatet i bokslutet anges som 4,4 (för 20 frågor), medan resultatet för den sammanfattande frågan ”Jag ger vitsordet för vården och servicen 
vid VCS” blev 3,9. Fjolårets andra kundrelaterade + /- synpunker sammanfattas enligt följande:
  Uppgörandet/förbättrandet av servicekedjor fortsatte: fem servicekedjor skapades.
  I oktober öppnades Servicepunkten där patienter och anhöriga erbjuds rådgivning/ handledning.

Kommunernas 
belåtenhet > 3 på skalan 1-5 1 ggr / år VSVD Fullmäktige 

Uppnående av målen 3,4 (3,5)      

RN kommentarer: Resultatet OK. Frågan om kundbelåtenhetens mätning enbart via kommunernas hvc-personal/vårdsamarbetsparternas personal är tillräck-
lig för att belysa ägarkommunfeedbacken aktualiseras av nämnden.  Svar och kommentarer belyses närmare under Medborgarenkätens kvalitativa resultat. 

Förverkligandet av  
vårdgarantin

Enligt de nationella bestämmelserna 1 ggr / år Styrelsen Styrelsen

Uppnående av målen Resultatet helt OK      

RN kommentarer: Resultatet väldigt bra. Egentligen har VSVD toppat den nationella statistiken under de senaste åren med undantag av vissa tidvis ansträng-
da specialiteter, ortopedin främst. Effektiva köförkortningsåtgärder vidtogs under hösten 2014. Se statistiken per 31.12.2014 under Statistik och siffror.

Kundrådets resolutioner Minst 4 stycken 1 ggr/år Styrelsen Styrelsen 

Uppnående av målen 4 resolutioner gavs

RN kommentarer: Det centrala innehållet i kundrådets resolutioner kan utläsas i underkapitlet Kundrådets feedback. Revisionsnämnden uppskattar högt det 
aktiva arbete och resultat kundrådet åstadkommit under år 2014.

Användning av  
Lean- metoden Minst två processer/ klinikgrupp 1 ggr/ år

 

VSVD:s 
ledn.grupp
 

VSVD:s ledningsgrupp

 
Uppnående av målen 7 processer genomförda (87,5%)

RN kommentarer: Resultatet OK enligt nedan.
  CTotalt 7 lean-processer genomfördes: varav 2 organisationsövergripande, 3 operativa processer (preoperativa enheten, CCU och elektiva operationspa-
tienten/OKG) och 2 medicinska processer (lungpolikliniken/ och E4/MKG). Således deltog medicinska klinikgruppen i 4 processer, operativa klinikgruppen 
i 5 processer, psykiatriska klinikgruppen i 2 processer och klinikgruppen för medicinsk service i 1 process enligt nämndens tolkning.  I fjol var åtta enheter 
engagerade i lean-processer, medan totalt 16 VCS-enheter har jobbat med lean vid utgången av år 2014.
  Ovissheten om utfallet av vårdreformen begränsade samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården.
  Lean-processen gällande minskning av förflyttningsfördröjningsdagar lyckades ej väl.
  Risken att leanandet (=flödeseffektiveringen) framskrider utan tillräcklig helhetsstyrning bör uppmärksammas. Styrningen av VCS-leanprocessen bör 
primärt ske via en samlad (affärs-) strategi, mao. ge svar på vilka kundbehov VCS skall tillgodose. VCS (verksamhets-) strategi styr sedan hur VCS tillgodoser 
dessa kundbehov3. 

Mätning av patient- 
säkerhetskulturen 

Bättre resultat i jämförelse med föregående 
mätning

Vart 3 år  
(första mätningen 2014)

VSVD:s 
ledn.
grupp/
klinikrupp

VSVD:s ledningsgrupp

Uppnående av målen Bättre än i föregående mätning.      

RN kommentarer: Resultatet OK, bättre än i den föregående mätningen. Frågan om mätaren ”bättre än i föregående mätning” i en omfattande kulturmätning 
är en optimal och tillräckligt specifik mätare aktualiseras av nämnden. Hur balanserar man de olika svarsnivåerna och utvecklingen inom klinikgrupperna 
och specifika ansvarsområden? 

 

PERSONAL- OCH KOMPETENSPERSPEKTIV

Mätare Målsättning Uppföljningsfrekvens/
nivå  Ansvar Bindningsnivå

Arbetshälsa 
Vi placerar oss över genomsnittet bland de 
sjukhus som deltar i arbetshälsoinstitutets 
undersök-ning om välbefinnandet i arbetet

Vartannat år Styrelsen Styrelsen

Uppnående av målen Uppnåddes.      

RN kommentarer: VCS låg bättre till än de övriga sjukvårdsdistrikten på näst intill alla undersökningsområden. VCS-resultaten var ytterligare rätt konstanta 
över tid.

Fortbildningsdagar I enlighet med personalstrategin 1 ggr/ år Personal-
sektionen

Personal-
sektionen

Uppnående av målen Per arbetstagare 3,0 dagar      

RN kommentarer: Resultatet OK. Antalet utbildningsdagar/arbetstagare var oförändrat i jämförelse med år 2013. Arbetsbördan vid planeringen och ibrukta-
gandet av Y-byggnaden hade en temporär dämpande effekt på möjligheterna att delta i bl.a. externa utbildningar.  

Vårdtyngd/skötare Enheterna ligger på en optimal nivå  
minst 70 % månad 1 ggr/ år Personal-

sektionen
Personal-
sektionen

Uppnående av målen Uppnåddes ej helt (67 %).    

RN kommentarer: Tio vårdavdelningar har fortsatt att klassificera vårdtyngden en gång per dygn enligt nationella RAFAELA-klassificeringsmodellen. Under 
2014 började också CCU vårdtyngdsklassificera enligt samma modell. Se nedan bild 3 på sidan 12 om vårdtyngden inom de kirurgiska vårdavdelningarna:  
optimiområdet för år 2014 blev uppskattningsvis 30 %, 38 %, 43 % och 45 % för de skilda avdelningarna.  Data om de övriga klinikgruppernas vårdtyngd 
belyser generellt att läget inom medicinska klinikgruppen varierade kraftigt, mest ansträngda var onkologiska avdelningen och jouravdelningen . 

Utvecklingssamtal
 

I enlighet med personalstrategin 1 ggr / år Personal-
sektionen

Personal-
Sektionen

Uppnående av målen Uppnåddes ej enligt strategin.      

RN kommentarer: Resultatet har förbättrats, men är samtidigt bara nöjaktigt. 
  Av personalen deltog 70 % i utvecklingssamtal. Situationen förbättrades med 9 % jämfört med år 2013, men är ej i linje med personalstrategin. Varia-
tionen mellan klinikgrupper och resultatenheter är stor och kräver skärpning enligt revisionsnämnden. Inom klinikgrupperna hölls utvecklingssamtal enligt 
följande: psyk kg 95 %, med kg 85 %, oper kg 69 % och inom förvaltning och försörjning enbart 50 %.  Det som oroar nämnden ytterligare är det faktum att 
utvecklingssamtalsprocenten bland läkarkåren var enbart 20 %. Hur påverkar detta vidareutvecklandet av framtida processer och strukturer som läkarkåren/ 
läkarförmännen har delansvar för? Hur utveckla enhetsvisa mätartavlor mm. utan detta elementära instrument? 

 
PROCESSER OCH STRUKTURER 

Mätare Målsättning Uppföljningsfrekvens/
nivå   Bindningsnivå

Vårdtillgången gällande 
icke brådskande vård samt 
bedömningen av vårdbehov Enligt de nationella bestämmelserna x 3 ggr/år VSVD Fullmäktige

Uppnående av målen Förverkligades.  

RN kommentarer: Vid bedömningen av icke-brådskande vård förekom temporära problem inom ortopedin.  Se även bild på sidan 17.
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Uppföljningstavlor Aktuell mätardata på varje avdelning x 1 ggr / år VSVD:s
lednings-
grupp

VSVD:s ledningsgrupp
 
 

Uppnående av målen Förverkligades bara delvis. 

RN kommentarer: Förverkligandet aktualiserar även brister i det praktiska ledarskapet inom VCS, som avspeglas vidare inom klinikgrupperna och avdel-
ningarna/enheterna som skall uppgöra och ansvara för uppföljningen. Operativa ledningen skall t.ex. i samband med sina ledningssyner (se följande 
punkt nedan) åstadkomma en harmoniserad, balanserad enhetsstyrning. Enligt ledningssynpraxisen vid VCS skall följande fråga vid ledningssyner  
aktualiseras: ”Vad uppföljs med hjälp av mätartavlan?” Revisionsnämnden noterar att ledningen vid sina ledningssyner bör vidareutveckla integrerade 
och strategianknytna mätartavlor.

Interna och externa  
auditeringar

Upprätthållande auditeringar och interna 
auditeringar har hållits

x 1 ggr / år

 

VSVD:s
lednings-
grupp

VSVD:s ledningsgrupp 

Uppnående av målen Auditeringar har hållits.

RN kommentarer: I maj 2014 utfördes en upprätthållande extern auditering 4 med följande betyg:
  På organisationsnivå fick VCS beröm bl.a. för sin målinriktade kvalitetsledning, nya sätt för involvering av patienter, förbättrad ekonomisk uppföljning 
och engagerande strategiarbete. 
  Utvecklingsområden = utvecklingssamtal, antalet fortbildningsdagar och ledningssyner.

De interna auditeringarna genomfördes under hösten 2014 gällande tre dimensioner 5. Följande rekommendationer utgavs: 1) Läkemedelsbehandlingen: 
processen för utredning av allvarliga, farliga situationer bör utvecklas framförallt ur dokumentations- och kommunikationsperspektiv. 
2) Laboratoriet: bristfällig dokumentation av avvikelser vid provtagningen bör utvecklas. Samarbetsmöten med beställarkunder utgör ett utvecklingsobjekt 
för kundservicen.

Revisionsnämndens rekommendation: Auditeringsresultaten och/eller en sammanfattande analys av SHQS-kvalitetssystemets upprätthållandestatus kunde 
framgå ur bokslutsrapporteringen. Substansen intresserar mer än antalet. 

EKONOMISKT PERSPEKTIV 

Mätare Målsättning Uppföljningsfrekvens/
nivå   Bindningsnivå

Lönekostnader < lönerna i budgeten x 4 ggr/ år
 

VSVD
 

Fullmäktige  
 Uppnående av målen 98,6 % av budgeterade

RN kommentarer: Resultatet OK. Nämnden noterar att lönebudgetens hållbarhet under de senaste åren förbättrats genom en bättre kontroll av speciellt 
vårdpersonallöner.

Bokföringsperiodens
resultat > resultatet i budgeten 4 ggr / år VSVD Fullmäktige 

Uppnående av målen +7,03 M£

RN kommentarer: Resultatet OK. 

Nettoverksamhets-kost-
naderna för den egna 
verksamheten

Inom ramen för nettoverksamhetskostnads- 
budgeten.

1 ggr / år VSVD fullmäktige 

Uppnående av målen Budgeterat -8,4 M€ (-5,2 %)

RN kommentarer: Resultatet OK.

Finansiering

Nettoinvesterings-
utgifterna 

Inom ramen för finansieringsbudgeten.

Inom ramen för investeringsbudgeten.

1 ggr / år

1 ggr / år

 

VSVD

VSVD

 

fullmäktige – 

styrelsen (i detalj)

 

Uppnående av målen Finansieringen BU -0,45M€      (-31 %)
Investeringarna BU -6,9 M€      (-31,1 %)

RN kommentarer: Resultatet OK enligt fastställd bindningsnivå.  Utvärderingen av nettoinvesteringarnas förverkligande under ett budgetår ger ej en optimal 
bild av investeringsverksamheten. De fleråriga investeringsprojektens totalbudgeter skall jämföras med deras totala förverkligandekostnader under det år 
som investeringarna slutförs.  Se närmare kapitel Investeringarna och utrymmesoptimeringen nedan.
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3 källa: ”Detta är Lean- lösningen på effektivitetsparadoxen”, av Niklas Modig och Pär Ahlström, Stockholm School of Economics Institute for Research 2013: 
Strategiska mål handlar om vilken typ av behov VCS vill tillgodose och att förstå och välja vilka mål som prioriteras. Fokuseringen sker antingen på kvalitet eller 
kostnad. Via VCS verksamhetsstrategi får vi svaret på hur en vara eller tjänst produceras och hur levereras kvalitet. Fokus bör ligga på flödeseffektiviteten fram-
för resurseffektiviteten. Via fokusering på flödeseffektiviteten kan VCS reducera merarbete och hindra onödigt slöseri.

4 I den externa auditering som genomfördes 5/2014 auditerades varuleveransprocessen för mobil utrustning omfattande IT-enheten samt el- och medicinsk 
teknik. Därutöver auditerades vårdprocessen för barn under jourtid: barnavdelningarna på A8 och A9, barnpolikliniken, barnneurologiska polikliniken och barn- 
och ungdomspsykiatriska polikliniken och avdelningen.

5 1) Riktlinjerna för dokumentationen av läkemedelsbehandlingen och rekommendationerna för utredning av allvarliga, farliga situationer i praktiken auditera-
des inom sex enheter 2) laboratoriets provtagning auditerades internt 4/2015, då granskades även personalens kompetens, kunskaper, behörighetsupprätthål-
lande och introduktion mm. 3) På röntgen genomfördes en klinisk auditering för tredje gången, innefattande även en extern auditering av en radiolog, fysiker 
och röntgenskötare.
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Vårddagarna under 2014 i förhållande till optimal nivå på kirurgiska enheter

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %0 %

Vasa sjukvårdsdistrikt – avdelning T3 / kir

Vasa sjukvårdsdistrikt – avdelning T2 / ort

Vasa sjukvårdsdistrikt – avdelning A3 / kir

Vasa sjukvårdsdistrikt – BB-avdelningen / gyn och obst

Under optimalt Över optimaltOptimalt

Bilden belyser vårdtyngdens förhållanden, bl.a. den optimala vårdtyngdens andel inom de kirurgiska vårdavdel- 
ningarna år 2014.

Bilden belyser den utmärkta 
trenden för kirurgiska vårdens 

väntetider under åren 2008-
2014 (källa: ekonomichef Lena 

Nystrand/THL)



Feedback
Patientfeedbacken

Patientfeedbacken har klassisk varit god, se bilden nedan. Noteras att nu utförs uppföljningen kontinuerligt, men feedbacken är ej 
direkt komparativ med tidigare års uppföljning.  I oktober 2014 togs ett nytt responssystem i bruk och respons kan ges både i elektro-
nisk form och med pappersblanketter. Under året inkom totalt 255 responser. 
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4,2

4,1

3,7

1. Jag fi ck tid till undersökning eller vård tillräckligt snabbt. 

2. Jag fi ck tillräckligt med förhandsinformation och anvisningar innan... 

3. Jag kunde påverka tidpunkten för undersökningen eller vårdtillfället. 

4. Undersökningen eller vården förverkligades enligt fastslagen tidtabell. 

5. Mina behov och önskemål beaktades under undersökningen eller vården. 

6. Jag upplevde att jag kunde lita på läkarnas yrkeskompetens. 

7. Jag upplevde att jag kunde lita på skötarnas yrkeskompetens.

8. På enheten tog de hänsyn till min familj och mina anhöriga. 

9. Min intimitet och mitt integritetsskydd respekterades. 

10. Mina uppgifter behandlades förtroendefullt. 

11. Beslut om min vård fattades tillsammans med mig. 

12. Mina symptom behandlades i tillräcklig omfattning.

13. Jag blev väl bemött av läkarna.

14. Jag blev väl bemött av skötarna.

15. Den information jag fi ck om undersökningen och/eller vården var förståelig.

16. Undersökningen eller vården var till hjälp. 

17. Jag fi ck en god vård och/eller bra service.

18. Jag kände mig trygg under undersökningen/vården. 

19. Jag fi ck bra anvisningar för den fortsatta vården.

20. Jag fi ck vård och service på eget modersmål.

MEDELTAL 1-20 

PATIENTFEEDBACK VCS UNDER ÅR 2014 
(2 månader, antal svar 255, ej komparativ med tidigare år)
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Enheterna fick respons i varierande antal. Mängden respons som respektive enhet fick berodde i stor utsträckning på hur aktivt per-
sonalen marknadsförde responssystemet. Den hjärt- och kärlkirurgiska och urologiska avdelningen A3, den onkologiska polikliniken 
och strålbehandlingsavdelningen har aktivt samlat in patientrespons.

Medelvärdet 4,4 som beskriver den respons som gäller hela sjukhuset är ypperligt, dock beskriver det långt medelvärdet som erhållits 
på de aktiva enheterna. Den enda frågan som klassiskt får ett lägre vitsord är möjligheten att påverka vårdtidpunkten (3,7).  Respon-
denterna ombads att ge ett allmänt vitsord för vården och servicen på VCS på en skala från 10-4, procentuella svaren enligt bilden 
nedan. Vitsordet för denna fråga omvandlat till skalan 1-5 blir 3,9. 

Nedan de specifika svaren från klinikgrupperna och hela VCS:

Klinikgrupp Antal svar Medelvitsord 1-20 
Skalan 1-5

Medelvitsord för den sammanfattande 
frågan på skalan 4-10 (omändrat 1-5)

MED KG 79 4,6 8,5 (4)

OPER KG 126 4,3 8,6

PSYK KG 17 4,2 8,2

MED SERV KG 21 3,5 6,6

HELA VCS 255 4,4 8,4 (3,9)

Bild 4. VCS-kundfeedbacken (allmänna vitsordet via en fråga ) oktober-december 2014 som 
%-andelar  på skalan 10-4. 
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VCS-kundfeedbacken (allmänna vitsordet via en fråga ) oktober-december 2014 som procentandelar  på skalan 10-4.
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Medborgarenkätens kvalitativa resultat 

Förfrågan publicerades i tidningen Hembesöket och på sjukhusets webbsidor våren 2014 och besvarades av 2 273 personer motsvaran-
de alla åldersgrupper. På frågan ”Hur skulle du beskriva en högklassig vård?” fick man 1 574 svar och på frågan ”Hur kan vi bli ännu 
bättre på att bemöta våra patienter? Gällande andra utvecklingsförslag, respons eller hälsningar till sjukhuset fick man 1 319 svar.

I svaren ville medborgarna få en yrkeskunnig och sakkunnig vård, respektfullt bemötande, där patientens helhetssituation och de 
anhöriga också tas i beaktande. Särskilt de svenskspråkiga betonade vikten av att få vård på eget modersmål. Enkla element som utgör 
en god service är ett vänligt leende av personalen och en vård som ges i samråd med patienten och där patientens åsikter blir hörda. 
Onödiga undersökningar och åtgärder borde undvikas och informationsutbytet borde förbättras så att samma frågor inte ska behöva 
ställas om och om igen.

Från svaren kan lyftas fram de 10 mest populära önskemålen, nedan även vissa autentiska svar: 
1. Yrkesskicklighet 
2. Snabbt, i rätt tid, tillgång och effektivitet 
3. Service på det egna modersmålet 
4. Negativ erfarenhet 
5. Medborgarnas utvecklingsidéer
6. Positiv erfarenhet 
7. Lyssnande 
8. Säkerhet 
9. Handledning 
10. Helhetsbetoning 

”Inga vårdköer, gott bemötande av kunnig personal, betjäning på eget modersmål. Att varje patient får exakt det som den människan behöver just 
då. Och helst på sitt eget modersmål!” 
”Tvåspråkig service, kunnig personal och positiv anda.” 
”Att få tala sitt modersmål så att man förstår varandra, det är alltid något att bygga på och så får man förtroende på ett positivt sätt.” 
”Kaksikielisessä kaupungissa pelottaa, että ei tule ymmärretyksi.” 
”Potilasta ja omaisia kuunnellaan ja saa palvelua omalla äidinkielellä!!! 
”Ja lääkäreiden sekä hoitajien pitää myös kuunnella mitä potilas/omaiset heille sanoo. Lisäksi lääkärien ja hoitajien tulee kertoa asiat niin, että 
maallikkokin ymmärtää!!!”
”Ei maallikko ymmärrä terveydenhoitoalan sanastoa.”
”Epikriisikin on ihan hepreaa maallikolle.” 
”Lääkäreiden ja hoitajien ei tarvitse ”tarinoida”, lyhytkin potilaan kohtaaminen, silmiin katsominen, tiedonanto ja muu info ystävällisesti ker-
rottuna aikaan saa luottamusta ja lisää turvallisuuden tunnetta hoitohenkilökuntaan.” 
”Patienten ska vara i centrum, och att de som jobbar där verkligen jobbar för patientens bästa, brinner för sitt arbete och tar ansvar. Långsiktigt 
tänkande, bra och anpassade utrymmen i gott skick och kunniga läkare.”
 ”Huomioitaisiin potilas ihmisenä....ei läpikulkumatkailijana”
 ”Hoidon muistot rakentuu kohtaamisen ja kohtelun perustalle” 
 ”Potilaslähtöistä, potilas on ihminen eikä kirurgien ”työpiste”
 ”..bli  bemött av både läkare och skötare som en människa snarare än en diagnos” 
”Gott bemötandet kostar inget, dessutom växer det som ringar på vattnet!”
 ”Ögonkontakt, ett vänligt leende i korridorer gör underverk!”

Kundrådets feedback  

Kundrådets medlemmar har valts bland VSVD:s befolkning med beaktande ålder, kön, hemort och språk, för att på ett jämlikt sätt 
representera befolkningen. Rådet sammanträder årligen 3-6 gånger för att dryfta och utveckla VCS-servicen.  Rådets arbetsfält upplevs 
delvis ännu som diffust. Tanken är inte att ingripa i vården, utan ta ställning till exempelvis logistiska frågor och frågor där sjukhus-
personalen behöver hjälp och information. Av rådets fyra resolutioner under år 2014 har nämnden fångat upp följande anvisningar:

1) Kundrådets rekommendationer kring nya VCS-patientinformationscentralen (servicepunkten): 
• Informationscentralen borde vara belägen på en central plats för att patienterna ska hitta dit, helst där vaktmästarnas  
 infopunkt finns för tillfället. Uppmärksamhet bör också fästas vid synligheten och skyltningen. 
• Patienterna kunde erbjudas en möjlighet att ringa informationscentralen i mindre, allmänna frågor. Informationscentralens  
 kunniga skötare kunde svara på dessa frågor eller informera patienten om var hon kan få svar på sin fråga. 
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2) Rådets syn på VSVD- strategins beredning - vad rådet skulle vilja ändra på:
• Poliklinik- och avdelningsvård inom samma specialitet kunde sammanslås. 
• Varje patient borde vara belåten och uppåt då de lämnar sjukhuset. 
• Vården borde fungera även när arbetet utförs av vikarier.
• Bra förfaringssätt borde lyftas fram och bra metoder borde kopieras. 
• Bemötandet av patienter borde bli bättre. Genuin empati. 
• Samarbete såväl inom sjukhuset och mellan sjukhus. 
• Patienten bör få en epikris efter vården, på patientens eget modersmål. 

3)  Axplock ur rådets rekommendationer i september 2014:
• Rådet anser att det är viktigt att patienterna vet vart de vid behov kan ta kontakt angående vården, även under jourtid, efter att  
 de har utskrivits från sjukhuset. 
• Det är viktigt för patienterna att de smidigt informeras om undersökningsresultat. 
• Upplysningen av anhöriga får heller inte glömmas! 
• På VCS webbplats kunde infosökningen underlättas t.ex. genom att gruppera patientanvisningarna enligt sjukdom. 

4)  Rådets syn på förändringsplaner gällande VCS huvudentré m.m.:
• Mottagningsdisken borde alltid vara bemannad eller åtminstone mellan kl. 7-19 då patienter/kunder eller anhöriga rör sig på  
 sjukhuset. Personalen ska helst vara vårdpersonal. 
• Mottagningsdiskarna borde vara anpassade för de handikappades behov. 
• Självanmälningsautomaterna måste vara lätta att använda och kunde t.ex. fungera med en streckkod på kallelsebrevet/ FPA- 
 kortet så att man ej behöver knappa in uppgifter för hand vid maskinen. Efter anmälningen skulle maskinen skriva ut en karta  
 som visar vägen till den vårdenhet dit patienten ska. Texten i anvisningarna bör vara stor, tydlig och förståelig. 
• Rådet föreslår att beställningen av FPA-taxibilar placeras till vänster om huvuddörren.
• Kantinen borde ha en skild ingång/ utgång, t.ex. med ingång till vänster och utgång till höger.
• Huvudpassagerna kunde vara utmärkta med tecken och symboler som fästs på golvet. 
• Patientkläderna borde förnyas för att motsvara sjukhusets moderna image. 
• Rådet anser att det skulle vara bra att få en påminnelse om reserverade tider som sms. 
• På många håll på VCS används telefontider. Ofta är det svårt att nå fram under telefontiden. Rådet anser att det här borde  
 utvidgas med retursamtal för att få kontakt med vårdenheten. 
• Läkarnas telefontider: Om läkaren har lovat att ringa ska hon/han ringa på en fastställd tid.  
• Undersökningstider och planerade poliklinikbesök borde i mån av möjlighet kombineras.
• Avdelningarna har varierande besökstider. Besökstider borde meddelas tydligt på internet. 

Framöver uppmärksammas kundrådets roll och betydelse allt bättre. Kundrådet har framfört ett önskemål om att sjukhusets led-
ning ska ge rådet feedback om hur de frågor som beretts och föreslagits i kundrådet vidarebehandlas. VCS ledningsgrupp beslöt den 
1.4.2015 att ge kundrådet feedback om rådets alla resolutioner, för att medlemmarna i rådet ska veta vilka frågor VCS har för avsikt 
att vidareutveckla.

SERVICEPUNKTEN ÖPPNADES 28.10.2014
Sjukhusets servicepunkt finns i A1, bakom infodisken där 
vaktmästarna sitter. Servicepunkten har öppet vardagar kl. 
9 - 15. Du kan ta kontakt om du har frågor, om du vill träffa 
representanter för patientföreningar, socialsköterska eller 
annars bara vill hälsa på. Vid servicepunkten arbetar två 
hälsovårdsutbildade personer. Tel. 06 213 2433. 
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Kommunfeedbacken

I bokslutet framförs mätetalet 3,4 för kommunernas belåtenhet på basen av följande sammanfattningsdata från den s.k. HVC-förfrå-
gan6 . Förfrågan belyser främst belåtenheten bland skötare och läkare inom kommunernas hälsovårscentraler m.m. Frågan uppstår 
om enbart denna s.a.s. vårdkollegiala syn belyser helt kommunernas belåtenhet? Kommer det administrativa/sammanfattande per-
spektivet och feedbacken från ägarkommunledningen fram?7.

Enkätresultatens stora värde ligger även i utvärderingen av vårdprocesserna, smidigheten m.m., nedan i tabellen gällande tillgäng-
lighet gällande de direkta konsultationerna specialitetsvis. Tabellens medeltalsiffra har även använts som den siffra som avspeglar 
kommunernas belåtenhet i bokslutet 2014.

SKALAN 1-5: 1=svag, 2=försvarlig, 3=tillfredsställande, 4=god, 5=berömlig, 0=hör  ej till mina arbetsuppgifter  

 1 2 3 4 5 0 Totalt
svar

Medeltal 
1-5

Gynekologiska patienter 1 0 10 14 9 22 56 3,9

Hjärtpatienter 1 0 5 18 11 22 57 4,1

Diabetespatienter 1 0 8 14 8 23 54 3,9

Reumapatienter 5 10 15 4 1 22 57 2,6

Patienter med blodcirkulationsstörningar i hjärnan 4 7 12 6 3 23 55 2,9

Andra neurologiska patienter 4 12 9 8 2 21 56 2,8

Vuxna patienter med astma och allergier 1 1 10 18 3 22 55 3,6

Barnpatienter med astma och allergier 0 0 11 11 11 24 57 4

Cancerpatienter 1 2 10 14 5 24 56 3,6

Starrpatienter 4 5 11 4 2 29 55 2,8

Endoprotespatienter 1 4 10 11 4 25 55 3,4

Frakturpatienter 1 1 9 12 9 23 55 3,8

Patienter med ryggproblem 2 4 14 6 0 27 53 2,9

Patienter med hörselproblem 2 5 9 6 5 27 54 3,3

Akutpatienter: vuxna 1 2 6 14 12 22 57 4

Akutpatienter: barn 1 2 3 11 14 25 56 4,1

Fysiatriska patienter 4 4 10 6 3 27 54 3

Föderskor 0 0 3 13 8 30 54 4,2

Akutpsykiatriska patienter 4 9 11 8 1 25 58 2,8

Geropsykiatriska patienter 5 9 7 7 1 27 56 2,7

Ungdomspsykiatriska patienter 3 10 11 2 1 30 57 2,6

Barnpsykiatriska patienter 3 8 9 3 0 33 56 2,5

TOTALT 49 95 203 210 113 553 1223 3,4

Personalfeedback (svaren från Tyky-enkäten)

Under år 2014 deltog sammanlagt 1 339 VCS-anställda i Tyky-evangemang under devisen ”Framåt tillsammans”. Personalen lyfte fram 
följande utvecklingsidéer:

1. Hur kan vi skapa en vårdupplevelse som patienterna anser vara den bästa i Finland?
• Smidigheten och säkerheten i verksamheten
• Personalen bör vara yrkeskunnig och välmående
• Patienter informeras kontinuerligt och på ett förståeligt sätt
• Personalen är till för patienten och för att patienten blir hörd
• Vårdtillgången utvecklas och det mångprofessionella samarbetet utgör en viktig del av en lyckad vårdupplevelse.

6  Förfrågan riktad till till läkare och vårdpersonalen i social- och hälsovården samt läkare vid privata hälsoserviceföretag inom VSVD 2014
7  Jmf Lapplands svd: kommunerna och hvc:na är nöjda med servicetillgånge och samarbetet. Utvärdering: kvantitativa nyckeltal, utbildningsfeedbacken, kommunernas utlåtanden och 
feedback och hvsc-besökens feedback: serviceförsäljningen förverkligas enligt avtal vid kommunförhandlingarana. 
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2. Hur ska processen på din egen enhet fås att bli mera patientcentrerad?
• Slimmande av verksamheten t.ex. med hjälp av Lean. 
• Patienternas integritet beaktas i den vård som ges patienter och det ska finnas tillräckligt med personal.

3. Egna tankar om hur vi ska klara av de ekonomiska utmaningarna?
• Gallra bort onödig verksamhet: t.ex. överlappande funktioner/onödiga uppgifter.
• Arbeta med saker som ger patienterna ett värde på ett meningsfullt sätt.

4. Hur kan personalens trivsel och arbetshälsa främjas?
• Friska och fungerande arbetsutrymmen
• Tyky-verksamheten utökas, görs mångsidigare och utvecklas
• Personalen  får en större möjlighet att påverka valet av arbetstid
• Det finns tillräckligt med personal och personalens röst hörs i ledarskapet
• Personalen vill utveckla företagshälsovårdsservicen
• Anställda beaktas också som individer
• Bättre informationsförmedling och öppenhet som genomtränger hela VSVD
• Mera feedback och respekt för gjort arbete

Revisionsnämnden anser att beaktande av den samlade omfattande feedbacken ovan erbjuder en god möjlighet att skapa ett modernt 
sjukhus enligt VCS 2025-konceptet.

 
Statistik och siffror
Traditionellt har revisionsnämnden pejlat VSVD-produktionen gentemot övriga sjukvårdsdistrikt/ hela landet. Nedan en komparativ 
bildjämförelse från THL-benchmarkingdatabasen 8.  Under åren 2009 - 2013 steg realkostnaderna inom samtliga centralsjukhus med 
6 % och serviceproduktionen 4 %, medan kostnaderna inom VCS steg med 14 % och serviceproduktionen sjönk med 3 %.  VCS delar 
här tillsammans med S:t Mickels centralssjukhus den näst sämsta positionen efter Kainuu centralsjukhus.  

Fastän denna databas tidsmässigt utesluter fjolåret och har sina svagheter (felaktig inputdata, felaktig kodning och registrering m.m.) 
så ger den en summarisk helhetsbild och trend om VCS-produktionens nationella position enligt valda jämförelsekriterier. I samband 
med VCS 2025-planeringen har man kalkylerat fram olika siffror som belyser behovet att förbättra produktiviteten m.m. Om man jäm-
sides med THL-siffrorna ovan försöker hitta den ”rätta” VCS-kostnadsnivån så bör man ta fram NHG:s benchmarkingdata, som påvisar 
att VCS helhetskostnader i nuläget är 11 % och de egna kostnaderna 12,5 % för höga jämfört med den nationella nivån 9.  
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Det finns skäl att belysa flera bakomliggande orsaker som påverkar VCS produktivitet och kostnadsutveckling: 

• det relativt stora antalet förflyttningsfördröjningsdagar och en riklig jourverksamhet har en sänkande effekt på produktiviteten  
 med flera procent
• de somatiska specialiteternas serviceutnyttjande är stort i jämförelse med andra sjukvårdsdistrikt (NHG-data): gäller bl.a. inreme- 
 din, kirurgin, gynekologin/ förlossningarna, barn- och lungsjukdomar.
• VCS har aktivt utvecklats till landets mest öppenvårdsbetonade centralsjukhus, medan kostnadsnivån förblivit hög 10

• serviceproduktionens volym och självförsörjningsgraden har minskat vid VCS, som ligger tydligt under centralsjukhusens  
 medelvärde
• det är enklare/ mer lönsamt att öka självförsörjningsgraden inom VCS genom till centralsjukhusnivå anpassad vård än överföra  
 vård på universitetssjukhusnivå till VCS.

På följande sidor framförs tre komparativa tabeller (källa: ”Sjukhusens och sjukvårdsdistriktens januari-december 2014”/ Kommunför-
bundet) över utförda specialitetsvisa operationer bland universitets- och centralsjukhusen jämfört med år 2013. Speciella noteringar 
kan göras enligt följande:

• dagkirurgiska operationernas andel ökade i fjol med 6,2 % inom VCS, som är det sjätte bästa sjukhuset i landet gällande dag- 
 kirurgiska operationernas andel av elektiva operationer
• operationerna minskade totalt med 1,9 %, medan vissa specialiter ökade, bl.a. starroperationerna +10,5 % och plastikkirurgin  
 +12,3 % 
• den tredje tabellens data belyser utvecklingen av kranskärlsåtgärder och hjärtbypass-operationer. STEMI-infarktjourens inverkan  
 på utförda ballongutvidgningar av kranskärl är påtaglig (+27 % ökning). Den temporärt avstannade hjärtkirurgiverksamhetens  
 effekter är lika påtagliga 11.

Sammandrag operationer
Operationer Elektiva operationer Dagkirurg. operationer Kirurgin Kvinnosj./ 

förlossn.
Öron/näsa/

strup Ögonsjukd.

 totalt totalt andel totalt andel av 
elektiva

totalt totalt totalt totalt

2014 föränd.
%

2014 föränd.
%

av alla 2014 föränd.
%

2014 föränd.
%

2014 föränd.
%

2014 föränd.
%

2014 föränd.
%Sjukhus antal antal % antal % antal antal antal antal

Södra Karelens CS 9 240 -1,1 7 216 -0,6 78,1 3 618 0,8 50,1 6 248 2,5 873 -2,1 576 -0,7 1 239 0,6

SÖCS (Seinäjoki) 12 656 -4,6 10 290 -3,9 81,3 5 412 1,3 52,6 7 219 -6,9 1 454 -11,7 993 -4,5 2 167 14,1

HUCS (Helsingfors 73 458 2,4 54 061 2,9 73,6 28 694 5,7 53,1 37 776 -0,6 6 764 2,6 5 498 -6,1 11 138 23,4

Kainuu CS 5 545 -3,0 4 070 -6,1 73,4 1 717 -19,9 42,2 3 713 -0,3 747 8,3 286 0,4 599 -12,8

Tavastehus CS 10 549 1,5 7 864 -1,3 74,5 4 739 -0,8 60,3 7 173 2,0 1 071 7,7 756 -14,9 1 283 3,3

MÖCS (Karleby) 5 611 -6,6 4 374 -5,7 78,0 2 769 -9,1 63,3 3 458 -7,5 720 -6,6 493 -14,3 714 2,9

Mellersta Finlands CS 15 711 1,0 11 454 0,7 72,9 6 728 2,4 58,7 9 129 1,3 1 660 1,1 1 391 -5,9 2 189 0,4

Kymmened. CS 10 257 -2,0 8 195 -1,8 79,9 3 847 1,1 46,9 5 726 -5,1 714 -10,0 818 5,8 1 855 10,7

KUCS (Kuopio) 21 442 -2,5 16 452 -3,9 76,7 6 682 -6,3 40,6 12 560 -3,4 1 559 3,1 1 404 -10,3 2 804 -5,2

Lapplands CS 8 245 0,2 6 957 7,5 84,4 3 996 8,7 57,4 5 061 -7,5 780 -5,7 527 -4,7 1 159 4,6

6 140 5,0 5 134 7,3 83,6 3 389 21,0 66,0 3 979 6,0 478 -4,6 668 11,5 691 -8,7

St Michels CS 6 503 1,7 4 958 1,0 76,2 2 991 2,6 60,3 4 075 -1,1 603 11,7 532 0,0 1 158 7,7

UUCS (Uleåborg) 30 033 0,3 22 241 1,7 74,1 10 478 1,9 47,1 13 858 -0,6 2 333 -6,2 2 249 -8,8 4 187 8,4

Norra Karelens CS 12 640 1,2 9 608 1,6 76,0 4 709 -0,4 49,0 6 900 1,8 1 213 -1,7 1 062 -8,4 1 863 3,8

Päĳat-Häme CS 14 413 -3,7 11 324 -4,7 78,6 7 212 -0,7 63,7 8 692 -3,6 1 403 -5,5 941 -24,3 3 116 4,6

Satakunda CS 13 579 1,2 10 894 2,8 80,2 5 778 4,7 53,0 7 708 2,1 1 112 1,9 1 088 -7,3 2 890 9,1

Savonlinna CS 3 843 -9,4 3 192 -7,9 83,1 1 601 -12,4 50,2 2 472 -10,3 346 -3,9 219 -2,2 452 -8,7

TAUCS (T-fors) 32 435 -1,6 22 074 -2,7 68,1 8 709 -2,2 39,5 13 493 1,2 2 253 -22,0 2 510 -7,6 4 478 -2,2

ÅUCS (Åbo) 27 342 2,1 20 521 2,5 75,1 10 814 3,6 52,7 16 410 5,0 2 488 -0,2 2 456 -8,0 3 653 1,7

VCS 9 029 -1,9 6 837 -1,8 75,7 4 118 6,2 60,2 5 463 -4,4 919 6,5 784 0,3 1 041 10,3

Alla sjukhus ovan 328 671 -0,1 247 716 0,1 75,4 128 001 1,8 51,7 181 113 -0,7 29 490 -2,7 25 251 -7,0 48 676 7,2

*) förändringarna baserar på tillgängliga jämförbara siffror från de båda åren
1) allmänkirurgi, ortopedi, gastrokirurgi osv. totalt

8  källa: THL:s publikation ”Sjukhusens produktivitet 2013”, 3/2015, s 5-7, se närmare 
9  källa: Nordic Health Group (NHG), VSVD-konceptplanen som underlag för VCS 2025-programmet.
10  Källa: Auvo Rauhalas/Pia Wiks THL-benchmarking 2013- produktivitetsanalyser för VSVD-styrelsen 24.2.2015 § 31 
11 STEMI-jouren: kardiologerna upprätthåller en konstant jourberedskap 24/7 för ST-höjningsinfarkter (ST elevation myocardial infarction, STEMI).
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Sammandrag operationer II fortsättning

Sammandrag kranskärlsundersökningar och -åtgärder

Mun- & käkkirurgin Plastikkirurgin Barnkirurgin Neurokirurgin Starroperationer Höft- och knäledsoperat.

 totalt totalt totalt totalt totalt varav leikkaukset yht. varav

2014 föränd.
%

2014 föränd.
%

2014 föränd.
%

2014 föränd.
%

2014 föränd.
%

bägge ö. 2014 föränd.
 %

höfledsop.

Sjukhus antal antal antal antal antal %-andel antal %-andel

Södra Karelens CS 36 56,5 532 12,7 40 -40,3 2 1186 3,4 8,5 639 10,6 42,7

SÖCS (Seinäjoki) 166 -27,5 456 -7,1 372 -4,4 183 -10,7 1805 6,4 21,6 753 -6,6 47,7

HNS SV-OMRÅDE 1266 -1,8 4224 6,2 3423 -9,4 3369 3,5 5795 48,2 3,7 2130 -3,2 55,7

Kainuu CS 40 -7,0 74 -21,3 113 4,6 - 539 -14,4 68,1 426 -2,3 50,2

Tavastehus CS 227 9,1 516 3,0 386 7,8 - 1077 -1,0 29,7 466 6,9 47,9

MÖCS (Karleby) 109 -3,5 192 2,7 139 56,2 - 589 -0,5 29,2 350 27,7 44,6

Mellersta Finlands CS 841 -0,6 747 3,6 409 3,3 - 1419 -5,0 41,8 824 16,1 48,5

Kymmened. CS 136 8,8 - - 1757 10,8 6,4 660 7,1 47,9

KUCS (Kuopio) 248 -7,8 1294 2,3 695 -4,1 1811 -2,1 1637 -10,4 0,0 1256 -9,6 45,9

Lapplands CS 572 -8,2 447 96,1 213 -14,8 - 862 9,7 43,3 495 -7,5 53,1

Länsi-Pohjan ks 233 11,0 46 4,5 281 -5,7 31 -11,4 619 -11,4 8,9 379 10,8 48,0

St Michels CS 112 -5,1 323 2,2 148 -2,0 - 1134 6,9 7,5 366 9,3 49,5

UUCS (Uleåborg) 1174 11,2 1624 -9,6 1283 4,8 1322 8,0 2568 11,7 24,8 913 -0,5 56,3

Norra Karelens CS 271 0,4 601 2,6 262 -0,8 - 1405 -2,5 51,4 707 12,6 49,9

Päĳat-Häme CS 217 -1,8 326 -5,0 308 7,7 - 2359 4,5 0,3 724 -18,2 55,8

Satakunda CS 242 1,7 - 434 -25,6 - 2396 16,6 6,8 765 -3,0 46,7

Savonlinna CS 104 -8,0 346 39,0 71 -1,4 79 -4,8 439 -9,1 36,0 285 5,6 40,4

TAUCS (T-fors) 722 15,3 1463 5,2 1310 0,7 1921 -1,4 3292 -1,5 39,2 2439 0,5 51,8

ÅUCS (Åbo) 1111 6,4 766 -7,8 1224 -9,2 1520 14,7 2226 -12,8 33,7 1319 -13,0 54,3

VCS 116 28,9 201 12,3 309 -4,0 24 0,0 877 10,5 28,6 369 -7,1 50,1

Alla sjukhus ovan 7943 2,4 14178 3,7 11420 -4,9 10262 3,1 33981 7,0 19,9 16265 -1,3 50,6

*) förändringarna baserar på tillgängliga jämförbara siffror från de båda åren
TAYS höft- och knäledsprotesoperationer görs på Coxa.

Kranskärlens

 angiografier varav ballongutvidgningar varav som bypassoperationer varav som 

2014 föränd. som jour utförda 2014 föränd. jour utförda 2014 föränd. jour utförda

Sjukhus % antal %-andel antal % antal %-andel antal % antal %-andel

Södra Karelens CS 620 6,7 .. 287 8,3 .. - -

SÖCS (Seinäjoki) 775 10,7 320 41,3 269 21,7 148 55,0 - -

HNS SV-OMRÅDE 5140 -3,9 2853 55,5 2189 5,0 1610 73,5 512 -7,4 63 12,3

Kainuu CS 723 20,7 245 33,9 293 18,6 151 51,5 - -

Tavastehus CS 524 11,0 8 1,5 311 48,1 17 5,5 - -

MÖCS (Karleby) 783 29,6 69 8,8 344 14,7 67 19,5 - -

Mellersta Finlands CS 1370 3,6 759 55,4 552 12,2 376 68,1 - -

Kymmened. CS 673 -7,4 271 40,3 310 7,3 164 52,9 - -

KUCS (Kuopio) 1990 3,4 820 41,2 952 14,6 512 53,8 336 -11,1 23 6,8

Lapplands CS 932 -2,9 303 32,5 338 5,0 163 48,2 - -

Länsi-Pohjan ks 324 -5,5 109 33,6 186 -2,1 105 56,5 - -

St Michels CS 702 0,3 .. 301 -1,3 .. - -

UUCS (Uleåborg) 2485 -2,2 978 39,4 1005 -8,6 517 51,4 249 -6,7 19 7,6

Norra Karelens CS 1604 15,5 344 21,4 768 27,4 214 27,9 - -

Päĳat-Häme CS 1181 11,4 585 49,5 700 28,7 .. - -

Satakunda CS 1284 3,4 496 38,6 537 12,3 277 51,6 - -

Savonlinna CS 275 4,6 6 2,2 98 11,4 8 8,2 - -

TAUCS (T-fors) 2780 3,7 1339 48,2 1000 6,0 715 71,5 347 -4,9 87 25,1

ÅUCS (Åbo) 1829 10,0 1056 57,7 975 16,5 653 67,0 206 6,2 46 22,3

VCS 1352 8,1 290 21,4 636 26,9 220 34,6 33 -64,9 3 9,1

Alla sjukhus ovan 27346 3,7 12051 11,1 1683 -9,1 241 14,3

*) förändringarna baserar på tillgängliga jämförbara siffror från de båda åren
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Miljörapporten 2014
Miljöfrågornas betydelse ökar och VSVD har förbundit sig att motverka klimatförändringen. Revisionsnämnden ser det som en grund-
uppgift att årligen utvärdera miljöarbetets resultat inom VSVD. Rapportens miljöindikatorer består av vattenförbrukningen, värme- 
och elförbrukningen, pappersförbrukningen i A4 och avfallsvolymen. Mätarna är relaterade till antingen byggnadsvolymen (b-m3), 
vårdperioder eller sjukhusets personalvolym och används även vid andra sjukhus, som förbundit sig att följa Finlands sjukhustekniska 
förbunds miljösektions anvisningar. 

Revisionsnämnden önskar att man i miljörapporten även skulle utnyttja möjligheten att jämföra VSVD:s utveckling med nationella 
komparativa jämförelsesiffror/-enheter.

Nämnden ger VSVD:s miljöarbete ett gott vitsord för systematiskt arbete och noterar följande framsteg och fortsatta utmaningar i 
tabellen nedan. Energiförbrukningen per vårdperiod synes utgöra den enda indikatorn nedan som påvisar tillväxt. Enligt den andra 
tabellen nedan minskade antalet bäddavdelningsperioder 12 med cirka 3 % mellan åren 2013-2014, denna faktor i anslutning till årliga 
energiförbrukningsvariationer  har sin betydelse i sammanhanget. Y-byggnadens byggnadstida energiförbrukning ingår i 2013 siffran.  

VSVD 2009 - 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vårdperioder (vp) bäddav- 
delningsvård 22141 21255 20688 22212 21588 20913

 MILJÖINDIKATOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Procentförändring från år 
2009 till år 2014 

Grovavfall, kg/vårdperiod 3,80 4,12 4,45 3,19 3,96 2,92 -30 %

Nyttoavfall, utnyttjandegrad % 74 75 75 80 84 86 12 %

Farligt avfall, kg/vårdperiod 0,65 0,57 0,68 0,66 0,44 0,58 -12 %

Pappersförbrukning, A4/anställd 3187 2275 2658 2717 2475 2042 -34 %

Energiförbrukning,(el+värme)  
kWh/vårdperiod 1588 1835 1638 1687 1625 1830 15,2 % 

Vattenförbrukning, l/vårdperiod 3898 3939 4087 3207 3674 3582 -8,8 %

12  Bäddavdelningsvårdperioderna skiljer sig här från vårdperiodberäkningen som kommunförbundet använder  (s. 9 ovan), här utesluts dagkirurgi- och ögondagkirurgivårdperioderna.
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Förnyelseutmärkelse 
till sjukhusets säker-
hetsarbete
Revisionsnämnden lyfter årligen fram någon specifi k VCS-verk-
samhet, som erhållit t.ex. nationellt erkännande eller projekt som 
medfört en positiv innovativ effekt på verksamheten. Varje år blir 
valet av bästa förnyelseenhet allt svårare, då VCS-verksamheten ge-
nomsyras av kvalitativa utvecklings- och kvalitetsprojekt.

Redan under tidigare år har nämnden uppmärksammat det goda 
resultat man åstadkommit inom VCS säkerhetsarbete på bred front.  
I fjol erhöll VSVD det nationella säkerhetspriset inom social- och hälso-
vården 13, som beviljas enligt följande kriterier:

• för exemplariskt förebyggande av olyckor, händelser eller verksamhet varmed  
 man har förhindrat eller begränsat antalet skador  
• berömlig verksamhet för att utveckla social- och hälsovårdens säkerhet eller för
• utvecklande av apparatur, verksamhetspraxis eller motsvarande 

”Den verkliga säkerhetskänslan 
återfi nns, paradoxalt nog, bara via 
tillväxt, förnyelse och förändring”

Anne Morrow Lindberg

Utdelningen det nationella säkerhetspriset inom social- och 
hälsovården 2014. VSVD:s säkerhetschef Timo Toivonen längst 
till höger tar emot priset.

12  Finlands brandbefälsförbund har tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet, institutet för välfärd och hälsa (THL), regionförvaltningsverken och SPEK-gruppen (SPEK= Räddnin-
gsbranschens Centralorganisation i Finland) inrättat social-och hälsovårdsbranschens säkerhetspris för att utveckla branschens säkerhet. Säkerhetspriset beviljas alltid till ett samfund, år 
2014 gick det till VSVD.
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14 Även den nuvarande hjärt-, thorax- och blodkärlskirurgin är ej heltäckande 24/7- verksamhet p.g.a. pauser. Detta förorsakar sårbarhet och kräver en ständig reservplan.

Operativa klinikgruppens mål  
och verksamhet år 2014
Operativa klinikgruppen präglades 2014 av många stora verksamhetsförändringar samtidigt som flera enheter erhöll nya moderna 
utrymmen i den nya Y-byggnaden, vars ibruktagande skedde i etapper och förorsakade ej nämnvärda problem. Den gynekologiska 
avdelningen och BB-avdelningen sammanslogs.

Den nya samjourens verksamhet kunde kallas för en ”parallell jour”. Trots naturliga inkörningsproblem i samband med en dylik 
reform har jourverksamhetens integrering under samma tak betytt mindre trafik in till specialsjukvården.

Operativa klinikgruppens verksamhet och ekonomi år 2014 utvärderas enligt följande:

OK delområden Mindre bra delområden

Vårdgarantin kunde uppfyllas.  Arbetsinsatsen och produktiviteten höjdes 
med mindre/oförändrade resurser

Stor brist på sjukskötare, vårdtyngden förblev hög under året, se bild 3 på s. 
13.

Y-byggnadens ibruktagande: dagkirurgins nya utrymmen, samjouren etc. En hel del ”tekniska risker” aktualise-rades under året, den största gällde en 
översvämning, även automationsystemfel förekom under sommarhettan.

Strukturella reformer genomfördes: BB och gynekologiavdelningarna 
sammanslogs (A4), avdelning A5 avvecklades, specialiteterna öron, mun och 
ögon tillfördes avdelning A3 och plastik- och allmänkirurgin till avdelning T2. 
Intensivvårdavdelningen IVA och CCU sammanslogs administrativt.

Hjärtkirurgin var avbruten 7-12/2014. Operationerna gjordes huvudsakligen 
i Åbo 14. 

Inom ortopedin gjordes omstruktureringar som förbättrade arbetsgången.

Klinikgruppernas samarbete har förbättrats och gamla gränser suddas ut via 
bl.a. lean-arbete, resurser flyttas enligt behov etc. Vårdkedjorna svåra att påverka utan en omfattande SOTE-reform.

Under våren utfördes ledningssyner vid verksamhetsenheterna.

Ekonomiska resultatet ok via en stram uppföljning, verksamhetsmässiga 
reformer (veckoavdelningen för mindre specialiteter lades ned). 

Inbesparings- och sammanslagnings-åtgärderna medförde dock att belast-
ningen på vårdavdelningarna ökade (se bild 3, s. 13).

Köptjänsterna för tung ryggkirurgi, neurokirurgi och barnkirurgi minskade 
betydligt. Behov för tilläggsarbete endast i ortopedi under hösten 2014.

Svårt att kontrollera/styra den specialsjukvård, som upphandlas av andra 
producenter via valfrihetsprincipen eller styrs vidare från andra vårdenheter. 
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Förflyttningsfördröjningsdagar 2014 

Enligt bokslutsrapporteringen utfördes som LEAN-projekt” två processer på organisationsnivå (klinikfärdiga patienter och läkeme-
delslogistik)”.  Bilden nedan belyser det faktum, att Vasa stads andel FFD egentligen i fjol var nästan exakt lika stor som året innan. 
Återigen noteras att huvudproblemet berör Vasa stad, i mindre omfattning berörs även Korsholm, Pedersöre och Laihela.

Processen för förflyttningsfördröjningspatienter utgjorde ett organisationsövergripande lean-projekt i fjol. Enligt denna utredning 
framkom följande fakta, behov och åtgärder:  

• Effektiveringen kräver en genomgång av alla avdelningar
• Minskningen av antalet förflyttningsfördröjningspatienter är beroende av Vasa stad och den verksamhet som är anknuten till över- 
 flyttningarna
• Nedmontering av informationsmurar behövs (IT-systemväxelverkan mellan de olika patientadministrativa systemen Pegasos och  
 Esko)
• Servicerådgivare för yrkesutbildade personer
• Eliminering av IT-problem förknippade med ronder, behov av strukturerade remisser för ronder, överflyttningsepikriser skrivs  
 efter kl. 14.

Praxisen gällande patienter vars överflyttning fördröjs ändrades under år 2014. Om man på jouren konstaterar att patienten inte 
behöver specialsjukvård, registreras patienten som förflyttningsfördröjningspatient redan på jouren. Härmed baserar faktureringen 
från första början på den avgift som gäller vid överflyttningsfördröjningar.  På övriga vårdavdelningar fortgår nuvarande praxis gäl-
lande registreringen av förflyttningsfördröjningspatienter. Praxisen motiverar kommunerna att hemförlova ”egna” patienter, varmed 
primärvårdens patienter inte belastar de knappa vårdplatserna inom den specialiserade sjukvården. 

Revisionsnämnden rekommendation: Nämnden förväntar sig att denna problematik blir föremål för en fördjupad lean-process II. 
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Investeringar och 
utrymmesoptimering 2014 
Nämnden har bekantat sig med investeringsprogrammets genomförande under år 2014, det nya VCS 2015-programkonceptet och 
anser att den utgör en bra plattform för en lyckad långsiktig verksamhetsplanering. Den skall binda ihop den framtida processfoku-
serade primär- och specialsjukvårdsverksamheten, förvalta och optimera produktionsresurserna i form av allt mer mobila fl exibla 
resurser: utförare och verksamhetsutrymmen enligt gällande behov. Nämndens intervjuer med ansvarspersoner under året kan sam-
manfattas med följande uttalande: ”Det behövs ännu en rejäl läkararbetsinsats, någon som har tid att se på VCS-helheten av hur investeringarna 
och vården kan optimalt framtidsplaneras”. Målsättningen är att förädla VCS till landets mest attraktiva centralsjukhus. 

Det framtida VCS-investeringsprogrammet kommer ingående att behandlas i samband med att VCS 2025-programmet avancerar och 
riktlinjerna för en regional SOTE-integration framskrider. De nuvarande statliga visionerna utgår ifrån stora inbesparingar för hela 
specialsjukvården och framtida VSVD-budgeterna innebär sannolikt kraftiga nivånedskärningar. Tryggandet av en konkurrenskraftig 
24/7 VCS-vård innebär dock att nya alternativa fi nansieringsmodeller, stödservicebolagiseringar mm. bör fortast möjligen analyseras. 
Förfl yttningen av stora investeringsbehov (Roparnäsfl ytten, E-fl ygelns nedmontering mm) medför för varje budgetår produktivitets-
förluster.    

Revisionsnämnden noterar följande gällande VCS-investeringarna år 2014:

• VCS totala nettoinvesteringsutgifter är bindande inför fullmäktige, inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande enligt  
 budgeten 2014. Nettoinvesteringarna underskred ramen med 6,9 M€ (-31,1 %), varav fastighetsinvesteringarna underskreds med 
 5,5 M€ (-30,9 %).
• Enligt tabellen nedan så har de under år 2014 färdigställda fastighetsinvesteringarna överskridit de totala för dessa investeringar 
 reserverade budgetmedlen med 5,3 M€, d.v.s. 16 %.
• Den nuvarande årliga jämförelsen mellan budgeterade och förverkligade årliga nettoinvesteringar ger en missvisande uppfattning  
 om de under fl era år genomförda investeringarnas förverkligande. Detta kan i värsta fall leda till felaktiga konklusioner och under-
 budgetering av investeringar

Nya apoteksbyggnadens grundarbeten utförs 
under våren 2015.



Utvärderingsberättelse 2014     31

VCS -fastighetsinvesteringarna 2014 Budget-/boksluts- 
avvikelse % Hela investeringen  %

Y-byggnaden 4 700 917 156,7 5 207 149 14,2

F-byggnadens  förändringsarbeten  
 Y-byggnaden, totalt 338 606 22,6 338 606 22,6

U-byggnaden -9 993 388 -86,1 0

MNO-byggnaden -349 100 -99,7 0

X-byggnadens sanering -223 338 -17,2 -223 338 -17,2

Ändringar i instrumentvården -72 353 -36,2 -72 353 -36,2

Andra saneringar 54 188 0 54 188 0

 SAMMANLAGT -5 544 468 -31 5 304 251 16

Revisionsnämndens rekommendation: Utvärderingen av nettoinvesteringarnas förverkligande som en helhet under ett budgetår ger 
en missvisande uppfattning om investeringsverksamhetens effektfullhet. De fleråriga investeringsprojektens totalbudgeter skall jäm-
föras med deras totala förverkligandekostnader under det år som investeringarna slutförs.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet
Nämnden har bekantat sig med det pågående kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.  Under året har ett VCS-kvalitetsteam bildats för 
att med bredare axlar ha bättre kapacitet att utveckla kvalitetsarbetet. SHQS-kvalitetssystemet indikerar och upplyser om verksamhe-
ter/ enheter, som drar nytta av att utveckla arbetet med t.ex. lean, även kallad flödeseffektivering 15. Under år 2014 har åtta VCS-enhe-
ter haft lean-projekt på gång, och totalt uträknat 16 enheter under årens lopp. 

Kvalitetsteamet som koordinerar arbetet består av fem personer med följande huvudansvarsområden:

1. Kvalitets- och patientsäkerhetssystemens huvudlinjeringar, helhetsansvar och utvecklingsarbetets administrering 
2. Kvalitetssystemets helhetskontroll och -utvecklande 
3. Utvecklandet av processer 
4. Patientsäkerhetssystemets helhetskontroll och -utvecklande 
5. Kvalitetssekreteraruppgifterna

Nämndens uppfattning är att kvalitetarbetets nuvarande uppläggning, kvalitetsteamets ansvarsfördelning och systematiska arbetspla-
ner har medfört en förstärkning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.  Nedan en översiktsanalys och förbättringsförslag gällande 
kvalitetsarbetet inom VCS 2014:

OK delområden Mindre bra delområden

Under året piloterades KVALITETSPORTEN (LAATUPORTTI), medför i framtiden 
att både kvalitets-och processarbetet standardiseras. Kvalitetsteamets befogenheter att styra och utveckla kvaliteten bör utökas.

Kvalitetsarbetet utgår ifrån att vi har definierade mätare för verksamheten, 
processmätarna för operationer/dagkirurgiska operationer är i skick och 
kvalitativa .

Mätartavlorna vid varje enhet utgör en viktig målsättning, men genomför-
andet kräver stöd, är en utmaning för framtida ledningssyner. Personalen 
känner ej alltid till målsättningarna, eller vartåt man är på väg.

Kvalitets- och processarbetet bör bättre lyftas fram och standardiseras av den 
ansvariga operativa ledningen. 
I dag är utvecklandet onödigt styvt. 

16 Genom lean försöker man minska på onödigt arbete.  Onödig definieras som väntetid, gång, efterspaning, frågor, rättande av ett fel, rörelse, överprocessering, oanvänd poten-
tial, ojämnhet och  överbelastning.
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Utvärdering av specifika  
reformer och förändringar 2014
Samjouren och vårdlogistiken – patientens väg genom vårdkedjan

Den nya samjourens verksamhet pågick i fjol under endast två månader. Primärhälsovårdsjouren och specialsjukvårdsjouren (akuten) 
är två skilda jourpunkter som verkar på samma ställe. Dagtid sköter ägarkommunerna i huvudsak sin egen primärhälsovårdsjour.  På 
primärhälsovårdsjouren finns dagtid en läkare utöver överläkaren som sköter patienter som kommer med ambulans, turister som 
inte har egen hälsocentral inom distriktet och patienter som kommer med skötarremiss för att de inte fått en akut tid till sin egen 
hälsovårdscentral. Nya samjouren medförde en viktig tilläggsresurs genom erhållandet av en psykiatrisk sjukskötare.

 ”Principen är att ambulansen alltid har en och samma adress”
 ”Positivt att samarbetet mellan samjouren och specialsjukvården fungerar bra!”

Nämnden har bekantat sig med samjourens och akutens verksamhet och uppskattar bl.a. satsningen på det moderna patientlogistik-
systemet, som är unikt i Finland och som ger en realtida helhetsbild över samjourens köhantering och triage-patientklassificeringen. 
Den svenskspråkiga telefonrådgivningen (call back-servicen) har haft vissa tekniska problem och haltar ännu. 

Under helgerna har det tidvis förekommit stora patientvolymer och långa väntetider. Ibland uppstår det långa köer då den fortsatta 
vårdplatsen ej kan anordnas av patientens hemkommun. Målsättningarna och processen för patientens mottagande är tydliga och 
dubbelarbete kan minimeras och man använder långt även ”common sense - bondförnuft”.  Tabellen nedan påvisar en tydlig realise-
rad arbetsfördelningsbalansering redan under fjolåret.

IT-verksamheten och den regionala  
ERVA-integreringen
ICT- systemen och deras ständiga integrering/ förnyande har allt större betydelse inom specialsjukvården.  Samtidigt har osäkerheten 
gällande SOTE-reformen återigen bromsat upp rationella planer på nationella ICT-lösningar.

VCS IT-verksamhetpolicy kan sägas bygga på tanken om ”Med små steg mot framtiden”.  Den framtida SOTE-integreringen kommer att 
medföra fusioneringar med system, som man i dag inom VCS ej har kompetens för (socialvårdens system mm.).  I väntan på denna 
reform sköter IT-enheten omfattande patientdata- och journalsystem, administrativa IT-system och datatekniken, arbetsstationerna, 
servrarna, IT-skolningen/helpdesken och IT-jouren mm. Enhetens service produceras av totalt 17 sakkunniga. 

Vissa nyckeltal för IT-enhetens verksamhet år 2014:
• Patientdatasystemens användbarhet på hög nivå, i snitt 99, 98 %
• Planerade användningsavbrott tre st. (systemuppdateringar) och oplanerade fe, st (elavbrott och dyl.)
• I genomsnitt 1 400 registrerade kontakter på årsnivå till helpdesken 
• IT-jouren (24/7) ca 150 registrerade kontakter på årsnivå
• Y-byggnadens IT-tekniska ibruktagande var ett centralt projekt liksom även anskaffningen av ett digitalt arkiv.

Om ERVA-samarbetet noteras att de verkliga framtida framstegen är kopplade till SOTE-reformen och nationella systemintegrering-
en. Redan nu har man inom ÅUCS-ERVA fått i stånd en gemensam dataadministrationsstrategi, konkret löpande samarbete mellan 
sjukhusens IT-chefer i syfte att harmonisera och samordna de gemensamma IT-systemen. Med UUCS (Uleåborg) gäller samarbetet det 
gemensamma ESKO-patientjournalsystemet och med TUCS (Tammerfors) och SÖCS (Seinäjoki) är samarbetet bundet till pågående 
nationella projekt.
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16 Källa för tabellen/data ovan: samjourens överläkare Karolina Lönnberg och akutens överläkare Hannu Paloniemi 26.3.2015.

Patienter under tiden  10/2014 - 
3/2015

Patientantalet under 12 månader 
(uppskattning)

Minskning av specialsjukvårdens
patienter år 2014

Primärhälsovårdens jour 13 234 32 000

Specialsjukvårdens jour 7262 17 500 18 900  (-8%)

Totalt 20 496 50 000

Jourens patientväntetider under år 2014 var i genomsnitt 2,17 timmar, ett värde som är nationellt betraktat utmärkt 16.  Akutens 
s.k. genomströmningstider för år 2014 var nationellt sett även i skick: för inre medicinska patienter 3,23 timmar och för kirurgiska 
patienter 2,52 timmar i genomsnitt.

Vårdvalsfrihetens inverkan samt köpservicevolymerna 

Under verksamhetsåret har nämnden försökt analysera effekterna av vårdvalsfriheten i samband med hörandet av VSVD:s ansvarsper-
soner. Faktum är att konkurrensen om patienter och kunder ökar hela tiden. Via de lokala tidningarna och t.ex. busshållplatsskyltning 
marknadsför speciellt Birkalands sjukvårdsdistrikt bl.a. följande budskap:

 Funderar du på att välja ditt sjukhus?  Vi hjälper dig att GÖRA DITT LIVS VAL.  När du överväger att välja oss som din vårdplats, så 
 erbjuder vi dig information om erhållande av vård enligt vårdvalfriheten. Du kan kontakta oss även gällande dina anhöriga. Tag kontakt med vår 
 servicerådgivare vardagar kl. 9-11 och 12-14 (normal telefonavgift) eller fråga oss elektroniskt. Vi betjänar även på svenska (fi nska) och 
 engelska. 
  03-311 67 000
  palveluneuvonta@tays.fi 
  www.valinnanvapaus.fi 

Samjourens huvudingång vid Y-byggnaden.
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17  Inom THL pågår som bäst två undersökningar som försöker ge svar på hur valfriheten påverkar den nationella hälsovården. VALINT-projektet undersöker hur valfrihetsökningen påverkar 
de långtidssjukas vård och VALVA-projektet undersöker hur valfriheten förändrar servicesystemet mm. Se närmare https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntĳatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/
valva

18  Källa: ekonomichef Lena Nystrands framställning för nämnden 24.2.2015

Vård i andra inrättningar Boksl. 
2009 €

Boksl. 
2010 €

Boksl. 
2011 €

Boksl. 
2012 €

Boksl. 
2013 €

Budg. 
2014 €

Boksl. 
2014 €

2014
Bok-
sl.-Budg.

2009-
2014 %

2013-2014 
%

Specialitet

Inremedicin 2 263 383 3 130 624 3 535 229 4 144 969 5 344 054 4 592 000 3 938 499 85,77 74,01 -26,30

Kirurgi 8 395 775 7 693 989 7 574 602 8 187 658 9 946 031 7 919 500 10 092 374 127,44 20,21 1,47

Gynekologi 1 202 994 1 270 815 1 435 229 1 692 570 2 101 356 2 307 000 2 364 450 102,49 96,55 12,52

Barnsjukdomar 2 770 913 3 724 363 3 915 069 3 219 486 4 181 901 3 890 000 4 869 504 125,18 75,74 16,44

Ögonsjukdomar 831 499 563 730 450 430 420 562 474 927 410 000 620 824 151,42 -25,34 30,72

Öron-, näs- och halssjuk-
domar 569 176 431 515 526 070 623 306 756 111 820 000 801 981 97,80 40,90 6,07

Tand- och munsjukdomar 78 748 98 247 65 167 127 274 113 096 90 000 207 417 230,46 163,40 83,40

Hudsjukdomar 91 351 132 043 161 040 159 468 175 215 153 100 169 575 110,76 85,63 -3,22

Onkologi 550 372 396 416 836 130 1 429 001 1 508 827 1 210 000 1 704 573 140,87 209,71 12,97

Psykiatri 1 618 097 1 540 741 2 241 901 3 426 675 3 981 202 3 868 000 4 236 010 109,51 161,79 6,40

Ungdomspsykiatri 99 680 74 406 105 085 198 473 307 951 389 000 592 466 152,31 494,37 92,39

Barnpsykiatri 91 154 179 465 42 525 42 781 225 892 205 000 452 319 220,64 396,21 100,24

Neurologi 844 302 951 980 1 017 176 999 159 1 200 580 1 037 000 1 155 447 111,42 36,85 -3,76

Barnneurologi 103 616 83 716 134 198 131 146 123 167 108 000 178 433 165,22 72,21 44,87

Lungsjukdomar 366 746 255 524 317 486 329 627 437 660 367 000 248 330 67,66 -32,29 -43,26

Fysiatri 1 002 104 1 209 260 1 283 416 1 232 927 1 563 748 1 206 000 1 399 552 116,05 39,66 -10,50

Med. rehabilitering 420 318 442 186 0 0 0

Övrigt 2 741 3 382 4 707 25 907 17 636 11 478

21 302 969 22 182 402 23 645 460 26 390 988 32 459 354 28 571 600 33 043 232 115,65 55,11 1,80

Frågan om hur mycket vårdvalsfriheten inverkar på VSVD-produktionen är enligt intervjuad VSVD-expertis väldigt svår att svara  
på 17.  Pågående nationella undersökningar kommer inom den närmaste tiden att ge svar på denna fråga.  Dock kvarstår frågan om 
den rätta balansen mellan VCS kärnkunnande och spetskompetens. Upprätthållande av 24/7-kärntjänstkonceptet kommer att utgöra 
den viktiga framgångsfaktorn. Jourförordningen trädde i kraft 1.1.2015 och VCS centrala målsättning är att bevara sin jour- och cen-
tralsjukhusstatus.

Enligt NHG-utredningen i anslutning till VCS 2025-konceptplanen kan VCS konkurrenskraft garanteras genom att patienterna är villi-
ga att använda VCS-servicen i ett fritt konkurrensläge, den kunniga personalen är villig att jobba vid VCS och att den givna vården är 
effektfull i relation till kostnaderna. Detta kräver en höjning av produktiviteten. 

Köpservicevolymens starka tillväxtrend synes avta. Nämnden granskar här primärt vården i andra inrättningar, vars tillväxt under 
åren 2009-2014 var hela 55,1  %. Nu mellan åren 2013-2014 var tillväxten 1,8 % (översteg dock BU 2014 med 15,6 %).  Tabellen nedan 
belyser utvecklingen specialitetsvis 18 :
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19  Källa: VSVD-kvalitetsrapporten 2014, s 18: ”Den utförda riskbedömningen gav upphov till utvecklingsidéer rörande patienter, personal och kunder. Utvecklingsidéerna bakades in i 
säkerhetsprogrammet 2015– 2016.”
20  Källa: Kommunförbundets  rekommendation: ”Tillämpning av kommunallagens bestämmelser om intern kontroll och riskhantering”,  publicerad 9.12.2013. Se närmare http://www.
kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/revision/intern-kontroll-och-riskhantering/Sidor/default.aspx
21  T.ex inom Landskapet Kajanalands samkommun för social- och hälsovård och Vasa stad har den ansvariga externa revisorn begärt rapporter från de redovisningsskyldiga om hur den in-
terna kontrollen inom deras ansvarsområde under år 2014 genomfördes.  Så även i Norra Savolax svd, där svd-direktören har begärt rapportering av alla serviceområdeschefer.  Se härom 
bl.a. Landskapet Kajanalands sk för social- och hälsovård, styrelsen 25.3.2015 § 15 ”Internkontroll-rapporterna för år 2014”,  http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20151135-15-1.
PDF

Den interna kontrollen och riskhanteringen
Anvisningen för intern kontroll och god ledning och förvaltning i VSVD uppdaterades 15.12.2014 och förvaltningsstadgan uppdate-
rades 10.6.2014, varvid KomL:s nya bestämmelser om anordnande av en förbättrad intern kontroll och riskhantering formellt beak-
tades. Enligt den uppdaterade förvaltningsstadgans 44 § rapporterar sjukvårdsdistriktets direktör om verkställandet av den interna 
kontrollen och riskhanteringen till styrelsen.

Enligt bokslutet grundar sig VSVD-riskhanteringen på riskhanterings- och säkerhetspolicyn och att en riskkartläggning uppgörs årli-
gen och som rapporteras till ledningsgruppen 19. Denna via kvalitetsrapporten framkommande patient- och verksamhetsutrymmesfo-
kuserade riskhanteringsprocessen och säkerhetsprogrammet får beröm av revisionsnämnden.

Hur externa och interna risker systematiskt enligt reviderad nationell lagstiftning/ nationella rekommendationer kategoriseras och 
framtidens prioriterade övergripande risker definieras framgår ej exakt ur bokslutet. 

Utgångspunkten för riskhantering är en analys av de viktigaste riskerna som hotar VSVD, varefter riskhanteringen fokuseras på 
betydande risker för verksamhet och ekonomi, distriktets primäruppgifter, dvs. främjande av kundernas hälsa och välfärd, hållbar 
utveckling och uppnående av målsättningarna. Riskhanteringen bör vara övergripande och tillämpas på all verksamhet samt omfattar 
alla riskkategorier, både interna och externa risker. Styrelsen är skyldig att i verksamhetsberättelsen redogöra för hur den interna 
kontrollen och riskhanteringen är ordnad, framföra samlade centrala slutsatser och åtgärder för att avhjälpa upptäckta brister. Enligt 
kommunsektionens allmänna anvisning gällande bokslut och verksamhetsberättelse ska en utredning ges över de viktigaste riskerna 
och framtida osäkerhetsfaktorer 20.

Revisionsnämndens rekommendation: Rapporteringen av riskhanteringens och den interna kontrollens anordnande kan ytterligare 
förbättras och ansvaret tydligare delegeras till organisationens ansvarsenheter 21. Redogörelsen för den interna kontrollens och risk-
hanteringens anordnande bör i fortsättningen bättre beakta och analysera de framtida riskerna: hur VCS sjunkande produktivitet 
höjs, köpservicevolymerna minskas och riskerna gällande produktionsutrymmen hanteras etc. 

Bokslutsiakttagelser
Med hänvisning till den externa OFR- revisorns rapport så noterar nämnden följande:

Styrelsen har 24.2.2015 i samband med behandlingen av bokslutet 2014 föreslagit för fullmäktige att 4 miljoner euro av överskottet 
skall delas ut till medlemskommunerna. 
Samkommunens kassamedel 31.12 var med beaktande av en kreditlimit negativa med ca 600 000 euro. Rörelsekapitalet, som beräknas 
som summan av kassamedel och kortfristiga fordringar minskat med kortfristiga skulder, var negativt med hela 12,2 miljoner euro. 
För att finansiera återbetalningen till medlemskommunerna blir samkommunen således tvungen att låna. Samtidigt skulle samkom-
munens soliditet försämras från 51,7 % till 48,8 % baserat på bokslutsuppgifterna 31.12.2014.
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Sammanfattande kommentarer
Sammanfattning över revisionsnämndens centrala observationer och rekommendationer:

1) VCS 2025-programkonceptet närmar sig ett välplanerat strategiskt handlingsprogram för en optimal lyckad framtidsstyrning. Be-
aktande av den samlade omfattande positiva VCS-feedbacken erbjuder en god möjlighet att skapa ett modernt sjukhus enligt VCS 
2025-konceptet.

2) I anslutning till VCS 2025-programmets godkännande och genomförande förväntar sig revisionsnämnden att man årligen under 
åren 2016 - 2025 fastställer ett tillräckligt förhöjt produktivitetsmål. Ju längre vi skjuter fram förbättrandet av VSVD:s kostnads-
mässiga konkurrenskraft, desto svårare blir uppgiften.

3) De årliga auditeringsresultaten och/eller en sammanfattande analys om SHQS-kvalitetssystemets upprätthållandestatus kunde 
framgå ur bokslutsrapporteringen. Substansen intresserar mer än antalet.

4) Patientfeedbacken återspeglar som tidigare VCS-vårdens och -verksamhetens höga standard. Även kundrådets verksamhet och de 
nya etablerade serviceformerna, servicepunkten och servicerådgivarverksamheten får beröm av nämnden.

5) Nämnden ställer sig frågan om kommunkundbelåtenhetens mätning enbart via kommunernas hvc-personal/vårdsamarbetsparter-
nas personal är tillräcklig för att belysa ägarkommunfeedbacken och -styrningsbehoven?  

6) Utvecklingssamtal hölls med 70 % av personalen och variationen mellan klinikgrupper är stor. Mest oroväckande är att utveck-
lingssamtalprocenten bland läkarkåren var enbart 20 %. Hur påverkar detta vidareutvecklandet av framtida processer och struk-
turer som läkarkåren/läkarförmännen har delansvar för? 

7) Revisionsnämnden framför att den operativa ledningen via sina ledningssyner bör vidareutveckla de enhetsvisa mätartavlorna. 
Mål och mätare inom VSVD måste ha en korrelation på alla verksamhetsnivåer. Frågan hör intimt ihop med följande punkter 9 
och 14.

8) Inom VCS nådde 60 % av avdelningarna ej vårdtyngdsmålet. Nämnden önskar att styrelsen framöver rapporterar om måluppfyllel-
sens utvecklingstrend under de senaste åren. Rapporteringen ”förverkligades på 4 enheter och inte på 6 enheter” utelämnar helt 
info om huruvida positiv utveckling skett.

9) Kvalitets- och processarbetet bör bättre lyftas fram och standardiseras av operativa ledningen. I dag anses utvecklandet vara onö-
digt styvt. 

10) Nämnden förväntar sig att problematiken kring förflyttningsfördröjningsdagarna blir föremål för en fördjupad lean-process II.  
Frågan har viktig betydelse för VSVD:s  framtida konkurrenskraft, produktivitetsmålsättningar samt erbjudandet av jämlik vård 
för ägarkommunerna.

11) Utvärderingen av nettoinvesteringarnas förverkligande som en helhet under ett budgetår ger en missvisande uppfattning om 
investeringsverksamhetens effektfullhet. De fleråriga investeringsprojektens totalbudgeter skall jämföras med deras totala för-
verkligandekostnader under det år som investeringarna slutförs.

12) Revisionsnämnden önskar att man i miljörapporten utnyttjar möjligheten att jämföra VSVD:s utveckling med nationella kompa-
rativa jämförelsesiffror/-enheter.

13) Årets VSVD-förnyelseutmärkelse går till sjukhusets säkerhetsarbete, som erhöll det nationella säkerhetspriset inom social- och 
hälsovården år 2014.

14) Rapporteringen av riskhanteringens och den interna kontrollens anordnande kan ytterligare förbättras och ansvaret delegeras 
till organisationens redovisningsskyldiga. Redogörelsen för den interna kontrollens och riskhanteringens anordnande bör bättre 
beakta och analysera de framtida riskerna.

15) Bokslutsiakttagelser 2014: Styrelsen har i och med behandlingen av bokslutet 2014 föreslagit att 4 miljoner euro av överskottet 
skall delas ut till medlemskommunerna. Rörelsekapitalet var negativt i bokslutet med 12,2 miljoner euro varvid återbetalningen 
till medlemskommunerna enbart kan finansieras via lån. Nämnden anser att återbetalningen och dess konsekvenser bör noggrant 
prövas av VSVD-fullmäktige.    
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Slutbedömningen: I sin grunduppgift har sjukvårdsdistriktet lyckats väl. Revisionsnämnden bedömer att de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska målsättningar samkommunfullmäktige fastställde år 2014 har uppnåtts väl. 

Denna berättelse ger vi till samkommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens 71 § som en bedömning av förverkligandet av de av fullmäktige 
uppställda målen för verksamheten och ekonomin år 2014. 

Vasa, den 21 april 2015
Revisionsnämnden för Vasa sjukvårdsdistrikt

Jani Peräsarka

Kjell Heir, ordförande  Bengt Kronqvist, viceordförande

Mathias Skytte Kristina Vesterback

Sonja Lapveteläinen   Emely Sundqvist
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BILAGA 1. INDIKATORER SOM BELYSER BEFOLKNINGENS SERVICEANVÄNDNING/-NIVÅ, VÄLFÄRD, 
 HÄLSOTILLSTÅND INOM VSVD

Förlorade levnadsår (PYLL = Potential Years of Life Lost)) i åldrarna 0 - 80 år /100 000 invånare (källa: SOTKANET)

Dödligheten anses vara en av de mest tillförlitliga indikatorerna för befolkningens hälsotillstånd i synnerhet i internationella jämfö-
relser. I PYLL-indexet betonas i synnerhet sådana hälso- och välfärdsproblem som ökar risken för dödsfall i de yngre åldersgrupperna. 
Indikatorn anger antalet förlorade levnadsår i befolkningen per 100 000 invånare på grund av dödsfall som inträffat före 80 års ålder. 
Valet av den övre åldersgränsen bygger på att fi nländarnas förväntade livslängd är cirka 80 år.
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Index för användningen av tjänster inom specialiserad somatisk sjukvård (källa: Sotkanet)

Statistiken beskriver volymförändringar i sjukhusens resultat och totala insatser och presenterar förändringar i den totala produkti-
viteten som beräknats utifrån dem. Som resultat används två indikatorer: episod och DRG-vårdperiod. I en jämförelse av sjukhusen 
innefattar uppgifterna de tjänster inom specialiserad somatisk sjukvård som produceras inom den offentliga sektorn.

Hälsobarometers folksjukdomar/index  inom VSVD 2000-2014  enligt FPA
Standardisering: Standardiserat
Index: Hela landet =100

Tid

2014 2012 2010 2008 2006 2000

Område Folksjukdom

Vasa 103 Diabetes 82,5 84,9 86,1 86,1 85,9 86,5

112 Psykoser 86,2 87,2 89,9 93,3 97,3 111,5

201 Hjärtinsuffi  ciens 84,9 83,7 83,0 82,3 81,1 72,7

202 Reumatoid atrit 86,6 84,2 81,5 79,7 79,4 80,8

203 Astma 89,5 91,9 91,9 92,2 91,3 97,1

205 Hypertoni 112,5 111,6 110,4 108,2 106,1 96,9

206 Koronarkärlssjukdom 95,3 93,9 93,5 93,6 93,5 87,8

Folksjukdomindex 91,1 91,1 90,9 90,8 90,7 90,5
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BILAGA 2. SLUMPMÄSSIGT UTVALDA KUNDKOMMENTARER UR PATIENTFÖRFRÅGAN FÖR ÅR 2014

• Kiitos ihanalle kätilölle ja mukavalle lääkärille saamastani 
hoidosta. Onneksi käynti oli ns. turha tarkistuskäynti, mutta 
pidin erittäin tärkeänä, ettei kukaan vähätellyt tuloni syytä. 
Palaan hyvillä mielin myöhemmin synnyttämään!

• Koen, että oireeni otettiin vakavasti ja minulle tehtiin kaikki 
tärkeät tutkimukset kohtuullisen nopealla aikataululla. 

• Henkilökunta oli todella ystävällistä, ihan joka ikinen ihmi-
nen, kenen kanssa olin päivän aikana tekemisissä. Kaikki pu-
huivat minulle hyvää suomen kieltä. 

• Ambulanssi vei minut päivystykseen 30.9.14, kun olin henki-
sesti huonossa kunnossa ja mieheni oli soittanut hätäkeskuk-
selle. Odotin siellä yli tunnin ja kun pääsin lääkärin huone-
eseen, niin hän vain sanoi miehelleni, että olen rauhoittunut 
ja saamme mennä kotiin. Onko tämä tosiaan ihan inhimillistä 
ja oikeudenmukaista, että vain kahden sanan vaihdon pitkän 
odotusajan jälkeen minun pitää maksaa lähes 30 Euroa? Pidän 
laskuanne kohtuuttomana ja toivon, että voisitte jollain taval-
la oikaista sitä. 

•  Kerrankin oli lääkärillä aikaa potilaalle.!!! :) 

• Isot kiitokset, että sain erinomaista palvelua tänään päivystyk-
sessä. Ensimmäistä kertaa tuntui siltä, että terveydenhuollos-
sa allerginen kohtaukseni otetaan vakavasti. Erityiset tervei-
set toivon lähetettävän (jos mahdollista) minua hoitaneelle 
Novian sairaanhoitajaharjoittelijalle, joka sai erittäin helposti 
ja siististi laitettua kanyylin käteeni. Arvostan kovin näin piik-
kikammoisena ja kanyylin laittamista pelkäävänä.

• Jag kom in akut med ambulans och har inget att klaga på. Jag 
blev mycket bra bemött och behandlad.

• Barnmorskorna/skötarna kunde fråga huruvida man har ont 
och erbjuda smärtlindring, om möjligt. ---Det är svårt som pa-
tient att veta hur mycket smärtlindring man kan få och vid 
vilken tidpunkt.

• Kaikki hoitajat olivat mukavia ja ammattitaitoisia. A oli aivan 
huippuhoitaja.

• Saadessani ensimmäistä kertaa diagnoosin, (jo epäilyvaihees-
sa) lääkäri X.X oli tyly. Vasta myöhemmin (=kuukausia) pysty-
in sulattamaan hänen sanansa. Leikkaukset on tehty TYKS:ssä.

• Jälkikontrollit ovat olleet asiallisia ja jäänyt hyvä mieli. (Eri 
lääkäri -> X.X) Pääsin myös halutessani nopeasti psyk. polille.

• Vänligt bemötande! Fick tid för frågor!

• Lapsipotilaan, varsinkin taaperoikäisen kanssa monen tunnin 
odottelu lääkärille pääseminen ei ole ”hyvää hoitoa”. Ymmär-
rän kyllä, että kiireellistä hoitoa tarvitsevat menevät edelle, 
mutta silti lapsipotilaat tulisi ottaa paremmin huomioon. 
Herää myös kysymys, että onko päivystykseen mitoitettu tar-

peeksi väkeä (lääkäreitä) kun tämä uusi yhteispäivystys alkoi. 
Jos asiakaskunta laajenee, niin toivottavasti sitä myöden myös 
hoitohenkilökunta.

• Kävin sterilisaatiossa, joten toimenpiteen onnistumisen näkee 
sitten myöhemmin ;)

• Osasto T2:n henkilökunta oli todella mukavaa ja joustavaa. 
Tämä oli ensimmäinen kertani yötä sairaalassa (niin että 
muistan), ja yllätyin kuinka hyvää hoitoa sain! Kiitos ja jatka-
kaa samaan malliin!

• Tack för vården 29.10 vid operationen. Mest positiva att hela 
personalen ville tala svenska även om kunskapen inte var så 
bra för somliga, toppen personal ni har ,även väntetid att slip-
pa hem efter operation kort, mycket smidigt, överlag positivt 
överraskad, Jämfört med Malmska sjukhuset är ni nog bättre.

• Uroterapeutiksi opiskeleva sairaanhoitaja antoi loistavaa, käy-
tännönläheisiä informaatiota. Vaimoni huomioitiin hyvin ja 
hän sai olla mukana lääkärinkierrolla. 

• Vet ju inte vad som sker i sköterskerummet :). Det är nog läka-
rens sak! Recepten på finska : (

• Efter förlossningen fick vi födelsedagskaffe kallas det. Själv 
skulle ja kalla det till morgonmål. Borde man inte ha fått en 
tårtbit till födelsedagskaffet? :/

• Hoitajien taholta hyvin erilaisia kokemuksia: erittäin hyviä 
ja osaavia hoitajia, mutta joukossa myös välinpitämättömiä, 
ehkä vielä kokemattomia esim. kivun lääkitseminen leikkauk-
sen jälkeen vaihtelevaa - osa hoitajista ei oikeasti osannut / us-
kaltanut vaikka oli selvät määräykset... Ikävä kokemus myös 
hoitajasta, joka vastasi kir. pkl puhelimeen - ei ollut kykyä 
kohdata kipujen kanssa kamppailevaa.. Alkoi viisastelemaan 
liikunnasta, vaikkei ole potilasta koskaan nähnytkään! -Usko-
matonta ylimielisyyttä! Eikä sitten hoitanut lupaamaansa asi-
aakaan.

• Missnöjd med framflyttning av operationsdag x x.x.15. ”Leik-
kauskertomus” endast på finska upplevdes negativt, lovades 
skicka på svenska senare.

• Ett vänligt och lugnt bemötande av skötarna på förlossningen. 
Där kunde jag känna mig trygg och i goda händer.

• Vänligt och lugnt bemötande av skötarna på avdelningen. Jag 
fick gott om råd och hjälp och jag kände att jag vågade fråga 
om behov fanns. 

• Lugnt och varmt mottagande och bemötande. Proffessionell 
vård. Jag kände mig trygg och i goda händer under förloss-
ningen. Stort tack!

• Har ansett mej vara tvungen att kontakta nya samjouren(ut-
anför ordinarie arbetstid) i tre fall,utan att få svar. Tyckte iden 
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med ringbud lät fint, för att konstatera att det i våra fall inte 
fungerade. Till våra svensk-språkiga ringbud har ingen ringt 
tillbaka tills dagens datum, lämnade ett finskspråkigt ringbud 
och då återkom nån efter 4 timmar. Ringde igår 11.11 kl 17:40 
och lämnade ringbud - ingen ringde, ringde på nytt 23.49 - 
inget svar trots väntande. Ringbud tror vi ju inte längre på. 
Det uppmanas ju naturligtvis att ringa 112 i nödfall, men icke 
allvarliga fall kunde kanske i större mån stödas per telefon 
och undvika besök hos jouren. I två av våra fall var vi tvungna 
att söka upp akuten för vård. Erbjud inte en tjänst som absolut 
inte fungerar! 

• Anhörig fick ingen info på över 1 ½ timme om vården, hur 
länge det tar , åtgärder osv.

• Kirurgin ammattitaito oli hyvä ja se näkyi leikkaushaavasta, 
koska se oli todella siistiä työtä. - Vanhemman hoitajan am-
mattitaito oli todella hyvä. Hoitaja otti kaikki asiat huomioon.

• Kätilö X.X:lle suurkiitos poika H:n synnytyksessä torstaiyö-
nä 30.10.2014. Ihana, ystävällinen, ammattitaitoinen kätilö, 
johon pystyin luottamaan 100 %.sti ja joka omalla ammatti-
taidollaan teki synnytyksestä positiivisen kokemuksen. Suur-
kiitos!!

• En aina ymmärtänyt taudin ja lääkityksen vieraskieliset ni-
met.

• Rosor till T3. Vården avgjordes av läkare efter att jag var på 
granskning!

• Vänligt bemötande av läkaren X och assistenten från första 
början. Beskrev orsaken till åkomman lugnt och förståeligt. 
Operationsdagen var också välorganiserad o mycket trevligt 
bemötande av alla. Speciellt vid uppvaknandet ger jag fulla 
poäng till Elina Rauhala och Mirja Vallius som skötte om mig. 
Jag vet att det är deras jobb, men ett jobb kan skötas på många 
sätt. Dessa gjorde det exemplariskt o mänskligt. Bra och kvick 
humor var det som gällde. Riktigt roligt faktiskt. Även övrig 
personal som gick omkring där var glada, frågade hur man 
mår, trevliga osv. Även min läkare X.X skall ha ett stort tack. 
Lyssnade o förklarade allting riktigt bra. Ett mycket fint bemö-
tande av alla. Jag uppskattar stort denna mänsklighet hos alla 
som skötte om mig. Lova att föra fram denna respons till dessa 
människor. Det är de alla värda!! Tack. 

• Lapselle sattui tapaturma lauantai-iltana, löi kasvonsa ja taka-
raivonsa kaatuessaan kylpyhuoneessa. Lapsen isä yritti soittaa 
5-6 kertaa reilun tunnin ajan kysyäkseen mahd. kontrolli-
käynnin tarpeellisuutta ja hoito-ohjeita - mutta puheluihin 
ei vastattu lainkaan! Toivottavasti meille ei tule enää tarvetta 
ensiapuun, mutta jos tulee niin todennäköisesti emme enää 
yritä soittaa vaan tulemme suoraan ensiapuun tai soitamme 
ambulanssin.

• Lämpimät kiitokset hyvästä hoidosta! Voimia ja siunausta vaa-
tivaan työhönne.

• Jouduin CCU:lta vielä sydänosastolle Y1B

• Nieluni olivat turvonneet marraskuun alussa ja ääneni oli 
hyvin matala vaikkakin kuultava. 4.11.2014 kello 8.32 (kest. 
8.37) soitin päivystykseen, jossa mies työntekijä vastasi. Hä-
nelle tuli asiakas ja hän sanoi soittavansa minulle pian. En 
kuullut hänestä mitään, joten kello 9.20 (kest. -> 9.31) soitin 
päivystykseen, jossa vastasi naistyöntekijä. Hän ei kuunnellut 
minua vaan keskittyi johonkin muuhun kokoajan. Puhelun 
lopuksi hän suuttui ja sanoi, että mennä vain laboratorioon. 
En ehtinyt saada kaikkiin kysymyksiini vastausta. 

• Ainahan leikkaukseen joutuu odottamaan äkillisissäkin tap-
auksissa, mutta kirurgia on varmaan liian vähän, puute aina-
kin on.

• Kaikin puolin hoitokokemus oli miellyttävä. Sen huomion 
tein, että aika julmaa laittaa gyn.potilaat samalle osastol-
le synnyttäneiden kanssa, ottaen huomioon, että gyn. oper. 
saatetaan selvitellä lapsettomuutta tai taustalla voi olla kes-
kenmeno... Omakohtaisesti tällä hoitokerralla ei ollut isoa 
menettämisen tuskaa, mutta taaksepäin katsoen en olisi ehkä 
henkisesti itse kestänyt ensimmäisellä kertaa ollessani, kun 
iso suru lapsen menettämisestä. Lämmin kiitos kaikille minua 
hoitaneille lääkäreille (sekä ti aamuna päivystäneelle että mi-
nut leikanneelle X:lle  ja F:lle) sekä erityisesti gynekologian 
polin hoitajalla, jonka nimeä en valitettavasti muista. Ps. myös 
ma vastaanottanut terv.keskuslääkäri on kiitoksensa ansain-
nut.

• Myös osaston laitosapulaiset ja siistijät olivat ystävällisiä.

• Eipä lisättävää, arvosana kertonee kaiken

• Keskiarvoa laskee leikkauksen jälkeinen toiminta Heräämössä 
minua ei hoitanut oikeastaan kukaan itse seurasin tippapul-
loa ja monitorista arvoja. Ensinnäkin koin ahdistavaksi tuloni 
leikkauksesta heräämöön kun siellä oleva hoitaja X alkasi paa-
saamaan kuinka väsynyt hän ja opettanut jotain tyttöä koko 
päivän (siis salista tulevalle hoitajalle) sanoi ettei ehdi minua 
nyt huomioida kun on vieressä oleva mies vailla hoitoa ollut 
kauan aikaa. Ymmärrän että leikkaukset saattavat venyä ja sil-
lehän ei voi mitään.Tulin sairaalaan klo 10.45 ja pääsin pois 
klo 17.30 ruuatta olin ollut edellisestä illasta saakka, elikkä 
ravinnotta 18 tuntia ennekuin sain kahvia. Olen ollut useam-
massa leikkauksessa sairaalassanne ja näin ala-arvoista koh-
telua en hoitajilta ole aikaisemmin saanut. Oikeastaan kaikki 
päiväkirurgian hoitajat olivat epäystävällisiä. Leikkaustiimille 
suurkiitokset lääkäri X + tiimi teitte hyvää työtä.

• Läkaren oförberedd och 15 min försenad eftersom han stod i 
mottagningen och såg på TV till sköterskan frågade vad han 
gjorde.

• Över 4 timmar för att få komma till läkare är lång tid. Inn-
an jag fått svar på prov och allt var klart hade det gått 5, 45 
timmar. Skötaren tog crp kl.12.00. Kl.15.15 sa läkaren att vi 
borde kolla crp. Han hade tydligen inte läst uppgifterna sköta-
ren dokumenterat. Nonchalans? Läkaren kunde ingen svenska 
och även om jag accepterade att gå till en finsk läkare för att 
få någonslags hjälp, upplevde jag att han inte förstod och jag 
kunde inte förklara tillräckligt bra, trots allt. Skötarna var un-
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derbara, duktiga, vänliga och gjorde allt på bästa sätt. Övrig 
upplevelse av besöket deprimerande.

• Olin äitinä päivystyksessä tyttäreni kanssa auto-onnettomuu-
den jälkeen. Olin omaisena samassa paikassa myös 2 kk sitten. 
Nyt positiivista oli, että hoitaja kävi odotuskäytävällä välillä 
katsomassa miten potilaat jaksoivat odottaa!! Tyttäreni oli on-
nettomuudesta hyvin järkyttynyt psyykkisesti ja tämä otettiin 
hyvin huomioon! Hän pääsi heti psyk.sairaanhoitaja kanssa 
juttelemaan,tämä auttoi paljon! Fyysisiä vammoja ei tullut on-
neksi mutta henkinen kolaus oli pahempi!Ja tämä huomioiti-
in hienosti pkl:lla! Siitä suuret kiitokset hoitajille jotka olivat 
vuorossa 16-17.12 välisenä yönä ja vartijalle myös!! KIITOS ja 
rauhallista joulunaikaa teille!

• Det vänliga och professionella bemötandet gjorde sjukhusupp-
levelsen till något positivt, fastän det normalt inte är något 
positivt att behöva opereras!

• Läkare o. skötare bemötte oss väl o. förklarade tydlig o klart 
situationen steg för steg.

• Kuuden tunnin odotus päiv.pol 3.6. Lääkäreiltä epäasiallista 
puhetta (joko paranet tai et parane!!)

• Erityiskiitos X.X:lle. Hän kohtelee potilastaan empaattisesti. 
Kiitos sydänasemalle, leikkausosastolle, vuodeosasto A3:lle

• Potilasta ei hoideta oireiden mukaan!!!! Eikä huomioida poti-
lasta ”kokonaisuutena”.

• Koittakaa nyt hiukan alkaa ajattelemaan miten Vaasan ulk-
opuolisten potilaiden hoito voisi nopeutua. Täällä maalla 
liikkuu niin paljon kauhujuttuja teidän päivystyksestä, ikävä 
kyllä, ne tulee todeksi todettua kun itse joutuu koneistonne 
rattaisiin. Ottakaa huomioon, että potilas on jo käynyt omas-
sa tk:n päivystyksessä, lääkärireissu on voinut alkaa jo useita 
tunteja aiemmin. 

• Synnyttäneiden vuodeosastolla tulisi olla perhehuoneita 
joihin ainakin esikoisen saaneet äiti ja isä yhdessä voivat ma-
joittua. Esikoisen kohdalla kaikki on uutta ja äiti jätetään yk-
sin vieraan äidin kanssa samaan huoneeseen opettelemaan 
vauvan hoitoa. Myös wc ja suihku tulisi olla jokaisessa huo-
neessa mikä helpottaisi äitiä erittäin paljon. Kokonaisuuteni 
koin vuodeosastolla ajan todella ahdistavaksi edellä mainituis-
ta syistä, tuoreena äitinä koin että minut jätettiin ihan yksin. 
Kun osastolle otetaan harjoittelijoita tulisi heidän osata suo-
men kieltä, nyt harjoittelija ei osannut kommunikoida kans-
samme juuri ollenkaan, ainakaan hän ei ymmärtänyt mitään 
mitä kysyimme. 

• Sängarna samt madrasserna borde bytas ut, t.ex. med elek-
triska sängar kunde en sectiomamma lättare själv ändra ställ-
ning samt komma upp ur sängen. Fler bekväma stolar/fåtöljer 
som är amningsvänliga borde inköpas, ifall man vill sitta och 
amma. 

• Potilaan aikana tulisi hoitajien puhua keskenään potilaan äi-
dinkieltä (päivystyksessä)

• Nyopererade vill ha lugn och ro! Eget rum! Passar inte i ett 
rum med 4-5 andra som inte har ro dag eller natt.

• Skyltningarna kunde vara större, när man kommer på mor-
gonen och det är mörkt, så är det inte så lätt att hitta rätt hus

• Mera information om grå starr hos barn och mera kunskap 
om vem föräldrar kan kontakta när de fått beskedet. Bättre 
social kompetens för att möta föräldrar i chock.

• I företagsvärlden har man en exitintervju. Det skulle vara 
bra att ha en diskussion med patienten förrän patienten blir 
hemskickad, vad har blivit gjort, prognoser, vad ska patienten 
göra, ge en känsla av omtänksamhet.

• Ändra inte på vården för oss åldringar.

• Ens na goda kex skulle ha varit kul. O int bara någon tråkig 
degestivekex.

• Svenskspråkiga patienter skulle få skriftliga uppg. på sitt mo-
dersmål.

• En ollut täysin tyytyväinen lääkärin käytökseen.

• Erbjud inte en tjänst som absolut inte fungerar!

• Väntrummet vid nya akuten; stolarna i väntrummet obekvä-
ma

• Kotiin lähtiessäni oli hieman vaikeuksia saada vaatteita päälle 
koska, päällimmäinen side oli todella paksu.

• Luottamuspula lääkäriin on hoidettava tarjoamalla toista 
lääkäriä tai toista sairaalaa. Luottamuspulaan on suhtaudut-
tava vakavasti. 

• Lyssna på den blivande modern, läs mödrakortet och ta till er 
den info som står där.                                  

• Kommunikationen kunde varit bättre om läkaren förstått 
svenska. Även om jag talar finska själv var jag otrygg med att 
allt kanske inte gick fram så skötaren tolkade genom att jag 
ville säkerställa mig att läkaren förstod. Ge bättre anvisningar 
om sårskötsel så man kan undvika infektioner. 

• Tietojärjestelmä kuntoon, niin että hänet olisi siirretty seuraa-
valle vapaalle suomenkieliselle lääkärille. EIKÄ UUSI POTILAS. 
Koulutusta lääkäreille koneenkäytössä, ettei tiedot katoa, vaik-
ka joutuu em tapaisesti potilasta siirtämään toiselle lääkärille.

• Vastaan ottavan henkilökunnan osaavuus/tarkkanäköisyys 
aivoinfarktiepäilyssä ja hoidon nopeutus kyseisessä tilantees-
sa. Tällä kertaa onneksi kaikki kääntyi parhaaseen päin, mut-
ta mitä jos ei olisi käynytkään hyvin?????

• Fortsätt med jobba med sammarbetet mellan oss patienter och 
läkare och var personal!

• En del av sköterskorna borde vidareutveckla sina kunskaper 
i urologisk behandling. Det borde inte få vara så att den be-
handlande sköterskan känner sig tvungen att gå och hämta 
en annan sköterska för att kunna genomföra behandlingen.

• Tarpeeksi resursseja puhelinneuvontaan - jos asiakkaita keho-
tetaan ensin soittamaan, olisi palvelun toimittava...toki ym-
märrämme, että on kiirettä, mutta palvelu, joka ei toimi on 
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hyödytön eikä sitä tulisi tarjota lainkaan.

• Pyjamien sopivuus paremmaksi.

• Parantakaa asiakaspalvelua. Ymmärrän kiireen, mutta ei näin 
voi palvella asiakkaita. Pyysin jälkimmäiseltä työntekijältä ni-
meä (palautteen antamisen takia), jota hän ei suostunut kerto-
maan. Mielestäni minun kuuluisi tietää kelle puhun.

• Enämpi kontaktia hoitajiin lisää ei olisi pahitteeksi.

• Olkaa ihmisiä ihmisille! Ja huomioikaa ne pienetkin potilaat! 
Kohta teillä ei ole pieniä potilaita ollenkaan!!! Ja muistakaa 
antaa aikaa ja olla vasta heränneen lapsen rauhassa omalla 
paikalla ja herätä omassa rauhassa ja syödä sämpylän ja jät-
skin rauhassa! Pieni asia teille, iso asia sille pienelle sairaalle 
lapselle.

• Potilas voisi ostaa itselleen sairaalassaolon aikana palveluita 
esim. ulkopuolisilta yrittäjiltä: hierontaa, parturi/kosmeto-
logi, tms. hoitoja. Yhteiset jumppahetket osaksi päivärytmiä 
osastolla!

• God Jul o. stort tack önsk. L:s anhöriga.

• Ei makuuteta infektiopotilasta päiv. os.

• Täytyisi tutustua tai tutkia potilasta sen verran, että tietää mi-
stä on kyse, jos potilas ei osaa itse asiaa selventää. Tätä varten-
han on asiantuntijoita ja ammattilaisia. Potilaan ei varmasti 
tarvitse itse osata hoitaa itseään.

• Lääkäri käyttää valtaansa väärin, määrää ja poistaa lääkkeitä 
potilaalle juttelematta asiasta ensin potilaan kanssa.  

• Opetelkaa viestittämään paremmin, ettei asiakkaan tarvi tur-
haa juosta tapaamiseen jota ei olekaan. -Hoitajat sais kuun-
nella paremmin mitä potilas sanoo. Eikä puhua ristiin esim. 
toinen sanoo toista toinen toista. Luota ny siinä sit hoitajiinkin.

• Pidän hyvänä, että tieto tulevista hoidoista tulee potilaalle 
etukäteen, kuten nyt sainkin.

• Allting har varit bra, inga utvecklingsförslag 

”Läkare och skötare bemötte 
oss väl och förklarade tydligt och 

klart situationen steg 
för steg.”
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