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SAMMANDRAG AV PLANENS UPPFÖLJNING OCH 

UPPDATERING FÖR ÅREN 2015-2016 
 

 

Vid uppföljning för åren 2015-2016 av Vasa sjukvårdsdistrikts plan för anordnande 

av hälso- och sjukvård (2013-2016), konstaterades att den till stora delar ha efterföljts. 

Planens styrgrupp noterade flera av de åtgärdsförslag som fastslagits i planen inte har 

verkställts under den innevarande planperioden, pga. att de till sin omfattning är stora 

och mer långsiktiga utvecklingsmål. Till denna uppdatering gjord för åren 2015-2016 

har bifogats en sammanfattning för de flesta delområden, sammanställd av 

ordförandena i respektive arbetsgrupp. I sammanfattningen framkommer en översikt 

och nulägeskartläggning över respektive delområde.  

 

Styrgruppen har noterat att planen bättre kunde fungera som styrinstrument i 

kommunerna på såväl tjänstemanna- som politisk nivå. Planens syfte borde vara att 

stöda kommunerna i deras planering av hälsovårdstjänsterna. I planen borde tas bättre 

fasta på den kommande reformen av social- och hälsovården. Planen kunde vara ett 

instrument för en frivillig sote-integrering i regionen, speciellt med tanke på 

anordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster inom vilka socialvården idag har en 

betydande roll, bl.a. äldreomsorgs- samt mental- och missbrukarvårdstjänster. I den 

uppdaterade Socialvårdslagen (30.12.2014/1301) eftersträvas ett bättre samarbete 

mellan socialvården och övriga myndigheter och aktörer. Socialvårdslagen förpliktar 

till samarbete och gemensam planering kring anordnandet av klientens/patientens 

social- och hälsovårdstjänster. Kommunerna uppmanas att flytta tyngdpunkten mot 

förebyggande tjänster med låg tröskel och att tydligt informera sina invånare om var 

man kan söka hjälp och tjänster. 

 

Styrgruppen betonar gemensam planering och gemensamma målsättningar inom 

distriktet för verkställande av den akutgeriatriska rehabiliteringen. Även det fortsatta 

arbetet för ”Sote ICT” och att de patientdatasystem som är i bruk i distriktet 

kommunicerar med varandra med stöd av befintliga gränssnitt lyfts fram som viktiga 

utvecklingsmål. Uppföljningen av planen borde i fortsättningen bättre ta fasta på att 

utvärdera hur planerade åtgärder har verkställts.  

 

Uppdateringen för åren 2015-2016 av Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuners 

plan för ordnande av hälso- och sjukvård (2013 – 2016), har behandlats av 

sjukvårddistriktets planeringsdelegation 4.12.2015 (§ 4). Planeringsdelegationen 

konstaterade att planen i huvudsak har fullföljts, men att alla åtgärder i planen inte har 

hunnit förverkligas under den aktuella perioden. Det av planeringsdelegationen givna 

utlåtandet med beslut om ändringar godkändes av sjukvårdsdistriktets styrelse 

4.3.2016 (§ 22). De av styrelsen godkända ändringarna har korrigerats i planen och 

förts vidare för slutlig behandling till sjukvårdsdistriktets fullmäktige 6.6.2016 .  
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1. INLEDNING 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (34 §) ska kommuner som hör till samma 

sjukvårdsdistrikt (här Vasa sjukvårdsdistrikt) utarbeta en gemensam plan för ordnande 

av hälso- och sjukvård. Planen utarbetas för en fullmäktigeperiod, man följer upp hur 

den utfaller och vid behov görs uppdateringar. Vid stiftandet av hälso- och 

sjukvårdslagen har man avsett att en plan för ordnande av hälso- och sjukvård 

utarbetas första gången för den fullmäktigeperiod som inleds år 2013. Uppgörandet av 

planen sköts av sjukvårdsdistriktens medlemskommuner, men kommunernas 

samkommuner för hälsovårdscentraler och samarbetsområden ska förhandla med 

sjukvårdsdistriktet vid uppgörandet av planen. Enligt lagen ska planen utgå från 

uppföljningsuppgifter om befolkningens hälsa och servicebehov. Sjukvårdsdistriktets 

uppgift är att samordna specialsjukvårdens tjänster enligt befolkningens och 

primärvårdens behov så att hela hälso- och sjukvården bildar en fungerande helhet. 

Planen om ordnande av hälso- och sjukvård ska godkännas av en kvalificerad 

majoritet i fullmäktige för sjukvårdsdistriktets samkommun. Planen grundar sig på 

hälso- och sjukvårdslagen 30.12.2010/1326, Statsrådets förordning om plan för 

ordnande av hälso- och sjukvård och avtal om ordnande av specialiserad sjukvård 

337/2011 och Kommunförbundets cirkulär 21/80/11. 

 

Principerna vid uppsättandet av planen i Vasa sjukvårdsdistrikt 

 

I Vasa sjukvårdsdistrikt tillsattes en styrgrupp för planen om ordnande av hälso- och 

sjukvård. Styrgruppens sammansättning framgår av bilaga 1. Styrgruppens uppgift var 

att: 1) besluta hur omfattande och för vilka delområden planen uppgörs och samtidigt 

beakta gällande förordningar 2) bilda arbetsgrupper för planeringen av tjänsterna 

inom dessa delområden 3) ge anvisningar till arbetsgrupperna och följa upp hur 

arbetet fortskrider 4) ansvara för att arbetet med att göra upp planen slutförs. 

 

I styrgruppen fattades beslut om planens uppbyggnad och om att den ska göras för 

följande delområden i Vasa sjukvårdsdistrikt: 1. Prehospital vård, jourtjänster och 

socialjour, 2. Stödtjänster inom sjukvården (röntgen-, laboratorie- och 

läkemedelsförsörjningstjänster), 3. Främjande av hälsa, 4. Samarbetet mellan 

specialsjukvården, primärvården och socialväsendet (servicekedjor) med undantag av 

missbrukar- och mentalvårdsarbete och äldrevård, 5. Medicinsk rehabilitering, 6. 

Datasystem, 7. Äldreomsorg och 8. Missbrukar- och mentalvårdsarbete.  

 

Gruppernas ordförande utsågs huvudsakligen bland representanter för primärvården 

eller kommunernas socialvård. Delområdenas ordförande har utnämnt undergrupper 

och ansvarat för att delplanerna framskrider enligt den tidtabell som styrgruppen har 

fastställt. I samtliga grupper har en del av medlemmarna representerat 

specialsjukvården. Arbetsgruppernas sammansättning framgår av bilaga 2. 

 

I Vasa sjukvårdsdistrikts plan beslöts att man för varje delområde presenterar 

uppföljningsuppgifter om befolkningens hälsa och behov av tjänster, nuläge och plan 

för åren 2013-2016 samt de viktigaste utvecklingsmålen under planperioden. 

Styrgruppen har sammanställt delområdenas planer till en gemensam plan. 

 

Det kan konstateras att omfattande uppföljningsuppgifter om befolkningens hälsa och 

behov av tjänster fortfarande är bristfälliga. Den regionala hälso- och 
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välfärdsundersökningen (ATH) som gjordes i distriktet under hösten 2012 ger klart 

mera information som stöd för beslutsfattandet. Undersökningen ger uppgifter om hur 

människorna i distriktet upplever sitt eget välmående och hur väl serviceutbudet fyller 

behoven. 

 

Statsministrarna Katainens och Stubbs regeringar lyckades inte genomföra en reform 

av social- och hälsovårdens strukturer och finansiering under riksdagsperioden 2011 – 

2015 trots flera försök. Det sista förslaget förföll i utskottsbehandlingen i riksdagen på 

grund av grundlagsstridigheter strax före upplösningen av riksdagen i mars 2015. De 

gjorda utredningarna och linjedragningarna i riksdagens grundlagsutskott utgör en bra 

grund för sammanställningen av ett nytt förslag gällande strukturerna. 

 

Statsminister Juha Sipiläs regering gjorde i sitt regeringsprogram det strategiska valet 

att social- och hälsovårdens strukturer byggs upp enligt den så kallade 

landskapsmodellen. Beslutet innebär att alla funktioner inom social- och hälsovård 

(sote) tas bort från primärkommunerna och placeras i en regional organisation. Den 

regionala organisationen skall få ett med direkta val vald politiskt styre. 

Finansieringen av organisationens verksamhet har ännu inte klarlagts och torde kräva 

ett omfattande arbete eftersom primärkommunernas ekonomiska förutsättningar också 

ändrar när över hälften av uppgifterna ekonomiskt sett tas bort. 

 

Landets regering har aviserat att strukturförändringarna inom sote är en av de 

strategiska huvudmålsättningarna i syfte att trygga jämlik service och råda bukt på 

den offentliga ekonomins underskott. Planeringen av regionala lösningar bör därför 

utgå i från att reformerna verkställs under riksdagsperioden 2015 – 2019. 
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2. VASA SJUKVÅRDSDISTRIKTS OMRÅDE OCH 

BEFOLKNING 

2.1 Strukturer 

 

I distriktet finns fyra samarbetsområden för social- och hälsovården, och majoriteten 

av dem fungerar utgående från en värdkommunmodell. Flera kommuner i distriktet 

har beslutat att i stället för kommunsammanslagningar gå inför att effektivera och 

utveckla de tjänster som tillhandahålls inom social- och hälsovården genom att grunda 

samarbetsområden. Samarbetsområden har grundats i enlighet med de mål som 

fastställdes i ramlagen om kommun- och servicestrukturer för att de social- och 

hälsovårdstjänster som tillhandahålls och utvecklas bättre ska motsvara 

kommuninvånarnas servicebehov samt vara kundorienterade och effektfulla. 

Därutöver strävar samarbetsområdena efter att intensifiera samarbetet mellan social- 

och hälsovården genom att stärka basservicen.  

 

Enligt Kommunförbundets statistik daterat 31.12.2014 var befolkningsmängden inom 

Vasa sjukvårdsdistrikt 169 652, invånarantalet fördelades enligt samarbetsområden 

enligt följande: 

Samarbetsområdet Vasa–Laihela     75 033 inv. 

Kust-Österbottens samkommun för soc.- och primärhälsovård (K5) 25 350 inv. 

Jakobstad – Pedersöre – Larsmo – Nykarleby (K4)   43 277 inv. 

Korsholm - Vörå (K2)       25 992 inv. 

 

Samarbetsområdet Vasa–Laihela inrymmer alla primärvårdstjänster – 

(läkarmottagningar, rådgivningsverksamhet, tandvård, hemsjukvård och anstaltsvård, 

rehabiliteringsservice och stödtjänster inom hälsovården) samt inom socialservicen: 

familjerådgivning, ungdomsstationen Klaara, missbrukarvård, socialjouren och de 

tjänster som tillhandahålls av socialombudsmän. Därutöver har man avtalat om 

ordnande av företagshälsovård och miljöhälsovård.  

 

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård eller det s.k. 

K5-området (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes) tillhandahåller 

primärvårdstjänster för sina medlemskommuner. Dessutom har samkommunen till 

uppgift att i enlighet med socialvårdslagen (710/82) tillhandahålla socialvårdstjänster 

för Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Samkommunen har också till uppgift att 

tillhandahålla socialvårdstjänster i nära anslutning till primärvården för Kaskö. 

Samkommunen tillhandahåller inte barndagvård. Samkommunen K5 fungerar i 

enlighet med en beställar-utförarmodell. 

 

Det samarbetsområde som Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby har 

grundat (den s.k. K4-regionen) har en gemensam social- och hälsovårdsnämnd, som 

i enlighet med lagstiftningen om social- och hälsovården innehar ett 

myndighetsansvar för social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsnämnden sköter 

utgående från samarbetsavtalet om denna uppgift för värdkommunen Jakobstad och 

avtalskommunerna Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Den gemensamma social- och 

hälsovårdsnämnden fattar beslut för avtalskommunerna i ärenden som anknyter till 

ordnande av folkhälsoarbete, miljövård och socialvård (med undantag av 



 8 

barndagvård) samt av specialiserad sjukvård som tillhandahålls inom det tidigare 

Malmska hälso- och sjukvårdsområdet.  

 

Därutöver har Korsholm och Vörå (den s.k. K2-regionen) grundat ett 

samarbetsområde för hälsovården. Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm 

och Vörå tillhandahåller primärvårdstjänster för bägge kommuner, men 

läkarmottagningar och rådgivningsverksamhet, anstaltsvård, hemsjukvård och 

tandvård samt i Vörå kommun. Företagshälsovården tillhandahålls av Vasa regionala 

företagshälsovård. Socialvårdstjänster tillhandahålls av bägge kommuner. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun har fungerat i sin nuvarande form från år 

1991. Samkommunen består av 13 medlemskommuner. Invånarantalet i 

sjukvårdsdistriktet uppgick 31.12.2014 till 169 652 invånare. Av invånarna var 76 946 

finskspråkiga, 86 934 svenskspråkiga, 11 804 hade något annat språk.  

 

Vasa sjukvårdsdistrikt har två sjukhusenheter som administrativt utgör en del av Vasa 

centralsjukhus: centralsjukhusets stamenhet i Sandviken och den psykiatriska enheten 

i Roparnäs. Vården på sjukhuset är indelat i tre klinikgrupper som erbjuder 

patientvård: en medicinsk, operativ och psykiatrisk klinikgrupp. De övriga 

verksamhetsenheterna, som innefattar förvaltning, försörjning och medicinsk service, 

fungerar som interna serviceproducenter. 

 

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts personalrapport för år 2013 uppgick antalet anställda år 

2013 till 2 384 stycken, varav 76 % hade en fastsanställning. Vid utgången av år 2013 

hade 53 % av personalen finska som modersmål och 45 % svenska som modersmål. 2 

% av personalen hade något annat språk som modersmål. 
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Figur 1. Antal invånare/ 1000 invånare med annat modersmål än de inhemska språken. Källa: THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

 
Figur 2. Andelen mottagna flyktingar / 100 000 inv. i olika sjukvårdsdistrikt. Källa: THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015.  
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Figur 3. Mottagna flyktingar/100 000 invånare kommunvis. Kaskö och Laihela saknas. Källa: THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

Under år 2015 var antalet kvotflyktingar och asylsökande med beviljade 

uppehållstillstånd som placerades till kommunerna via Österbottens NTM central 223 

st. Vidare flyttade 125 personer till områdets kommuner frivilligt och på eget initiativ 

från mottagningscentraler eller genom familjeåterförening. Sammanlagt placerades 

således 348 flyktingar till kommunerna på Österbottens NTM- centrals område under 

år 2015. I Österbotten finns det kapacitet att inkvartera ca 1900 asylsökande (Maj, 

2016), men antalet inkvarterade varierar dagligen (Källa: Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Österbotten).  
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2.2. Socioekonomiska strukturer   

 
Figur 4. Ekonomiska försörjningskvoten i olika sjukvårdsdistrikt. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken 

Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

Den ekonomiska försörjningskvoten eller försörjningskvoten, anger antalet personer 

utanför arbetskraften och arbetslösa per hundra sysselsatta. Den ekonomiska 

försörjningskvoten beskriver nationalekonomins bärkraft bättre än den demografiska 

försörjningskvoten, eftersom arbetande och arbetslösa medräknas. Därigenom kan den 

ekonomiska försörjningskvoten och sysselsättningen (sysselsättningsgraden) granskas 

parallellt. 

 

 
Figur 5. Sysselsättningsgraden i olika sjukvårdsdistrikt. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi 

2005-2015.  
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Figur 6. Jämförelse av arbetslöshetsgraden mellan olika sjukvårdsdistrikt. Källa: THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

 

 
Figur 7. Mått på utbildningsnivån i olika sjukvårdsdistrikt. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi 

2005-2015.  
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Figur 8. Skatteinkomster, euro/invånare i olika sjukvårdsdistrikt. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken 

Sotkanet.fi 2005-2015. 

Figur 9. Medelålder för pensionering i olika sjukvårdsdistrikt. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken 

Sotkanet.fi 2005-2015. 
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2.3. Befolkningsmängden och dess utveckling 

 
 

 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Vsvd 169 652 176 739 181 511 185 476 188 593 191 100 

Kaskö 1 324 1 342 1 355 1 366 1 364 1 352 

Korsnäs 2 219 2 368 2 456 2 537 2 595 2 640 

Kristinestad 6 845 6 472 6 297 6 160 6 021 5 868 

Laihela 8 068 8 546 8 836 9 045 9 197 9 312 

Larsmo 5 107 5 682 6 060 6 401 6 704 6 980 

Malax 5 573 5 827 5 976 6 093 6 175 6 246 

Korsholm 19 287 21 176 22 267 23 091 23 703 24 193 

Närpes 9 389 9 425 9 524 9 618 9 684 9 732 

Pedersöre 11 060 11 566 11 887 12 153 12 363 12 526 

Jakobstad 19 577 19 577 19 805 19 896 19 966 20 007 

Nykarleby 7 533 7 846 8 059 8 227 8 358 8 462 

Vasa 66 965 69 803 71 859 73 667 75 182 76 450 

Vörå 6 705 6 993 7 130 7 222 7 281 7 332 

Tabell 1. Befolkningsmängden inom Vsvd år 2014 och befolkningsprognos kommunvis åren 2020 – 2040. Källa: 

Statistikcentralen. 

 

 2014 2020 2030 2040 

Kaskö 74,0 114,7 150,2 154,6 

Korsnäs 68,0 75,4 78,2 74,3 

Kristinestad 74,9 94,8 114,2 108,5 

Laihela 67,7 75,5 78,0 75,2 

Larsmo 75,3 78,2 79,6 80,9 

Malax 70,3 76,4 77,2 76,9 

Korsholm 65,8 72,1 75,9 77,1 

Närpes 71,5 77,9 82,1 80,4 

Pedersöre  68,2 74,9 79,6 77,7 

Jakobstad 66,4 72,9 77,8 78,3 

Nykarleby 68,4 78,8 79,3 77,3 

Vasa 52,7 57,0 59,4 58,5 

Vörå 69,4 77,7 84,7 85,0 

 

Vsvd 

 

62,0 

 

68,8 

 

72,2 

 

71,3 

Tabell 2. Det demografiska försörjningsförhållandet 2014 och prognos åren 2020-2040 inom Vsvd. Källa THL, 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015.  
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2.4. Demografi 

 

 Totalt 0-6 7-14 15-64 65-74 75-84 85- 

Vsvd 169 652 14226 15218 104723 18966 11262 5257 

Hela landet 5471753 423283 473325 3483757 615487 341040 134040 

Tabell 3. Befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt enligt åldersgrupper år 2014. Källa: Statistikcentralen. 

 

 
 0-6 7-14 15-64 65-74 75-84 85- 

Vsvd 8,4 9 61,7 11,2 6,6 3,1 

Hela landet 7,7 8,7 63,7 11,2 6,2 2,4 

Tabell 4. Olika åldersgruppers procentuella andel av befolkningen 2014. Källa: THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

Den demografiska försörjningskvoten 

Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer i åldrarna under 15 

år samt 65 år och över som det finns per 100 personer i arbetsför ålder, dvs. 15-64 

år. Ju större antal barn och/eller pensionärer, desto högre är försörjningskvoten. 

Den demografiska försörjningskvoten för hela landet var i slutet av år 2014, 57,1. 

Senast har den demografiska försörjningskvoten varit högre än detta år 1964. Under 

Finlands självständighet har den demografiska försörjningskvoten varit som högst 

år 1917 (67,6) och som lägst år 1984 (46,7). 

Den demografiska försörjningskvoten i Vasa sjukvårdsdistrikt är stigande och är 

något högre än i hela landet totalt. En stigande försörjningskvot visar på en åldrande 

befolkning inom Vasa sjukvårdsdistrikt. 

 
Figur 10. Den demografiska försörjningskvoten i Vasa sjukvårdsdistrikt jämfört med hela landet. Källa: THL, 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 
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2.5. Befolkningens hälsotillstånd  

 

Figur 11. Utvecklingen inom Vsvd av de sju största sjukdomarna som ger rätt till specialersättningsgill 

läkemedelsbehandling. För var och en av dem har förekomsten räknats ut och ställts i relation till medelvärdet för 

hela landet. Slutligen anges medelvärdet för dessa sju index. Källa: Kelasto-raportit | Kela / tilastoryhmä / 

tilastot@kela.fi / NIT083A. 

 

 

 
Figur 12. Förlorade levnadsår (PYLL) i åldrarna 0 - 80 år/100 000 invånare. Källa: THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015.  

 

PYLL-indexet 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 finländarnas förväntade livslängd är cirka 80 år. Dödligheten anses vara 

en av de mest tillförlitliga indikatorerna för befolkningens hälsotillstånd i synnerhet i 

internationella jämförelser. I PYLL-indexet betonas i synnerhet sådana hälso- och 

välfärdsproblem som ökar risken för dödsfall i de yngre åldersgrupperna. 
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Förekomsten av de flesta sjukdomar varierar mycket mellan olika åldersgrupper, 

vilket innebär att åldersstrukturen i en region har stor inverkan på sjuklighetsnivån. 

Det åldersstandardiserade indexet beskriver den del av skillnaderna mellan områdena 

som inte beror på att åldersstrukturerna ser olika ut. Det icke-åldersstandardiserade 

indexet speglar i sin tur bättre regionens sjuklighetsbörda och till exempel det 

servicebehov som sjuklighetsbördan ger upphov till i jämförelse med nivån i hela 

landet. De flesta sjukfrekvensindex i denna plan presenteras som 

åldersstandardiserade index. 

 

 
Figur 13. FPA:s sjuklighetsindex, åldersstandardiserat, kommunvis. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken 

Sotkanet.fi 2005-2015. 
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Figur 14. THL:s sjuklighetsindex, åldersstandardiserat, kommunvis. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken 

SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

 
Figur 15. Cancerindex, åldersstandardiserat, kommunvis. Inget data tillgängligt för Kaskö o. Kristinestad. Källa: 

THL, Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet 2005 – 2013. 
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Figur 16. Index för kranskärlsjukdomar, åldersstandardiserat, kommunvis. Inget data tillgängligt för Kaskö o. 

Kristinestad. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

 
Figur 17. Index för cerebrovaskulära sjukdomar, åldersstandardiserat, kommunvis. Inga data tillgängligt för Kaskö 

o. Kristinestad. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet 2005 – 2013. 
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Figur 18. Index för sjukdomar i muskuloskeletala systemet, åldersstandardiserat, kommunvis. Inga data tillgängligt 

för Kaskö o. Kristinestad. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

 
Figur 19. Index för mental hälsa, åldersstandardiserat, kommunvis. Inget data tillgängligt för Kaskö o. 

Kristinestad. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet 2005 – 2013. 
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Figur 20. Index för olycksfall, åldersstandardiserat, kommunvis. Inget data tillgängligt för Kaskö o. Kristinestad. 

Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

 
Figur 21. Index för demens, åldersstandardiserat, kommunvis. Inget data tillgängligt för Kaskö o. Kristinestad. 

Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet 2005 – 2013. 
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är specifika för den aktuella sjukdomsgruppen och de enda jämförbara uppgifterna 

som kan erhållas ur registren över svåra minnessjukdomar. Till exempel beskriver inte 

vårdanmälningsinformationen inom den specialiserade sjukvården (HILMO) på ett 

täckande sätt hur allmänt förekommande minnessjukdomar är. Demenssjukligheten är 

starkt åldersbunden, vilket innebär att åldersstrukturen i regionen påverkar 

sjuklighetsnivån. Det åldersstandardiserade indexet beskriver den del av skillnaderna 

mellan områdena som inte beror på att åldersstrukturerna ser olika ut. Det icke-

åldersstandardiserade indexet speglar i sin tur bättre regionens sjuklighetsbörda på 

grund av demenssjukligheten och till exempel det servicebehov som 

sjuklighetsbördan ger upphov till i jämförelse med nivån i hela landet. 

 

 
Figur 22. Invalidpensionstagare, % -andelen av 16–64-åringar i olika sjukvårdsdistrikt. Källa: THL, 

Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet 2005-2013. 
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Figur 23. Invalidpensionstagare, %-andelen av 16 – 64-åringar kommunvis. Källa: THL, Statistik- och 

indikatorbanken SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

 
Figur 24. 16–64-åriga mottagare av sjukdagpenning/1000 i samma ålder i olika sjukvårdsdistrikt. 

Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 
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2.6. Användningen av hälso- och sjukvårdstjänster  
 

 2011 2012 2013 2014 

Hela landet 1113 1058 1025 1026 

Jakobstad 571 580 1121 1395 

Kaskö 349 246 476 1589 

Korsholm 826 801 764 777 

Korsnäs 929 966 904 939 

Kristinestad 377 45 1026 1787 

Laihela 1232 525 700 987 

Larsmo 482 504 954 1061 

Malax 964 986 989 938 

Nykarleby 1615 1062 1692 1776 

Närpes 1377 1213 1689 1718 

Pedersöre 539 540 1024 1188 

Vasa 1109 498 649 872 

Vörå 1250 1324 1129 976 
Tabell 5. Läkarbesök på öppen sjukvård inom primärvården totalt / 1 000 invånare. THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hela landet 1304 1306 1310 1397 1395 1459 1518 1536 1559 

Jakobstad 1987 1860 1633 1713 1737 1703 1784 1847 1667 

Kaskö 1326 1246 711 1033 1085 1330 1666 1548 1393 

Korsholm 1207 1236 1214 1331 1279 1396 1526 1571 1600 

Korsnäs 1457 1475 1569 1613 1581 1627 1696 1706 1700 

Kristinestad 1699 1668 699 1131 1403 1555 1583 1328 1371 

Laihela 1331 1368 1387 1405 1380 1497 1604 1646 1773 

Larsmo 1440 1377 1201 1254 1309 1292 1389 1412 1279 

Malax 1378 1367 1444 1526 1521 1507 1571 1672 1813 

Nykarleby 1376 1278 1150 1264 1333 1341 1406 1439 1329 

Närpes 1137 1342 778 978 1038 1238 1412 1167 1230 

Pedersöre 1700 1497 1284 1371 1371 1444 1551 1526 1306 

Vasa 1496 1494 1515 1591 1525 1636 1670 1764 1787 

Vörå 1375 1331 1295 1468 1400 1396 1415 1519 1421 
Tabell 6. Öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården / 1 000 invånare. THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 
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 2011 2012 2013 2014 

Hela landet 983 912 929 978 

Jakobstad 1912 1770 1931 2013 

Kaskö 115 88 272 2829 

Korsholm 1242 1291 1209 1254 

Korsnäs 2756 2511 2367 2320 

Kristinestad 382 16 746 1145 

Laihela 884 287 523 924 

Larsmo 1513 1352 1520 1444 

Malax 2091 1640 1536 1196 

Nykarleby 1482 1085 1778 2113 

Närpes 1594 1271 1629 1502 

Pedersöre 1859 1695 1849 1939 

Vasa 1472 467 698 1069 

Vörå 1507 1601 1529 1588 
Tabell 7. Andra än läkarbesök inom öppen sjukvård inom primärvården totalt / 1 000 invånare. THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hela landet 1477 1450 1424 1455 1409 1385 1364 1285 1320 

Jakobstad 716 738 834 898 1032 980 872 912 823 

Kaskö 1445 1216 1199 1310 1342 1347 901 1157 1101 

Korsholm 1091 1174 1143 1137 1165 1030 1101 1034 1235 

Korsnäs 1467 1527 1315 1186 1135 1213 1310 1342 1178 

Kristinestad 1210 1289 1165 1172 1393 1263 1302 1214 1336 

Laihela 168 1766 1592 1670 1643 1462 1519 1270 1514 

Larsmo 719 758 812 847 970 958 774 822 738 

Malax 1526 1531 1403 1270 1247 1381 1321 1324 1266 

Nykarleby 1230 1309 1291 1327 1354 1411 1343 1274 1288 

Närpes 1472 1334 1330 1391 1527 1537 1456 1547 1478 

Pedersöre 667 798 875 949 1014 1019 879 861 775 

Vasa 1174 1003 1001 1115 1101 1183 1288 1169 1212 

Vörå 1796 1150 1170 1298 1222 1187 1558 1359 2065 
Tabell 8. Alla läkarbesök på dagmottagning inom öppen primärvård / 1 000 invånare. THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

  



 26 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hela landet 372 359 334 322 308 270 267 250 242 

Jakobstad 581 655 550 557 418 477 508 383 458 

Kaskö 535 513 273 302 310 284 175 0 0 

Korsholm 28 32 23 0 0 0 0 0 0 

Korsnäs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kristinestad 769 764 691 654 609 623 670 529 530 

Laihela 2010 433 364 408 339 273 222 179 207 

Larsmo 471 598 483 478 339 399 447 383 386 

Malax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nykarleby 572 670 547 454 474 495 526 460 524 

Närpes 518 538 391 328 328 299 299 253 234 

Pedersöre 508 532 447 484 350 415 447 361 405 

Vasa 528 426 344 304 392 372 329 324 367 

Vörå 0 496 369 277 207 203 160 177 0 
Tabell 9. Jourläkarbesök inom primärvårdens öppenvård under kvällar, nätter, veckoslut och helger / 1 000 

invånare. Källa: THL, Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hela landet 28,4 28,9 29,5 29,9 30,1 29,8 30,1 29,7 29,5 

Jakobstad 26,3 27,3 27,1 28 27,9 28,4 27,6 28,1 27,1 

Kaskö 17,5 16,8 18,1 17 15,3 13,6 16,1 18 18,2 

Korsholm 16,9 18,3 20,1 20 20,3 20,8 21,3 21,9 21,9 

Korsnäs 20,3 20,2 20,7 19,4 18,4 20 19,4 20,4 20,3 

Kristinestad 17,3 18,4 18,7 18 18,8 17 18 18,4 20,4 

Laihela 19,4 21,5 22,4 23,9 25,5 24,6 23,4 23,3 24,7 

Larsmo 19,6 19,9 19,5 19,5 19 19,9 20,1 19 19,3 

Malax 15,7 16,7 17,3 18,3 17,4 18,2 18,4 19,6 18,3 

Nykarleby 21,8 22 23,4 23,2 22,6 22,8 22,3 22,4 21,2 

Närpes 19,1 19 20,3 21,5 19,9 22,7 22,5 18,6 18,5 

Pedersöre 25,5 26,1 26,1 27,7 26,9 27,1 26,6 27,4 26,7 

Vasa 21,1 22 23 23,1 23,2 23 22,8 23,3 23,3 

Vörå 23,8 25,1 26,3 26,7 25,5 24,5 23,8 26 24,8 
Tabell 10. Personer som fått ersättning för besök hos privatläkare, % av befolkningen. THL, Statistik- och 

indikatorbanken Sotkanet.fi 2005-2015. 
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Tabell 11. Ålders- och könsanpassad användning av specialiserad sjukvård i olika sjukvårdsdistrikt 

samt de beräknade kostnaderna år 2014, index, hela landet = 100. Källa: Institutet för hälsa och välfärd, 

THL. 

 

 

 
Figur 25. Kommuninvånarnas användning av specialsjukvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt 2013, 

index, hela landet = 100. Källa: Institutet för hälsa och välfärd, THL. 
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Behovsrelaterade utgifter per sjukvårdsdistrikt – hela hälso- och äldreomsorgen 

2012  

 
Tabell 12. Behovsanpassade utgifter för hälso- och sjukvård och äldrevård år 2012 för befolkningen i 

sjukvårdsdistrikten i Finland. Källa: Satu Kapiainen, Unto Häkkinen, CHESS/Institutet för hälsa och välfärd. 

 

 

 

Behovsrelaterade utgifter kommunvis – hela hälso- och äldreomsorgen 2012 

 

 
Tabell 13. Behovsanpassade utgifter för hälso- och sjukvård och äldrevård år 2012 för befolkningen i kommunerna 

i Vasa sjukvårdsdistrikt. Källa: Satu Kapiainen, Unto Häkkinen, CHESS/Institutet för hälsa och välfärd.  

 

Nettomenot Nettomenot, indeksi  Tarvekerroin  Tarvevakioidut menot, 

indeksi

Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100

Helsinki ja Uusimaa 2467 91 0,89 102

Varsinais-Suomi 2712 100 0,98 102

Satakunta 2915 107 1,02 105

Kanta-Häme 2684 99 1,00 99

Pirkanmaa 2684 99 0,98 101

Päijät-Häme 2685 99 1,03 96

Kymenlaakso 3054 112 1,08 104

Etelä-Karjala 2720 100 1,06 95

Etelä-Savo 3012 111 1,14 97

Itä-Savo 3571 131 1,11 119

Pohjois-Karjala 2952 109 1,12 97

Pohjois-Savo 3054 112 1,13 99

Keski-Suomi 2721 100 1,03 97

Etelä-Pohjanmaa 2866 106 1,10 96

Vaasa 2843 105 0,98 107

Keski-Pohjanmaa 2930 108 1,03 105

Pohjois-Pohjanmaa 2650 98 1,05 93

Kainuu 3031 112 1,14 98

Länsi-Pohja 2925 108 1,09 99

Lappi 3163 116 1,05 111

Terveyden- ja sosiaalihuollon tarvevakioidut menot 2012

Nettomenot Nettomenot, indeksi  Tarvekerroin  Tarvevakioidut menot, 

indeksi

Kunta Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100

Kaskinen 3170 117 1,02 115

Korsnäs 3385 125 1,14 110

Kristiinankaupunki 2930 108 1,08 100

Laihia 2897 107 1,01 105

Luoto 2209 81 0,85 95

Maalahti 3245 119 1,04 115

Mustasaari 2522 93 0,89 104

Närpiö 3057 113 1,03 109

Pedersören kunta 2666 98 0,91 108

Pietarsaari 2643 97 1,02 95

Uusikaarlepyy 2951 109 0,97 112

Vaasa 2938 108 0,97 111

Vöyri 3012 111 1,03 107

Terveyden- ja sosiaalihuollon tarvevakioidut menot 2012
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Figur 26. Behovsanpassade utgifter år 2012 som skillnad i % jämfört med hela landets medeltal. Källa: Satu 

Kapiainen, Unto Häkkinen, CHESS/Institutet för hälsa och välfärd. 

 

Ifall kommunens behovsanpassade utgifter per invånare avviker 3-5 procent från 

landets medeltal borde man utreda och bedöma vad kostnaderna beror på.  
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2.7. Sammanfattning av strukturen och folkhälsostatistiken inom Vsvd 

 

Inom Vasa sjukvårdsdistrikts område har man: 

 

- en hög andel svenskspråkiga 

- en hög andel med annat modersmål än finska, svenska och samiska 

- en hög andel flyktingar, men antalet mottagna flyktingar varierar mycket 

mellan kommuner 

- det bättre ekonomiskt ställt än i hela landet 

- en hög utbildningsnivå, men lägre än i hela landet 

- högre medelålder för pensionering än i hela landet 

- en åldrande befolkning 

- ett bättre hälsotillstånd än i hela landet 

- lägre PYLL-index än i hela landet.  

- stora skillnader i olika sjukfrekvensindex mellan olika kommuner 

- lägre andel invalidpensionstagare i arbetsför ålder än i hela landet, dock 

skillnader mellan kommuner 

- en sjunkande trend i antalet läkarbesök inom primärvården 

- en stigande trend i antalet besök hos övriga yrkesgrupper  

- mera jourbesök inom primärvården utanför tjänstetid än i hela landet 

- färre privatläkarbesök söder om Vasa än norr om Vasa  

- mera pkl besök inom specialsjukvården än i hela landet 

- mindre användning av bäddavdelningar inom specialsjukvården jämfört med i 

hela landet 

- färre jourbesök inom specialsjukvården än i hela landet, med undantag av 

Jakobstadsregionen 

- höga behovsanpassade utgifter jämfört med hela landet i medeltal 

 

Åtgärdsrekommendation: 

 

En djupare analys av skillnader i sjukfrekvensindex mellan olika kommuner 

inom Vasa sjukvårdsdistrikt; vad beror de kommunala skillnaderna i 

befolkningens hälsotillstånd på och vad kan man göra för att minska 

skillnaderna.  
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3. DELOMRÅDEN SOM OMFATTAS AV PLANEN FÖR 

ORDNANDE AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

3.1. Prehospital vård, jourtjänster samt socialjour 

 

Sammandrag av situationen 2015–2016: 
 

Prehospital akutsjukvård  
 Beslut om servicenivåer för den prehospitala akutsjukvården har godkänts för 

fullmäktige perioden 2013-2016 (se bilaga 3). Beslutet om servicenivåerna 

uppdateras inom innevarande mandatperiod.  

Har ännu inte uppdaterats. 

 Användningen av den prehospitala vårdens enheters användning för att stöda 

övriga tjänster (t.ex. hemsjukvården) inom den offentliga hälsovården kommer 

att utvärderas.  

Har ännu inte utvärderats.  

 Elektronisk patientjournal kommer troligen att tas ibruk trots Keijo-projektet, 

tidigast år 2016.  

Elektroniska patientjournaler är ännu inte i bruk. 

 Möjliggörande av flexibla patienthänvisningar i situationer då det bedöms att 

patienten inte är i behov av transport till jourpoliklinik. För att möjliggöra 

detta krävs att första delvårdsenheten kan koppla upp till patientjournal- och 

tidsbokningssystem.  

Fortsättningsvis separata journalsystem.  

 

Specialsjukvårdens jour 
 Förverkligats enligt plan.  

 

Primärhälsovårdens jour 
 Primärhälsovårdens jour startade sin verksamhet 1.10.2014 i Vasa 

centralsjukhus utrymmen enligt planen. I det mellersta området 

(samarbetsområdet Vasa-Laihela, samarbetsområdet Korsholm-Vörå) är hvc-

jouren utanför tjänstetid koncentrerad i sin helhet till samjouren vid VCS. 

Södra området har även kommunvisa jour arrangemang. Norra området sköter 

jouren själv.  

Gemensamma journalsystem saknas. Kostnads- och verksamhetskontroll 

har ännu inte uppnåtts som planerat.  
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Mun- och tandvårdsjour 
 Mun- och tandvårdsjour utanför tjänstetid fungerar på samjouren på VCS.  

Mun- och tandvårdsjouren utreds ännu i enlighet med ny jourförordning.  

 

Socialjour  
 Vasa stad ansvarar för socialjouren utöver tjänstetid för regionens kommuner.  

Modellen för krisjour utreds fortsättningsvis. Tredje sektorn inleder 

krisverksamhet. 

3.1.1. Prehospital vård 

3.1.1.1. Nuläge 

Ansvaret för organiseringen av den prehospitala akutsjukvården övergick till 

sjukvårdsdistriktet den 1.1.2013. Därefter har den prehospitala akutsjukvården 

producerats i samarbete med räddningsverken i området (Österbottens räddningsverk 

samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk) enligt 

samarbetsavtal mellan räddningsverken och sjukvårdsdistriktet. Beslut om 

servicenivån för den prehospitala akutsjukvården har godkänts för 

fullmäktigeperioden 2013–2016 (bilaga 3). Beslutet om servicenivå kommer 

emellertid att uppdateras under fullmäktigeperioden. 

3.1.1.2. Plan för åren 2013-2016 

Den prehospitala akutsjukvården genomförs på det sätt som beskrivs i beslutet om 

servicenivån. År 2013 förbättrades tillgången på prehospital akutsjukvård på vårdnivå 

genom att man utökade antalet ambulanser i omedelbar beredskap på vårdnivå på det 

sätt som beskrivs i servicenivåbeslutet. När man övergick till det nya 

organisationssättet kunde man producera den prehospitala akutsjukvården mera 

jämlikt, dvs. skillnaderna i servicenivå mellan de olika områdena minskade. 

Fältchefsverksamheten har inletts den 30.12.2013. Användningen av den prehospitala 

akutsjukvårdens enheter för uppgifter som stöder övrig verksamhet inom hälso- och 

sjukvården (t.ex. hemsjukvård) ska utvärderas, så fort man har fastställt den 

enhetsvisa belastningen på den prehospitala akutsjukvården med det nya 

organisationssättet och verksamheten har etablerats. Det är emellertid sannolikt att det 

med tanke på antalet ambulanser inte finns möjligheter till någon omfattande 

stödverksamhet utan tilläggsresurser. Elektroniska patientjournaler kommer 

förmodligen att tas i bruk först i samband med projektet KEJO, tidigast år 2016. I 

samarbete med ERVA-centrum för prehospital akutsjukvård arbetar man för att 

förenhetliga verksamheten inom sjukvårdsdistriktens prehospitala akutsjukvård. 

3.1.1.3. Viktigaste utvecklingsmål 

Att höja kvaliteten på den producerade vården, främst genom att höja personalens 

kunskapsnivå. Den prehospitala akutsjukvården ska ingå i Vsvd:s kvalitetssystem, 

personalens utbildning ska effektiveras och samtidigt ska tentamenssystemet 

utvecklas. Kvalitetsuppföljningen ska utvecklas. Speciell uppmärksamhet ska fästas 

vid patientsäkerheten. Den operativa ledningen för den prehospitala akutsjukvården 
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ska utvecklas genom att man planerar såväl fältchefsverksamheten som de regionala 

ledningsenheternas verksamhet på så vis att användningen av enheterna är optimal. 

Verksamheten förutsätter ett elektroniskt arbetsredskap som är avsett för fältledning. 

Logistiken för patienttransporter ska utvecklas främst genom fältchefsverksamheten, 

och i framtiden utvecklas verksamheten genom att man övergår till användning av ett 

elektroniskt logistiksystem. Anvisningarna för prehospital akutsjukvård uppdateras i 

samband med att fältchefsverksamheten inleds. Redan tidigare omfattade 

uppdateringen anvisningar för patienthandledning och beredskapsplaner för den 

prehospitala akutsjukvården.  

 

Samarbetet mellan den prehospitala akutsjukvården och primärvården utvecklas. Man 

strävar efter att möjliggöra en rationell användning av hälsovårdscentralernas 

bäddavdelningar utanför tjänstetid för sådana patienter, som inte enligt den 

bedömning som görs av den prehospitala akutsjukvården kräver specialsjukvård. Man 

ökar växelverkan och informationen gällande patienter som vårdas hemma (t.ex. 

patienter i terminalskede) för vården utanför tjänstetid. Man möjliggör smidig 

vårdhänvisning för patienter i situationer då patientens tillstånd inte kräver omedelbar 

transport till akutpolikliniken. För att detta ska fungera krävs att enheten för 

prehospital akutsjukvård har möjlighet att nå behövliga patientuppgifter och 

tidsbokningssystem. 

3.1.2. Specialsjukvårdens och primärvårdens jour 

3.1.2.1. Specialsjukvårdens jour 

Utanför tjänstetid har följande specialsjukvårdsläkare aktiv jour vid Vasa 

centralsjukhus: 

– primärjour för inremedicin, som även sköter patienter med neurologiska och 

onkologiska sjukdomar samt hudsjukdomar och lungpatienter 

– primärjour för kirurgi, som även sköter ögon- och öronpatienter 

– saljour för kirurgi kvällar må-fr 

– tredje jourhavande, extra hjälp på akutpolikliniken kvällstid 

– primärjour för obstetrik och gynekologi 

– primärjour för barnsjukdomar 

– primärjour för anestesiologi 

 

Utanför tjänstetid finns därtill i fri jour läkare i följande specialistområden: 

– psykiatri  

– inremedicin 

– onkologi 

– ortopedi 

– mjukdelskirurgi 

– anestesiologi 

– radiologi 

– öron-, näs- och halssjukdomar (turvis i samarbete med centralsjukhuset i Seinäjoki) 

 

Patienterna tas emot och vårdas enligt den skyndsamhetsbedömning (TRIAGE 

ABCDE) som sjukskötaren utför i ankomstskedet. Patienter som inte är i behov av 

specialsjukvård/undersökning av akut karaktär hänvisas till primärvårdens jour.  
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I Jakobstad sköts patienter som är i behov av specialsjukvård i första hand på 

Malmska sjukhuset i Jakobstad beträffande de specialområden som verkar där. 

Bakjour för kirurgiska avdelningspatienter ordnas må-to och för gynekologiska och 

öronpatienter efter operationsdagarna. Bakjour för psykiatri ordnas i samarbete med 

Mellersta Österbottens Centralsjukhus. Patienter som behöver mera krävande 

specialsjukvård skickas till Vasa centralsjukhus, Mellersta Österbottens 

Centralsjukhus eller universitetssjukhuset för fortsatt vård enligt överenskommen 

arbetsfördelning och nivåstrukturering. 

3.1.2.2. Primärhälsovårdens jour 

År 2013 färdigställdes en nybyggnad på VCS område där både specialsjukvårds- och 

primärhälsovårdsjouren är placerade (samjour). På primärhälsovårdens samjour finns 

en jourhavande hvc-läkare under tjänstetid, som ansvarar för jouravdelningens hvc-

patienter och hvc-patienter som kommer till jourpolikliniken (turister och 

traumapatienter i behov av röntgenundersökningar). I den övre våningen av 

nybyggnaden finns en jouravdelning, som tar emot jourpatienter för kortvarig vård (1-

2 dygn). Verksamheten inleddes 1.10.2014.  

 

Hvc-jouren under tjänstetid tillhandahålls huvudsakligen inom ramen för 

kommunernas hälsovårdscentralers verksamhet. Inom Vsvd finns kommunvisa 

arrangemang gällande ordnandet av primärhälsovårdsjour utöver tjänstetid.  

 

Norr 

 

Jakobstadsnejdens samarbetsområde för social- och hälsovård (Jakobstad, Larsmo, 

Pedersöre, Nykarleby) tillhandahåller en dygnet runt jour för befolkningen i sitt 

område. I Nykarleby upprätthålls en hälsocentraljour vardagar kl. 16-18. På 

veckosluten koncentreras all jourverksamhet till Jakobstad. Till övriga delar sköts 

jouren som innefattar både hälsocentraljour och sjukhusjour vid akutenheten på 

Malmska i Jakobstad. Läkarinsatsen vid jouren i Jakobstad utanför tjänstetid har, 

åtminstone till slutet av 2015, utlokaliserats till ett företag som erbjuder läkartjänster. 

 

Mellersta området 

 

I det mellersta området (samarbetsområdet Vasa-Laihela, samarbetsområdet 

Korsholm-Vörå) är hvc-jouren utanför tjänstetid koncentrerad i sin helhet till 

samjouren vid VCS.  
 
Söder  

 

Primärhälsovårdens jour upprätthålls av Vasa sjukvårdsdistrikt under nattetid och till 

viss del kvällstid (kommunvisa undantag) för kommunerna inom samkommunen K5. 

Närpes stad upprätthåller hälsovårdscentraljour på vardagarna till kl. 16, under 2 

dagar per vecka till kl. 18. Kristinestad upprätthåller primärvårdsjour några kvällar 

per vecka under vardagar (ti-to kl. 8-16, må och fre kl. 8-20) samt under veckoslut (lö 

kl. 9-20 och sö kl. 9-16).  

 

Under tjänstetid vänder sig patienterna i första hand till Kaskö hälsovårdscentral (må-

to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.45), under kvällar och veckoslut tillhandahålls 
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primärhälsovårdens jour på Kristinestads hälsovårdscentral. Under övriga ordnas 

primärhälsovårdsjouren av Vasa sjukvårdsdistrikt, samt för Kaskö även av Satakunta 

sjukvårdsdistrikt.   

 

Malax och Korsnäs kommuner upprätthåller primärhälsovårdsjour på 

hälsovårdcentralen i Malax under vardagar kl. 8-16. Under övriga tider är 

primärhälsovårdens jour koncentrerad till samjouren vid VCS.  

3.1.2.3. Plan för åren 2013-2016 

Norr 

 

Linjen angående jourarrangemangen i Jakobstadsregionen fortsätter som tidigare.  

På grund av jourförordningen har den jourmässiga kirurgiverksamheten vid Malmska 

avslutas. På grund av den elektiva kirurgiverksamheten fortsätter bakjouren vardagar 

för inneliggande kirurgiska patienter. Gynekolog och öronläkare har bakjour efter 

operationsdagar. Samarbetet mellan specialsjukvårdens jourverksamhet vid VCS och 

KPSHP fortsätter. Möjligheten att återta en del av läkarjouren i egen regi utreds. 

Vårdkedjan effektiveras genom bättre triage och samarbete med hemsjukhuset, 

äldreomsorgens enheter och hemvården. 

 

Mellersta området 

 

Hvc-jouren under tjänstetid tillhandahålls huvudsakligen på de egna hälsostationerna. 

Därtill arbetar en jourhavande hvc-läkare under tjänstetid i samjourens utrymmen. 

Den här läkaren tar på förmiddagen hand om jouravdelningens hvc-patienter och hvc-

patienter som kommer till jourpolikliniken (turister och traumapatienter i behov av 

röntgenundersökningar). 

 

Söder  

 
Kristinestad, Närpes och Kaskö sköter under tjänstetid primärvårdsjouren vid sina 

egna hälsocentraler. Jouren utanför tjänstetid fortsätter inom ramen för resurserna i 

det egna området. Jouren under nätter och veckoslut förflyttas helt eller delvis till 

samjouren i Vasa. All hvc-jour nattetid fortsätter som samjour i Vasa. 

3.1.2.4. Viktigaste utvecklingsmål 2013–2016  

De viktigaste utvecklingsmålen för perioden 2015-2016 är:  

 
 Kostnadskontroll 

 Gemensamma datasystem (ICT) 

 
Målsättningar:  

 

 minska jourbesöken, vilket förutsätter förbättrad tillgång på hälsocentralernas 

mottagning under tjänstetid för både tidsbokade patienter och akutpatienter 

dagtid. 
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 göra verksamheten så enhetlig som möjligt i hela området. Utmaningen för 

jouren är den åldrande befolkningen i regionen. Speciellt inom vården av den 

åldrande befolkningen bör ett rehabiliterande arbetssätt vara målet redan vid 

ett jourbesök. 

3.1.3. Mun- och tandvårdsjouren 

3.1.3.1. Nuläge 

På grund av ändringar i jourförordningen för tandvården har det skett ändringar i hur 

tandvårdsjouren ordnas. Tandvårdsjouren för kommunerna inom Vsvd överfördes 

1.1.2015 till samjouren vid VCS, eftersom primärhälsovårdsjouren överfördes från 

huvudhälsostationen i Vasa till VCS. Sjukvårdsdistriktets kommuners tandläkarjour 

ordnas på VCS utanför tjänstetid samt under söckenhelger och veckoslut fram till kl. 

21. Tandvårdsjouren administreras av Vasa stad. Inom Jakobstads social- och 

hälsovårdsverk ordnas tandvårdsjouren som köptjänst av Mellersta Österbottens 

sjukvårdsdistrikt.  

3.1.3.2. Plan för åren 2015- 2016 

Förordningen om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika 

medicinska verksamhetsområden trädde i kraft 1.1.2015. Det här förpliktar 

kommunerna att se till att tjänsterna för mun- och tandvård är tillgängliga dygnet runt. 

Utrymmen, instrumenten och utrustningen ska lämpa sig för jourverksamhet. På 

jourenheten för mun och tandvård ska det finnas tillräckliga resurser samt expertis och 

kunnande inom tandmedicin för att behövlig vård ska kunna ges på ett sådant sätt att 

patientsäkerheten och kvaliteten säkerställs. 

3.1.4. Socialjouren 

3.1.4.1. Nuläge 

Socialjour i ärenden som förutsätter brådskande socialservice ordnas av Vasa stad i 

följande kommuner: Storkyro, Kaskö, Kristinestad, Korsnäs, Kronoby, Laihela, 

Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Oravais, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, 

Lillkyro och Vörå. I jourärenden utanför tjänstetid kontaktas socialjouren per telefon.  

Socialjouren avgör hur brådskande ärendet är. Vid icke brådskande fall registreras 

ärendet och meddelas till klientens hemkommun I brådskande fall vidtar socialjouren 

behövliga åtgärder, registrerar händelserna och överför den fortsatta behandlingen till 

klientens hemkommun. I Vasa stad fungerar socialjouren enligt principen 24/7. De 

övriga kommunerna köper socialjouren utanför tjänstetid. 
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Plan för åren 2013-2016 

 
Utvecklingsmål Mål Konkreta metoder/ 

åtgärder 

Mätare/Uppföljning  Ansvarig instans och 

tidtabell 

Prehospital vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättrad vårdkvalitet 

 

Optimal användning av 

vårdenheterna 

 

Ta i bruk kvalitetssystem 

 

Effektiverad utbildning och 

utveckling av tentamenssystem 

 

Anvisningar för regional 

prehospital vård 

 

Elektroniskt logistiksystem och 

elektroniskt arbetsredskap för 

fältledning 

Inte i bruk 

 

Tentresultat  

 

 

Inte i bruk 

 

 

Inte i bruk 

 

 

Vcs senast 2016 

 

Vcs  

2013-2014 

 

Vcs 

2013-2014 

 

Vcs 

2013 – 2016 

 

SSV Jour 

 

 

Åtminstone trygga nuvarande 

omfattning av verksamheten 

 

 

 

 

Samarbete 

SSV/PV 

Avtala om organisation och 

samarbete 

 

Säkerställa tillräckligt 

befolkningsunderlag  

 

Utveckling av triage 

 

Avtal mellan kommuner och 

sjukhus 

 

 

 

 

 

Verksamhetens smidighet i 

samjouren 

Vasa Svd 

 

 

 

 

 

 

Primärhälsovården och 

specialsjukvården  

PV Jour 

 

Fungerande Ssv- 

samjour 

 

 

 

 

 

Samarbete 

SSV/PV 

Beredning: 

– admin.modell 

– kostnadsfördelning 

– personal 

– verksamhetsmodell 

– datasystem  

 

Utveckling av triage 

 

Verksamhetens smidighet i 

samjouren 

 

Förverkligats, samjouren 

inlett verksamhet 1.10.2014. 

Samarbete ännu under 

utveckling.  

Verksamhetens smidighet i 

samjouren 

Vasa stad, Vcs, övriga 

kommuner i distriktet senast i 

slutet av 2013 

 

 

 

 

Primärhälsovården och 

specialsjukvården  
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Mun- och tandvårdsjour  

söckenhelger, veckoslut och 

utanför tjänstetid 

Jourmottagning i samjourens 

utrymmen 

 

Verksamhet enligt förordning 

 

Utrymmen håller på att byggas.  

Verksamhetsplan 

Verkställa bestämmelser 

Placering av tandjour 

2014 i samjouren. 

Förverkligats, utrymmen 

finns i anslutning till 

samjouren på VCS.  

 

Tandjourens verksamhet 

Vasa stad, Vcs 

 

 

 

 

 

Vasa/tandvård 

Socialjour 

 

Skötsel av akuta kriser Möjligheten till krisjour som 

bakjour utreds 

Huruvida krisjouren fungerar 

 

Tredje sektorn inleder 

kriscenter verksamhet 2015-

2016. Utreds möjligheterna 

att dess verksamhet även 

ansvarar för krisjouren 

(2016).  

Vasa stad, social och 

hälsovårdsverket  

2013–2014 

 

Tabell 14. Matris för prehospital vård, jourtjänster och socialjour. 
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3.2. Stödtjänster inom sjukvården (laboratorie- röntgen- och 

läkemedelsförsörjningstjänster) 

3.2.1. Laboratorie-, patologi- ja sjukhushygientjänster 

3.2.1.1. Befolkningens hälsostatistik och behov av tjänster 

I distriktets kommuner har välfärdsberättelser utarbetats eller är under arbete. 

Österbottens Förbund har i ett regionalt samarbete med bl.a. kommuner, 

sjukvårdsdistriktet, Sonet Botnia, högskolorna och den tredje sektorn utarbetat en 

välfärdsstrategi för åren 2014-2017  (godkänd 24.11.2014 av Österbottens Förbunds 

landskapsstyrelse) 

3.2.1.2. Nuläge  

Vasa centralsjukhus laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och patologi 

tillhandahåller högtstående laboratorie- och patologitjänster för den specialiserade 

sjukvården och primärvården i sjukvårdsdistriktet. Sjukhushygienen tillhandahåller 

aktörerna i sjukvårdsdistriktet sakkunniga tjänster i infektionsbekämpning och hygien.  

Laboratorierna för klinisk kemi och klinisk mikrobiologi har områdesansvar för den 

diagnostik som utförs i sjukvårdsdistriktet och övervakar dess nivå i enlighet med 

bestämmelserna i lagen om specialiserad sjukvård. En del kommuner har överfört sin 

laboratorieverksamhet direkt under centralsjukhuset (Bottenhavets sjukhus och 

Kristinestad, samarbetsområdet för Vasa, Lillkyro och Laihela, Malax-Korsnäs 

hälsovårdscentral). En del kommuner upprätthåller ett eget laboratorium (Närpes), 

Korsholms hvc och Vörå hvc på samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och 

Vörå eller av ett samarbetsområde som de varit med om att grunda (Jakobstad, 

Nykarleby, Larsmo och Pedersöre av Jakobstads social- och hälsovårdsverk).  

Centralsjukhuset har ordnat så att proven transporteras från området till 

centralsjukhuset.  

 

De flesta laboratorier har möjlighet till elektronisk dataöverföring. Centralsjukhuset 

har organiserat ett underleverantörsnätverk för att tillhandahålla undersökningstjänster 

som det inte är ändamålsenligt att producera i det egna sjukvårdsdistriktet. En 

ansenlig del av konsumtionsmaterialet anskaffas förmånligt enligt de 

anskaffningsbeslut som fattas på basis av den gemensamma konkurrensutsättningen 

som sköts av universitetssjukhusdistriktet. Anslutningen till underleverantörs- och 

materialavtal baserar sig på frivillighet och alla kommuner deltar inte i samarbetet. 

Eftersom alla kommuner i distriktet inte sänder alla undersökningar som inryms i 

centralsjukhusets undersökningssortiment till centralsjukhuset, så syns inte 

undersökningsresultat som sänts till annat ställe i centralsjukhusets 

laboratoriedatasystem och finns således inte till förfogande då beslut i patientvården 

fattas inom den specialiserade sjukvården. Likaså förblir svar på undersökningar som 

gjorts vid kommunernas egna laboratorier i kommunernas patientadministrativa 

datasystem och syns således inte vid centralsjukhuset, vilket betyder att många 

undersökningar måste upprepas, då patienten till exempel anländer till 

centralsjukhusets akutpoliklinik. Å andra sidan syns svaren på undersökningar som 

begärts på centralsjukhuset enbart på centralsjukhuset och inte t.ex. på den 

hälsovårdscentral som ansvarar för den fortsatta vården av patienten.  
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Patologiavdelningen tillhandahåller högtstående sakkunnigtjänster för den 

specialiserade sjukvården och primärvården i sjukvårdsdistriktet. En del av de 

regionala aktörerna sänder fortfarande patologiprov utanför sjukvårdsdistriktet för 

undersökning. Det här medför att kvaliteten på utlåtandena varierar, dröjsmål i 

informationsbytet t.ex. vid inledning av cancerbehandlingar och onödiga 

tilläggsundersökningar. I Jakobstad har man Effica-Q-Pat-program.  

Koncentrationen av kunnandet i sjukhushygien och infektionsbekämpning finns på 

centralsjukhuset, men tillgodogörandet av det här kunnandet t.ex. inom primärvården 

i sjukvårdsdistriktet beror på aktiviteten hos de enskilda, lokala aktörerna. 

Hygienskötare finns även inom social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.  

3.2.1.3. Plan för åren 2013-2016 

Vision 

 

Det finns en aktör som ansvarar för ordnande av de tjänster som tillhandahålls inom 

klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och patologi i sjukvårdsdistriktet och en 

registeransvarig i sjukvårdsdistriktet (centralsjukhuset), som upprätthåller den 

undersökningsdatabas där undersökningsbegäran och undersökningssvar lagras.  

Uppgifterna i databasen finns till förfogande i elektronisk form för alla aktörer i 

distriktet som tillhandahåller patientvård. Tjänsterna produceras på ett för 

kommunerna kostnadseffektivt sätt, enligt samma principer. Undersökningssvaren 

syns i både beställarens och mottagarens system. Om undersökningar beställs av en 

utomstående aktör, ska beställaren se till att svaren lagras i den egna databasen så att 

de också är tillgängliga i hela distriktet. Vikten av fungerande och kompatibla 

datasystem i distriktet framhävs i framtiden till exempel då samarbetet med 

primärvårdsjour dygnet runt intensifieras.   

 

Jakobstad har redan hunnit utarbeta sina egna lösningar och fortsätter med sitt eget 

analysregister och laboratorieadministrationssystem åtminstone tills man har fått 

vetskap om lösningarna på nationell nivå beträffande ordnandet av social- och 

hälsovårdstjänster. Eftersom Jakobstads system till gränssnittet är kompatibelt med 

centralsjukhusets system, är detta inte något hinder för grundidén att klienternas 

undersökningsresultat ska vara tillgängliga i området. De platser, belägna utanför 

sjukvårdsdistriktet, dit undersökningar sänds är de samma i hela distriktet och 

besluten om underleveranser fattas av specialitetsansvariga. Den centrerade modellen 

passar för specialsjukvården och för majoriteten av kommunerna. Utgående från det 

här kan man också utveckla och fördjupa samarbetet beträffande underleverantörer 

och de platser utanför sjukvårdsdistriktet dit undersökningar sänds. Det nuvarande 

ohomogena systemet är utvecklat så att det ska motsvara dagens serviceproduktion. 

Man bör beakta att det, då serviceproduktionen under de närmaste åren förändras, bör 

finnas beredskap att på nytt evaluera den modell som är i bruk.  

 

Ur klientens synvinkel är i icke-brådskande fall platsen för provtagningen viktigare än 

analysplatsen. Tillgången på provtagningspersonal är viktig. Om modellen för 

jourverksamheten i sjukvårdsdistriktet ändras i framtiden, bör det finnas beredskap att 

fundera på analytiken på nytt, då den inte är bunden till något verksamhetsställe.  

Kvaliteten i området för sjukvårdsdistriktet säkerställs bl.a. genom enhetliga 

anvisningar, kompletterande utbildningar och konstruktiv interaktion och genom 

intern kontroll av laboratoriet, för att säkerställa att apparaturen är tidsenlig och 
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fungerande. Sjukhushygienen utgör en oskiljaktig del av den sjukvårdsinriktade 

tankevärlden och verksamheten. Tyngdpunkten har förflyttats mot en kollektiv, 

övergripande och kostnadseffektiv infektionsbekämpning. För att förmå identifiera 

problem i sjukhushygienen och upptäcka epidemier har de mikrobiologiska proven 

koncentrerats till centralsjukhusets laboratorium eller till laboratorier som verkar 

under övervakning av laboratoriet vid centralsjukhuset. I det här arbetet behövs 

förutom specialkunnande i mikrobiologi även en infektionsläkare. Samarbetet inom 

ERVA-området är av stor betydelse. Jakobstadsområdet sköter den dagliga 

verksamheten i den här frågan som sin egen verksamhet, men samarbetar vid behov 

med sjukvårdsdistriktet i specialfall.  

 

Arbetet med att förverkliga den vision som har beskrivits ovan inleds med de 

konkreta åtgärder som presenteras i följande tabell. 
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Plan för åren 2013-2016 
 

Utvecklingsmål Mål Konkreta metoder/åtgärder Mätare/uppföljning 

Laboratorietjänster Personalsynvinkel. utförare av analytik: Ordentliga 

utrymmen, maskiner och apparater, tillräckligt 

kunnande och enhetliga arbetssätt utförare av kliniskt 

arbete: tillgång till undersökningsresultaten i 

distriktet, på den plats patienten befinner sig 

  

Processynvinkel: 
Jourprocesser: Stöd i bedömning av vårdbehov 

(diagnos, sjukdomens svårighetsgrad, val av 

vårdplats) Stöd i att fullfölja vårdprocessen  

Elektiv process: 

Som ovan (jfr tid, plats) 

 

Klientens synvinkel: 

Provtagning decentraliserad, provsvar pålitliga, svar 

tillgängliga då klienten besöker organisationen 

 

Ekonomi- och effektivitetssynvinkel  
Med kostnadseffektiva helhetsprocesser och 

stödprocesser uppnås ur kommunernas synvinkel 

konkurrenskraftiga priser 

 

 

Ett attraktivt, regionalt servicesystem 

 

Ett samordnat datasystem i distriktet  

 

Ett regionalt undersökningsregister 

 

Utbildning, information och 

konsultation av enhetlig nivå i 

distriktet 

 

Fördela resurserna i distriktet så att 

det stöder verksamheten i proportion 

till de specifika kraven för varje 

enskilt verksamhetsställe i distriktet 

 

Ja/nej 

 

 

Ja/nej 

 

 

Ja/nej 

 

Personalens utbildningskort 

 

Antal konsultationer 

 

Antal överlappande undersökningar 

 

HaiPro 

 

Klientkommentarer 

 

Undersökningsresultatens snabbhet  

 

Prislista 

 

Personalrespons 

 

Maskiner/apparater: kalibrering, 

testning, service enligt 

kvalitetssystemet  
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Mängd föråldrade tillbehör 

 

Resultat av datasekretesskontroll 

 

Genomförande av dataskydd 

Patologitjänster Personalsynvinkel: utförare av analytik: Ordentliga 

utrymmen, maskiner och apparater, tillräckligt 

kunnande och enhetliga arbetssätt utförare av kliniskt 

arbete: undersökningsresultaten tillgängliga i 

distriktet, på den plats patienten befinner sig 

  

Processynvinkel: 

Jourprocess: Stöd i bedömning av vårdbehov 

(diagnos, sjukdomens svårighetsgrad, val av 

vårdplats) Stöd i genomförandet av vårdprocessen  

Elektiv process: 

Som ovan (jfr tid, plats) 

 

Klientsynvinkel: 

Högklassig och ändamålsenlig provtagning,   

pålitliga provresultat, tillgång till resultaten där 

klienten befinner sig i organisationen 

 

Ekonomi- och effektivitetssynvinkel:  

Med kostnadseffektiva helhetsprocesser och 

stödprocesser uppnås ur kommunens synvinkel 

konkurrenskraftiga priser 

 

 

Ett attraktivt, regionalt servicesystem 

 

Ett samordnat datasystem på området  

 

- Ett regionalt 

undersökningsregister 

- Skapa möjlighet för utbildning, 

information och konsultation av 

enhetlig nivå på området 

- Fördela resurserna på området så 

att det stöder verksamheten i 

området i förhållande till de 

specifika kraven för varje enskilt 

verksamhetsställe 

 

 

Ja/nej 

 

 

Ja/nej 

 

Ja/nej 

 

 

 

- Personalens utbildningskort 

- Antal konsultationer 

- Antal överlappande 

undersökningar 

 

- Behov av 

tilläggsundersökningar (antal) 

- Representativ provtagning 

- Fördröjd inledning av 

cancerbehandling 

- HaiPro 

- Klientkommentarer 

- Undersökningsresultatens 

snabbhet  

- Prislista 

- Personalrespons 

- Maskiner/apparater: kalibrering, 

testning, service enligt 
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kvalitetssystemet  

- Mängd föråldrade tillbehör 

- Resultat av 

datasekretesskontroll 

- Genomförande av dataskydd 

Sjukhushygien-

tjänster  

Personalsynvinkel: Sjukhushygienenhetens 

personal: Ordentliga utrymmen, maskiner och 

apparater, tillräckligt kunnande, enhetliga arbetssätt, 

möjlighet till datainsamling, analys, nätverksbildande 

på ERVA-området 

Utförare av kliniskt arbete: att få specialkunnande 

till det område och den verksamhetsenhet, där den 

som utför kliniskt arbete verkar 

 

Processynvinkel: 
Stöda genomförande av kliniskt arbete så att skador 

som orsakas av bristfälliga verksamhetssätt undviks 

Klientens synvinkel: 

Trygg vårdomgivning, där anvisningar för 

sjukhushygien följs 

Ekonomi- och effektivitetssynvinkel  
Tilläggskostnader som uppkommer av bristfälliga 

verksamhetssätt undviks (t.ex. sjukhusinfektioner, 

spridning av smittsamma sjukdomar, epidemier med 

multiresistenta bakterier osv.) 

I varje enhet finns en utnämnd person 

som ansvarar för sjukhushygienen och 

samarbetar med sjukvårdsdistriktets 

sjukhushygienist 

 

Systematisk konsultation med 

infektionsläkare  

 

Utbildningar som ordnas av 

sjukhushygienenheten 

- Bekämpning av 

sjukhusinfektioner och kontroll 

enligt riksomfattande statistik  

- Konsultationer med 

infektionsläkare 

- Personalrespons 

- Personalens utbildningskort  

- Kostnader för 

sjukhushygientjänster 

Tabell 15. Matris för laboratorietjänster. 
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3.2.2. Röntgentjänster 

3.2.2.1. Befolkningens hälsostatistik och behov av tjänster 

I distriktets kommuner har välfärdsberättelser utarbetats och är i vissa kommuner 

under arbete. I den välfärdsstrategi som uppgjorts för Österbotten åren 2014-2017 har 

överenskommits att befolkningens hälsa årligen följs upp med stöd av resultaten från 

den nationella ATH undersökningen (utförs av Institutet för hälsa och välfärd, THL).  

3.2.2.2. Nuläge  

Röntgentjänsterna i Vasa sjukvårdsdistrikt är mångformigt ordnade och med betoning 

på regionala lösningar, till och med genom olika lösningar inom 

samkommuner/samarbetsområden. Följande separata verksamhetsenheter underlyder 

röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus: i samarbetsområdet Vasa, Laihela och 

Lillkyro röntgenenheten vid Laihela-Lillkyro hälsocentral, i K5-området 

(Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax) röntgenenheten vid Malax-Korsnäs 

hälsovårdscentral och röntgenenheten vid Bottenhavets sjukhus samt i K2-området 

(Korsholm- Vörå) röntgenenheten vid Oravais hälsostation. Jakobstadsområdet har en 

egen röntgenavdelning som inte hör under Vasa centralsjukhus. 

Vid de röntgenenheter som underlyder centralsjukhuset baserar sig den diagnostiska 

avbildningsservicen på olika arrangemang (Figur 28). Vid Bottenhavets sjukhus 

erbjuds nativundersökningar och ultraljudsundersökningar både för patienter inom 

sjukvårdsdistriktet och på Kristinestads hälsovårdscentral, ansvaret för 

undersökningarna och dikteringarna bärs av centralsjukhusets radiolog, liksom till 

begärda delar även för hälsovårdscentralens dikteringar. Vid Malax-Korsnäs 

hälsovårdscentral sörjer centralsjukhuset för nativundersökningarna, men 

hälsovårdscentralen vill sköta dikteringen av bilderna själv med hjälp av en 

utomstående konsult.  Ultraljudsundersökningarna sköts inte av centralsjukhuset. 

Motsvarande arrangemang används också i samband med Oravais hälsovårdscentral. 

Undersökningar, nativundersökningar och ultraljudsundersökningar vid Laihela-

Lillkyro hälsovårdscentral sköts via centralsjukhuset, diktering av nativbilder görs av 

begärda bilder. Med remiss från privatläkare görs röntgenundersökningar åtminstone 

vid röntgenenheten på Bottenhavets sjukhus samt på röntgenenheten vid Oravais 

hälsostation. 

Röntgenverksamheten (nativundersökningar, ultraljudsundersökningar och 

genomlysning) vid Vasa stads hälsovårdscentral sköts av två egna radiologer. 

Mammografiundersökningar köps av en privat serviceproducent. 

Röntgenläkarverksamheten vid Korsholms hälsovårdscentral köps i sin helhet av en 

privat serviceproducent, och även dikteringen av nativbilder till behövliga delar. 

Jakobstads sjukhus har en egen röntgenavdelning, som utför nativundersökningar, 

ultraljud, mammografi, CT och MRI. Under jourtid fås röntgenutlåtanden (främst 

skall CT) av TYKS radiolog. Genomlysningsundersökningar hänvisas med separat 

överenskommelse till Vasa centralsjukhus. Vid Jakobstads sjukhus finns tre 

radiologitjänster och samtliga är besatta. I Jakobstad utförs undersökningar också med 

remiss från privatläkare. Närpes erbjuder diagnostisk avbildningsservice med hjälp av 

en utomstående konsult eller köper denna service av en privat serviceproducent. 

Kaskö köper sin service av Närpes. 
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Figur 28. Den diagnostiska avbildningsservicen vid röntgenenheter som underlyder Vasa centralsjukhus. 

 

Mammografiverksamheten i Vasa sjukvårdsdistrikt verkställs med olika 

kommunspecifika arrangemang. Hälsovårdscentraler, vars röntgenverksamhet 

underlyder centralsjukhuset, kan enligt avtal direkt remittera patienter till 

centralsjukhusets röntgen utan att först remittera patienterna till den kirurgiska 

polikliniken. Undersökningsresultaten kommer till hälsovårdscentralläkaren direkt 

från röntgen. Denna möjlighet används främst av Kristinestad och Malax-Korsnäs. De 

övriga remitterar i främsta hand sina patienter till privata serviceproducenter, 

emellanåt även med inskränkta undersökningsrättigheter. I Jakobstadsområdet skriver 

HVC-läkarna mammografiremisser direkt till röntgenavdelningen. 

 

Enligt gällande avtal sköts den lagstadgade screeningen i majoriteten av kommunerna 

i Vasa sjukvårdsdistrikt av Terveystalo Oy. I Jakobstadsregionen utförs 

screeningmammografierna som eget arbete i samarbetsområdet (Larsmo, Jakobstad, 

Pedersöre och Nykarleby). Beträffande stereotaktiska biopsier vid centralsjukhusets 

röntgen med remiss till den kirurgiska polikliniken. Skoliosundersökningarna har, 

förutom i Jakobstadsregionen, i mån av möjlighet koncentrerats till centralsjukhuset 

redan i bildtagningsskedet, för att trygga en enhetlig bildtagning, en tillräcklig 

bildkvalitet redan i primärskedet och en så liten strålbelastning som möjligt. För att 

trygga att projektionerna alltid ska vara optimala och för att reducera antalet 

omtagningar på grund av olika bildprojektioner har centralsjukhuset och de 

röntgenenheter som underlyder centralsjukhuset gemensamma och enhetliga 

anvisningar för nativundersökningar. Det samma gäller Jakobstads sjukhus med 

underlydande röntgenenheter. Enheter som tillhandahåller röntgenundersökningar ska 

ha en föreståndare som ansvarar för strålning.Vid Vasa centralsjukhus och de 

röntgenenheter som lyder under centralsjukhuset samt vid Bottenhavets sjukhus bärs 

ansvaret av centralsjukhusets röntgenöverläkare. Den ansvariga föreståndaren vid 

Vasa hälsovårdscentral är radiolog, vid Korsholms hälsovårdscentral sköts 

röntgenverksamheten av en hvc-läkare och vid Jakobstads sjukhus av en radiolog, 

samt i Närpesregionen av en konsulterande radiolog. Kaskö köper sin service av 

Närpes.  
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Jakobstad har ett eget långtidsarkiv, men i övrigt långtidsarkiveras bilder tagna i 

sjukvårdsdistriktet i arkivet på Vasa centralsjukhus. ESKO, Pegasos, Effica och 

Abilita är sjukjournalsystem som används i distriktet. Bildarkiveringssytemen har 

bland annat levererats av Agfa och Fuji/Jivex.  

Fysikertjänsten i distriktet köps främst av samma, utomstående serviceproducent med 

egna avtal. Vasa centralsjukhus har en fysiker, vars tjänster automatiskt täcker alla 

röntgenenheter som är underställda centralsjukhuset.   

3.2.2.3. Plan för åren 2013-2016 

Vision 

 

Den diagnostiska avbildningsservicen bör produceras i kommunerna enligt samma 

principer i hela sjukvårdsdistriktet. Alla kommuninvånare i distriktet är på så vis i en 

likvärdig ställning oberoende av hemkommun. Sjukvårdsdistriktet ger anvisningar för 

kvalitetskontroll och verksamhet samt planering av förnyelse av utrustning, men 

kommunernas roll som betalare av tjänsterna beaktas. Distriktet har ett gemensamt 

bildarkiv, i vilket man har tillgång till alla bilder där klienten befinner sig. 

Sjukvårdsdistriktet anordnar lagstadgad strålskyddsutbildning.  

Planeringen av den diagnostiska avbildningsservicen är patientorienterad och beaktar 

tillgången och kvaliteten på bildtagningen, nivån på bildtagningsutrustningen, 

strålhygienen, akutmottagningarna, avstånd och transportkostnader. Anvisningarna 

för den diagnostiska avbildningsservicen är enhetliga för att förbättra kvalitet, 

upprepbarhet och jämförelser samt för att undvika omtagningar och minska 

strålningsbelastningen. Föreståndarna som ansvarar för strålning sammanträder 

regelbundet för att kartlägga, utvärdera och förenhetliga verksamheten (strålhygien, 

stråldoser, kvalitetssäkring).  

Jakobstadsregionen förbinder sig inte i det här skedet till den ovan beskrivna visionen, 

eftersom dess önskan är att fortsätta utvecklingen av den egna röntgenavdelningen 

liksom tidigare, till dess den riksomfattande styrningen av ordnandet av social- och 

hälsovårdstjänster klarnar.  

 

Arbetet med att förverkliga den vision som här har beskrivits inleds med de konkreta 

åtgärder som presenteras i följande tabell. 
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Plan för åren2013-2016 
 

Utvecklingsmål Mål Konkreta metoder/åtgärder Mätare/uppföljning 

Diagnostisk 

avbildnings-

service 

Personalsynvinkel: utförare av diagnostisk avbildning: 

Ordentliga utrymmen, maskiner och apparater, 

tillräckligt kunnande och enhetliga arbetssätt utförare av 

kliniskt arbete: undersökningsresultaten tillgängliga i 

distriktet, på den plats patienten befinner sig 

  

Processsynvinkel: 

Jourprocess: Stöda bedömningen av vårdbehov 

(diagnos, sjukdomens svårighetsgrad, val av vårdplats) 

Stöd i genomförandet av vårdprocessen  

Elektiv process: 

Som ovan (jfr tid, plats) 

 

Klientsynvinkel: 

Diagnostisk avbildningsservice decentraliserad, pålitliga 

resultat, bilder tillgängliga då patienten befinner sig på 

olika platser i organisationen 

 

Ekonomi- och effektivitetssynvinkel:  

Med kostnadseffektiva helhetsprocesser och 

stödprocesser får man till stånd priser som är 

konkurrenskraftiga ur kommunernas synvinkel 

 

 

Ett attraktivt, regionalt servicesystem 

 

Ett samordnat datasystem i distriktet  

 

Regionalt rtg-arkiv 

 

Integrerat RIS-system för 

centralisering av dikteringar  

 

Utbildning, information och 

konsultation av enhetlig nivå i 

distriktet 

 

Fördela resurserna i distriktet så att 

det stöder verksamheten i distriktet i 

förhållande till de specifika kraven för 

varje enskilt verksamhetsställe 

 

Förenhetliga anvisningarna för 

diagnostisk avbildningsservice 

 

Regelbundna sammanträden för 

föreståndare som ansvarar för 

strålning 

 

Ordnande av lagstadgad 

strålskyddsutbildning  

 

Ja/nej 

 

 

Ja/nej 

 

 

 

Ja/nej 

 

 

Personalens utbildningskort 

 

Antal konsultationer 

 

Antal överlappande undersökningar 

 

Antal omtagningar 

 

Bildkvalitet 

 

HaiPro 

 

- Klientkommentarer 

- Undersökningsresultatens 

snabbhet  

- Prislista 

- Personalrespons 

- Maskiner/apparater: kalibrering, 
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Utökade kvalitetsskötar- och 

fysikertjänster i distriktet 

 

Utveckling av utrustningen i distriktet 

testning, service enligt 

kvalitetssystemet  

- Resultat av datasekretess-

kontroll 

 

- Genomförande av dataskydd 

- Strålbelastning på personalen 

- Anvisningar förenhetligade/inte 

förenhetligade 

- Antal möten för föreståndare 

med ansvar för strålning 

- Mängd strålskydds-utbildning 

- Årlig beskrivning av kvalitets-

skötarens och fysikerns 

verksamhet 

- Klientsäkerhet 

- Antal nya apparater  
Tabell 16. Matris för diagnostisk avbildningsservice. 
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3.2.3. Läkemedelsförsörjning 

3.2.3.1. Befolkningens hälsostatistik och behov av tjänster 

I distriktets kommuner har välfärdsberättelser utarbetats och är i vissa kommuner 

under arbete. I den välfärdsstrategi som uppgjorts för Österbotten för åren 2014-2017  

har överenskommits att befolkningens hälsa årligen följs upp med stöd av resultaten 

från den nationella ATH undersökningen (utförs av Institutet för hälsa och välfärd, 

THL).  

3.2.3.2. Nuläge 

Vasa centralsjukhus sjukhusapotek tillhandahåller läkemedelsförsörjningstjänster i 

Vasa sjukvårdsdistrikt. För att trygga tillgången på farmaceutisk personal och 

funktionssäkerheten i läkemedelsförsörjningen har verksamheten vid små 

läkemedelscentraler och verksamhetsenheter i sjukvårdsdistriktet koncentrerats till 

sjukhusapoteket redan år 2006. I Vasa sjukvårdsdistrikt finns det förutom ett 

sjukhusapotek vid Vasa centralsjukhus även en självständig läkemedelscentral i 

Jakobstad. Läkemedelsförsörjningsservicen omfattar vid sidan av 

läkemedelsleveranser bland annat läkemedelsanskaffning, upprätthållande av ett 

obligatoriskt lager, granskning av läkemedelsskåp samt nödvändig 

läkemedelsinformation.   

 

Sjukhusapoteket tillhandahåller för närvarande läkemedelsförsörjningstjänster för 

samarbetsområdet för hälsovården i Vasa, Laihela och Lillkyro, Kust-Österbottens 

samkommun för social- och hälsovård (K5) samt för enheterna i det samarbetsområde 

som omfattar Korsholms och Vörå hälsovårdscentral. Därtill har sjukhusapoteket 

några enheter inom socialområdet som avtalskunder. Jakobstads social- och 

hälsovårdsverks läkemedelscentral betjänar enheterna i dess samarbetskommuner 

(Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby) samt med tillstånd av Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet några samfälligheter som tillhandahåller 

långtidsvård. Privata vårdhem och hemsjukvårdens kunder införskaffar sina 

läkemedel via privata apotek.  

 

I februari 2011 togs ett nytt datasystem för läkemedelsförsörjning i bruk i 

sjukhusapoteket. Kunderna kan göra sina beställningar elektroniskt med programmet 

OSTi, som nu är anslutet till apotekets lagerhanteringsprogram WebMarela. 

Förnyelsen av datasystemet har förbättrat läkemedelsförsörjningens effektivitet och 

säkerhet bland annat genom streckkodsfunktionen och den minskade manuella 

dataöverföringen. 

3.2.3.3. Plan för åren 2013–2016 

Visio  

 

De centraliserade läkemedelsförsörjningstjänsterna utvecklas fortsättningsvis. Vi 

strävar även i fortsättningen efter att styra både interna och externa enheter i riktning 

mot en ekonomisk, rationell, säker och effektiv läkemedelsanvändning i 
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sjukvårdsdistriktet. Arbetet med att förverkliga den vision som här har beskrivits 

inleds med de konkreta åtgärder som presenteras i följande tabell.  
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Plan för åren 2013-2016 

 

Utvecklingsmål Mål Konkreta metoder/åtgärder Mätare/uppföljning Ansvarig instans 

och tidtabell 

Läkemedelskostnader Tygla ökningen av läkemedelskostnaderna ERVA-samarbete 

  

 

 

Uppföljning av 

läkemedelskostnader 

Hela 

planeringsperioden 

Obs! byte av 

ERVA-område 

Distriktets samarbete Effektiverad information  – Utveckla interna och externa 

kunders läkemedelskännedom 

bl.a. genom apotekets 

Extranetsidor 

– Ökat samarbete med 

personalen 

– Utbildning  

– Avdelnings-/enhetsbesök 

 

Auditeringssamarbete 

– Respons från externa 

och interna kunder 

– Utbildningskort 

– Antal avdelnings-

/enhetsbesök 

 

 

 

 

Auditeringssamarbete 

startat/inte startat 

Hela 

planeringsperioden 

Avdelningsfarmaci Avdelningsfarmacin som har inletts på 

centralsjukhuset blir också en del av 

hälsovårdscentralernas verksamhet 

Hälsovårdscentralerna informeras om 

möjligheterna med avdelningsfarmaci 

och inledningen av verksamheten 

stöds 

Avdelningsfarmaci har 

inletts/har inte inletts på 

hälsovårdscentralerna 

Verksamheten har 

kommit igång 

under 

planeringsperioden 
Tabell 17. Matris för läkemedelsförsörjningstjänster. 
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3.3. Främjande av hälsa 

 

Sammandrag av situationen 2015–2016:  

 

Regional organisation för främjande av hälsa 

 

 Inom distriktet utvecklas och koordineras ett gemensamt arbetssätt och en 

organisationsmodell för det hälsofrämjande arbetet.  

 

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt tillsätts en styrgrupp för det hälsofrämjande arbetet  

 Styrgruppen har inte tillsatts.  

 VCS har anslutit sig till nätverket Hälsofrämjande sjukhus i Finland.  

 För landskapet Österbotten har uppgjorts välfärdsstrategi för åren 2014-

2017(godkänd i landskapsförbundets styrelse 30.3.2015). 

Nätverk inom sjukvårdsdistriktet för kontaktpersoner inom det hälsofrämjande arbetet  

 Nätverket har inte sammankallats under år 2015  

Stödjande av rökfriheten i området  

 Stor del av kommunerna inom sjukvårdsdistriktet har tagit beslut om att bli rökfria 

kommuner, förutom Pedersöre, Nykarleby och Kaskö (09/2015) 

 Under år 2014 grundes ett rökfritt nätverk inom området.  

 Inom området har erbjudits rökavvänjnings kurser.  

 En gemensam målsättning kunde vara att tillämpa ”rökfria operationer” konceptet för 

de patienter som ska genomgå en planerad operation. Patienten är rökfri minst sex 

veckor innan operation, genom stöd som ges främst inom primärhälsovården.  

Nätverk av skolambassadörer 

 

Genom att grunda ett nätverk för personal inom skolhälsovården ska resultaten bättre 

användas från de skolhälsoundersökningar som genomförs av THL. Målsättningen är att 

främja barns och ungdomars hälsa och välbefinnande i form av samarbete med regionens 

högskolor och yrkesläroanstalter 

 

 Undersökningen Hälsa i skolan genomförd i skolor och yrkesläroanstalter våren 2015  

 THL: den datainsamling som genomfördes elektroniskt misslyckades och resultaten har 

helt inte kunnat återfås. Inom området kommer enbart Kristinestad, Korsholm, Pedersöre 

och Närpes få kommunspecifika resultat (10/2015).  

 Data samlas nästa gång in under år 2017.  

 

Ta upp oron/tidigt ingripande 

Ta till tals/ tidigt ingripande som arbetsmetod inom all verksamhet. 

 Se tabell 18.   
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Främjande av hälsa är en värdegrundad, målinriktad verksamhet som syftar till att 

skapa hälsa och välmående och förebygga sjukdomar. Främjandet av hälsan granskas 

ur synvinkeln för såväl promotion som prevention. Där ingår nivåerna för individen, 

gemenskapen och samhället. Med promotion avses att skapa möjligheter till 

förbättrade levnadsvillkor och livskvalitet för människorna. Den primära nivån för 

främjande av hälsa utgör primärvårdens kärnverksamhet. När främjandet av hälsa 

granskas mera övergripande omfattas verksamheten även av specialsjukvården. 

 

Främjandet av hälsa indelas i följande nivåer:  
 

 Primär prevention syftar till att förebygga utvecklingen av sjukdom redan i 

ett tidigt stadie. Bl.a. motion är en effektiv metod för att främja hälsan. 

 Sekundär prevention syftar till att behandla sjukdomen i ett tidigt skede, 

innan betydande sjukdomstillstånd eller komplikationer framträder. Fokus 

ligger på typiska riskfaktorer. Även för äldre personer kan sjukdom 

förebyggas, bl.a. genom behandling för kardiovaskulära riskfaktorer. 

 Tertiär prevention syftar till att förebygga negativa effekter av sjukdomen 

genom att upprätthålla funktionsförmågan och förebygga ytterligare 

komplikationer.  

 

 
Figur 28. Professor, geriatriker Kaisu Pitkälä. 31.10.2013. Geriatridag Vasa.  

3.3.1. Befolkningens hälsostatistik och behov av tjänster 

Folkhälsolagen ålägger kommunerna att bedriva verksamhet som främjar välfärd och 

hälsa. År 2012 har den regionala hälso- och välfärdsundersökningen (ATH), som 

stöder kommunerna i planeringen och utvärderingen av deras tjänster, genomförts på 

Vasa sjukvårdsdistrikts område. 

Varje kommuninvånare bär själv ansvaret för att upprätthålla den egna hälsan. Ändrat 

hälsobeteende har stor betydelse för att minska skador med anknytning till hjärt- och 
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kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, kroniska lungsjukdomar, cancer och alkoholbruk. Att 

identifiera eventuella hälsorisker för individen, tidigt ingripa i dessa och att i 

handledningen använda livshanteringsmetoder som motiverar och stärker individen är 

en utmaning som ska beaktas i den kompletterande utbildningen av personalen. 

Centrala utmaningar inom främjande av hälsa är användning av alkohol och tobak 

samt övervikt bland barn och unga. Majoriteten av kommunerna i sjukvårdsdistriktet 

deltar i projektet Rökfri kommun som leds av Institutet för hälsa och välfärd och har 

ingått partnerskapsavtal i Alkoholprogrammet. Ibruktagandet av dessa program 

effektiveras i hela sjukvårdsdistriktet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 

utmanat kommunerna att delta i det nationella programmet ”Bekämpa fetman – 

välfärd genom kost och motion (Lihavuus laskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja 

liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelma 2012 – 2015). 

3.3.2. Nuläge  

Hälsofrämjande verksamhet bedrivs i kommuner, i specialsjukvården och i 

organisationer med deras egna resurser. I distriktet finns inte en enhetlig organisation 

som koordinerar verksamheten tväradministrativt. I samtliga kommuner eller 

samarbetsområden i distriktet finns utnämnda kontaktpersoner för främjande av hälsa. 

Därtill har kontaktpersoner utnämnts inom hälsosektorn i yrkeshögskolor och i tredje 

sektorn samt i sjukvårdsdistriktet. 

 

Regional organisation för främjande av hälsa 

 
Utvecklingsmål 

En gemensam verksamhetsmodell och organisationsmodell för hälsofrämjande 

verksamhet utvecklas och koordineras för distriktet. 

 

Mål 

Målet med koordinering av hälsofrämjande är att genomgående öka befolkningens 

hälsa och välbefinnande i distriktet.   

Tväradministrativ hälsofrämjande verksamhet och dess strukturer utvecklas i 

distriktets specialsjukvård och i alla kommuner och en organisationsmodell för 

hälsofrämjande utarbetas i Vasa sjukvårdsdistrikt.    

 

Konkreta metoder/åtgärder 

En dialog med kommunerna förs, i vilken cheferna för samtliga förvaltningsgrenar 

deltar. Nuläget och önskemålen beträffande hälsofrämjandet i kommunerna kartläggs. 

De rutiner för främjande av hälsa och välfärd som pågår eller inom en nära framtid 

ska genomföras i kommunerna klarläggs. Hälsoskillnaderna i kommunen kartläggs 

och utgående från dem målen med främjandet av hälsa och välfärd samt vilka 

uppföljningsmetoder kommunen använder. Ett regelbundet tväradministrativt 

samarbete för främjande av befolkningens hälsa och välfärd stöds och/eller startas i 

kommunen.  

En regional ledningsgrupp för främjande av hälsa bildas i Vasa sjukvårdsdistrikt.  

Man överenskommer om för regionen gemensamma indikatorer för utvärdering av 

befolkningens hälsa och välfärd. Samarbetet mellan kommunerna intensifieras och 

goda riksomfattande och lokala rutiner sprids i distriktet. 
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Mätare/Uppföljning 

Man följer upp att det i verksamheten för specialsjukvården och varje kommun ingår 

planmässig hälsofrämjande verksamhet och att den genomförs tväradministrativt. 

I sjukvårdsdistriktet finns en fungerande organisation för främjande av hälsa.  

 

Ansvarig instans och tidtabell 

Primärvårdens enhet koordinerar uppgiften.  

Organisationens arbetsgrupper bildas år 2013 och verksamheten startar. 

 

Arbetsgruppens preliminära förslag på organisationsmodell: 

 

 
 

Nätverk av skolambassadörer 

 
Utvecklingsmål 

Genom verksamheten med ambassadörer för skolhälsa utvecklas en målmedveten 

användning av enkäter om skolhälsa i främjandet av hälsa och välfärd bland barn och 

ungdomar. I samarbetet deltar också regionens yrkeshögskolor och yrkesläroverk. 

 

Mål 

En ambassadör för skolhälsa i varje kommun och yrkeshögskola/yrkesläroverk i 

distriktet och ett nätverk av ambassadörer för skolhälsa i sjukvårdsdistriktet. Det 

viktigaste kärnområdet i verksamheten är inledningsvis att förebygga utslagning av 

unga. Målet är också att kommunerna ska delta i skolhälsoenkäten. 

 

Metod 

I varje kommun, yrkeshögskola och yrkesläroverk utnämns minst en ambassadör för 

skolhälsa, som anmäler sig till institutet för hälsa och välfärds (THL) nätverk av 

ambassadörer för skolhälsa. THL ger råd och anvisningar till distriktet. 

Ambassadörerna bildar ett nätverk i sjukvårdsdistriktet och kommer bl.a. att utarbeta 
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en mångprofessionell modell för att öka ungas välbefinnande och förebygga 

utslagning. 

 

Mätare/Uppföljning 

Antalet ambassadörer 

Antalet nätverksträffar 

Utvärdering av resultaten från skolhälsoenkäten 

 

Ansvarig instans och tidtabell 

Vasa stads ambassadör för skolhälsa verkar som koordinator i samarbete med 

sjukvårdsdistriktets primärvårdsenhet. 

Arbetet inleds år 2013. 

 

Ta upp oron/tidigt ingripande 

 
Utvecklingsmål 

Handlingsmodellen för ta upp oron/tidigt ingripande ingår i all verksamhet. 

Vid sidan av eller inom utvecklingen av handlingsmodellen vill arbetsgruppen 

fokusera på bruket av alkohol och tobak samt övervikt bland barn och unga som 

kärnområden inom den hälsofrämjande verksamheten. 

 

Mål 

Målet är att utgående från forskningsmaterial söka och finna en gemensam 

handlingsmodell, som bestyrks av den regionala ledningsgruppen för främjande av 

hälsa. Det är viktigt att alla (ledningen och den enskilda yrkesmänniskan) förbinder 

sig till handlingsmodellen och till att öka sitt kunnande. 

 

Metod 

Utbildning. Yrkesverksamma inom social- och hälsovården får utbildning i 

handlingsmodellen för ta upp oron/tidigt ingripande.  

Utbildningen genomförs planmässigt i sjukvårdsdistriktet. I utbildningen används 

regionens yrkeshögskolor och universitet samt KASTE:s modell för att ta upp oro.  

 

Mätare och uppföljning 

Hur många har genomgått utbildningen 

 

Ansvar och tidtabell 

Regional ledningsgrupp för främjande av hälsa  

Utbildningen bör vara kontinuerlig.  
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Plan för åren 2013-2016 

 
Utvecklingsmål Mål Konkreta 

metoder/åtgärder 

Ansvarig 

instans/tidtabell 

Mätare/ 

Uppföljning 

Uppföljning  

 

(uppföljning 2013) 

Uppföljning  

 

(uppföljning 2015) 

Regional 

organisation 

för främjande 

av hälsa  

Koordinering ökar 

befolkningens hälsa 

och välfärd. 

 

I distriktets 

specialsjukvård och 

kommuner skapas 

tväradministrativ 

hälsofrämjande 

verksamhet och 

tillhörande strukturer 

och 

organisationsmodell 

 

 

1) Utreds  

nuläge och önskemål 

samt vilka 

rutiner som redan  

är i tvär-administrativt 

bruk i kommunerna 

 

2)Vilka 

uppföljningsmetoder är 

redan i bruk 

 

3)En ledningsgrupp 

för främjande av hälsa 

bildas. 

 

4) Gemensamma 

indikatorer för området 

avtalas  

 

5)Tätare samarbete 

mellan kommunerna. 

Primärvårds- 

enheten 

koordinerar 

uppgiften. 

 

Organisationens 

arbetsgrupper 

bildas   

år 2013 och 

verksamheten 

startar. 

 

– Man följer upp 

att tvär-

administrativ 

hälsofrämjande 

verksamhet 

fungerar i 

sjukvårds- 

distriktet och i 

varje kommun. 

 

Organisationen 

för 

sjukvårdsdistriktet 

görs fungerande 

 

Kommunernas 

kontaktpersoner 

för hälsofrämjande 

arbete höll 

samarbetsmöte  

 

Regional 

organisation för 

främjande av hälsa 

inte bildats. I 

planen att grundas 

under år 2014.  

 

Kommunerna 

utarbetat 

välfärdsberättelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunernas 

kontaktpersoner för 

främjande av hälsa höll 

samarbetsmöte under år 

2014 men inte under år 

2015 (08/2015) 

 

Österbottens 

välfärdstrategi godkänd i 

ÖF: s landskapsstyrelse 

03/2015 

 

Regional organisation 

för främjande av hälsa 

inte grundats och inte 

aktuell att grunda i 

avvaktande på nationella 

direktiv för det hälso-

främjande arbetet.  

 

VCS med i det nationella 

nätverket 

”Hälsofrämjande 

sjukhus” (2014) 

 

– Nätverket 

(kommunerna, VCS, 
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tredje sektorn) för ett 

rökfritt Österbotten i 

Finland grundades år 

2014 och har 

sammankommit 

regelbundet under år 

2015.  

 

– Skolningstillfällen i 

”28 dagar utan” metoden 

hållits för hälsovårds-

personal våren 2015, 

skolning i metoder för 

individuellrökavvänjning 

inplanerad till år 2016.   

– Stödjande av 

rökfriheten bland 

befolkningen 

konstaterats som viktigt 

utvecklingsmål för det 

hälsofrämjande arbetet i 

svd.  

Nätverket för 

skol-

ambassadörer  

Skolhälsoambassadör 

(SH ambassadör) 

utses i varje kommun 

och yrkesläroanstalt 

 

 

Skolhälsoambassadörs 

nätverk skapas i 

sjukvårdsdistriktet 

 

SH ambassadörerna 

utses och anmäls till 

THL:s nätverk för 

skolhälsoambassadörer. 

 

 

THL ger anvisningar 

och råd till SH-

ambassadörerna. 

 

Vasa stads SH-

ambassadörer 

i samarbete med 

primärvårds 

enheten från och 

med 2013. 

 

Antal 

ambassadörer 

 

Antal nätverks 

träffar 

 

Deltagande i 

skolhälsoenkäten 

år 2013 och 

utvärdering av 

Enkätundersök-

ningen ”Hälsa i 

skolan” 

genomfördes i 

kommunerna  

 

 Samarbetsmöte mellan 

VCS, kommunerna och 

Institutet för hälsa och 

välfärd (THL) gällande 

grundande av nätverk för 

skolambassadörer 

genomfördes under år 

2014.  

– Nätverk för 

skolambassadörer ej 
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Fokus på att 

förebygga 

marginalisering av 

unga. 

 

Kommunerna deltar i 

skolhälsoenkäten. 

 

resultaten. 

 

grundats år 2015.  

– Resultaten av 

enkätundersökningen 

från Hälsa i skolan 

(2013) utvärderades och 

presenterats i 

kommunerna under år 

2014.  

– Ny undersökning 

genomförd i 

kommunerna under 

våren 2015 (resultat fås 

till kommunerna år 

2016) 

Ta upp oron 

och tidigt 

ingripande  

Gemensam 

handlingsmodell 

 

Åtagande 

 

Ökat kunnande 

Utbildning Regional 

ledningsgrupp 

för främjande av 

hälsa 

Utbildningen 

ska vara 

kontinuerlig 

 

Hur många har 

genomgått 

utbildningen 

Skolning i 

metoden ”Ta upp 

oron” genomförd i 

Vasa (68 personer) 

och K5-området 

(tidigare inom 

ramen för projekt) 

Skolning i metoden ”Ta 

upp oron” genomförd i 

olika delar av distriktet 

under år 2014 (se även 

tabell 22 gällande 

skolningar i 

förebyggande 

arbetsmetoder) 
Tabell 18. Matris för främjande av hälsa. 
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3.4. Delområde: Samarbetet mellan primärvården, specialsjukvården 

och socialväsendet: Vård- och servicekedjor (med undantag av 

geriatrisk och akut psyk. patient) 

3.4.1. Befolkningens hälsostatistik och behov av tjänster 

Befolkningens välfärd följs upp genom verksamhetsstatistik och uppföljningsdata från 

olika organisationers klientdatasystem. Sådana uppgifter sammanställs bl.a. av 

Statistikcentralen och institutet för hälsa och välfärd THL. Det nationella 

utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste 1 och 2) har haft som mål 

att också utveckla dataproduktionen inom social- och hälsovården. De mest centrala 

statistikkällorna är SOTKAnet och terveytemme.fi.  

 

Kommunerna och organisationerna som tillhandahåller primärvård och socialvård 

följer upp befolkningsmängden och åldersstrukturen i sin region. Utgående från 

befolkningens åldersfördelning kan man tämligen väl förutse servicebehovet inom 

primärvårdens förebyggande arbete och servicebehovet inom äldreomsorgen.  

Den statistik över besök och vårdperioder som olika organisationer producerar 

beskriver bättre utbudet av tjänster än det verkliga behovet. Genom att dessutom 

granska täckningen och antal remisser och kötider till yrkesmänniskor inom hälso- 

och sjukvården eller socialarbetet kan servicebehovet förutses mera exakt.  

Uppföljningssystemet AvoHILMO skulle tas i bruk i den offentliga primärvården 

under år 2011. Hittills har statistikrapporterna från de olika klientdatasystemen inte 

kunnat utnyttjas i planeringen av servicekedjor och verksamhet. 

Det varierar kommunerna emellan hur den information som produceras genom 

skolhälsoenkäten används i planeringen av tjänster som riktar sig till unga.  

Man bör särskilt följa upp informationen om de socioekonomiska hälsoskillnaderna 

hos sjukvårdsdistriktets befolkning. Hela befolkningens hälsa kan främjas effektivast 

genom att man riktar tjänsterna till de grupper där problemen hopar sig, och där en 

förbättrad situation har störst inverkan på hela befolkningens hälsa. 

 

Statistikuppgifter om befolkningens hälsa och välfärd finns det således gott om, men 

de konkreta verktygen och personalresurserna för att utnyttja statistikinformationen i 

planeringen av servicestrukturer varierar i olika verksamhetsorganisationer.  

Nationellt och regionalt arbetar man med att utveckla indikatorer som ger 

jämförelseduglig uppföljningsinformation både kommunspecifikt och regionalt. 

Inom hela sjukvårdsdistriktet bör man överenskomma åtminstone om gemensamma 

minimi-indikatorpaket som används i hela sjukvårdsdistriktet.  

 

Flera punkter i den uppdaterade Socialvårdslagen (30.12.2014/1301) och Hälso- och 

sjukvårdslagen har anknytningar till varandra. Förordningarnas beröringspunkter, 

förhållande till varandra och samordningen av dem måste i samband med 

integrationen av social- och hälsovården bedömas bland annat beträffande samarbete, 

enhetliga grunder för tillgång till vård och social omsorg, tillgång till tjänster och 

vård, tjänsternas och vårdens kvalitet, klientorientering och patientsäkerhet, valfrihet, 

informationshantering, tjänster som ordnas i hemmet, missbrukar- och 

mentalvårdsarbete, äldrevård, familjetjänster, handikappservice, rehabilitering samt 

för forskning, utveckling, utbildning och tillsyn. 
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Inom socialarbetet görs målinriktat, långsiktigt och multidisciplinärt arbete för 

helhetsbetonad rehabilitering och främjande av livshantering för klienter som är i 

behov av socialt stöd och eventuellt av ekonomiskt stöd. Arbetet omfattar i 

kommunerna ofta samarbete med flera olika yrkesmänniskor och serviceproducenter. 

Problem i barnfamiljer, speciellt i det korrigerande arbetet, kräver multidisciplinärt 

samarbete och förutsätter långsiktigt och systematiskt arbete. Fokus i den uppdaterade 

Socialvårdslagen ligger i ett utökat samarbete mellan myndigheter gällande 

anordnande och planering av klientens/patientens tjänster. Fokus bör vara på 

förebyggande arbete och tidiga ingripanden. Vid mentala problem eller drogproblem 

och för långtidsarbetslösa personer behövs rehabiliterande åtgärder för att förbättra 

livshanteringen och t.ex. öka sysselsättningsmöjligheterna. I socialarbetet grundar sig 

ordnandet av tjänsten på en klientplan, som klienten/familjen, den kommunala 

socialvårdsmyndigheten (t.ex. en socialarbetare) och vid behov representanter för 

olika serviceproducenter (klientens egen arbetstagare) uppgör i samarbete. I många 

klientsituationer inom hälso- och sjukvård bör klientens livssituation beaktas 

övergripande och under vård-/serviceprocessen bör behovet av socialt stöd utredas 

(t.ex. för en vuxen persons serviceprocess beakta barn, ansökan om 

socialskyddsförmåner, boendearrangemang, behov av hemservice, stöd till 

närstående). 

3.4.2. Nuläge  

Vårdkedjor  

 

För de flesta sjukdomar är arbetsfördelningen mellan primärvården och 

specialsjukvården vedertagen, trots att vårdkedjorna inte har beskrivits. Primärvårdens 

och specialsjukvårdens arbetsfördelning varierar vid olika hälsovårdscentraler 

utgående från de resurser som står till förfogande och det egna serviceutbudet. 

Inom specialsjukvården har 37 lokala vårdkedjor uppgjorts. Vårdkedjorna kan läsas 

och kommenteras via VSVD:s extranet Under de senaste åren har servicekedjor i 

samarbete mellan specialsjukvården, primärhälsovården, socialvården och till vissa 

delar den tredje sektorn utarbetats. Servicekedjorna finns tillgängliga för såväl 

yrkesverksamma som för befolkningen på VCS hemsida.  

Inom Jakobstads social- och hälsovårdsväsende (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, 

Larsmo) har 19 vårdkedjor utarbetats (några under arbete) som samarbete mellan 

primärvården och den egna specialsjukvården. Malmska och VCS samarbetar enligt 

vedertagna rutiner. I landskapet Österbotten har man i olika projekt utarbetat modeller 

för vård- och servicekedjor inom socialservicen, till exempel servicekedjan för 

familjearbete, men dessa har inte samordnats. Under år 2015 har utarbetats en 

gemensam verksamhetsmodell inom sjukvårdsdistriktetet för den palliativa vården, 

utgående från cancerpatienter och deras anhörigas behov.  

 

Övrigt samarbete 

 

År 2013 färdigställdes en nybyggnad på VCS område där både specialsjukvårds- och 

primärhälsovårdsjouren är placerade (samjour). Andra fungerande samarbetsformer är 

utbildningssamarbete, socialjouren i Österbotten, medling i brott- och tvistemål, 

socialombudsmannaverksamhet och gemensamma utvecklingsprojekt. 

Samarbete vore fördelaktigt i många sammanhang, till exempel i uppgörandet av 

lagstadgade verksamhetsplaner, planeringen av förebyggande arbete och 
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kvalitetsarbete. Även i planeringen och realiseringen av nya handlings- och 

vårdmodeller bör man samarbeta.   

Uppgiften för VSVD:s primärvårdsenhet är att stödja primärvårdens, 

specialsjukvårdens och socialväsendets samarbete inom distriktet. Inledningen av 

enhetens verksamhet har fördröjts på grund av svårigheter med personalrekrytering 

och personalomsättning.  

3.4.3. Plan för åren 2013-2016 

Servicekedjor 

 

I Vasa sjukvårdsdistrikt har man övergått till att i stället för begreppet vårdkedja 

använda begreppet servicekedja. Med hälso- och sjukvårdens servicekedja avses 

verksamhet, service, undersökningar, åtgärder, rehabilitering och vård som klientens 

eller patientens hälsoproblem eller sjukdom kräver, oberoende av om tjänsten ges 

inom primärvården, specialsjukvården eller socialomsorgen. Målen med den obrutna 

servicekedjan och samtidigt även förutsättningarna för den är att det multidisciplinära 

samarbetet som överskrider organisationsgränserna förbättras, att vårdens kontinuitet 

vid övergång från en vårdtrappa till nästa garanteras, att primärvårdens ställning 

förstärks och att kvaliteten på den service- och vårdhelhet som klienten får förbättras.  

Beskrivningar av servicekedjor görs för sådana sjukdoms-/diagnosgrupper, där ett 

obrutet samarbete mellan specialsjukvården, primärvården och socialväsendet är av 

stor betydelse för vården, och inom vilka antalet patienter och vårdkostnaderna är 

betydande.  

 

I sjukvårdsdistriktet har utarbetats en handlingsmodell (godkänd 2014) för 

utarbetande av servicekedjor och hur de förankras i praktiken – handbok om 

servicekedjor.  Då servicekedjorna utarbetas bör det finnas med representanter från 

ifrågavarande specialområde i sjukvårdsdistriktet, från varje verksamhetsområde inom 

primärvården och från socialväsendet samt representanter för de tjänster som ordnas 

inom den privata sektorn. Vid utarbetandet av servicekedjorna fokuseras speciellt på 

arbetsfördelningen mellan specialsjukvården och primärvården, indikationer för 

remiss, hur brådskande vårdbehovet är samt beskrivning av den uppföljning som sker 

i primärvården. Patienten/klienten eller en representant för patientorganisationen tas 

med i arbetet inom servicekedjan. Servicekedjorna ska vara transparenta, dvs. de ska 

också vara i patienternas/klienternas användning. De nationella rekommendationerna 

enligt God medicinsk praxis (Käypä hoito) behöver inte upprepas i servicekedjorna. 

De kritiska punkterna i servicekedjorna är informationsutbyte och utskrivning eller 

förflyttning av patient/klient mellan olika institutioner. De frågorna utformas separat. 

I arbetet används hjälpmedlet ISBAR som är ett strukturerat kommunikationsredskap 

för säkrare rapportering. 
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De viktigaste servicekedjorna som har utarbetats/ är under arbete: 

 

 servicekedja för knäpatient (färdigställd 2014) 

 servicekedja för höftpatient (färdigställd 2014) 

 servicekedja för ryggpatient 

 servicekedja för patient med maligna och premaligna hudförändringar 

(färdigställd 2015) 

 servicekedja för patient med störning i hjärnans blodcirkulation 

 servicekedja för barn med försenad utveckling (färdigställd 2014) 

 servicekedja för multisjuk patient (storkonsumenter av vård- och service är 

målgrupp inom utvecklingsprojektet Parempi Arki åren 2015-2017, som 

genomförs inom Vsvd:s område) 

 servicekedja för barn och unga med ADHD (påbörjad 2015) 

 servicekedja för geriatrisk patient (färdigställd 2014) 

 

Primärvårdsenheten vid sköter koordineringen av arbetet 

 

Tidigt ingripande - handlingsmodell 

 

Med tidigt ingripande avses att agera i ett så tidigt skede som möjligt, så öppet som 

möjligt och i så gott samarbete som möjligt för att förebygga problemsituationer. Det 

är av avgörande betydelse att agera i det skede då det finns gott om möjligheter och 

alternativ. Tidigt ingripande är att i ett tidigt skede ansvara för eget agerande för att 

stödja andra. Att ta upp oron är ett sätt att inleda samtal om en besvärlig fråga på ett 

respektfullt sätt och erbjuda stöd. Det är ett redskap, med vilket arbetstagaren kan 

strukturera sina egna förhållningssätt i arbetet och oro i anknytning till det. Att ta upp 

oron underlättar och att ta upp oron i ett tidigt skede förbättrar klientsamarbetet. 

Indelningen i zoner är ett hjälpmedel förutom för att strukturera arbetstagarens 

situation även för att utveckla samarbetet. Avsikten med zonerna är att de ska hjälpa 

till att klargöra samarbetet arbetstagarna emellan och med familjen. Det erbjuder ett 

begrepp som är förståeligt och gemensamt för alla: den egna oron. I landskapet 

Österbotten har man inom ramarna för programmet KASTE i projektet Familje Kaste 

i Österbotten utbildat personer som verkar som utbildare i metoderna för tidigt 

ingripande och att ta upp oron. De här utbildarna utbildar i enlighet med 

kommunernas planer personal i olika förvaltningsgrenar i användningen av metoderna 

att ta upp oron. Målet är att metoderna för tidigt ingripande och att ta upp oron också 

ska vara i användning i sjukvårdsdistriktets samtliga kommuner under 

planeringsperioden. (Närmare information om genomförda skolningar inom området, 

se tabell 19). 

 

Hälsokontroller av arbetslösa 

 

Alla arbetslösa bör erbjudas möjlighet till hälsokontroll. Arbetslösa som ansöker om 

sjukdagpenning bör genomgå en hälsokontroll, i vilken man utreder diagnos, 

arbetsoförmågans varaktighet, vad arbetsoförmågan leder till samt utarbetar en plan 

för fortsatt vård. Blanketten för hälsokontrollen lämnas in till Närings-, trafik och 

miljöcentralen. En enhetlig handlingsmodell utarbetas för ordnandet av och innehållet 

i de hälsokontroller som erbjuds arbetslösa. 
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Servicebehovet hos kroniskt sjuk storkonsument: Modellen för hälsonytta 

 

Inom projektet POTKU (KASTE-projekt) var målsättningen att förbättra det 

förebyggande arbetet med och vården av patienter med kroniska sjukdomar enligt 

modellen för hälsonytta (Chronic Care Model). I handlingsmodellen utvecklas 

planenliga och behovsenliga tjänster som ger hälsoeffekter för långtidssjuka personer. 

Det centrala målet är att utveckla tjänster på hälsovårdscentralerna som stöder 

patientens aktiva deltagande i planeringen och genomförandet av den egna vården 

Projektet avslutades 31.10.2014 och övergick år 2015 i det statsfinansierade Kaste 

projektet Parempi Arki (Bättre Vardag). Samtliga av sjukvårdsdistriktets kommuner 

och samarbetsområden har beslutat att delta i projektet. Inom Jakobstadsregionen 

genomförs Parempi Arki projektet i samarbete med TBRS-projektet (i samråd med 

fysiatrin)  

3.4.4. Lägesrapport för delområdet hösten 2013 

Servicekedjor 

Servicekedjor som färdigställs under innevarande år är servicekedja för barn med 

försenad utveckling, servicekedja för undertrycksbehandling av sår, servicekedja för 

äldre patient och servicekedja för framskridande minnesstörning. Servicekedjorna har 

utarbetats i multidisciplinära arbetsgrupper. För att få med patientens synvinkel har 

man begärt utlåtanden av patientorganisationer om servicekedjorna och i 

servicekedjan för äldre patienter har man tagit med Seniordynamo i planeringen. 

Seniordynamo består av cirka 20 medlemmar, som är äldre personer, yrkesmänniskor 

i primärvården, socialvården och specialsjukvården. Dynamoverksamheten var en 

lyckad metod för att få ett äkta användarperspektiv på servicekedjan och kriterierna 

för servicekedjans funktion. Dynamoverksamhet skulle vara en fungerande metod 

även för andra servicekedjor. För ordnandet krävs emellertid kunnande och resurser. 

Implementeringen av servicekedjorna inleds när de är färdiga. 

 

För arbetet med servicekedjorna har utarbetats ett utkast till en handbok för 

servicekedjor. Utkastet har testats i de servicekedjor som håller på att utarbetas och 

omarbetas vartefter till en fungerande handbok. 

 

Härnäst inleds utarbetandet av servicekedja för ledpatient. Det har kommit 

förfrågningar om servicekedja för patienter i palliativ- och terminalvård. Det finns 

behov av att på sjukvårdsdistriktets område sammanställa befintliga rutiner och förena 

dem till en fungerande modell och kedja för patienten och de anhöriga. Utarbetandet 

av modellen inleds enligt planerna i början av 2014. 

 

De vårdkedjor som finns på Vasa sjukvårdsdistrikts extranet håller på att uppdateras. I 

kedjeverksamheten utarbetas både servicekedjor och vårdkedjor. En servicekedja 

utarbetas då det finns behov av ett omfattande samarbete mellan primärvård, 

socialväsende och specialsjukvård. En vårdkedja utarbetas då det behövs preciseringar 

och anvisningar speciellt i verksamhet som sker på olika gränsområden. För till 

exempel en klart avgränsad patientgrupp, för vilken den fortsatta vården kan 

genomföras i primärvården, behövs tydliga anvisningar för uppföljningen. 
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Uppföljning av befolkningens välmående 

 

Kust-Österbottens samkommun (K5) var med i Institutet för hälsa och välfärds (THL) 

projekt för stöd åt kommunerna i ledning av främjande av välfärd, hälsa och psykisk 

hälsa. I projektet användes bl.a. uppgifter från ATH-undersökningen som 

genomfördes i Österbotten år 2012. I projektet strävade man efter att fördjupa sig i de 

indikatorer som behövs i ledarskap. 

Teman i arbetet var: 

 

 Branschövergripande kunskapsledning, informationskällor och användningen 

av dem 

- uppgifterna används i arbetet med välfärdsberättelsen och som redskap för 

kommunernas branschövergripande ledarskap 

 Välfärdsberättelsen som en del av kommunernas strategiska ledning 

- främjandet av välfärd, hälsa och psykisk hälsa ur mångprofessionell 

synvinkel 

 Främjande av välfärd, hälsa och psykisk hälsa 

- olika sätt att stöda genomförandet 

 Ledning av främjande av välfärd, hälsa och psykisk hälsa – utvärdering  

 

Målet för projektet var att sammanställa sammandraget ”Guide till stöd för 

branschövergripande ledning av välfärden i kommunerna”.  

 

Behovet av tjänster inom specialsjukvården 

Specialsjukvården har gjort en enkät bland kommunerna, angående vilken information 

om specialsjukvården som behövs. Utgående från enkäten har man strävat efter att 

utveckla informationen om verksamhetstal. 

 

Servicebehovet för kroniskt sjuk storkonsument: Modell för hälsonytta 

Projektet POTKU avslutades och syftet var att förbättra det förebyggande arbetet med 

och vården av patienter med kroniska sjukdomar enligt modellen för hälsonytta 

(Chronic Care Model). I handlingsmodellen utvecklades metodiska och behovsenliga 

tjänster för att ge hälsoeffekter för långtidssjuka personer. Det centrala målet var att 

utveckla tjänster på hälsovårdscentralerna som stöder patientens aktiva deltagande i 

planeringen och genomförandet av den egna vården. I projektet POTKU deltog 

samarbetsområdet Jakobstad och Korsholm-Vörå. 

 

Hälsoundersökning för invandrare och arbetslösa  

– Man har ännu inte börjat utarbeta enhetliga handlingsmodeller för dessa 

teman.  

– Jakobstadsområdet har påbörjat hälsoundersökningar av arbetslösa 
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Plan för åren 2013-2016  
 

Utvecklingsmål Mål Konkreta metoder/ 

åtgärder 

Mätare/ 

Uppföljning 

Ansvarig instans och 

tidtabell 

Handlingsmodellen för tidigt 

ingripande i all verksamhet 

 

Identifiera behov av särskilt 

stöd tillräckligt tidigt 

Utbildning Antal utbildade/ 

antalet utbildade 

utbildare preciseras 

Kommunernas primärvård 

och soc.väsende, ssv 

från och med hösten 2012 

Uppföljning av befolkningens 

välbefinnande 

 

Produktion av 

jämförelsedugligt 

uppföljningsmaterial 

Avtalas om gemensamt 

minimipaket för 

indikatorer som ska 

följas upp 

Kommunstöd-

projektet syssel-

sätter på K5-området 

Kommunernas primärvård 

och soc.väsende, ssv 

Behovet av tjänster inom SSV 

 

Garantera behovsenliga, 

jämlika tjänster för 

befolkningen 

SSV producerar färska 

uppgifter om realiserade 

rutiner, remissantal och 

köer 

Uppdaterad 

statistikinformation 

x2/år 

VCS primärvårdsenhet 

koordinerar 

Hälsokontroller av invandrare 

 

Enhetlig handlingsmodell och 

dokumentering, speciellt 

bekämpning av infektions-

sjukdomar 

Processbeskrivning av 

hälsokontroller och 

tillämpning i praktiken 

Handlingsmodell 

utarbetad; antal 

hälsokontroller/antal 

invandrare, SPAT- 

koder för AvoHilmo 

Kommunernas 

primärhälsovård och 

soc.väsende, 

mottagningscentraler 

Hälsokontroller av arbetslösa 

 

Enhetlig handlingsmodell Processbeskrivning av 

hälsokontroller och 

tillämpning i praktiken 

Handlingsmodell 

utarbetad; antal 

kontroller/antal 

arbetslösa 

Kommunernas primärvård 

och soc.väsende 

Kroniskt multisjuk patient 

Servicehandledning; Modellen för 

hälsonytta Chronic Care Model, 

CCM 

– Effektiverad vård av 

långtidssjukdomar  

– Öka patientens deltagande 

och ansvar 

Projektet POTKU: 

Utarbeta vårdplaner 

enligt modellen för 

hälsonytta; använda ett 

multidisciplinärt team 

Antal uppgjorda 

vårdplaner 

 

Kommunernas primärvård 

och soc.väsende: 

Projektkommuner: 

Korsholm och Jakobstad 

Tabell 19. Matris för vård- och servicekedjor. 
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3.5. Medicinsk rehabilitering 

 

Sammandrag av situationen 2015–2016: 

 
Skolning och projektarbete 

 Pågående/aktuell skolning har en direkt koppling till aktuella projekt 

 Tio (10) fysioterapeuter inom primärsjukvården har genomfört eller går 

utbildning i fysioterapins direktmottagning, en viktig ryggrad i det 

multidisciplinära arbetet kring krävande smärtklienter inom primärvården (se 

TBRS-projektet nedan). 

 Kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikts område deltar i det nationella 

KASTE finansierade ”Parempi Arki”-projektet åren 2015-2017. Som 

målgrupp i Vasa, Laihela, Korsholm och Vörå är krävande klienter i behov av 

neuropsykiatrisk service och i Jakobstad klienter inom socialvården i behov av 

multidisciplinärt teamarbete. Målgruppen för kommunerna inom 

samkommunen K5:s område är äldre hemmaboende personer.  

 

Rehabiliteringens kunskapscentrum i VSVD 

 I VCS 2025-programmet har VCS:s rehabiliteringsprofessionella skisserat 

ramar för ett kunskapscentrum. Detta genomföres ej i planen som tas i bruk 

1.1.2016, utan medicinsk rehabilitering utgör en del i VCS:s serviceområde 

för öppenvården. 

 Rehabiliteringen inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk utgör idag 

VSVD:s enda producent av krävande rehabilitering och fungerar därmed som 

kunskapscenter. 

 I skapandet av den första preliminära rapporten om den krävande 

rehabiliteringen inom ERVA-området har VSVD representerats av Jukka 

Mannevaara, Michael Eklund och Kati Piilikangas. Rapporten kommer att 

vara språngbrädan vidare för en utvecklingsgrupp vars arbete i ljuset av 

SOTE-reformens slutliga utformning kommer att vara ryggraden i den 

krävande rehabiliteringens utveckling och utformning även inom VSVD. 

 

Den geriatriska rehabiliteringen 

 För VSVD bör det kunna skapas en enhetlig verksamhetsmodell kring de stora 

linjerna. 

 Lokala kommunala krav och traditioner kommer att skapa variation i modellen  

 De lokala primärvårdsorganisationerna processar alla för tillfället framtida 

förvaltning, skolning, team-arbete och resursering/professionella aktörer. 

 

Rehabiliteringshandledning i specialsjukvården 
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 I utvecklingen av det multidisciplinära team-arbetet inom VCS och ett 

framtida rehabiliteringens kunskapscentra utgör den koordinatorfunktion 

rehabiliteringshandledarna kan ha en möjlig resurs. 

 Nya resurser inom området finns inte i sikte. 

 Motsvarande koordinatorroll på primärvårdsnivå behövs (kopinottaja) för att 

ta emot och förverkliga den uppgjorda rehabiliteringsplanen. 

 

Rekrytering 

 Utmaningen att rekrytera tvåspråkiga rehabiliteringsprofessionella 

(fysiatriker/rehabiliteringsläkare, neuropsykologer, ergoterapeuter och 

talterapeuter) inom både primär- och specialsjukvård har sedan senaste 

uppdatering av planen blivit än mer utmanande och svårt! 

 Det behövs nu politisk påtryckning så att även patienternas jämlikhet i 

storstädernas periferi och på landsbyggden kan garanteras! 

 

Köptjänster 

 Både inom primär- och specialsjukvård räcker resurser inom ergo-, talterapi 

och neuropsykologi till utredning men inte till terapier. Man tvingas ofta till 

köp av avlägsna, dyra och svårtillgängliga tjänster med vilka ett teamarbete 

alltid därmed försvåras.  

 Köptjänsterna för rehabilitering i vårdkedjor och -processer inom VSVD 

kräver precisering vilket för fram behovet av en enhetlig verksamhetsplan 

inom medicinsk rehabilitering och behovet av deltagande från den medicinska 

rehabiliteringen då vårdkedjor och -processer skapas inom olika specialiteter 

(se nedan). 

 Inom gruppen patienter som tillhör den krävande rehabiliteringen påtalas i 

ERVA-rapporten behovet av en krävande rehabiliteringsutredning/utredning 

av rehabiliteringsbehov som grund.  

 

Behov av en verksamhetsplan för VSVD:s medicinska rehabilitering 

 Oberoende av SOTE-reformens utgång har gruppen beslutat om att starta 

arbetet genom att be styrgruppen för anordnandeplanen av hälso- och sjukvård 

inom Vsvd utnämna en grupp eller sammankallare för att påbörja arbetet. 

Målet är att alla samarbetsområden/samkommuner inom distriktet och 

nödvändiga specialiteter bör vara representerade. Målsättningen är att arbetet 

slutförs 06/2017. 
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3.5.1. Befolkningens hälsostatistik och behov av tjänster 

Man kan konstatera att bl.a. Statistikcentralen och Institutet för hälsa och välfärd THL 

samlar in verksamhets- och uppföljningsuppgifter om befolkningens hälsa och 

välfärd. Arbetsredskapen och personalresurserna för att dra nytta av informationen är 

begränsade. För att fastställa behovet av rehabiliteringstjänster borde all befintlig 

statistikdata användas. Förutom statistik över befolkningsutvecklingen och hälsan och 

välfärden på området behövs Folkpensionsanstaltens och arbetskraftsförvaltningens 

statistikdata samt olika uppgifter om effektfullhet (projektet Perfect). Den här planen 

stöder sig förutom på allmän statistik om befolkningsutveckling, hälsa och välfärd 

även på utredningen under ledning av professor Erkki Vauramo vid Aalto-

universitetets Sotera-institut år 2012. 

3.5.2. Lagstiftning och nuläge beträffande medicinsk rehabilitering  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 30.12.2010/1326 ska kommunen ordna medicinsk 

rehabilitering i anslutning till sjukvård av patienter. Den medicinska rehabiliteringen 

omfattar, (1) rådgivning och handledning som gäller rehabilitering, (2) utredning av 

patientens funktions- och arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov, (3) en 

rehabiliteringsundersökning, genom vilken patientens rehabiliteringsmöjligheter 

utreds, (4) terapier som ska förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra 

behövliga rehabiliteringsfrämjande åtgärder, (5) hjälpmedelstjänster, (6) 

anpassningsträning, (7) rehabiliteringsperioder inom sluten vård eller öppen vård som 

består av behövliga åtgärder enligt 1–6 punkten. 

 

Vid ordnandet av framgångsrik medicinsk rehabilitering är tidig identifiering av 

klienter i riskzonen för kronicitering av sjukdom och utslagning från viktiga livsroller, 

inte minst arbete, av största betydelse och ett viktigt framtidsmål. Dessutom är 

tvärorganisatoriskt samarbetet mellan social- och hälsovården, arbetskrafts-

myndigheterna, företagshälsovården, skolan och skolhälsovården samt 

Folkpensionsanstalten och övriga försäkringsbolag i en central position. Lagen om 

klientsamarbete inom rehabiliteringen (13.6.2003/497) har fr.o.m. 1.1.2015 

avskaffats, och istället har lagen om Arbetskraftens servicecenter (työvoiman 

palvelukeskuksen, TYP-laki) tagits ibruk. Målsättningen är att ersätta de kommunala 

rehabiliteringssamarbetsgruppernas multidisciplinära utredande och stödjande roll 

med en liknande resurs bunden till arbetskraftsmyndigheten. För kommunerna har 

lämnats öppet att utveckla det multidisciplinära rehabiliteringsarbetet för 

rehabiliteringssamarbete enligt den nya lagen.  

 

Rehabilitering av barn och unga har redan länge genomförts som multiprofessionellt 

teamarbete och den här handlingsmodellen behövs också inom vuxenrehabiliteringen. 

Speciellt rehabiliteringstjänsterna för flera grupper av långvariga sjukdomar är 

bristfälliga och otillräckliga på grund av för liten utsträckning av multiprofessionellt 

teamarbete. 
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Specialsjukvård  

I Jakobstad verkar Vasa sjukvårdsdistrikts avdelning för krävande, i huvudsak 

neurologisk, rehabilitering, som tar emot patienter från hela svd:s område. Därtill har 

enheten dagavdelningsplatser för smärtrehabilitering och 

rehabiliteringsundersökningar och smärtanalys. På Vasa centralsjukhus finns ingen 

avdelning för krävande rehabilitering, utan verksamheten är decentraliserad på 

avdelningsplatser inom olika specialområden. På den neurologiska avdelningen finns 

angivna rehabiliteringsplatser, men verksamheten är i praktiken akut neurologi. I 

november 2011 har en utredning om krävande rehabilitering publicerats. Fysiatriska 

poliklinikerna verkar på Vasa centralsjukhus och vid Jakobstads social- och 

hälsovårdsverk. Rehabiliteringshandledarna (9 tjänster) är placerade på Vasa 

centralsjukhus. 

 

Social- och primärvården 

Den allt äldre befolkningen medför i kommunerna ett ökat behov av att satsa på 

rehabilitering efter akutvård. Institutionsplatser har ändrats till rehabiliteringsplatser 

eller effektiverad boendeservice. Kompletterande utbildning för personalen har 

ordnats för bl.a. tillägnande av stärkande/rehabiliterande arbetssätt. 

 

Den demografiska utvecklingen och rekryteringen av vårdpersonal är en utmaning för 

kommunerna. Det finns stora skillnader mellan kommunerna på området beträffande 

tillgången till utbildad terapipersonal. På hela området är det störst brist på utbildade 

neuropsykologer och fysiatriker. Universitetsintagningen av psykologer till 

neuropsykologutbildning gynnar i nuläget inte landsbygden.  

 

Hjälpmedelstjänsterna på området varierar, eftersom kommunernas 

hälsovårdscentraler har egna självständiga hjälpmedelsutlåningar, och anskaffning, 

tillvägagångssätt och registreringsprogram inte är enhetliga. Det här medför onödiga 

kostnader. Kostnaderna för köptjänsterna har ökat kontinuerligt och handläggningen 

av rekommendationer för köptjänster har inte varit jämlik. Inom ramen för arbetet 

med anordnandeplanen för hälso- och sjukvård inom VSVD, gjordes en utredning 

under år 2014 vilken resulterade i förslag om enhetliga kriterier för den medicinska 

rehabiliteringens köptjänster.     

 

Stiftelsebaserade aktörer på området 

Nykarleby sjukhem på Jakobstads område och Bottenhavets sjukhem i Kristinestad 

erbjuder platser för fortsatt rehabilitering bl.a. för endoprotespatienter. Huvuddelen av 

verksamheten på dessa enheter utgörs fortfarande av vård och rehabilitering av 

krigsveteraner och krigsinvalider. Båda sjukhemmens utveckling skall inriktas på att 

utvärdera, upprätthålla och utveckla den åldrande befolkningens funktionsförmåga. 
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3.5.3. De viktigaste utvecklingsmålen för rehabiliteringshelheten 

2013– 2016 

 

Tväradministrativt samarbete är viktigt i planeringen och genomförandet av 

rehabiliteringen. Vsvd: s rehabiliteringssamarbetskommission har utarbetat en strategi 

för aktivering av klientgrupperna vid rehabilitering. På området ska utvärderas 

klientarbetsgruppernas roll i förhållande till utvecklingen av kommunernas 

multidisciplinära rehabiliteringsteam. Beroende på kommunen/samkommunen är 

målet att bilda 1–3 multidisciplinära team, till vilka det är tänkt att patienter med 

omfattande problematik ska hänvisas för utredningar i ett tidigt skede. 

Folkpensionsanstalten, arbetskraftsmyndigheten, skolan, socialväsendet och övriga 

behövliga aktörer tas med i dessa team. Centrala medlemmar i teamen är s.k. 

rehabiliteringslotsar, utnämnda skötare, som ansvarar för koordineringen av arbetet.  

 

Oberoende av diagnos har alla patienter rätt att hänvisas till gruppen som klient och 

på så vis uppkommer automatiskt samarbete mellan somatik och psykiatri som ett nytt 

rehabiliteringsgrepp. För att balansera konsumtionen av hälsovård för långvarigt sjuka 

patienter, och för att förebygga marginalisering på arbetsmarknaden, är det viktigt att 

ett kognitivt- behavioristisk teamarbete aktiveras i ett tidigt skede i primärvården.  

 

Med VSVD:s projektmedel pågår sedan oktober 2014 utveckling av: a) det 

multidisciplinära koordinatorledda bedömnings- och rehabiliteringsteamet vid 

Jakobstads social- och hälsovårdsverks primärvård samt b) ett av Jakobstads-teamet 

lett skolningsprogram i smärtanalys och multidisciplinärt teamarbete, vars mål är ett 

rehabiliteringsundersökningsteam för primärvård implementerbart inom hela VSVD 

2016-2017 (TBRS-/VAKY-projektet.)  

 

Vid planeringen av den rehabilitering som sker på Vasa sjukvårdsdistrikts område 

behövs nya tänkesätt och handlingsmodeller. Under ledning av Vasa stad gjodes en 

utredning med stöd av NHG gällande utformningen av äldreomsorgens 

rehabiliterande resurser i öppen- och avdelningsvården.  

 

För att organisera rehabiliteringen för den äldre befolkningen behövs olika lokala 

handlingsmodeller, men utgångspunkten är att rehabiliteringen bör ske nära hemmet 

(rehabiliterande närsjukhus, rehabiliteringsavdelning, hemrehabilitering). För att den 

multidisciplinära geriatriska rehabiliteringen ska vara kvalitetsmässigt jämlik, måste 

kommunerna förena sina krafter för att skapa geriatriska rehabiliteringsavdelningar 

och hemrehabiliteringsmodeller, och även utvärdera rehabiliteringsresultaten (bl.a. 

RAI). Ett rehabiliterande/stärkande arbetssätt behövs för att täcka den geriatriska 

servicekedjan från början till slut, från akutmottagningen till hemvården. 

Hemrehabilitering håller på att stärkas regionalt inom nästan alla av distriktets 

kommuner. Detta innebär att förutom den rehabiliterande vården, även att 

kommunerna har satsat på att anställa rehabiliteringspersonal till hemvård och 
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serviceboende enheter. På Vasa centralsjukhus kommer att grundas 

avdelningsverksamhet för akutgeriatrisk rehabilitering  

 

Därtill finns behovet att utveckla verkningsfulla rehabiliteringsmodeller som svarar 

mot specialbehoven hos den åldrande befolkningen. Då antalet personer med 

minnessjukdomar ökar och botande medicinska behandlingar saknas, behövs effektiva 

icke-medicinska behandlings- och rehabiliteringsformer, som ger personer med 

minnessjukdomar och deras anhöriga stöd i att bo kvar hemma och en förbättrad 

livskvalitet.  

 

Kortvarig institutionsrehabilitering genomförs vid rehabiliterande närsjukhus eller på 

rehabiliteringsavdelningar, varvid verksamhetens primära mål är att den äldre, med 

hjälp av behövliga stödåtgärder, ska flyttas hem. 

 

Avdelningen VAIHO är en avdelning för bedömning och vård av äldre, en sk. 

intervallavdelning, vars uppgift är att bedöma den äldres behov av vård och omsorg, 

samt att tillsammans med de anhöriga planera de tjänster som hjälper den äldre att 

klara sig hemma. (Jfr Karlebymodellen). 

 

Modellen för rehabilitering i öppenvården kräver en för området enhetlig, 

grundläggande filosofi som handlingsmodell, som baserar sig på ett 

stärkande/rehabiliterande arbetssätt. Därtill förutsätter modellen att man frångår de 

gamla institutionscentrerade handlingsmodellerna och tillägnar sig och implementerar 

nya klientorienterade arbetssätt. 

 

För att genomföra ett stärkande arbetssätt behövs även i fortsättningen omfattande 

utbildningssatsningar på alla nivåer inom social- och hälsovården. Samtidigt måste 

det förebyggande arbetet i kommunerna stärkas genom att även utnyttja kunnandet 

hos aktörerna i tredje sektorn. 

 

Utvecklingen av krävande rehabilitering från en decentraliserad handlingsmodell till 

en centrerad rehabiliteringsenhet förutom i Jakobstad även i Vasaregionen främjar 

användningen av de egna lokala resurserna och det multidisciplinära 

rehabiliteringsteamets arbete. Möjligheterna för primärvården att konsultera 

specialsjukvården samt gesällverksamheten bör stärkas och effektiveras. I planeringen 

av VCS framtida verksamheter och verksamhetsutrymmen fokuseras även 

centralisering av de krävande rehabiliteringsresurserna på kunskapscentrumnivå.  

 

Regional hjälpmedelscentral, gemensam anskaffning av hjälpmedel och ett 

gemensamt dataadministrationssystem för hjälpmedel önskas av samtliga kommuner 

på området. Den planeringsgrupp som inledde sitt arbete med planeringen av en 

regional hjälpmedelscentral, fungerar under perioden 1.4–31.12.2015 som ett av VCS 

finansierat projekt som leds av en för arbetet utsedd styrgrupp. Målsättningen med 
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projektet är att skapa en modell för hur den regionala hjälpmedelscentralen kunde 

utformas.  

 

Samkommunen K5:s samkommunsfullmäktige (29.10.2015/ § 22) behandlade 

samkommunens budget för år 2016 och ekonomiplan för 2017-2018 och beslöt på 

basen av samkommunens förslag att inrätta en ergoterapeuttjänst. Ergoterapeuten 

anställs fr.o.m. 1.9.2016 och placeras i anslutning till det geriatriska kunskapscentret 

som kommer att grundas i Kristinestad. Ergoterapeutens betydelse framhävs särskilt i 

det förebyggande arbetet med att stöda äldre att klara sig hemma och inom 

öppenvården.  

 

Det första steget till det geriatriska kunskapscentret togs i samkommunens utredning 

En fungerande vård i hemmet. Enligt utredningen ska värdediskussionen om de äldres 

servicebehov inledas omedelbart. Den geriatriska kompetensen skaffas som köptjänst 

med tyngpunkten på distansmedicinska tjänster. I anslutning till det geriatriska 

kunskapscentret inrättas en regional minnespoliklinik och Gertrims (privat aktör) 

kunnande kunde användas inom hela området. Samkommunen kommer att 

upprätthålla denna geriatriska kompetens och utveckla samarbete med 

medlemskommunerna. Ovannämnda åtgärder svarar på utmaningarna som åldrandet i 

regionen medför, och samtidigt kan specialkompetensen snabbare göras tillgänglig för 

befolkningen.  

 

Rehabiliteringen av klienter inom missbrukar- och mentalvården behandlas separat i 

kapitel 3.8. ”Missbrukar- och mentalvårdsarbete”. 
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Plan för åren 2013-2016 

 
Utvecklingsmål Mål Konkreta metoder/ 

Åtgärder 

Mätare/ 

Uppföljning 

Ansvarig aktör och tidtabell 

Rehabiliteringens 

kunskapscentra (inom 

spec. sjukvården) : 

1. Krävande rehab 

2. Rehab undersökn 

3. Smärtrehab 

4.Öppenvårdsmott. 

5.Rehabhandledning  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geriatriskt 

kunskapscenter inrättas 

på samkommunen K5:s 

område  

Rehab.kunskapscenter 

på Vcs och 

Malmska/(Jakobstad 

social- och hälsovårds-

verk)  

 

 

 

Specialsjukvårdens 

rehabiliterings- 

handledares stöd för 

säkrande av 

specialgruppernas 

rehabiliteringsbehov. 

 

 

Stöda äldre att klara sig 

längre hemmaboende 

och med stöd av öppna 

vårdens tjänster.  

Kunskapscentra ansvarar för 

krävande rehabilitering och 

erbjuder konsultationsmöjlighet 

för primärvården. 

 

Rehabiliteringssamarbets-

gruppens inom VSVD 

utbildningsansvar över- förs på 

VSVD:s rehabansvariga 

kärngrupp 

 

Rehabiliteringshandledning i 

samarbete; inom specialsjukvård 

och med social- och 

primärvårdsorganisationer. 

 

Specialkompetensen inom 

samkommunen koncentreras och 

görs tillgänglig för kommunerna 

på samkommunens område.   

Benchmarking 

TYKS-ledd 

utveckling av 

kvalitetsinstrument 

och skolning i 

krävande rehab 

 

 

 

 

 

 

Vård- och serviceplan 

 

 

 

Geriatriska 

kunskapscentret 

påbörjat sin 

verksamhet i 

Kristinestad  (ja/nej) 

Rehab.överläkare samt 

överskötare och 

rehabiliteringsplanerare vid 

VCS och i Jakobstad 

Samverkan med TYKS 2015-

17 

 

 

 

 

 

Ansvariga för medicinsk 

rehabilitering i VCS 

 

 

 

 

Kust-Österbottens 

samkommun för social- och 

primärhälsovård (K5) 

Primärvårdens 

rehabilitering inom i 

huvudsak äldreomsorgen 

på institution 

Gemensamma, jämlika 

förutsättningar för 

rehabiliterande 

närsjukhus eller 

Vauramo-modellen genomförs 

enligt kommunernas särdrag och 

befintliga system 

 

Rehabiliterings 

enheterna 

förverkligas: mängd 

och kvalitet 

Åldringsvårdens 

förändringsarbete pågår i hela 

VSVD. Samverkan mellan 

kommunernas primärhälsovård 
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Utveckling av 

hemrehabilitering 

rehabiliterings-

avdelning(ar) på hvc på 

vissa av 

medlemskommunernas/ 

samkommunernas 

hvc:n 

 

 

Fungerande 

hemrehabilitering och 

stärkande/ 

rehabiliterande 

hemvård 

 

Specialkunnandet koncentreras 

genom samarbete mellan 

områdets kommuner. 

 

 

 

 

Utveckling och implementering 

av hemrehabiliterings- 

modeller på basen av egna och 

andras erfarenheter 

 

 

 

 

 

 

 

Minskning av 

institutionsvårdplatser 

inom äldreomsorgen 

förverkligas 

 

Andelen äldre hemma 

ökas 

och äldreomsorg för ”best 

practice” bör processas. 

Tidtabell och struktur styrs av 

hur SOTE-förnyelsen 

framskrider 

 

 

Äldreomsorgens 

förändringsarbete pågår i hela 

VSVD. Samverkan mellan 

kommunernas primärhälsovård 

och äldreomsorg för ”best 

practice” bör processas. 

Tabell 20. Matris för medicinsk rehabilitering (uppdaterad i sin helhet 10/2015)
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3.6. Dataadministration 

 

Sammandrag över situationen 2015–2016:  
 

 Aktörer inom den offentliga hälso-och sjukvården inom Vasa 

sjukvårdsdistrikts område har samarbetat gällande anslutningen till det 

nationella patientdata-arkivet Kanta.  

 Tillgången till patientens journaluppgifter från specialsjukvården i 

primärhälsovården har förverkligats genom ibruktagningen av Kunta-Esko, 

samt arkiveringen och tillgång att se bilder.  

 Inom sjukvårdsdistriktets kommuner, förutom kommunerna inom Jakobstads 

region, gjordes år 2014 en kartläggning ledd av Tiera OY. Kartläggningen tog 

fasta på konsekvensbedömning och lösningar för kommunerna gällande 

anordnandet av ICT tjänster vid eventuella kommunfusioner.   

 

Statsrådet styr samarbetet och samordningen av tjänster mellan sjukhus, 

hälsocentraler och andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården i 

sjukvårdsdistrikt med förordningar. Detta dokument har utarbetats för 

informationsförvaltningen inom hälso- och sjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt i syfte 

att klarlägga hur informationsbehandlingen och samarbetet skall organiseras. 

3.6.1. Nuläge 

Enheterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt 

använder sig av patientdatasystem som utvecklats av flera olika leverantörer.  

 

De mest centala datasystemen på Vasa centralsjukhus är det patientadministrativa 

datasystemet Oberon (Logica), sjukjournalsystemet ESKO (Norra Österbottens 

sjukvårdsdistrikt), laboratoriesystemet Effica (Tieto), samt det bilddiagnostiska 

systemet NeaRis (Neagen), bildarkivet Impax6 (Agfa) och styrsystemet för 

operationsverksamheten OIS (Commit). De centralaste patientdatasystemen inom 

primärhälsovården är Effica (Tieto) som används på Jakobstads social- och hälsoverk, 

som upprätthålls av Jakobstad, Pedersöre kommun, Larsmo och Nykarleby. Abilita-

systemet (Abilita) används inom samarbetsområde för primärhälsovården som 

upprätthålls av Korsholm och Vörå. Dessutom använd Abilita-systemet i 

samkommunen K5 av kommunerna Malax-Korsnäs och Närpes. K5 kommunerna 

Kristinestad och Kaskö använder sig av datasystemet Effica (Tieto).  Inom Vasa stads 

hälsovård, som även omfattar Laihela och Lillkyro, används datasystemet Pegasos 

(Logica) och inom tandvården används datasystemet Effica (Tieto). Vid Vasa 

Regionala Företagshälsovård används Acute TT2000 (Acute). 
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För tillfället samarbetar man regionalt kring informationsförvaltning på flera olika 

områden. Och på regional nivå har man uppgjort en gemensam IT-strategi för hälso- 

och sjukvården, som godkänts för åren 2010-2015. En elektronisk remiss- och 

epikrisförbindelse finns till nära nog alla hälsovårdscentraler i distriktet samt till några 

närsjukhus och privata läkarservicecentraler. Dessutom kan 

laboratorierundersökningar beställas och resultat läsas elektroniskt vid 

hälsovårdscentralerna i distriktet.  

 

Regional bilddiagnostisk verksamhet och bildarkivering och läsmöjligheter har 

omsatts i praktiken tillsammans med flera hälsovårdscentraler. Med hjälp av Kunta-

Esko kan läkare vid hälsovårdscentraler läsa journalhandlingsuppgifter vid Vasa 

centralsjukhus med patienternas samtycke. Tack vare det regionala system som 

används vid beställning av läkemedel kan hälsovårdcentraler beställa mediciner av 

centralsjukhusets apotek. Dessutom är system för utlåtanden om fotografier av 

ögonbottnar och arkivering av desamma i bruk i distriktet. Videokonsultationer och 

videokonferenser används såväl regionalt som nationellt. 

 

Under år 2013 har man tillsammans med Fujitsu Ab förverkligat ett projekt som gått 

under namnet ”Seudullinen SOTE ICT- tavoitetilan määrittely” i Vasa 

sjukvårdsdistrikt. Målet med projektet var att kartlägga den nuvarande ICT-

verksamheten som anknyter till social- och hälsovården i Vsvd:s område samt att 

skapa en vision för denna verksamhet. År 2014 förverkligade man tillsammans med 

Tiera Ab ett projekt med namnet ”Kuntarakennelain mukainen selvitys/ICT-utredning 

enligt kommunstrukturlagen”. Målet med projektet var att kartlägga nuläget gällande 

informationsförvaltningen och skapa beskrivningar över ICT-miljöerna, 

organiseringen av ICT-servicen, kostnaderna och resurserna i kommunerna i 

Vasanejden samt fastställa ett mål för informationsförvaltningarna men också skapa 

en plan för hur de identifierade utvecklingsmålen ska omsättas i praktiken samt hur 

synergifördelarna ska uppnås och hur dessa förändringar ska verkställas och 

organiseras.  

3.6.2. Vision 

E-tjänster samt processtöd och -styrning inverkar på hälso- och sjukvården i likadan 

utsträckning som på det övriga samhället. I och med de olika sätt som kommunerna i 

Vasa sjukvårdsdistrikt har organiserat sin informationsförvaltning är det ytterst 

utmanande att omsätta en obruten servicekedja i praktiken. 

 

De datasystem som används inom hälso- och sjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt bör i 

framtiden ha en gemensam vy, där alla uppgifter i patientsystem inom den offentliga 

hälso- och sjukvården i distriktet kan användas av hela den offentliga hälso- och 

sjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt. 
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Enheterna inom den offentliga hälso- och sjukvården använder sig av flera olika 

patientdatasystem. De patientdatasystem som är i bruk i distriktet kommunicerar med 

varandra med stöd av befintliga gränssnitt. 

 

Trots ovan nämnda utmaningar strävar man efter att skapa en ram för den regionala 

informationsförvaltningen inom hälso- och sjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt för att 

få till stånd en fungerande en helhet. 

 

Grunderna för organisering av en regional informationsförvaltning: 

 de nationella Kanta-tjänsterna tillgodogörs och de nya funktionerna tas i bruk 

 bruktagning av ett regionalt/nationellt informations- och förbudsregister 

 ibruktagning av en elektronisk tjänst avsedd för medborgare på regional nivå – 

alla tjänster från en lucka med tillgodogörande av nationella modeller för 

förverkligande 

 ett regionalt enhetligt styrsystem för bilddiagnostiska tjänster samt ett 

bildarkiv 

 kompatibla kund- och patientuppgifter är till nytta för patienter och enskilda 

organisationer, men även på regional nivå 

 nätverksbaserad verksamhet förutsätter allt flera gemensamma 

överenskommelser och samordnade verksamhetsformer 

 ur patientens perspektiv underlättas allas arbete i och med att enhetliga sätt att 

producera och använda information tas i bruk 

 elektroniska kund- och patientuppgifter är kritisk information, varför 

användbarheten bör ligga på en motsvarande nivå 

 ibruktagning av ett elektroniskt arkiv för journalhandlingar 
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Plan för åren 2013–2016 
 

Utvecklingsmål Mål Konkreta metoder/ 

Åtgärder 

Mätare/ 

Uppföljning 

Ansvarig aktör och 

tidtabell 

Gemensam dataarkitektur 

för regionala 

patientdatasystem 

En gemensam vy för de regionala 

patientdatasystemen 

 

Ibruktagning av Kunta-Esko 

 

 

Ibruktagning av Nealink på 

hälsovårdscentralerna  

I bruk på HVC: n 

 

I bruk 

 

Vshp/TK 

2013 

 

Vsvd/Hvc 

2016 

Anslutning till de 

nationella tjänsterna 

Att ta i bruk de nationella 

tjänsterna enligt tidtabellen 

e-Recept  

 

Arkivering av patientdata  

(eArkiv) 

I bruk senast 1.4.2013  

 

I bruk senast 18.11.2015  

Vshp/TK 

2013 

Vsvd/ Hvc  

2015 

Samanvändning av 

patientdata i regionen 

Ett regionalt datanät och en 

regional meddelande-förmedling 

Regionnätet används och 

meddelandförmedlingen 

förenhetligas 

Regionnätet i bruk Vsvd- 

HVC- Vsvd och anslutning 

till Kanta  

Vshp/TK 

2013 

Vsvd: s elektroniska 

samregister för 

patientuppgifter 

Gemensamt nationellt register för 

informering av patienter och 

nekande av samtycke samt 

patientuppgiftsloggar 

Anslutning till det nationella 

register som utvecklas som 

bäst 

 

Anslutning 2013-2014 

Användaridentiteter och 

rättigheter samt en 

gemensam 

datasäkerhetskultur 

Enhetlig identitetshandling och 

datasäkerhetsutbildning i 

regionen 

Vsvd:s policy och instruktioner 

identitetshantering samt 

datasäkerhetsanvisningar 

erbjuds 

 

Identitetshanterings 

principer är i bruk på HVC:n 

 

Datasäkerhetsutbildningen 

är avlagd 

2014 

Regional elektronisk 

arkivering av 

patientuppgifter  

Gemensam arkivering av 

patientuppgifter elektroniskt i 

regionen  

Anskaffning och ibruktagning 

system för elektronisk 

arkivering av patientuppgifter  

Elektroniskt arkiv för 

lagring av patientdata i bruk 

inom specialsjukvården och 

primärhälsovården.   

2016 

Tabell 21. Matris för dataadministration. 
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3.7. Äldreomsorgen 

3.7.1. Befolkningens hälsostatistik och behov av tjänster 

Antalet personer i sjukvårdsdistriktet som har fyllt 75 år förväntas under följande 20 

år öka med över 10 000 (+ 70 procent), och antalet personer som har fyllt 90 år ökar 

med 1 500 (+ 100 procent). Antalet personer som har fyllt 85 år, vilket presenteras i 

följande tabell, prognostiserar utvecklingen av resursbehovet inom äldreomsorgen i 

kommunerna. 

 

 

 
    

2010 2020 2030 2040 

Kaskinen - Kaskö 39 51 111 208 

Korsnäs 108 97 117 182 

Kristiinankaupunki - Kristinestad 297 364 479 769 

Laihia - Laihela 217 269 378 682 

Luoto - Larsmo 56 113 177 296 

Maalahti - Malax 265 247 341 513 

Mustasaari - Korsholm 453 595 922 1479 

Närpiö - Närpes 425 484 584 764 

Oravainen - Oravais 85 96 109 144 

Pedersören kunta - Pedersöre 253 281 421 683 

Pietarsaari - Jakobstad 566 759 1084 1502 

Uusikaarlepyy - Nykarleby 269 304 408 613 

Vaasa - Vasa 1407 1890 2597 3876 

Vähäkyrö - Lillkyro 118 161 217 354 

Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 176 188 228 323 

Tabell 22. Antalet personer som har fyllt 85 år i de olika kommunerna 2010–2040 (Statistikcentralen) 
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Det demografiska försörjningsförhållandet i landet är nu cirka 50 och stiger fram till 

år 2030 till över 70. Endast i Vasa är försörjningsförhållandet nu lägre än 

genomsnittet för landet. År 2030 är försörjningsförhållandet i de flesta kommuner 

över 80. Försörjningsförhållandets utveckling utgör en prognos för hur väl kommunen 

kommer att klara sig (ekonomiskt) i ordnandet av tjänster för barn och äldre. 

 

  
 

2010 2020 2030 

KOKO MAA - HELA LANDET 51,6 65,4 73,0 

Kaskinen - Kaskö 52,8 101,6 125,0 

Korsnäs 61,1 68,7 72,4 

Kristiinankaupunki - Kristinestad 60,6 92,9 116,2 

Laihia - Laihela 58,3 80,3 86,8 

Luoto - Larsmo 69,0 79,1 83,4 

Maalahti - Malax 62,5 76,1 80,0 

Mustasaari - Korsholm 58,2 71,5 75,3 

Närpiö - Närpes 64,9 77,0 81,1 

Pedersören kunta - Pedersöre 63,7 77,0 81,3 

Pietarsaari - Jakobstad 60,5 74,4 79,2 

Uusikaarlepyy - Nykarleby 60,9 78,4 80,7 

Vaasa - Vasa 49,4 59,3 62,3 

Vähäkyrö - Lillkyro 61,2 78,7 83,3 

Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 65,5 80,2 86,6 

Tabell 23. Det demografiska försörjningsförhållandet i de olika kommunerna 2010, 2020, 2030 (barn + 

pensionärer per 100 personer som arbetar) 

3.7.2. Nuläge 

Enligt klient-/patientinventeringen 31.12.2010 fanns i distriktet 666 patienter på hvc-

sjukhus, av vilka 318 (48 procent) för demens och 217 (33 procent) för undersökning 

och vård av somatisk sjukdom och 8 patienter för rehabilitering (se tabell). På 

äldreboende fanns 376 personer, av vilka 214 (57 procent) för demens och 79 (21 

procent) på grund av nedsatt förmåga att ta hand om sig själva. På effektiverat 

serviceboende fanns 1 335 personer, av vilka 665 (50 procent) för demens och 265 

(20 procent) på grund av nedsatt förmåga att ta hand om sig själva. I vanligt 

serviceboende fanns 168 boende. Vårdperioden för demens hade på hvc-sjukhus i 

genomsnitt varat 609 dagar, på äldreboende 552 dagar och på effektiverat 

serviceboende 479 dagar. 
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Hemvård 
Service 

boende 
Institutionsvård 

Kaskinen - Kaskö 12 13,5 0 

Korsnäs 12 2 0 

Kristiinankaupunki - Kristinestad 7,7 5 5,2 

Laihia - Laihela 9,8 11,2 2,8 

Luoto - Larsmo 9,8 8,6 3 

Maalahti - Malax 12,4 5,8 8,1 

Mustasaari - Korsholm 10,2 3,5 7 

Närpiö - Närpes 17,6 4,8 4,5 

Oravainen - Oravais 8,6   

Pedersören kunta - Pedersöre 10,4 8,5 3,9 

Pietarsaari - Jakobstad 7,6 12,2 2 

Uusikaarlepyy - Nykarleby 10,1 5,2 2 

Vaasa - Vasa 10,7 9,9 3,7 

Vähäkyrö - Lillkyro 11,1 6,4 5,9 

Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 9,9 9,1 4,3 

Tabell 24. Täckningen för kommunernas regelbundna tjänster/långtidstjänster/75 år fyllda (SotkaNet, 

2010). (Serviceboende = stödboende + effektiverat boende, institutionsvård = äldreboende + hvc-

bäddavdelning)  

 

I de flesta kommuner är servicestrukturen institutionsbetonad och dyr. 

Bäddavdelningar används i onödan för långtidsvård av demenspatienter. 

 

 

    

Regelbunden 

hemvård 

30.11.2012 

Effektiverat 

service-

boende 

31.12.2012 

Instituionsvård 

Äldreboende 

31.12.2012 

Institutionsvård 

Hvc-

bäddavdelning 

31.12.2012 

Kaskinen - Kaskö 13,3 11,9 0 0 

Korsnäs 9,7 3,4 8,4 0 

Kristiinankaupunki - 

Kristinestad 

8,5 4,1 4,1 1,2 

Laihia - Laihela 7,7 9,6 1,8 0 

Luoto - Larsmo 7,7 8,8 3,3 0 

Maalahti - Malax 7,7 5,0 6,9 1,3 

Mustasaari - Korsholm 8,8 6,0 0,6 2,8 

Vaasan shp 31.12.2010 

Tk-sairaala Lkm %

Hp-

alusta %

Hoito-

aika Ikä

Hoitoi-

suus

Jakson 

hinta €

Yhteensä 

€
24 Dementia 318 48 193636 63 609 85 4,4 103 530 32 918 120

6  Som.sairauden tutkim. + hoi 217 33 39773 13 183 82 3,4 31 110 6 761 410

12 Liikkumiskyvyn vajavuudet 45 7 28077 9 624 81 4,2 106 080 4 773 090

11 Itsensä huolehtimisen vajav 45 7 27128 9 603 82 4,2 102 510 4 611 760

32 Muu psykiatr. sairaus/oire 6 1 5091 2 849 81 4,2 144 330 865 470

33 Päihdeongelma 2 0 4262 1 2131 68 4,5 362 270 724 540

37 Hoitajan loma 7 1 2596 1 371 83 3,7 63 070 441 320

34 Yksinäisyys,turvattomuus 4 1 2307 1 577 84 3 98 090 392 190

4  Kuntoutus 8 1 2284 1 286 83 3,8 48 620 388 280

5  Tapaturma 5 1 1002 0 200 89 3,8 34 000 170 340

39 Tarkoituksenmuk hoitop puut 1 0 338 0 338 85 2 57 460 57 460

36 Omaisten avun puute 5 1 240 0 48 91 4,2 8 160 40 800

3x Muut psyyk.-sosiaaliset syy 2 0 50 0 25 82 5 4 250 8 500

21 Muistamattomuus 1 0 15 0 15 72 3 2 550 2 550

Yhteensä 666 100 306799 100 461 83 4 78 370 52 155 830
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Närpes - Närpiö 16,9 4,3 4,0 0 

Pedersören kunta - Pedersöre 10,6 7,7 4,1 1,0 

Pietarsaari - Jakobstad 8,8 7,7 0 1,4 

Uusikaarlepyy - Nykarleby 10,5 4,9 6,5 3,0 

Vaasa - Vasa 11,4 7,8 0 2,8 

Vähäkyrö - Lillkyro puuttuu 2,5 4,4 puuttuu 

Vöyri - Vörå 10,8 10,9 2,4 0 

HELA LANDET (Rek.) 11,9 (13-14) 6,1 (5-6) 2,6 (3) 1,1 (1,0) 

Tabell 25. Täckningen för kommunernas regelbundna tjänster/långtidstjänster/75 år fyllda 

 (SotkaNet 24.11.2013) 

3.7.2.1 Geriatrisk rehabilitering  

För hemvårdens klienter erbjuds hemrehabilitering av närvårdare med 

rehabiliteringsansvar eller v.b. fysioterapeuter. På kommunernas äldreboendeenheter 

handhas rehabiliteringen främst av skötare med rehabiliteringsansvar, även fysioterapi 

tjänster finns att tillgå. Ett rehabiliterade arbetssätt ska genomsyra vården inom såväl 

socialvårdens som hälsovårdens alla vård-och servicetjänster för äldre. Inom området 

finns även övriga aktörer med tjänster inriktade på rehabilitering av äldre, bl.a. Geri-

trim i Kristinestad som är en del av Bottenhavets sjukhem. För de 

äldreomsorgsenheter som kommunerna har avtal om ansvarsläkartjänster med den 

privata aktören Doctagon om efterföljs deras modell. Inom sjukvårdsdistriktet vårdas 

patienter i behov av mer krävande stroke rehabilitering både i Jakobstad och i 

Seinäjoki.   

 

I Vasa stad finns två rymliga och välutrustade motionssalar för äldre, med vilka 

målsättningen är att de äldre ska kunna upprätthålla sin funktionsförmåga. Inom 

stadens hemvård finns tillgång till fysioterapeut och två ergoterapeuter, och även i 

anslutning till serviceboendena för äldre finns tillgång till fysioterapeuter. 

Serviceboendet Himalaja har en öppenvårds- och rehabiliteringsavdelning med 23 

platser, 60 % av platserna är avsedda för klienter som sköts med stöd av 

närståendevård och övriga för klienter i behov av kortvarig rehabilitering. Inom 

stadens verksamhet kommer det att ske förändringar gällande 

bäddavdelningsplatserna, rehabiliteringspatienter kommer att vårdas på avd. 8 

(tidigare 8 +9) och avdelning 5 och 9 blir akutgeriatriska avdelningar. Den 

psykogeriatriska rehabiliteringen planeras till avdelning 10.  

 

Inom ramen för social- och hälsovårdsverket i Jakobstad finns geriatriska avdelningar 

med fokus på rehabilitering såväl i på HVC i Jakobstad som i Nykarleby. Inom K2-

området, samarbetsområdet för hälsovården i Korsholm och Vörå, fungerar 

hemrehabiliteringen i liten skala, och utvecklas via Geri-Lean projekt som genomförs 

där (2016). Målsättningen med rehabiliteringsavdelningen vid Korsholms närsjukhus 

är att den ska ha 12 avdelningsrehabiliteringsplatser i framtiden. På närsjukhuset i 

Oravais finns kombinerad akut- och rehabiliteringsavdelning med 20 + 4 platser.  
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Inom K2-området har man fattat beslut om vilka de gemensamma 

bedömningsinstrumenten är som ska användas. Inom fysioterapin erbjuds gruppterapi 

enlig sjukdomsdiagnos för de som inte beviljas rehabilitering ersatt via FPA. Inom 

ramen för socialvårdens verksamhet finns intervallvård med rehabilitering samt 

avlastningsvård för anhöriga. För äldreomsorgen har tagits ibruk en gemensam 

elektronisk vård-serviceplan, trots att ansvaret ligger hos olika huvudmän. 

Målsättningen med rehabiliteringen av äldre är att vården kan ges i nära anslutning till 

patientens hem, detta med stöd av närsjukhusen i Korsholm och Oravais. 

Sjukskötarresurserna bör kunna garanteras så att konsultationer till läkare är möjliga. 

 

Inom samkommunen K5:s område ordnas den geriatriska rehabiliteringen på olika sätt 

inom ramen medlemskommunernas vård- och servicetjänster. Bl.a. på akut-och 

rehabiliteringsavdelningen vid Malax-Korsnäs hvc finns ett team som jobbar intensivt 

med rehabilitering av klienter på avdelningen. Även på rehabiliteringsavdelningarna 

på vård- och omsorgcentralen i Kristinesstad och HVC-sjukhuset i Närpes finns 

platser för rehabiliteringsklienter, fokus ligger i att stöda patienten till självständighet 

och att stärka klienternas egna resurser. Klienter kan komma in dit för intensiva 

träningsperioder, s.k. intervallperioder.  

 

3.7.3. Integrerad äldreomsorg och servicenivåer 

På hösten genomfördes ett regionalt arbete bistått av konsulter från NHG, där 

sakkunniga i en arbetsgrupp hade som mål att skapa koncept för äldreomsorgen i det 

framtida social- och hälsovårdsområdet: Integrerad verksamhet för 

rehabiliteringsverksamheten och den verksamhet som tillhandahålls på akuta 

vårdavdelningar och en geriatrisk poliklinik. I arbetet hade man tillgång till en 

omfattande verksamhets- och statistikanalys. Utlåtanden inbegärdes vitt angående 

slutresultatet. Vasa stad betalade för konsultens arbetsinsats, eftersom staden fick ett 

omfattande material (bland annat en bedömning av hur fastigheterna lämpade sig för 

rehabiliteringsverksamhet) till grund för det egna planeringsarbetet. 

 

För vårdavdelningsverksamheten skapade man ett koncept bestående av tre steg: 

 Regionala bedömningsenheter till stöd för hemvården och för 

intervallrehabiliteringen 

 Akuta avdelningar i anslutning till jourenheterna; fokuserade 

rehabiliteringsavdelningar (neurologisk, ortopedisk, geriatrisk) centraliserade 

till några enheter 

 Krävande avdelningar där man behöver specialkompetens centraliseras till en 

och samma plats: krävande rehabilitering, en psykogeriatrisk avdelning och en 

avdelning för vården i livets slutskede 
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Den geriatriska poliklinikens koncept utkristalliseras i fyra uppgifter: konsultation, 

utbildning, utveckling, koordinering. Läkare och skötare på vårdavdelningar, enheter 

inom boendeservicen, hemvården, specialiserade sjukvården och hälsovårds-

centralerna kan konsultera den geriatriska polikliniken i frågor som berör vården av 

krävande äldre personer. De mest krävande patienterna kan också vid behov hänvisas 

till den geriatriska polikliniken för vårdbedömning och -planering. 

Personalen på den geriatriska polikliniken ansvarar för utvecklandet och spridningen 

av det geriatriska kunnandet i regionen. Den koordinerar verksamheten i regionen för 

att kriterierna, vårdpraxisen och processerna ska bli enhetliga. 
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3.7.3.1 Linjedragningar gällande servicenivå inom äldreomsorgen i 

Österbottens serviceproduktionsområde   

Tjänsterna ska huvudsakligen i mån av möjlighet tillhandahållas som närservice. 

En nätverksliknande servicestruktur uppförs i syfte att trygga kunnandet. 

För att tygla enhetskostnaderna och på grund av det ringa antalet sakkunniga ska en 

del av tjänsterna centraliseras. 

 

Tjänster som tillhandahålls hemma (normalt hem och pensionärsbostad) 

 Hemservice 

 Hemsjukvård 

 Hemrehabilitering 

 Närståendevård 

 Stödtjänster (måltid, handelskasse, badservice osv.) 

 Enhetliga kriterier för beviljande av tjänster 

 

Intensifierat serviceboende 

 Nära hemmet, ofta i kommunens centrum 

 En enhetsstorlek på minst 30 klienter eftersträvas (små hem för 2 x 15 

invånare) 

 En tillräcklig kompetens och ett skäligt vårddygnspris 

 I regel för klienter med minnesstörningar, boendetid vanligen 2-3 år 

 Även korttidsplatser 

 Enhetliga kriterier för beviljande av tjänster 

 Bor här till slutet av deras liv och förflyttas därmed inte till en vårdavdelning 

 

Bedömningsenheter 

 5–6 enheter i området med 24/7-verksamhet (tidigare vårdavdelning eller 

servicehus) 

 Till stöd för hemvården, då funktionsförmågan har försämrats och då det 

föreligger ett hot om att personen inte längre kan bo hemma 

 Då det inte finns något som tyder på en akut sjukdom (kommer till exempel 

från akuten) 

 Då man behöver en mångsidig utredning (t.ex. sociala nätverk, ensamhet) och 

intensiv rehabilitering i max. 2-3 veckor 

 Intervallvård 

 Läkarledd, men där läkaren alltid inte finns på plats 

 

Rehabiliteringsavdelningar/-enheter 

 Rehabiliteringsavdelningarna decentraliseras till 4 orter 

 Den kliniska verkningsfullheten förbättras då man fokuserar sig på 

rehabilitering av bestämd typ 
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o Ortopediska rehabiliteringspatienter kommer från den specialiserade 

sjukvården för fortsatt vård 

o Neurologiska patienter kommer ofta från den specialiserade sjukvården 

för fortsatt vård 

o Geriatriska patienter (ofta med minnesstörningar) kommer för 

bedömning och rehabilitering utöver från den specialiserade 

sjukvården även från hemvården eller serviceboenden 

 

Avdelningar/enheter som koncentreras till en plats 

 Vården av krävande patienter i behov av specialkunnande fokuseras till en 

plats, eftersom det inte finns något annat sätt att se till att alla patienter som 

behöver denna service får tillgång till den 

 Personalen på dessa enheter konsulterar alla övriga enheter/anställda inom 

hela regionen 

o Krävande rehabilitering (en ansenlig del av patienterna är under 75 år 

gamla) 

o Psykogeriatrisk rehabilitering (inledande diagnostik och vård på en 

enhet som ligger i anslutning till jouren/psykiatrin, inga 

långtidspatienter) 

o Palliativ vård (patienter som kräver omfattande kunnande, vården i 

livets slutskede tillhandahålls även på andra enheter och i andra 

områden) 

 

Geriatriska akutavdelningar 

 Befinner sig i anslutning till den centraliserade jouren  

 Patienterna kommer in via jouren, ofta utanför tjänstetid 

 Patienterna kan vara i behov av brådskande, krävande diagnostik och vård 

(labben, röntgen, specialister) 
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Plan för åren 2013–2016 

 
 

Utvecklingsmål Mål Konkreta metoder/ 

åtgärder 

Mätare/ 

Uppföljning 

Ansvarig instans 

och tidtabell 

1. Klienten delaktig 

 

 

 

 

Klienten/anhörig kan delta i 

utformningen av den egna 

servicen. 

 

 

Patienthandledning och rådgivning 

organiseras: tillräcklig info, 

dokumentering 

 

Personalen utbildas och utvecklas. 

System för systematisk 

klientrespons, enkäter.  

 

Klagomål från 

patientombudsman m.m. 

2013–14 

 

Vård- och 

serviceprocessens 

ägare. 

2. Rehabiliteringen 

synliggörs 

 

Den obrutna rehabiliteringen 

efter krisen inleds genast efter 

insjuknandet. 

 

Pro-aktiv, täckande rehabilitering 

för klienter som har förlorat 

funktionsförmågan. 

Fastställande av 

rehabiliteringsansvaret. 

 

Identifiering av personer i 

rehabiliteringsbehov. 

 

Förbättrat rehabiliteringskunnande 

Hilmo- RAI- mm. 

uppföljning av data: 

ankomstorsak, vårdtider, vart 

utskrivs, var om 6 mån. 

2013–16 

 

3. Servicestruktur 

i skick 

 

Ökat boende hemma.  

 

Minskad långtidsvård på 

institutioner. 

Förbättrade resurser för hemvård.  

 

Utveckling av närståendevård. 

 

Indikatorer: 

Täckning och platser/75 år 

fyllda i kommunen. 

 

2013–16 

4. Personalens 

kunnande och tillgång 

 

Tillräckligt antal arbetstagare i 

olika yrkesgrupper, med 

kunnande och arbetsgrepp ok 

(rehabiliterande inställning) 

 

Vakansstrukturen ändras enligt 

klientbehov och tillgång på 

arbetskraft. Rätt allokering av knappt 

(sjuk)vårdarbete. 

Utbildning. 

 

Vakansstruktur, vakansernas 

beläggningsgrad. 

 

Utbildningsdagar om ämnet. 

 

Sammandrag av 

utvecklingsdiskussioner.  

 

Klientkommentarer. 

 

2013–16 
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5. Servicekedja 

synlig 

 

Klienten/patienten överförs 

smidigt och kedjan är 

transparent. 

 

Beskrivning av vård- och 

servicekedja för geriatrisk patient. 

 

Färdigställd 2013. 

Implementering 2013 – 2014. 

 

2012–13 

Primärvårdsenhet 

 

6. Informationsutbytet 

fungerande 

 

Informationsutbyte som 

garanterar patientsäkerhet och 

säker omsorg. 

Sjukvårdsdistriktet koordinerar 

datasystemens kompatibilitet. 

Attityder beträffande patientsäkerhet 

i skick. 

Situationen beträffande 

datasystemen.  

Antal Haipro-rapporter (i 

anslutning till 

informationsutbyte). 

2012-16 

Vsvd 

Tabell 26. Matris för äldreomsorgen.
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3.8. Missbrukar- och mentalvårdsarbete 

 

Sammandrag av situationen 2015-2016: 
 

Främjande av psykisk hälsa och välfärd och förebyggande av psykisk ohälsa och 

självmord. 

 Till kommunernas social- och hälsovårdstjänsters www-sidor läggs info om 

tillförliga nättjänster för unga (t.ex. Nettiklaara, Decibel, Psykoporten och 

Jobcenter). Följs upp under år 2016. Ok inom samkommunen K5:s område.  

 

Överenskommelse om riktlinjer för vården inom kommunens och 

specialsjukvårdens mentalvårds- och missbruksarbete beträffande barn, unga, 

vuxna och den äldre befolkningen samt genomförande av arbetsfördelningen 

enligt överenskommelsen 

 Samtliga vårdkedjor inom psykiatrin, VCS har uppdaterats. 

 

Stödjande av utskrivningsprocessen för rehabiliteringsklienter inom mental- och 

missbrukarvården 

 Samkommunfullmäktige i K5 beslöt 29.10.2015 (§ 22) att inrätta befattningen 

rehabiliteringskoordinator. Befattningen är tidsbestämd för tiden 1.9.2016–

31.12.2017. Behovet av befattningen utvärderas under anställningstiden.  

 Vasa stad har utvecklat en verksamhetsmodell för hur mental- och 

rusmedelsvårdens rehabiliteringsklienters hemförlovningsprocess koordineras. 

Tjänster som i anslutning till detta ges i klientens eget hem har utvidgats 

(psykosocial rehabilitering). 

 

Undersöknings- och vårdtjänster för specialgrupper 

 Ätstörningsklinik grundad på Vasa centralsjukhus.   

 Korshom och Vasa har inlett samarbete gällande substitutionsvården, men 

färdig mall för samarbetet ej klar.  

 Jakobstad grundat beroendeklinik (tidigare A-Klinik) 

 Invandrarnas situation borde kartläggas, skolning i anslutning till detta inte 

framskridit under perioden för uppdatering.  
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3.8.1. Befolkningens hälsostatistik och behov av tjänster 

Befolkningsmängden i Vasa sjukvårdsdistrikt uppgår till 169 652 (2014). Enligt 

granskning av mätarna för psykiatriska öppenvården visar de flesta mätare att 

sjukdomsincidensen och psykiatriska sjukdomars prevalens är tio procent lägre i Vasa 

sjukvårdsdistrikt än i landet i genomsnitt. Beträffande skillnader i användning av 

mentalvårdstjänster i den öppna vården, är skillnaden mellan primärvården och 

psykiatrin stor jämfört med i övriga landet. Användningen av mentalvårdstjänster i 

öppenvårdens specialsjukvård i Vasa sjukvårdsdistrikt stiger till 97 procent, medan 

användningen i hela landet stiger till 69 procent (Källa: Jesper Ekelunds rapport 

27.5.2011). Då det gäller missbrukartjänster produceras tjänsterna huvudsakligen som 

kommunala social- och hälsovårdstjänster, antingen som egen produktion eller som 

köptjänster av privata serviceproducenter. 

3.8.2. Nuläge  

Vasa sjukvårdsdistrikt 

 

Servicebehov 

Under de senaste åren har man i de kringliggande kommunerna utökat det 

psykiatriska kunnandet, vilket märks i den specialiserade sjukvårdens prestationstal 

gällande öppenvården och den slutna vården.  

 

På grund det ekonomiska läget i kommunerna har man blivit tvungen att påskynda 

verkställandet av de krav som fastställdes i psykiatrins strategi. 

Även behovet av avdelningsvård har minskat. År 2014 lade man ner två 

vuxenavdelningar (sammanlagt 25 vårdplatser). Rehabiliteringens veckoavdelning 

stängdes och rehabiliteringspolikliniken inledde sin verksamhet. Verksamheten på 

ätstörningspolikliniken inleddes i november 2014 i anslutning till den verksamhet som 

bedrivs på terapipolikliniken. Jourhavande sjukskötare arbetar på samjouren. 

Rehabiliteringshemmet (15 platser) överfördes på stadens ansvar. I nuläget har de tre 

akuta avdelningarna inom vuxenpsykiatrin och den enda rehabiliteringsavdelningen 

sammanlagt 61 vårdplatser. Även arbetsterapin har överförts på stadens ansvar. 

 

Beskrivning av nuläget 

I enlighet med linjeringarna i psykiatrins strategi för åren 2013- 2018 har 

tyngdpunkten flyttat från en inrättningsbetonad verksamhet till en öppenvårdsbetonad 

verksamhet. Klinikgruppen har officiellt övergått till att fungera som en 

linjeorganisation såväl inom öppenvården som inom avdelningsvården. Öppenvården 

har indelats i polikliniker enligt specialitet: En akutpsykiatrisk linje, en 

rehabiliteringspsykiatrisk linje, en (särskild) linje för krävande psykiatrisk öppenvård, 

en linje för äldrepsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri.  
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Vasa- Laihela samarbetsområde 

 

Det samarbetsavtal som Vasa, Laihela och Lillkyro slöt 1.1.2009 om ordnande av 

social- och hälsovårdsservice ändrades till ett avtal som ingicks mellan Vasa stad och 

Laihela kommun då Vasa och Lillkyro gick samman 1.1.2013. De mål som fastställts 

i Vasa stads mentalvårdsstrategi från år 2011 har omsatts i praktiken även under det 

innevarande verksamhetsåret. I den här strategin fastställs de mål och åtgärder som 

staden har gällande mentalvårdsarbetet för åren 2011–2015. I enlighet med målen i 

strategin har mentalvårdsstationen Horisonten, som är avsedd för vuxna över 25 år, 

varit verksam från och med våren 2012. Ungdomsstation Klaara som bedrivit 

verksamhet sedan år 2000 tillhandahåller mentalvårdstjänster för personer under 25 

år. De kommunala barn- och ungdomspsykiatriska tjänsterna försämrades på hösten 

2014 då den ordinarie barnpsykiatern övergick till andra uppgifter. Situationen har 

inte förbättrats under våren 2015. Av de två psykiatervakanser som finns på 

mentalvårdsstationen Horisonten har man tillvidare på grund av sparorsaker och 

bristen på behöriga sökande låtit bli att fylla en av dessa vakanser. 

 

Mentalvårdstjänster tillhandahålls i samarbete med de övriga grundläggande 

tjänsteproducenterna vid social- och hälsovårdsverket. Avdelningsvården och övriga 

tjänster på specialsjukvårdsnivå tillhandahålls av Vasa centralsjukhus. 

Centralsjukhusets psykiatriska resultatområde upprätthåller mottagningsverksamhet 

som tillhandahålls av psykiatriska sjukskötare i Laihela, men mottagningarna på 

hälsovårdsstationerna i Gerby och Korsnäståget har avslutats och tjänsterna 

tillhandahålls nu av mentalvårdsstationen Horisonten. 

 

Öppenvårds-, anstalts- och missbrukarboendetjänsterna inom Vasas samarbetsområde 

tillhandahålls i huvudsak av social- och hälsovårdsverkets serviceområde för 

psykosociala tjänster. Då det gäller anstaltsrehabilitering och en del av 

boendeservicen köper man tjänster också av privata serviceproducenter. Inom 

missbrukarservicen har man tillgång till en ordinarie kommunal överläkare för 

missbrukarvården. På våren 2015 genomförde man inom de psykosociala tjänsterna 

en omfattande strukturell revidering av de anstalts-, boende- och övriga stödtjänster 

som är riktade till personer som deltar i rehabilitering inom mentalvården och 

missbrukarvården. Med den här strukturförändringen ville man förbättra framförallt 

tillgången på boendeservice för dem som deltar i rehabilitering inom mentalvården 

och deras möjligheter att hantera vardagen, och på så vis påverka 

kostnadsutvecklingen inom den specialiserade sjukvården. Då det gäller 

boendeservicen för personer som deltar i rehabilitering inom mentalvården planerar 

man att skapa nya boendeenheter som bemöter framförallt de behov som finns bland 

psykogeriatriska personer.   

 

Det psykiatriska rehabiliteringshemmet och den dag- och arbetsverksamhet som är 

avsedd för personer som deltar i mentalvårdsrehabilitering och som tidigare 

upprätthölls av den specialiserade sjukvården övergick 2/2015 till Vasa stad. 
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Rehabiliteringshemmet har fortsatt med sin verksamhet under namnet 

Rehabiliteringshem Maininki. Under de senaste två åren har framförallt de problem 

som inomhusluften skapat på Vasa missbrukarcentral lett till extra utmaningar i 

förverkligandet av missbrukarvården. Samarbetet med den specialiserade sjukvården 

är närmast förknippad med de vårdinterventioner som förekommer i samband med 

behandlingen av psykiska och somatiska sjukdomar hos missbrukare. 

Nivåstruktureringen av hälso- och sjukvården omfattar för tillfället inte den 

specialiserade sjukvården då det gäller missbrukartjänster. 

 

Korsholm och Vörå 

 

Strategin för mentalvårdsarbetet i Vörå och Korsholm godkändes 2010. Välittäjä-

projektet och Kaste-projektet har erbjudit skolning och metoder har tagits ibruk.  

Fokus är satt på de riskfaktorer som togs upp i strategin. Schizofreni är den vanligaste 

diagnosen för psykiskt sjuka inom hemvården. 

 

Inom samarbetsområdet har bildats ett psykvårdsteam där specialsjukskötare i 

psykiatri, depressionsskötare, psykolog och läkare och v.b. socialvårdens personal 

ingår. Kartläggningsinstrumenten Mini-intervention och Audit används, och 

patientens vårdlinje planeras utgående från poäng i dessa. 

 

Öppenvårdstjänster köps från A-rådgivningen i Vasa stad för patienter med alkohol 

och spelberoende. Missbrukarstationen i Vasa producerar tillnyktrings- och 

akutvårdstjänster, och närsjukhusen kan ta emot vissa patienter med en tydlig 

vårdplan. När det gäller substitutionsvården har muntligt överenskommelse gjorts för 

utredning och inledande av behandling vid Vasa stads enhet för missbrukarvård som 

idag finns på Roparnäs området. Tidigare har vården inletts på Järvenpää 

socialsjukhus. Riktningen är att vi försöker få en centralisering/samverkan i 

substitutionsvårdsfrågan inom Vasa sjukvårdsdistrikt. 

 

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård 

 

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovårdens psykosociala 

enhet svarar för den psykiatriska öppenvården på specialiserad nivå inom Vasa 

sjukvårdsdistrikts södra område. De klienter som är i behov av avdelningsvård 

remitteras till Vasa Centralsjukhus. Den psykosociala enheten verkar enligt strategin 

för mentalvårdsarbetet. Mentalvårdsrådet som valdes för åren 2013-2016 arbetar med 

planeringen av rehabiliteringen för klienter inom mental- och missbrukarvården. 

Som en del av psykiatriska primärsjukvården upprätthålls öppenvårdsmottagningar 

enligt lågtröskel-modell, d.v.s. utan remiss, på specialiserad nivå vid Malax-Korsnäs-, 

Närpes- och Kristinestads hvc samt ett mångprofessionellt servicecenter för 

undersökning och vård i Närpes. Vid hälsovårdscentralerna ordnas även olika 

gruppverksamheter, till exempel sömnskola, ångesthantering och kamratstödsgrupper. 

På området verkar även ett mobilt team som gör hembesök och samarbetar med 



 95 

kommunernas personal inom t.ex. hemservice. Två missbrukarkoordinatorer ansvarar 

för vården av klienter med missbruksproblem. Nytt för verksamheten är att det till 

hösten 2015 planeras intensifierade poliklinikdagar för de klienter som är i behov av 

intervall- och uppföljningsvård.  

 

Jakobstadsregionen 

 

En förändring är på gång i den psykiatriska vårdkedjan, gällande integrering av 

service. Mentalvården består av vuxenmottagning i Jakobstad och sidomottagning i 

Nykarleby, en barn- och ungdomsmottagning, dagavdelning och övernattningsmodul, 

ätstörningspoliklinik och dagavdelning för ätstörningspatienter. I socialvårdens 

mentalvårdstjänster ingår enheter som erbjuder stödboende och dagverksamhet. 

Mentalvårdsbyrån har jourberedskap under tjänstetid, vilken under andra tider övergår 

till dagavdelningen och övernattningsmodulen. Övernattningsmodulen verkar i 

samarbete med jourpolikliniken. Psykiatrijour ordnas tillsammans med Mellersta 

Österbottens centralsjukhus. Avdelningsvård för patienter i behov av vård oberoende 

av sin egen vilja koncentreras till Vasa liksom en del krävande tjänster på 

specialsjukvårdsnivå, men tjänsten är tillgänglig även i Karleby.  

 

Samarbetet med Mellersta Österbottens centralsjukhus har utökats. Läkarsituationen 

har försämrats ytterligare. Den största delen av tjänsterna i psykiatri är obesatta. Det 

finns ingen överläkare i psykiatri inom mentalvården. För vård av de mest krävande 

patienterna används specialläkare som köptjänst. För övriga patienter tillhandahålls 

terapi och stöd av vårdpersonalen och psykologerna. Till dessa delar är 

personalsituationen god. För ätstörningsklinikens del är läkarsituationen god. 

Vårdkedjorna har beskrivits för patienter med drogproblem och patienter med 

dubbeldiagnos samt för schizofreni och patienter med ätstörning och 

implementeringen av vårdkedjorna har startat. Arbetet för att främja integreringen av 

flyktingar har inletts i projektform. De erfarenheter som fås under projektet används i 

arbetet med övriga invandrare. Fredrika-kliniken (ätstörningspoliklinik och 

dagavdelning) i Jakobstad erbjuder tjänster till hela sjukvårdsdistriktet.  

 

 

Jakobstads beroendeklinik  

 

Missbrukarvården, underlydande social-och hälsovårdsverket i Jakobstad, är en 

självständig enhet under socialvården. Kliniken ansvarar för Jakobstads och regionens 

avtalskommuners missbrukarvård. På kliniken ges vård åt drog- och spelberoende 

samt deras anhöriga. På beroendekliniken görs bl.a. bedömning av behov av 

avgiftning och remisser till rehabiliteringsanstalter. Läkare finns på plats varje vecka, 

samt är anträffbar för konsultationer. Kunderna erbjuds bl.a. stöd i form av enskild-, 

grupp- eller familjeterapi samt genom nätverksarbete.   

3.8.3. Plan för åren 2013–2016  
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Beträffande tjänsterna inom mentalvårds- och missbruksarbete ansågs det viktigt att i 

planen för ordnande av hälso- och sjukvård förenhetliga och tydliggöra de mål som 

gäller för hela området. Den målmatris som tidigare utarbetades för de olika 

samarbetsområdena ha uppdaterats så att målsättningarna är gemensamma för hela 

sjukvårdsdistriktet. Utvecklingsobjekten är fem och de är uppställda så att de kan 

genomföras på hela området. Utvecklingsobjekten är följande: 

 

1. Främjande av psykisk hälsa och välfärd och förebyggande av psykisk ohälsa 

och självmord. 

 

Utvecklingsobjektet är i linje med målen i den av social- och hälsovårdsministeriet 

utarbetade nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete. Målet med arbetet 

för att främja psykisk hälsa och icke-missbruk och förebygga problem är att stärka 

kraftresurser och övriga faktorer som skyddar mot problem och minska 

riskfaktorerna. Målet med att stärka gemenskapen och deltagandet är att skydda mot 

problem och möjliggöra tidigt ingripande och stöd. Genom att öka kunskapen hos 

individer, familjer och gemenskaper och utveckla förmågan att identifiera problem är 

det möjligt att påverka utvecklingen speciellt i fråga om sådana problem som rör sig 

över könsgränserna. Jämlika möjligheter för kommuninvånare i alla åldrar att få 

tillgång till lågtröskeltjänster ska stödjas ännu mera än tidigare och man ska sörja för 

tillräckligt god tillgång till behövlig tidig hjälp och tidigt stöd. 

 

Individens och familjens psykiska kraftresurser stöds med hjälp av 

Resiliensutbildning. Resiliens betyder individens, genom olika motgångar och 

svårigheter i livet, utvecklade förmåga att klara av svåra livssituationer utan att brytas 

ned. Individernas och familjernas kraftresurser ska också stödjas med hjälp av 

utbildningar i Psykisk första hjälpen och arbetsmetoden Fungerande barn och 

familj, som har använts med framgång för att hjälpa familjer som lider av problem 

med missbruk eller den mentala hälsan. 

 

2. Överenskommelse om riktlinjer för vården inom kommunens och 

specialsjukvårdens mentalvårds- och missbruksarbete beträffande barn, 

unga, vuxna och den äldre befolkningen samt genomförande av 

arbetsfördelningen enligt överenskommelsen 

 

Förutom av lagstiftningen styrs mentalvårds- och missbruksarbetet av olika nationellt 

överenskomna anvisningar och rekommendationer. De omfattar tillgången till vård, 

enskilda vårdmetoder, vårdkvalitet och olika handlingsmodeller. Vid Vasa 

centralsjukhus har man under de senaste åren utarbetat processbeskrivningar för 

vårdarbetets framskridande vid vissa diagnoser. För att säkerställa obruten vård och 

undvika överlappningar satsar man på verksamhet som stöder målet genom att 

uppdatera befintliga processbeskrivningar och utarbeta nya vårdprocessbeskrivningar, 

där de nationella rekommendationerna för god praxis inom mentalvårds- och 

missbruksarbete har iakttagits. Klienter i social- och hälsovården har rätt att få en 

serviceplan för sin vård. Tillsammans med personer som är långvariga användare av 
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mentalvårds- och missbrukartjänster uppgörs i fortsättningen vårdplaner. Vid 

uppgörandet av planerna beaktas patientens egen åsikt, men också åsikterna och 

rollerna i nätverket som stöder vården och vid behov också bland de anhöriga. Därtill 

sörjer man för att vårdplanen följer med klienten från en vårdplats och enhet till nästa, 

dock så att sekretessbestämmelserna iakttas. 

 

3. Stödjande av utskrivningsprocessen för rehabiliteringsklienter inom mental- 

och missbrukarvården 

 

I lagstiftningen ges kommunerna anvisningar om hur de ska ordna och genomföra 

behovsenliga mentalvårds- och missbrukartjänster. Om tjänsterna genomförs 

kostnadseffektivt ordnas de så att de i så hög grad som möjligt kan utföras inom 

kommunens basservice, och till specialtjänster (i fråga om mentalvårdstjänster 

specialsjukvården och i fråga om missbrukartjänster t.ex. privata tjänster för 

missbrukarvård) hänvisas endast efter noggrant övervägande. 

 

Kostnadseffektivitet uppnås då tjänsterna är rätt dimensionerade och ger 

behandlingssvar. Eftersom specialsjukvården och specialtjänsterna är en betydande 

utgiftspost för kommunerna bör vården vara planmässig och målinriktad och 

samarbetet med de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna bör fungera väl. Av 

särskild betydelse är hur samarbetet mellan specialtjänsterna och kommunerna 

fungerar i det skede då det är dags att skriva ut en kommuninvånare från 

specialsjukvården eller missbrukarvårdens rehabiliteringsenhet tillbaka till 

kommunen. 

 

För att säkerställa en smidig utskrivningsprocess under planperioden fokuseras 

speciellt på koordineringen av utskrivningen genom att utnämna särskilda 

ansvarspersoner för uppgiften. Därtill satsar man på att använda sig av SPAT-

klassificering och RAI-system. 

 

SPAT är en åtgärdsklassificering för den finländska öppna primärvården. 

Klassificeringen används för att beskriva de undersöknings- och vårdåtgärder som 

patienten har mottagit. Klassificeringen används i kombination med klassificering av 

besöksorsak. Med hjälp av SPAT-klassificeringen kan man på ett enkelt sätt följa 

verksamhetens insatsområden. 

 

RAI är ett internationellt system för bedömning och uppföljning av kvalitet och 

kostnadseffektivitet. I RAI-systemet samlas standardiserad information, med vars 

hjälp man kan bedöma servicebehovet hos bl.a. äldre personer, personer med 

funktionsnedsättning och mentalvårdspatienter. Speciellt utvecklat för 

mentalvårdsarbetet möjliggör RAI-systemet bl.a. uppföljning av hur patientens vård 

framskrider. Mätarna består av tre omfattande arbetsredskap, som fokuserar på 

bedömning av dygnet runt-vård, mentalvårdsarbetets öppenvård och akutsituation. 
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Täckande bedömning och identifiering av personens kraftresurser och problem är 

nödvändiga vid planeringen av vården. 

 

Systematiskt utförda ger RAI-bedömningarna värdefull information om 

klientstrukturen. Den här informationen kan även användas vid jämförelser av olika 

tjänsters kostnader, personalens antal och struktur. 

 

Förutsättningen för att individens rehabiliteringsprocess ska framskrida och 

utskrivningsprocessen ska löpa smidigt är att boendet har ordnats på ett sådant tryggt 

sätt som stöder rehabiliteringen. Kommunen bör ha tillräckliga boendetjänster som 

kan ges i hemmet och underlättar rehabiliteringen och det dagliga livet. Det finns 

skillnader mellan kommunerna i fråga om boendetjänsternas mängd och struktur. I 

huvudsak är situationen den att det inte finns tillräckligt med rätt inriktade 

boendetjänster. Behovet av boendetjänster bland rehabiliteringsklienter inom mental- 

och missbrukarvården kartläggs under planperioden. 

 

4. Undersöknings- och vårdtjänster för specialgrupper 

 

Arbetet med att utveckla mentalvårds- och missbrukartjänsterna är omfattande. För 

vissa behov krävs fördjupade insatser och av den orsaken har man för den här 

planperioden lyft fram fyra utvecklingsområden, nämligen patienter med 

neuropsykiatriska symtom, patienter med ätstörningsproblem, patienter med behov av 

substitutionsvård för opioidberoende samt invandrare.  I vården av de utvalda 

målgrupperna finns olika utmaningar, och för att klara av dem är det nödvändigt att ta 

reda på om antalet personer med behov av vård och de befintliga vårdplatserna 

överensstämmer, och huruvida det är möjligt och kostnadseffektivt att centralisera 

tjänsterna.  

 

I fråga om de ovan nämnda grupperna är målet att utveckla tillräckliga 

undersöknings-, vård- och rehabiliteringstjänster. För att nå målet utarbetas 

vårdprocessbeskrivningar som klargör arbets- och ansvarsfördelningen för de utvalda 

utvecklingsområdena. Syftet är också att kartlägga behovet av vårdplatser inom 

öppenvården och institutionsvården. I fråga om invandrare ligger utmaningen speciellt 

i att hitta lösningar för olika situationer med anknytning till språk och kultur. Fredrika 

kliniken (ätstörningspoliklinik och dagavdelning) i Jakobstad erbjuder tjänster för 

hela distriktet.  

 

5. Överenskommelse om riktlinjer för vården av patienter/invånare med 

dubbeldiagnos och genomförande av arbetet enligt överenskommelsen 

 

Enligt den traditionella, organisationsbaserade modellen för produktion av 

mentalvårds- och missbrukartjänster har mentalvårdstjänsterna producerats via 

hälsovårdscentraler och missbrukartjänsterna via socialverket. 
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Vi vet emellertid att många klienter lider av båda problemen samtidigt, dvs. de har 

både psykiska hälsoproblem och drogproblem. Då talar man om dubbeldiagnos. För 

klienterna har ett tudelat servicesystem varit problematiskt och delvis fungerat 

slumpmässigt. Individer som lider av en dubbeldiagnos har fått vård för sina problem 

på den institution där de har råkat hamna eller till vilken de har blivit hänvisade. Det 

har kunnat leda till att den andra huvuddiagnosen har lämnats obeaktad. 

 

Av ovan angivna orsaker kommer man i planen att fokusera på precisering av 

diagnostiken för patienter med dubbeldiagnos. Syftet är att kunna bedöma behovet av 

vård bättre än i nuläget och planera behövliga vård- och stödtjänster så att de är till så 

stor hjälp som möjligt i det dagliga livet för klienter med dubbeldiagnos. 

 

Vid sidan av dubbeldiagnos förekommer i allt högre utsträckning även multidiagnos, 

dvs. en situation där personen förutom psykiska hälsoproblem och drogproblem även 

har andra, främst somatiska eller neurologiska, sjukdomar. 

 

Ändamålsenlig vård och rehabilitering förutsätter att strukturerade vårdplaner tas i 

användning. En plan som har utarbetats tillsammans med klienten och hans eller 

hennes anhörignätverk och behövliga vård- och rehabiliteringsaktörer styr ett 

målinriktat genomförande av den integrerade vården. 
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Plan för åren 2013-2016  
 

Utvecklingsmål Mål Konkreta 

metoder/åtgärder 

Ansvarig 

instans/tidtabell 

Mätare/ Uppföljning Uppföljning  

(uppföljning genomförd, 

10/2014 03/ 2015, 

08/2015) 

Överenskommelse om 

riktlinjer för vården 

inom kommunens och 

specialsjukvårdens 

mentalvårds- och 

missbruksarbete 

beträffande barn, unga, 

vuxna och den äldre 

befolkningen samt 

genomförande av 

arbetsfördelningen enligt 

överenskommelsen 

Obruten vård och 

undvikande av 

överlappningar 

Regional förankring av 

de nationella 

rekommendationerna för 

god praxis och 

bedömning av 

förutsättningarna för 

genomförandet 

 

För alla med behov av 

långvarigare vård 

utarbetas tillsammans 

med nätverket en 

vårdplan 

(= rehabiliterings- eller 

serviceplan) 

Samarbetsområden 

och specialsjukvården 

2014 - 2016 

Processbeskrivningar 

som gjorts i ssv 

uppdateras och 

beskrivningar av nya 

servicekedjor utarbetas 

i samarbete med övriga 

aktörer. 

 

Bedömnings- och 

förankringsplan-er för 

process-

beskrivningarna, även 

för kommun-invånare 

 

Färdiga vårdplaner 

Psykiatrins vårdkedjor 

uppdaterade (2014-2015) 

 

Servicekedja för barn och 

unga ADHD utarbetas 

2015-2016 inom Vsvd. 

Barn och unga  målgrupp 

inom utvecklingsprojektet 

Parempi Arki (K2, Vasa / 

Laihela) 2015-2017.  

Stödjande av 

utskrivningsprocessen för 

rehabiliteringsklienter 

inom mental- och 

missbrukarvården  

1) behovsenlig 

sjukvårdsmässig och 

psykosocial vård och 

stöd, som är 

rehabiliterande och 

stöder/upprätthåller 

Smidig 

utskrivnings-

process med 

tillhörande 

stödtjänster 

 

 

 

 

 

 

Till specialsjukvården 

och kommunerna 

resurser för 

rehabiliterings-

koordinerare 

 

Utreda möjligheterna att 

utnyttja SPAT-

klassificering och 

genomföra nödvändiga 

utbildningsåtgärder 

Samarbetsområdena 

och specialsjukvården 

 

 

I fokus 2014 

 

Arbetsgruppens 

ordförande kallar till 

arbetsfördelningsmöte 

1/2014 

 

Utnämnda personer 

som ansvarar för det 

praktiska 

genomförandet 

 

Utredningens resultat 

och genomförd 

utbildning 

 

 

 

Spat-koderna används 

inom  

K2 (delvis), K5.  

 

Rehabiliteringskoordinator 

i planerna inom 

samkommunen K5.  

 

Vasa stad: nya 

servicelinjer inom 

psykosociala servicens 
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mental hälsa, där 

också de anhörigas 

situation beaktas  

 

2) Boendetjänster 

 

 

 

 

Smidig 

utskrivnings-

process och 

tillräckliga och rätt 

inriktade 

boendetjänster  

 

Utreda möjligheterna att 

utnyttja RAI-system och 

genomföra nödvändiga 

utbildningsåtgärder 

Kartlägga målgruppernas 

behov av boendetjänster 

  

 

Utredningens resultat 

och genomförd 

utbildning 

 

”relaterings-metod” 

stödtjänster 

(boendeservice, 

rehabilitering och stöd i 

vardagen) (inletts 2015) 

Undersöknings- och 

vårdtjänster för 

specialgrupper 

 neuropsykiatriska 

 ätstörnings-problem 

 behov av 

substitutionsvård 

 Invandrare 

Tillräckliga 

undersöknings-, 

vård- och 

rehabiliterings-

tjänster 

 

 

Betr. invandrare: 

Specialiserande 

utbildning för ökat 

missbrukar- och 

mentalvårds-

kunnande som 

stöder invandrare 

Utarbeta 

processbeskrivningar för 

arbets- och 

ansvarsfördelning 

 

Kartlägga behovet av 

vårdplatser inom öppen- 

och institutionsvården 

 

Kartlägga 

utbildningsbehovet och 

ordna utbildning 

Specialsjukvården 

och samarbetsområ-

den 

 

 

2014 – 2016 

 

 

 

Färdiga beskrivningar 

 

Bedömnings- och 

förankrings-planer för 

processbeskrivningarna, 

även för kommun-

invånare 

 

Vårdplatsernas antal 

 

 

Genomförd utbildning 

Ätstörningspoliklinik 

inlett verksamhet/ VCS, 

psykiatri  

 

Servicekedja för barn och 

unga med ADHD  

utarbetas inom Vsvd 

2015-2016 

Barn och unga med neuro 

spykiatriska störningar 

målgrupp inom Parempi 

Arki projektet (2015-

2017) inom K2,Vasa och 

Laihela  

 

Regional fortbildning 

gällande transkulturell 

psykiatri och social- och 

hälsovård utreds 2015-

2016    
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Överenskommelse om 

riktlinjer för vården av 

patienter/ invånare med 

dubbeldiagnos 

genomförande av arbetet 

enligt överenskommelsen 

 dubbeldiagnos 

 multidiagnos 

Obruten vård och 

undvikande av 

överlappningar  

 

Multiprofessionellt 

stödnätverk och 

vid behov 

ansvarsperson 

Precisera diagnostiken, 

utgående från vilken man 

bättre kan bedöma 

vårdbehovet och komma 

överens om 

genomförandet (i 

kommunen eller ssv)  

 

För alla med behov av 

långvarigare vård 

utarbetas tillsammans 

med nätverket en 

vårdplan (= 

rehabiliterings- eller 

serviceplan) 

 

Skapa en modell för 

ansvarsperson och 

komma överens om 

arbetsbeskrivning 

Samarbetsområdena 

och specialsjukvården 

 

 

2014 - 2016 

Färdig beskrivning av 

överenskommen 

arbetsfördelning 

 

 

 

 

 

Färdiga planer 

 

 

 

 

 

 

 

Färdig modell, 

arbetsbeskrivning och 

behövlig personresurs 

Samarbete gällande 

dubbeldiagnos patienter 

utvecklat mellan A-

rådgivning och 

mentalvårds-stationen 

Horisonten samt i K5 

området 

Tabell 27. Matris för missbrukar- och mentalvårdsarbete. Matris för planer beträffande specialsjukvården. 
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4. Uppföljning och utvärdering av planen för ordnande av 

hälso- och sjukvård 

 
Enligt hälsovårdslagen ska utfallet av planen årligen utvärderas och vid behov ska 

ändringar i planen göras. I planen för ordnande av hälso- och sjukvård 

överenskommer kommunerna tillsammans om uppföljningsansvar och metoder för 

uppföljning och utvärdering av utfallet. I planen överenskoms hur uppföljningen och 

utvärderingen av utfallet av planen ska ske och vilka gemensamma 

utvärderingskriterier som ska användas. Uppföljningen omfattar uppföljning på både 

kommunal nivå och nivån för hela samkommunen för sjukvårdsdistriktet.  

 

Primärvårdsenheten ansvarar tillsammans med planens styrgrupp för koordineringen 

av utarbetandet, uppdateringen och utvärderingen av planen. 
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BILAGOR 
 

           Bilaga 1 

 
Styrgruppens sammansättning samt suppleanter 2015-2016: 

 

Ordinarie      Suppleant 

 

Jukka Kentala (ordförande) 

Sofia Svartsjö      Alice Backström  

Mikael Gädda 

Marjo-Riitta Himanen     Marina Kinnunen 

Auvo Rauhala      Heikki Kaukoranta 

Erkki Penttinen     Hilkka Sundqvist 

Jarkko Pirttiperä      

Pia Vähäkangas     Pia-Maria Sjöström 

Markku Sirviö      Leena Kettunen 

Maria Hammar  

Pia Wik  
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          Bilaga 2 

 

Arbetsgrupper       
 

1. Prehospitalvård, jourtjänster, och socialjour 

 

Markku Sirviö   Vasa stad     Ordf. 

Pia-Maria Sjöström   Jakobstad 

Siv Käld    Jakobstad 

Sofia Svartsjö   K2 

Tom Lövdahl   K5 

Hannu Paloniemi   VCS     . 

Taneli Väyrynen   VCS 

Sami Pienimäki   Österbottens räddningsverk 

 

2. Servicetjänster (bilddiagnostik, laboratorietjänster, läkemedelsförsörjning) 

 

Peter Riddar    K5      Ordf. 

Kristiina Strandman   K5       

Riitta Waasjoki   Jakobstad 

Yvonne Nybo   K3 

Markku Sirviö   Vasa stad 

Sarita Victorzon   VCS 

 

3. Främjande av hälsan (arbetshälsovård ingår) 

 

Tarja Paikkala   Vasa stad     Ordf. 

Katri Palo    Vasa stad 

Marlene Lindgren   Jakobstad 

Sonja Westerlund   Jakobstad 

Gunilla Nyman-Klavus  K2 

Yvonne Nybo   K2 

Kristiina Mäkinen   K2 

Pirjo Wadén    K5 

Carita Mäkelä   VCS      

Inge-Brit Barkholt   VCS 

Asko Martikainen   Vasa regionala företagshälsovård 

Marianne Bergström   Vasa regionala företagshälsovård 
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4. Samarbete mellan socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården 

(vårdkedjor) med undantag av rus- och mentalvård samt äldreomsorg 

 

Leena Kettunen   Vasa stad     Ordf. 

Erkki Penttinen   Vasa stad 

Pia-Maria Sjöström   Jakobstad 

Carola Linden   Jakobstad 

Gunilla Jusslin   K2 

Gunilla Bertell   K2 

Pirjo Wadén    K5 

Maija Räsänen   VCS 

Peter Nieminen   VCS 

 

5. Medicinsk rehabilitering 

 

Michael Eklund   Jakobstad     Ordf. 

Riitta Lönnbäck   Jakobstad 

Anna-Maria Svanström  Jakobstad 

Yvonne Nybo   K2 

Stefan Strang suppl.   K2 

Hedvig Grannas-Honkanen  Vasa stad 

Maisa Hällfors   Vasa stad 

Lars-Erik Malm   K5 

Rita Udd    K5 

Jukka Mannevaara   VCS 

Birgitta Söderback   VCS 

 

6. Dataadministration 

 

Christian Kantola   VCS      Ordf. 

Petri Ravimo    VCS 

Olle Pursiainen   VCS 

Markku Sirviö   Vasa stad 

Carita Södö    Jakobstad 

Stefan Strang   K2 

Joachim Jönn   K5 

 

7. Äldreomsorg/Vanhustenhuolto 

 

Matti Paloneva   Vasa stad     Ordf. 

Annukka Niemi   K2 

Jaana Sjöqvist   K5 

Pirjo Wadén    K5 

Markku Kautiainen   Jakobstad 
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8. Rus- och mentalvård 

 

Marja Mustonen   Vasa stad     Ordf. 

Hedvig Grannas-Honkanen  Vasa stad 

Kimmo Kuisma   Jakobstad 

Ireeni Finnholm   Jakobstad 

Gunilla Jusslin   K2 

Sari Sundelin   K2 

Mikael Granfors   K5 

Eva Åstrand    K5 

Carita Tuohimäki   VCS 

Gunnevi Vesimäki   VCS 
 

 


