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Revisionsnämnden är direkt underställt fullmäktige med uppgift att för fullmäktige årligen presentera väsentlig information 
om måluppfyllelsen för de mål som uppställts i VCS 2025 strategiprogrammet och budgeten samt bedöma om verksamheten 
är ordnad på ett framgångsrikt och resultatrikt sätt .1 Enligt kommunallagen ska nämnden även bedöma hur balanseringen av 
ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt bedöma den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om samkommunens 
balansräkning visar underskott som saknar täckning samt övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och 
tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

”Särskilt viktigt är att också bedöma om målen styr samkommunens verksamhet, det vill säga om de har satts rätt. 
Med bedömning av effektivitet avses mätning och bedömning av såväl utvecklingen av effektiviteten som helhet 
som uppnåendet av målen med de medel som står till buds. Verksamheten ska genomföra principen om ständiga 
förbättringar så att resultaten från utvärderingen utnyttjas för att förbättra effektiviteten.” 2

I utvärderingsberättelsen för 2018 nedan presenteras observationer och rekommendationer som hänför sig till sjukvårdsdi-
striktets verksamhet och som fullmäktige, styrelsen samt VCS-anvarsenheter kan utnyttja vid utvecklandet av verksamheten. 
För ägarkommuner, klienter, kommuninvånare och intressentgrupper belyser berättelsen hur sjukvårdsdistriktet skött verk-
samheten under år 2018 jämfört med tidigare år och andra sjukvårdsdistrikt. I slutet av detta år avger styrelsen till fullmäktige 
en redogörelse om vilka åtgärder ansvarspersoner och redovisningsskyldiga vidtagit med anledning av berättelsen. 

1.  Revisionsnämndens uppgift och  
 sammansättning

1 ”Arviointityö sekä arviointikertomusten sisältö ja muoto ovat poikenneet kunnittain ja kuntayhtymittäin toisistaan. Jokainen tarkastuslautakunta tekee 
arviointityönsä omista lähtökohdistaan käsin ja itsenäisesti. Keskeistä kuitenkin on KuntaL:n mukaisesti arvioida nimenomaan valtuuston asettamien 
tavoitteiden toteutumista”. Källa: revisions-nämnden för Mellersta Finlands svd 2019.

2 Se närmare JHS 199 Bilaga 1. Handboken Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering https://beta.yhteinentieto.fi/sv/bilaga/-/
liite/jhs-199-liite-1
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Till samkommunfullmäktige i Vasa sjukvårdsdistrikt                                              
REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE ÅR 2018  
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Revisionsnämnden är direkt underställt fullmäktige med uppgift att för fullmäktige årligen 
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utvecklingen av effektiviteten som helhet som uppnåendet av målen med de medel som står till 
buds. Verksamheten ska genomföra principen om ständiga förbättringar så att resultaten från 
utvärderingen utnyttjas för att förbättra effektiviteten”2. 
 
I utvärderingsberättelsen för 2018 nedan presenteras observationer och rekommendationer som 
hänför sig till sjukvårdsdistriktets verksamhet och som fullmäktige, styrelsen samt VCS-
anvarsenheter kan utnyttja vid utvecklandet av verksamheten. För ägarkommuner, klienter, 
kommuninvånare och intressentgrupper belyser berättelsen hur sjukvårdsdistriktet skött 
verksamheten under år 2018 jämfört med tidigare år och andra sjukvårdsdistrikt. I slutet av 
detta år avger styrelsen till fullmäktige en redogörelse om vilka åtgärder ansvarspersoner och 
redovisningsskyldiga vidtagit med anledning av berättelsen.  

 

                                                        
1 ”Arviointityö sekä arviointikertomusten sisältö ja muoto ovat poikenneet kunnittain ja kuntayhtymittäin toisistaan. 
Jokainen tarkastuslautakunta tekee arviointityönsä omista lähtökohdistaan käsin ja itsenäisesti. Keskeistä kuitenkin 
on KuntaL:n mukaisesti arvioida nimenomaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista”. Källa: revisions-
nämnden för Mellersta Finlands svd 2019. 
2 Se närmare JHS 199 Bilaga 1. Handboken Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering 
https://beta.yhteinentieto.fi/sv/bilaga/-/liite/jhs-199-liite-1 
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Denna berättelse är revisionsnämndens uppfattning om hur distriktets styrelse, andra ansvariga organ 
och tjänstemän under år 2018 har lyckats uppfylla fullmäktiges vilja

OFR Jari Lindholm har verkat som nämndens beredare och sekreterare. Revisionsnämnden har under verksamhetsperioden 
hållit 8 sammanträden. I mars 2018 deltog nämnden i ett samarbetsseminarium med revisionsnämnderna i Egentliga Finlands 
och Satakunda sjukvårdsdistrikt. Oy BDO Audiator Ab har skött den lagstadgade revisionen med GR/OFGR Anders Lidman som 
ansvarig revisor fram till 30.4.2018 och GR/OFGR Tuomas Mettomäki fr.o.m. 11.9.2018.

Revisionsnämndens sammansättning (hemort) 2017-2021:
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Utvärderingen baserar sig bl.a. på VCS 2025-strategin, budgeten och ekonomiplanen, beslut, bokslutet, rapporteringar och annan 
information som revisionsnämnden skaffat. Utvärderingen bör gälla mål och verksamheter som är viktiga med tanke på resultatet. 

Strategin är en obligatorisk handling fr.o.m. år 2017

Revisionsnämnden har under utvärderingsåret följt med samkommunfullmäktiges och –styrelsens beslut och protokoll och använt 
som utvärderingens grunddokument VSVD:s ekonomiplan 2018-2020, bokslutet, kvalitets- och personalrapporten för år 2018, VCS-
2025 strategins avancerande, kundfeedbackens utveckling, resultaten av utförda nationella jämförelser, externa revisionens rappor-
ter, tillgängliga auditeringsrapporter och sjukvårdsdistriktvisa verksamhetsjämförelser 3. Under sina möten har nämnden hört bl.a. 
distriktets och sjukhusets ledningsgrupper och förmän för olika resultatenheter. Under perioden 2018-2019 har särskilt uppmärk-
sammats följande delområden:

• Översikt av landskaps- och vårdreformens läge och produktionen under år 2018

• Bytet av ansvarig OFRG-revisor för revisionsåret 2018

• Operativa ansvarsområdets mål och verksamhet 2018

• ICT-verksamheten, - teknologin i samband med produktivitetsstyrningen och utvecklingen av vårdlogistiken - patientens  
vårdprocess 

• Utvärderings av bolageringarna under år 2018 - serviceområdena försörjning och förvaltning 

• Säkerhetsarbetet – HAI PRO mm. i nationell jämförelse

• Uppföljning av psykiatriska ansvarsområdets situation – förbättring av resursläget från 2017

• Konkurrensutsättningen av revision för åren 2019-2020

• Serviceområdesvisa verksamhetsanalyser: akutvården, öppenvården och bäddavdelningarna

• Övergripande analys av ekonomin, målsättningarna och ansvars- och serviceområdenas nyckelresultat för år 2018

• Analys av nationell jämförelsestatistik 2018 och olika mätare för patienttillfredsställelsen 

• Uppföljning av skyldigheten att redogöra för att bindningar iakttas 

2.  Utvärderingens genomförande och 
 fokusområden

3 I modern utvärdering upptas ofta miljöfrågorna automatiskt och även som förpliktande med i utvärderingen. Tyvärr har VSVD:s miljörapport färdigställts inom 
april månad varvid medtagandet i denna berättelse uteblir.  Jämför här  ANVISNINGEN  OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER” Hfors 2.5.2017.  Enligt 3a kap. i bokföringslagen ska verksamhetsberättelsen dessutom innehålla information om hur den 
bokföringsskyldige sköter frågor som gäller miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och 
mutor.
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”VCS är fortfarande ett sjukhus med omfattande jourverksamhet, och jourförordningen påverkade inte verk-
samheten på sjukhuset” 4

Under verksamhetsåret uppdaterade VSVD sina mål i programmet VCS 2025 och arbetet för att uppnå följande av fullmäktige fast-
ställda mål påbörjades i rask takt. Revisionsnämnden ger på följande sida ett sammandrag/summariskt mellanvitsord om utvecklings-
arbetet under år 2018 och kommentarer gällande målens utmaningar och fortsatta genomförande .5

3.  Strategienliga prioriteringar och händelser 
 år 2018 

4 VCS-bokslutet 2018 s. 3. I skrivande stund då vård- och landskapsreformen nyligen fallit så ökar möjligheterna för bevarandet av VCS-fulljoursstatus märkbart.
5 VSVD-fullmäktige godkände 19.3.2018 § 7 den viktiga uppdateringen av VCS 2025 programmet och uppdateringen innefattade en hel del nya viktiga mätbara 
mätare. 

Revisionsnämnden är förvånad över det att bokslutet 2018 i sin rapportering helt 
utesluter en mellananalys av VCS 2025 programmets år 2018 fastställda nya mätbara 
mätare och målnivåer. Inemot tio målmätare kunde ha ingått i en strategisk översikt. 
Den av fullmäktige fastställda nya VCS 2025 måltavlans uppföljning  är värd en sepa-
rat kontinuerlig utvärdering i bokslutet.  
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STRATEGISKA
MÅLSÄTTNINGAR MÄTARE MÅLNIVÅ NÄMNDENS MELLANVITSORD (4-10)

Vårdresultaten är bevisli-
gen av toppklass i landet

Den genoösinttliga dödligheten bland de 3 
folksjukdomar som omfattas av THL:s Per-
fect-projekt ligger inom 3 månader

Bland de 2 bästa akutsjukhhusen i landet. 
NÄMNDENS TOLKNING: ENLIGT 2016 DATA PÅ 2-3 
PLATS BLAND SJUKHUSEN

9 englit statistik om centrala sjukdomar/vård-
resultat. Målnivån: NÄMNDENS TOLKNING: EN-
LIGT 2016 DATA PÅ 2-3 PLATS  BLAND SJUKHUSEN

Ersatta patientskador Bland de 2 bästa i jämförelse av antalet ersatta 
patientskador

8,5 Komparativ data för 2018 fattas, antalet 
ersatta pat. skador var 40.

God  kvalitet och goda 
upplevelser lockar kunder 
till sjukhuset

Kund-NPS NPS över 80
8,5 kvaliteten OK, marknadsföringen förbättrats 
men kräver insatser (väntetider, norra regionen). 
NPS OK, patienttillfredsställelsen toppklass.

Besöksantalet Annan 
kommun från Extreport: 
År

2013 +7%

7 Från Exreport  räknar nämnden fram att ökning-
en var +1,1% för år 2018. Exakta kalkyleringfor-
meln fattas dock. Nämnden noterar att försälj-
ningsintäkterna från utsockne kommuner från 
2017 till 2018 minskade med 4,9% (0,4 M euro)

2014 0%

2015 +8%

2016 +2%

2017 +0,8%

2018 Antalet utsocknes som vårdas på sjukhuset ska 
öka med 2% (se VCS 2025 > nya mätarna)

Kundernas behov bemöts 
konkurrenskraft och 
ostnadseffektivt genom 
att utveckla erksamheten 
och utrymmena

Sjukhusets episod-och mellanprestationspro-
duktivitet

Minst på centralsjukhusens genomsnittsnivå 
NAMNDEN: SE HÄROM KAPITEL 13 NEDAN!

8 en positiv djärv utvecklings-, integrations och 
utbyggnadsfas är igång, som dock bromsas av 
utförarbrister förorsakande dyra köptjänster.

Kostnadsbesparingar Kostnadsbesparingar på 7,5 milj. € PET -CT apparatanskaffningen utfördes och med-
för en förbättrad avancerad kunddiagnostik.

Utrymmena används effektivare, samtidigt 
som utrymmen tas ur bruk De utymmen som är i användning minskar x%

7 kostnadsinbesparingar har för tillfället 
medvetet neddämpats. H-, I- och R husen revs, 
NO delvis

En uppskattad, välmåen-
dem innovativ, ansvars-
full och belåten personal 
rekommenderar oss som 
arbetsplats

Personal-NPS Som arbetsplats >50, som vårdplats >80 6 mätresultaten för år 2018 uttalar ett tydligt 
förbättringsbehov

Antalet arbeten som deltar i kvalietstävlingar, 
en innovativ personal 

2014; 5
2015; 9
2016; 5
2017; 10
2018; 15
2019; 20 

Resultatet för 2018 var perfekt, 15 arbeten deltog 
i kvalitets tävlingen.

Kivimäki-undersökningen De bästa resultaten i genomsnitt i Kivimäki-
undersökningen Ej aktuell under år 2018.

Tvåspråkighet ger oss ett 
nationellt försprång och 
underlättar det nordiska 
smarbetet

Språkfordelningen bland personalen Den jämna språkfördelnin-gen hålls åtminstone 
på nuvarande nivå

8,5 detta är samtidigt en stark positiv kund-
servicefördel, men även ett rekryteringshinder 
gällande speciellt läkarkåren.

Positive nyheter om tvåspråkigheten i medie-
uppföljningen Fler positiva nuheter än negativa nyheter

Samarbetsprojekt med de övriga nordiska 
länderna Atminstone xx pågående samarbetsprojekt

Patientsäkerhet utgör en 
vägvisare för forskning 
och utveckling

Totalt antal kongresspostrar, kongressföre-
drag om vetenskapliga artiklar per år Minst 6

8,5 nationellt sett är VCS redan en förebild inom 
området. Enligt erhållna uppgifter 4 kongressdel-
taganden och pat.säkerheten erhöll 50 000 euro.Ekonomiskt stöd för patientsäkerhetsforsk-

ningen

Minst 200 000 euro används för stödjande 
av egen forskning i sjukvårdsdistriktet, varav 
50 000 euro går till patientsäkerhet

En heltäckande kundser-
vice möjliggörs

Integrerade social- och hälsovårdtjänster Social- och hälsovårdstjänsterna i VSVD:s område 
är integrerade

8 detta mål fortgående OK med beaktande av 
jouromfattningen. Integrerinden av tjänsterna har 
påbörjats efter vård-och landskapsreformens fall.

Kontakter med casemanagern Kontakterna med casemanagern ökar med 10% 
per år

1 CM/100 kontakter/år. Efter interventioner sjun-
ker besöken inom specialsjukvården (ännu inga 
uppgifter om hur mycket)

Mångsidigare kund-
service med hjälp av 
digitalisering.

Varierar, för år 2018: Antalet distansmottag-
ningar

2018; 10 polikliniker har beredskap att upp-
rätthålla egen distansmot-tagning (apparater, 
driftsutbildning och processen ok och testats med 
IRL patienter)

7 detta mål är sas. “under construction”, kräver 
samarbete på bred front och utgör en bas för 
integrationen.
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Från den klassiska av Kommunförbundet årligen utgivna statistiken ”Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2018 6” utlånas 
följande helikopteranalys och sammanfattning uppgjord av VCS operativa ledning om året 2018:

Under året sammanslogs Jakobstads sjukhus och Vasa centralsjukhus röntgenavdelningar. Härutöver grun-
dades under första kvartalet avdelningarna både för den krävande rehabilitering och specialgeriatri. Dessa 
förändringar har haft inverkan på remissvolymen från det egna sjukhusets enheter. Dagkirurgiska enheten var 
stängd under sommaren och de dagkirurgiska operatonerna gjordes i ”normala” operationssalarna. Detta syns 
som en nedgång av dagkirurgins prestationer 7.

I mitten av året beslöts om budgetförändringar p.g.a. att en del av verksamheten utlokaliserades samt att rönt-
gen-verksamheten i Jakobstads sjukhus sammanslogs med verksamheten i Vasa centralsjukhus, I maj 2018 
utlokaliserades rengöringsservicen, matservicen och cafe-verksamheten. Inom ekonomiförvaltningen utlokali-
serades en del bokföringen och köpreskontran och löneräkningen inom personalförvaltningen. Åren 2017 och 
2018 är ej jämförbara p.g.a. dessa strukturella förändringar och utlokaliseringar. 

Överskridningarna av kundservicetjänsterna år 2018 var sammanlagt 7,3 M€. 

6 Se närmare https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sairaaloiden%20ja%20sairaanhoitopiirien%20tammi-joulukuu%202018.pdf
7 Dagkirurgiska andelen av alla elektiva operationerna sjönk med hela 24 % i fjol jämfört med år 2017. 
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Efter en komparativ jämförelse av styrprocesser runtom landet inom olika sjukvårds-
distrikt så noterar revisionsnämnden att de uppställda verksamhetsmässiga och eko-
nomiska målen inom vårt distrikt är högklassiga och det är utmärkt att man ständigt 
söker förbättringar genom omvärldsanalysering
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4.  En kort nationell situationsanalys och några   
 tankar om målstyrningsprocessen inom VSVD

Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats och beredningen i Österbotten tog helt nya former. Trots 
att reformen nu avstannat tas de goda resultaten från beredningen tillvara. I Österbotten har reformen beretts sedan 2016. Beredning-
en har gjorts i samarbete med alla de organisationer som reformen berör. I planeringen av social- och hälsovården finns beredskap 
för att fortsätta integrationen av socialvården, hälsovården och specialsjukvården i samarbete med kommunerna. Målet är att grunda 
Välfärdsområdet för Österbotten.

”Vi har berett det här redan under hösten 2018. När den nationella reformen har fallit kan vi koncentrera våra 
krafter på den frivilliga integrationen” (Marina Kinnunen)

“Om alla fortsätter framåt tillsammans, kommer framgången att lösa sig själv.”  – Henry Ford

Ovan under punkt 3 framförs de nya uppdaterade målsättningarna enligt VCS 2025 strategi-programmet. Den turbulenta omvärlden 
nästan tvingar VSVD att justera strategin i rask takt varmed strategin allt mer liknar ett aktivt handlingsprogram. Viktigt är att på 
ett enhetligt och samarbetsbetonat sätt implementera dessa mål i styrprocessen för alla ansvars- och serviceområden. Flera av målen 
hör ihop med VSVD:s kanske viktigaste huvudmål under de närmaste åren: att integrera social- och hälsovårdstjänsterna inom hela 
Österbotten.  En viktig naturlig komponent för integrationen utgör det nya serviceområdet för rehabilitering fr.o.m. och med år 2019. 
Den årliga utvärderingen av VSVD:s konkreta och bindande verksamhetsmässiga och ekonomiska mål utgör revisionsnämndens vik-
tigaste arbetsuppgift. Utvärderingen av utvecklingen på sikt/som trend gällande vissa målområden kan vara utmanande då både mål 
och mätnivåer skiftar. 

I bokslutet för år 2018 har man åter tagit i bruk den serviceområdesvisa rapporteringen av de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
målen för att man sedan av dessa kan förädla fram måluppfyllelsen för hela VSVD. Då man betraktar den serviceområdesvisa målupp-
fyllelsen i bokslutet så noterar nämnden att serviceområdena sjukvårdens stödfunktioner, diagnostik-centret, läkare och sakkunniga 
samt förvaltningen och försörjningen har en mer inskränkt målsortiment av bindande målsättningar.  Variationerna i måluppfyllel-
sen bland serviceområ-dena ger en tacksam möjlighet att djupanalysera verksamheten och orsakerna samt förbättra möjligheterna 
att korrigera mål- och resursstyrningen i realtid. Gällande de fem VSVD-serviceområdena konstateras i bokslutet för 2018 under 
rubriken ”Ansvars- och serviceområdenas uppnående av målen och driftsekonomins utfall” att: 

 
”VSVD:s organisationsmodell och ledningssystem utgår från att patientprocesserna är place-rade på ansvar-
sområden som ännu är uppdelade i specialiteter 8. Cheferna för dessa ansvarsområden och överläkarna för de 
specialiteter som hör till dessa ansvarsområden har till uppgift att leda, utveckla och följa upp undersökning-
en, vården och rehabiliteringen av patienter samt den övergripande processen som omfattar behandlingen av 
patientens hälsoproblem som helhet och de kostnader som denna helhet föranleder. I följande kapitel beskrivs 
hur ansvarsområdena har uppnått de uppställda målen.”



Nämnden rekommenderar att de i verksamheten uppställda strategienliga centrala 
målen kontinuerligt följs upp varvid beslut om nödvändiga styrinsatser / korrige-
ringar kan göras under budgetåret och dokumenteras  i samband behandlingen av 
mellanbokslut9. Styrelsens nya arbetsätt att ha en VCS-lägesanalys vid sina möten är 
ett välkommet uppföljningsinstrument.      

Nämnden ställer frågan om ANSVARSOMRÅDENAS  MÅLSTYRNINGSMEKANISM och 
synkronisering med VCS 2025 strategin kan förbättras och målens mätbarhet  
konkretiseras?
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Samtliga ansvarsområden förutom ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin belyser i bokslutet allmänt i ordalag hur följande mål har 
förverkligats:

• Bedömning av befolkningens behov av service och hur den tillgodosetts
• Genomförda förändringar i patienternas vårdprocesser
• Säkerställande av kvalitet, tillgång och smidighet i vården vid rätt tidpunkt

Revisionsnämnden har utgående de varierande ansvarsområdesvisa textbeskrivningarna svårt att konkret bedöma hur dessa ovan 
nämnda mål under verksamhetsåret/längre period har utvecklats och vilka är de ansvarsområdesvisa konkreta målresultateten till 
den gemensamma strategiska och budgetanknytna målstyrningen under punkt 5 nedan.  Anvarsområdenas måluppfyllelserappor-
tering förblir enligt nämnden delvis diffus eller osammanhängande i jämförelse med serviceområdenas rapportering och därav upp-
byggda VCS-måluppfyllelserapportering. Förutom den nuvarande klassiska prestations- och ekonomiska målsifferredovisningen kunde även 
ansvarsområdena på basen av uppställda målnivåer bättre belysa hur efterfrågan och utbud tillgodosetts, processer genomförts och kvaliteten 
utvecklats. 

Nuvarande serviceområdesvisa uppföljningen ger ej enligt nämnden exakta svar på hur t.ex. patienttillfredställelsen, processmeka-
nismerna mm. specifikt har utvecklats inom t.ex. psykiatriska, medicinska eller operativa ansvarsområdet. Är det en optimal lösning 
att de bindande målsättningarna nästan uteslutande kan utvärderas antingen på VCS- eller serviceområdenivå?  Det finns redan 
idag verktyg och uppföljningsmöjligheter för att ansvarsområdena exakt kan rapportera t.e.x. hur bedömningen av vårdbehovet och 
vårdtillgången uppfyller kraven i lag (t.ex. den visuella Exreport-databasen, vars fortsatta utvecklande enligt nämnden dock varit 
bristfällig).

Till slut uppmärksammar nämnden frågan om de bindande målens uppföljning och styråtgärder under budgetåret speciellt gällande 
mål med prognostiserat icke önskvärt utfall. Nämnden berörde frågan i utvärderingsberättelsen 2017 angående måluppfyllelsens 
uppföljning.  Från styrelsens svar från november 2018 framgår att ”Styrelsen har haft ett tätare samarbete med VCS hela tjänstemannaled-
ning och 29.8.2018 ordnades en gemensam utvärderingsdag i syfte att ännu bättre försäkra sig om att de i verksamhetsplanen uppställda målsätt-
ningarna ska uppnås”.

8 VSVD-förvaltningsstadgans § 2: ”Ansvarsområdena omfattar de medicinska processer indelade per specialområde, vilka har anordnandeansvaret för de 
tjänster som kommunfaktureras. Serviceområdena omfattar de resultatenheter som PRODUCERAR tjänsterna”.
9 Jmf t.ex. Eksote, Södra Karelen svd, där de verksamhetsmässiga målens förverkligande och styrning behandlas i styrelsen kontinuerligt /som 
halvårsresultatunder året för att möjliga korrigerande insatser kan göras i rätt tid. Se närmare https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/1/67/628/view/14726.
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5.  Utvärdering av de inför fullmäktige och    
 styrelsen bindande målsättningarnas utfall

Nedan de bindande målen med specifika mätare eller utvecklingsårgärder år 2018 som basgrund för nämndens utvärdering:
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I bokslutet 2018 framförs enligt nedan de bindande målens utfall som trafikljusform 10 och på följande sida totala/delområ-
desvisa måluppfyllelseprocenterna:

 
 
 
 
 

 

10 

 

I bokslutet 2018 framförs enligt nedan de bindande målens utfall som trafikljusform10 och på 
följande sida totala/delområdesvisa måluppfyllelseprocenterna: 
  

 

 
                                                        
10 Enligt färsk info från 4/2019 så håller man som bäst på att definiera de exakta trafikljusmätarvärdena inom VSVD. 
Trafikljusmätarnas precisa definiering är viktigt gällande gränserna för trafikljus. Som exempel kan gult betyda ≤ 3 % 
från målvärdet, rött att man är > 3 % från målvärdet.  Jämför här t.ex. EKSOTE, Södra Karelens svd, där   betyder att 
målvärdet uppnåtts: kräver ej fortsatta åtgärder;  följande  trafikljuset   betyder att målvärdet är +/- 2 % från 
målet; aktiva åtgärder är i gång. Trafikljuset  betyder att målvärdet ej uppnåtts; kräver åtgärder. 

10 Enligt färsk info från 4/2019 så håller man som bäst på att definiera de exakta trafikljusmätarvärdena inom VSVD. Trafikljusmätarnas precisa definiering är 
viktigt gällande gränserna för trafikljus. Som exempel kan gult betyda ≤ 3 % från målvärdet, rött att man är > 3 % från målvärdet.  Jämför här t.ex. EKSOTE, Södra 
Karelens svd, där   betyder att målvärdet uppnåtts: kräver ej fortsatta åtgärder;  följande  trafikljuset     betyder att målvärdet är +/- 2 % från målet; aktiva 
åtgärder är i gång. Trafikljuset    betyder att målvärdet ej uppnåtts; kräver åtgärder.



Nämnden efterlyser en fördjupad analys om varför de bindande målens förverkligan-
de grad år 2018 klart försämrades
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Den totala måluppfyllelsegraden 2018 för samtliga 42 bindande mätare (i parentes antalet mätare)  framgår nedan samt indelat enligt 
perpektivkategori:

Om man betraktar måluppfyllelsegradens utveckling några år bakåt i tiden så får man fram följande bild, dock med beaktande att 
en betydande del av de bindande målen delvis är helt nya eller totalt omändrats.  Noteras samtidigt att antalet mål vuxit med 40 %  
(12 st) från år 2017. Vård- och landskapsreformens fall betydde här även att en röd lampa tändes för måluppfyllelsen trots det omfat-
tande regionalt beredningsarbete.  Gröna trafikljuset var 67 % både för klient-och processkategorin år 2017, därmed en tydlig försäm-
ring.  De ekonomiska målen däremot visade grönt i allt högre grad, trots räkenskapsperiodens underskott på hela -6,2 M€. 

Som en trendjämförelse för åren 2015-2018 synes speciellt andelen ej förverkligade mål ha ökat kraftigt enligt bilden nedan. En del-
orsak kan även vara en allt bättre mätbarhet av målen, detta har revisionsnämnden ofta efterfrågat.  Oklara diffusa mål samt för lågt 
ställda målnivåer kan lättare kategoriseras som förverkligade eller delvis förverkligade.  

VCS 2015-2018, KOMPARATIV FÖRVERKLIGANDEGRAD SOM PROCENT AV DE GENTEMOT FULLMÄKTIGE OCH 
STYRELESEN BINDANDE MÅLSÄTTNINGARNAS UTFALL

     = 2015       = 2016     = 2017    = 2018 

TOTAL MÅLUPP-
FYLLELSE SOM % 

2018
FÖRVERKLIGADES 47,6 %(21), DELVIS 16,7 % (7), FÖRVERKLIGADES EJ 35,7 %(15)

MÅLUPP- 
FYLLELSE  %  

ENLIGT MÅLKATEG.  
2018

KLIENTEN PROCESSER PERSONAL/LÄRANDE/  
FÖRNYELSE EKONOMIN

41,7 % 25 % 33,3% 46,7 %  20%  33,3% 33,3 % 11,1 % 55,5 % 83,3 % 16,7 %
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I följande spjälks ovanstående VCS-helhetsmåluppfyllelsebild till specifika resultattabeller enligt perspektiv och med revi-
sionsnämndens kommenterar. 

De bindande verksamhetsmässiga målsättningarnas utfall 2018 enligt målsperspektiv:
 

5.1. KUNDPERSPEKTIVET:

11 Net promoter score (NPS) är ett nyckeltal som används i kundundersökningar. Net promoter score bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera 
det här företaget till en vän eller kollega?” Frågan besvaras sedan på en elvagradig skala från 0- 10. De som ger betyget 0-6 betecknas Detractors, de som anger betyget 
7-8 kallas Passives och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Promoters. Net promoter score kan anta ett värde mellan -100 och 100. För att få fram värdet på NPS så 
räknar man andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0-6.  
12 Detta kunde ju förstås ha uppgjorts som en mix av befintliga kvalitetsindikatorer. 
13 Jmf dock t.ex. Sveriges Kommuner och Landsting: ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018: ”Det finns inget sammanvägt index som rangordnar landstingen och 
regionerna. Alla har både bra och mindre bra resultat” https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/halsoochsjukvardutvecklingochjamforelser.17347.html 

Revisionsnämndens kommentarer:

 ”Medicinska kvaliteten av toppklass”- målet har i bokslutet inga exakta mätare 12  som verifierar det goda resultatet 13 , samti-
digt utgör målet ett av de rapporterade målen utan information om bindningsnivån. Vid en fördjupad analys av mätaren så noterar 
nämnden att detta mål infördes/fastställdes till VEP 2018-2020 som en helt ny mätare vid fullmäktigemötet 27.11.2017 § 49. Den 
exakta målmätaren fastställdes enhälligt till ”Medicinsk kvalitet bland de 5 bästa i landet”. I VEP 2018-2020 inskrevs och bokslutet 2018 
framställs mätaren enligt följande: ”Medicinsk kvalitet bland den bästa femtedelen i landet”. Det torde finnas en klar differens mellan dessa 
mätare och bokslutet innefattar inga uppgifter huruvida den ena eller andra målnivån uppnåtts. Det finns en hel del indikatorer inom 
bl.a. VCS 2025-programmet/nationella databaser av olika slag som antyder på en kvalitativ VCS-verksamhet och positiva vårdresultat, 
men nog borde en kvalitetsjämförelse alltid bygga på framställd evidens. Se jämförelsevis nedan en datatabell delvis uppgjord enligt 
modell ”Kvalitetsledning och patientsäkerhet” inom Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (UUCS):

Mål Mätare ((inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)

• Medicinsk kvalitet bland den bästa femtedelen i landet (nytt mål 2018, ingen bindningsnivå har 
angetts) 

• Patienternas belåtenhet > 4,5 (på skalan 1-5) (F)
• Kommunernas belåtenhet > 3.5 (på skalan 1–5) (F)
• > 85 % skulle välja VCS som vårdgivare
• NPS-indexet11 (=net promotor score) är > 75 (F)
• Bedömningen av vårdbehovet och vårdtillgången uppfyller kraven i lag och ligger åtminstone på 

den nationella genomsnittsnivån (F)
• Andelen klinikfärdiga patienter är under 0,3 % i kommunfaktureringen (F)
• Aktuella köuppgifter och väntetider finns på webbsidorna (F)
• Klientrådets resolutioner 4 (S)
• Erfarenhetsexperterna har uppdrag inom varje serviceområde (S)
• Klientresponsterminaler finns på varje vårdenhet (S)
• 99 % är belåtna med den språkliga servicen (mäts genom kundrespons) (S) 
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Nedan framförs patientskadorna under 2013-2018, noteras att år 2018 fattades 56 % flera skadebeslut gällande VCS än år 2017. Steg- 
ringen av ersatta skador kan därför anses helt naturlig och egentligen bör man här även relatera till siffrorna i tabellen ovan gällande 
”andelen ersatta patientskador (%) av alla avgjorda beslut”. 

14 Noteras att nya VCS 2025 strategimätaren ”antalet anmärkningar som inkommer per år ska ligga under 60 stycken” ej här uppfylldes, men de facto gäller väl mätaren 
officiellt fr.o.m. år 2019. 
15 Nya VCS 2025 strategimätaren ”antalet klagomål ska ligga under 10 stycken” uppfylldes mer än väl.
16 Gaffeln serviceområdesvis var 23-81%,  läkarnas %-andel var den högsta på 81 %.

  = Patientskadebesluten totalt       = ERSATTA PATIENTSKADOR     = Ej ersatta patientskador 

NÅGRA KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSMÄTARE FÖR VCS

2016 2017 2018

Anmärkningar 14 63 62 65

Klagomål (Valvira/AVI) 15 10 10 1

Antal ersatta patientskador 28 30 40

Andel ersatta patientskador (%) av alla avgjorda beslut  39 42 36

VCS-kontakterna till patientombudsmannen (vårdrelaterade)

-Vårdens/servicens smidighet 45 36 42

-Missnöje gällande vården 183 236 276

-Säkerheten 78 99 157

-Fortsatta vården 38 65 82

-Vårdärenden totalt 274 303 319

-Bemötandet 76 79 143

HaiPro farosituationsanmälningar VCS 1672 1911 2528

”Nära ögat”situationerna - %  av farosituationsanmälningarna 53 39 28

Över 90 % av vår personal har vaccinerat sig mot influensa (ny kvalitetsmätare enligt VCS 2025-uppdateringen) 72 16
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 ”Patienbelåtenhetens” värde 4,7 är som alltid tidigare konstant bra. Den höga svarsvolymen garanterar en kvalitativ bedömning . 17  

  ”Kommunernas belåtenhet” under år 2018 har inte mätts. Nämnden förundrar sig över att ett viktigt bindande verksamhetsmässigt 
ägarrelaterat mål ej uppnåddes p.g.a. utebliven mätning.  I samband med det intensiva samarbetet kring vård- och landskapsvårdre-
formen kunde mätningen varit en enkel uppgift och kunde ha medfört vägkost för planeringen av Välfärdsområdet för Österbotten.

  Målet ”> 85 % skulle välja VCS som vårdgivare” uppnåddes. Ur bokslutet/ kvalitets-rapporten framgår dock ej infounderlag för 
detta, men resultatet korrelerar starkt med NPS-resultatbilden nedan. 

 ”NPS-indexet är > 75”-målet uppnåddes ej enligt bokslutet helt, men nog till 97 %, medan NPS-indexet blev 73. 

 Målet ”Bedömningen av vårdbehovet och vårdtillgången uppfyller kraven i lag och ligger åtminstone på den nationella ge-
nomsnittsnivån” uppfylldes enligt BS-rapporteringen. Nämnden instämmer här, siffrorna är klart bättre än i slutet av år 2017 trots 
att medianväntetiden enligt tabellen nedan var bland de högsta inom landet 31.12.2018.  Dagens nationella uppföljning baserar sig 
dock på snittlägesanalys 3 gånger årligen, varvid försiktighet eller trendmässig analys vid utvärderingen är nödvändig. De regionala 
skillnaderna gällande väntetiderna till specialsjukvårdens icke brådskande vård varierade mellan 1-2 månader enligt tabellen nedan, 
på följande sida info om läget/utvecklingen. 

17 Volymen av feedbacksvar ökade från 4646 (2017) till 5038 (2018, en ökning på 8,4 %) . Jämfört med år 2017 så var kundtillfredsställelsen exakt på samma nivå 4,7. Vid 
13 enheter fanns en kundresponsterminalm detta har medfört en tydlig ökning av feedbacksvar via terminalerna (totalt 2200 svar, som utgjorde 43 % av alla svar).  
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Enligt färsk THL-data från 31.12.2018 var % andelen av hade av dem som väntat på vård > 
180 dygn/% i hela landet 1,5 (jmf  VCS ovan 1,3 %). Remissantalet översteg nu 40 000 och 
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VÄNTAT > 180 DYGN, % PÅ VÅRD, 
MEDLEMSKOMMUN 31.12.2018

VCS 2014-2018: VÅRDTILLGÅNG /-BEHOV 
(källa: THL, VÅRDTILLGÅNGEN 2018, se  
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/eshjono/eshj/fact_eshj?row=tuottaja-
345433&column=time-430&filter=tuottaja-345433&filter=measure-18798

2014 2015 2016 2017 2018

VÄNTAT PÅ VÅRD 31.12.2014-2018
Väntat under 90 dagar 1245 1294 1064 1029 1284
Väntat 90-180 dagar 200 224 151 207 279
Väntat över 180 dagar 4 29 23 28 20
Väntat över 180 dagar % 0,3 1,9 1,9 2,2 1,3
Median (dygn) 44 44 40 47 50
TOTALA ANTALET SOM VÄNTAT PÅ VÅRD (MEDL.KOMMUN) 1449 1547 1238 1264 1583
VÄNTAT PÅ BEDÖMNING AV VÅRDBEHOV 31.12.
Väntat under 90 dagar 1 872 2 118 2 335 1 674 2 421
Väntat 90-180 dagar 63 77 37 140 132
Väntat över 180 dagar 16 71 49 23 15
Väntat över 90  dagar % 4 6,5 3,6 8,9 5,7
Median (dygn) 31 30 31 41 32
TOTALA ANTALET SOM VÄNTAT PÅ BEDÖMNING 1 951 2 266 2 421 1 837 2 568
INKOMNA REMISSER, BEHANDLINGSTIDER 31.12.
Behandlingstid 1-3 dygn 25 727 32 948 35 196 37 035 38 399
Behandlingstid 4-21 dygn 5 603 2 372 1 603 1 548 1 609
Behandlingstid > 21 dygn 214 135 67 65 150
Inkomna 31544 35455 38866 38648 40158
Över 21 dygn % 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4
Median (dygn) 0 0 0 0 0
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VÄNTAT > 180 DYGN, % PÅ VÅRD, 
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VCS 2014-2018: VÅRDTILLGÅNG /-BEHOV 
(källa: THL, VÅRDTILLGÅNGEN 2018, se  
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/eshjono/eshj/fact_eshj?row=tuottaja-
345433&column=time-430&filter=tuottaja-345433&filter=measure-18798

2014 2015 2016 2017 2018

VÄNTAT PÅ VÅRD 31.12.2014-2018
Väntat under 90 dagar 1245 1294 1064 1029 1284
Väntat 90-180 dagar 200 224 151 207 279
Väntat över 180 dagar 4 29 23 28 20
Väntat över 180 dagar % 0,3 1,9 1,9 2,2 1,3
Median (dygn) 44 44 40 47 50
TOTALA ANTALET SOM VÄNTAT PÅ VÅRD (MEDL.KOMMUN) 1449 1547 1238 1264 1583
VÄNTAT PÅ BEDÖMNING AV VÅRDBEHOV 31.12.
Väntat under 90 dagar 1 872 2 118 2 335 1 674 2 421
Väntat 90-180 dagar 63 77 37 140 132
Väntat över 180 dagar 16 71 49 23 15
Väntat över 90  dagar % 4 6,5 3,6 8,9 5,7
Median (dygn) 31 30 31 41 32
TOTALA ANTALET SOM VÄNTAT PÅ BEDÖMNING 1 951 2 266 2 421 1 837 2 568
INKOMNA REMISSER, BEHANDLINGSTIDER 31.12.
Behandlingstid 1-3 dygn 25 727 32 948 35 196 37 035 38 399
Behandlingstid 4-21 dygn 5 603 2 372 1 603 1 548 1 609
Behandlingstid > 21 dygn 214 135 67 65 150
Inkomna 31544 35455 38866 38648 40158
Över 21 dygn % 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4
Median (dygn) 0 0 0 0 0

VCS 2014-2018: VÅRDTILLGÅNG /-BEHOV 

(källa: THL, VÅRDTILLGÅNGEN 2018, se  https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/eshjono/eshj/fact_eshj?row=tuottaja-345433&column=ti-
me-430&filter=tuottaja-345433&filter=measure-18798

 2014 2015 2016 2017 2018

VÄNTAT PÅ VÅRD 31.12.2014-2018

Väntat under 90 dagar 1245 1294 1064 1029 1284

Väntat 90-180 dagar 200 224 151 207 279

Väntat över 180 dagar 4 29 23 28 20

Väntat över 180 dagar % 0,3 1,9 1,9 2,2 1,3

Median (dygn) 44 44 40 47 50

TOTALA ANTALET SOM VÄNTAT PÅ VÅRD (MEDL.KOMMUN) 1449 1547 1238 1264 1583

VÄNTAT PÅ BEDÖMNING AV VÅRDBEHOV 31.12.

Väntat under 90 dagar 1 872 2 118 2 335 1 674 2 421

Väntat 90-180 dagar 63 77 37 140 132

Väntat över 180 dagar 16 71 49 23 15

Väntat över 90  dagar % 4 6,5 3,6 8,9 5,7

Median (dygn) 31 30 31 41 32

TOTALA ANTALET SOM VÄNTAT PÅ BEDÖMNING 1 951 2 266 2 421 1 837 2 568

INKOMNA REMISSER, BEHANDLINGSTIDER 31.12.

Behandlingstid 1-3 dygn 25 727 32 948 35 196 37 035 38 399

Behandlingstid 4-21 dygn 5 603 2 372 1 603 1 548 1 609

Behandlingstid > 21 dygn 214 135 67 65 150

Inkomna 31544 35455 38866 38648 40158

Över 21 dygn % 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4

Median (dygn) 0 0 0 0 0
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Enligt färsk THL-data från 31.12.2018 var % andelen av hade av dem som väntat på vård > 180 dygn/% i hela landet 1,5 (jmf  VCS ovan 
1,3 %). Remissantalet översteg nu 40 000 och höjde speciellt antalet av klienter som väntade på bedömning, men med förkortad me-
dian-väntetid jämfört med år 2017. Remisserna ovan i tabellen utesluter sjukhusets interna remisser, som finns medräknade i kapitel 
14 nedan berörande efterfrågan. 

 Målet ”andelen förflyttningsfördröjningdagar (klinikfärdiga patienter) är under 0,3 % i kommunfaktureringen” förverkliga-
ges ej.  Andelen var liksom alltid tidigare betydligt högre än planerat. Dessa patienter kodades antingen som allmänmedicinska vid 
ankomsten via samjouren (1781 vårddagar) eller som patienter som väntade på fortsatt vårdplats efter avslutad VCS-vård (1822 vård-
dagar) . Totala antalet förflyttningsfördröjningsdagar var 3603.  Detta kroniska problem kan bäst lösas via den planerade social- och 
hälsovårdens frivilliga integration.

 Målet ”aktuella köuppgifter och väntetider finns på webbsidorna” förverkligades ej. Nämnden har via operativa VCS-ledningen 
fått bekräftelse om att en ny realtida köuppföljning inom kort införs på www-sidorna 18. Detta är ytterst viktigt med tanke på den 
rådande kampen om klienter samt en viktig marknadsföringskomponent enligt VCS 2025 strategin.

 Klientrådets mål (tidigare kundrådet) var att utge fyra resolutioner under året. 
     Av resolutionerna lyfter revisionsnämnden fram vissa viktiga framtagna förslag:

• Det skulle vara bra om läkaren kunde ringa den anhöriga då operationen slutförts för att upplysa om hur det gått.

• Rådet anser att ett problem är att personalen parkerar sina bilar nära ingångarna. Per-sonalen borde tänka på klienterna. Personalen kunde 
hänvisas till P-område längre bort.

• Flertalet förslag till VCS nya hemsidor: Info-mängden på webbplatsen är enorm och det viktigaste har på ett utmärkt sätt lyfts fram på första-
sidan. Avsnittet 'Kom och jobba till oss’ lyftes tydligt fram, anhöriga vill snabbt och lätt hitta info om besökstider mm.

• Till planeringen av H-huset gav rådet många ideer: restaurangens öppettider måste vara sådana att den inte alltid är stängd på helger och 
högtider, vid styrningen av kunderna kunde man dra nytta av digitala skärmar för att kunderna ska veta var de är. 

 Målet “erfarenhetsexperterna har uppdrag inom varje serviceområde” uppfylldes ej.  Enligt bokslutet var det endast psykiatris-
ka serviceområdet som uppfyllde målet: ”Erfarenhetsexperter tillgodogjordes på 3 enheter för att utveckla verksamheten eller i samband med 
samarbetsmöten”.  

 Målet ”kundresponsterminaler finns på varje vårdenhet” uppfylldes delvis. Enligt bokslutet finns kundresponsterminaler på 17 
vårdenheter, medan kvalitets-rapporten för år 2018 (s. 33) informerar om att det finns inalles 13 terminaler i bruk. Samtliga service-
områden och diagnostikcentret rapporterar att målet uppfylldes delvis.

 Om den sista uppställda kundrelaterade mätaren ”99 % är belåtna med den språkliga servicen” (mäts genom kundrespons) note-
ras att 95 % av kunderna  är belåtna med den språkliga servicen. Enligt rapporteringen från serviceområdena så uppfyllde 6 service-
områden målet och serviceområdet för bäddavdelningsvård delvis. 

Enligt utfallstabellen nedan så kunde här gott ha lyst ett svagt grönt trafikljus:

AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN

BÄDD.AVD
.VÅRDEN

KVINNOR
& BARN

PSYKIATRIN SJUKVÅRDENS  
STÖDFUNKT.

DIAGNOSTIK-
CENTRET

      

18  Vid färdigställandet av denna berättelse 25.4.2019  framförs kösituationen från 31.12.2018 på www-sidorna.
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5.2. PROCESSER:

Revisionsnämndens kommentarer: 

 Målet ”jouren fungerar även i fortsättningen 24/7 inom 10 specialiteter förverkligades enligt planerna. Detta har varit ytterst 
betydelsefullt för bevarandet av framtidstron och för att kunna utveckla VCS 2025 strategin och garantera VCS-kunderna en max 
heltäckande service. Trots det nationella hasardsspelet kring om sjukhusets framtid under år 2018 är optimismen för fulljourens 
fortsatta bevarande stark.     

 Målet ”huvudprocesserna för landskapet har fastställts” förverkligades ej, medan landskapsreformen nu fallit omkull.  

 Målet “lean-metoden används av 40 % av enheterna” uppnåddes enligt bokslutet tydligt. Nämnden är dock förbryllad av det 
faktum att 8 serviceområden i sina måluppfyllelserapporteringar  meddelar att målets ”Lean-metoden används av 40 % av enheter-
na” mätare/trafikljus nästan uteslutande lyser  gult (  ) eller rött (  ).  Medan VCS-målupp-fyllelsemätningen i denna fråga enligt 
nämndens tolkning i praktiken är uppbyggd på serviceområdenas och diagnostikcentrets resultatdata, är detta klart motstridigt med 
det gröna VCS-trafikljuset i bokslutet. Från kvalitetsrapporten kan ej heller annan Lean-mätardata utläsas och av ansvarsområdena 
rapporterar enbart medicinska och psykiatriska områdena i bokslutet kortfattat och i textform. Se tabellen nedan:

  Målet ”Åbo universitetssjukhus andel av tjänster som köps av universitetssjukhus tilltar” förverkligades ej, dock var minskning-
en på 2,3 % (0,2 M€) moderat.  Man kan enkelt dra slutsatsen av ökningen av köptjänster från Mellersta Österbottens (+26,9 %) och 
Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (+42,5 %) starkt bidrog till minskningen.   

 Målet ”varje serviceområde har uppgjort en plan om utvecklande av en köfri service” förverkligades ej, bland alla serviceområ-
den så var det enbart serviceområdet för öppenvård som kunde uppvisa en plan. 

AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN

BÄDD.AVD
.VÅRDEN

KVINNOR
& BARN

PSYKIATRIN SJUKVÅRDENS  
STÖDFUNKT.

DIAGNOSTIK-
CENTRET FÖR-SÖRJN. FÖR-VALTN.

   

Mål Mätare ((inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)

• Jouren fungerar även i fortsättningen 24/7 inom 10 specialiteter (F)
• Huvudprocesserna för landskapet har fastställts (F)
• Lean-metoden används på 40 % av enheterna (S)
• Åbo universitetssjukhus andel av de tjänster som köps av universitets-sjukhus tilltar (S)
• Varje serviceområde har uppgjort en plan om utvecklande av en köfri service (S)
• Distanstjänster piloteras åtminstone på två specialiteter och i två kommuner
• Nybyggnationen: Planeringen av H-huset har slutförts och entreprenaden kan påbörjas (S)
• Verksamheten på Callcentret har inletts (S)
• Sammanslagningen av poliklinikerna har främjats (S)
• Mångsidiga mätare har utvecklats för patientsäkerheten (S)
• De tillvägagångssätt som används i anknytning till patientsäkerheten granskas med hjälp 

av en prevalens, kvalitets- och säkerhetsrapporten har behandlats (S)
• Beslut om verksamhetsstyrningssystemen har fattats (S)
• Huvuddiagnoserna för de vårdkontakter som skickas till THL har dokumenterats till 100 

% (S)
• De diagnosdokumentationer som plockas av skötare är gjorda till 100 % (S)
• 1 vårdstig per enhet syns på www-sidorna (S) 



AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN BÄDD. AVD 

VÄRDEN
KVINNOR
& BARN

PSYKIATRIN
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 Målet ”distanstjänster piloteras åtminstone på två speciali-
teter och i två kommuner” förverkligades. Inom medicinska an-
svarsområdet tog man inom nefrologin, endokrinologin och hud-
sjukdomarna i bruk distansmottagningar via videoförbindelse, 
brevsvar ellersjukskötarsamtal. Inom operativa ansvarsområdet 
pågår utredningar om huruvida ortoped- och urologtjänster kun-
de erbjudas som distanstjänster till Jakobstads-regionen. Även 
inom ansvarsområdet för barn utökades distansmottagningarna.  
Service-området för läkare sakkunniga noterar i bokslutet att” 
Tekniska problem sinkade tyvärr en utvidgning utav användningen av 
distansmottagningar”. Revisionsnämnden rekommenderar att lö-
sandet av dylika problem behandlas som brådskande  lean-pro-
jekt.

 Målet ”planeringen av H-huset har slutförts och entreprena-
den kan påbörjas” fortskred under året.  Projektet har behand-
lats fyra gånger i styrelsen och två gånger i full-mäktige. Beslut 
om godkännandet och finansieringen behandlades 29.3.2019  av 
styrelsen, fullmäktige 15.4.2019 och finansieringen fastställs 
slutligen 17.6.2019 av fullmäktige. Genomförandet av denna in-
vestering kommer att utgöra den centrala hörnstenen i VCS 2025 
strategin.

 Målet ”verksamheten på Callcentret har inletts” genomför-
des ej. Callcentret är en telefonrådgivning dit samtal styrs då 
kunder inte fått kontakt med polikliniker under polikli-niker-
nas telefontider. Piloteringen av callcentret planerades till våren 
2018.  Detta gentemot styrelsen bindande mål behandlades se-
nast av styrelsen 5.3.2018 § 41 i samband med antecknandet av 
klientrådets resolution i ärendet till kännedom.  Något beslut om 
projektets fortsatta insatser eller uppföljning fattade styrelsen 
dock ej. 

 Målet ”sammanslagningen av poliklinikerna har främjats” 
noteras i bokslutet som genomfört.  Härom finns ej någon speci-
fik mätardata i  ansvarsområdenas och service-områdenas  rap-
portering . Från bokslutet (s.30) kan dock utläsas att ”I slutet av 
år 2018 kom man överens om att den vuxenpsykiatriska polikliniken 
fr.o.m. början av år 2019 ska vara en enda poliklinik med flera olika 
funktioner. Den tidigare indelningen i separata polikli-niker (t.ex. affek-
tiva, psykos- och ätstörningspolikliniken) avlägsnades och i stället bild-
ade man en enda vuxenpsykiatrisk poliklinik .” Nämnden anser att 
det delvis vaga målet ”främjades” således uppfylldes, men anser 
att en beskrivning/hänvisning om hur/till vilka delar målnivån 
uppnåtts alltid utgör en väsentlig del av rapporteringen. 

 Målet ”mångsidiga mätare har utvecklats för patientsäker-
heten” uppges i bokslutet som delvis uppfyllt. Vilka mätare man 
exakt avser framgår ej tydligt, men de facto utförs gällande pa-
tientsäkerheten konstant utvecklingsarbete på bred front . 19

 Målet ”de tillvägagångssätt som används i anknytning till 
patientsäkerheten granskas med hjälp av en prevalens, kvali-
tets- och säkerhetsrapporten har behandlats” rapporteras som 
uppnått. Målets ambitionsnivå är så självklar att nämnden har 
svårt att uttala sig om utfallet specifikt. VCS-kvalitetsrapporten 
påvisar att kvalitetsarbetet är systematiskt med vilja för konstan-
ta förbättringar.
 

 Målet ”beslut om verksamhetsstyrningssystemen har 
fattats” noteras som uppfyllt med specificeringen om att an-
vändningen av verksamhetsstyrningssystemet har utvidgats. 
Patientströmuppföljningen och -skötseln har utvecklats via 
CCL-patientströmlogistik-systemet med målet att processerna är 
fungerande och rättidiga. Enligt uppgifter nämnden erhållit så 
har logistiksystemet tagits i bruk inom akuten, jouravdelningen, 
intensivvårds- och övervakningsavdelningen och hjärtavdelning-
en. Den framtida CCL-helhetslösningen är beroende av ekono-
miska prioriteringar.
 

 Målet ”huvuddiagnoserna för de vårdkontakter som skickas 
till THL har doku-menterats till 100 %”: inom öppenvården var 
förverkligande graden 98,1 % och inom avdelningsvården 99 %. 
Målet var nytt för år 2018 och måluppfyllelsen nästan optimal.

 Målet ”de diagnosdokumentationer som plockas av skötare 
är gjorda till 100 %” utföll varierande inom de olika serviceom-
rådena. Trafikljusutfallet enligt nedan, inom övriga serviceområ-
den förekommer ej uppföljningsdata i bokslutet. 

ÖPPEN-
VÅRDEN

KVINNOR
& BARN

PSYKIATRIN

  

  Målet ”1 vårdstig per enhet syns på www-sidorna” förverkli-
gades ej. Trafikljusutfallet bland serviceområdena: 

Nämndens tolkning är att målet i detta fall uppfylldes  
delvis =  .  Den under 2018 utförda externa auditeringen no-
terar att ”Berörande vårdkedjorna fortgår arbetet specialitetsvis och 
i bruk finns nya videoförhandlingsförbindelser för dem. De vårdstigar 
som införts på distriktets hemsidor är överskådligt uppgjorda.” Som ett 
kort sammandrag till ovan hänvisar nämnden till externa audite-
ringens (den i turen andra upprätthållandeauderingens rapport 
från 16.3.2018) följande rekommendation: 

19 Se bokslutet 2018 s. 9: ”Det forsknings- och utvecklingsprojekt som påbörjades år 2017 inom patientsäkerhets-området gav upphov till många utvecklingsobjekt 
som nu kunde användas för att främja kvaliteten och säkerheten, vilket också gjordes. Nya arbetsgrupper tillsattes både inom sjukhuset och i VSVD för det arbete som 
anknyter till patientsäkerhet i syfte att kunna förankra patientsäkerhetskompetensen mera vittomfattande i organisationerna”. Enligt kvalitetsrapporten 2018 s.14 så 
påbörjades inom VCS våren årliga patient- och arbetsäkerhetsrundvandringar inom vårdenheterna.



Processerna saknar specificerade mål och mätare i en sådan form att de genuint 
skulle användas till att de facto styra arbetet. Processernas gränsytor måste även 
granskas för att patientprocesserna kan göras smidiga mellan enhetsgränserna. 
Rekommenderas fortsatt utvecklingsarbete gällande serviceprocesserna och pro-
cessmätarna”.
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I anslutning till mätaren ovan berörande vårdstigar/-kedjor och på den högaktuella strategiska vägen mot integrerade social- och 
hälsovårdstjänster inom Österbotten noterar nämnden följande utmaningar från färska FinSote-undersökningen 20  2017-2018. Däremot 
förekommer minsta missnöjesprocenten gällande besvärliga färder till hälsovårdstjänsterna (Österbotten 22,7%, hela landet 28,2 %)

20  Se närmare THL, FinSote –undersökningens intressanta och mångsidiga resultattrapporter:  http://www.terveytemme.fi/finsote/index.html
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LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN, UPPLEVD 
SMIDIGHET (%) AV HÄLSOVÅRDS-
TJÄNSTER 2017-2018: 

LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN, UPPLEVD 
ONÖDIGT ”BOLLANDE” AV PATIENTER 
INOM HÄLSOVÅRDEN 2017-2018 (=POTILAAN 
POMPOTTELU )  

 
 

 
 
5.3.  PERSONAL/LÄRANDE OCH FÖRNYANDE:  
 
MÅL 

 

MÄTARE (inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen) 
• Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare fås över 60 %, 

samtidigt som NPS-indexet, dvs. den egna enhetens rekommendationstal är 
över 50 

• Förverkligandet av planen för kompetensutveckling (S)  
• 92 % av personalen har ett språkintyg 
• På enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det optimala området minst 50 

%/mån. (S) 
• De anställda rekommenderar VCS som vårdgivare NPS 80 (F) 
• På resultatenheterna har diskussioner om ständig utveckling hållits till 100 % 

(S) 
• Utvecklingssamtal har hållits till 70 % (S). 
• Avslutningsdiskussioner hålls, Mål: 85 % (S) 
• Serviceinriktat tankesätt behandlas på enheternas gruppdiskussioner 65 % (S) 

 
Revisionsnämndens kommentarer:  

Målet ” Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare fås över 60 
%, samtidigt som NPS-indexet är över 50. Målet utföll ej enligt förhoppningarna trots att  
”ribban ” sänktes avsevärt21.  Svarsprocenten uppges i bokslutet som 38 %.  Nedan de service-
områdesvisa siffrorna från bokslutet 2018, som i trafikljusform och siffror antyder om stora 
skillnader och enligt nämnden icke önskvärda skillnader i rapporteringen av måluppfyllelsen. 

                                                        
21 År 2017 var målet att rekommendationsmätare fås över 80 %. 
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21  År 2017 var målet att rekommendationsmätare fås över 80 %.
22  Källa: statistik 26.3.2019 erhållet av kvalitetsplanerare Tero Piikkilä.
23  Se närmare rankinglistorna för 2018 från https://www.nly.fi/tulokset, de Unga Läkarnas Förening r.f.
24  Se närmare kvalitetsrapporten 2018, ss. 62-63.

5.3. PERSONAL/LÄRANDE OCH FÖRNYANDE:

Revisionsnämndens kommentarer: 

 Målet ”Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare fås över 60 %, samtidigt som NPS-indexet är över 50. Målet 
utföll ej enligt förhoppningarna trots att  ”ribban ” sänktes avsevärt21. Svarsprocenten uppges i bokslutet som 38 %.  Nedan de ser-
viceområdesvisa siffrorna från bokslutet 2018, som i trafikljusform och siffror antyder om stora skillnader och enligt nämnden icke 
önskvärda skillnader i rapporteringen av måluppfyllelsen. 

Om exakta målnivåer har uppställts så bör detta iakttas. Matematiska svarsprocenten enligt siffrorna i tabellen nedan blir 30, denna 
svarsprocent bekräftas även av VCS:s egna kvalitetssakkunniga 22.

Gällande externa rekommendationsjämförelser så erhöll både Vasa HVC och VCS åter höga poäng i en ranking av unga läkarnas ut-
bildningsplatser/ handledning /arbetsmiljö mm. i Finland. Bland sjukvårdsdistrikten delade VCS högsta NPS-indexet på 71 med Östra 
Savolax svd. 23

 Målet 92 % av personalen har ett språkintyg uppfylldes, resultatet var fina 94 %. Detta är ett argument som i marknadsföringen 
av VCS-servicen är ett trumfkort. 

  Målet ”På enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det optimala området minst 50 % månatligen.” Serviceområdesvis rap-
porterades trafikljusutfallet så här: akutvården  , bäddavdelningsvården     och kvinnor och barn  . Spridningen är stor, speciellt 
inom bäddavdelningarna för jouren och onkologin 24. 

SERVICE-
OMRÅDE

AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN

BÄDD.AVD
.VÅRDEN

KVINNOR
& BARN

PSYKIATRIN SJUKVÅRDENS  
STÖDFUNKT.

DIAGNOSTIK-
CENTRET

SVARS %
NPS

 78
52

66
44

52
16

37
8

Mål Mätare ((inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)

• Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare fås över 60 %, samtidigt som 
NPS-indexet, dvs. den egna enhetens rekommendationstal är över 50

• Förverkligandet av planen för kompetensutveckling (S) 
• 92 % av personalen har ett språkintyg
• På enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det optimala området minst 50 %/mån. (S)
• De anställda rekommenderar VCS som vårdgivare NPS 80 (F)
• På resultatenheterna har diskussioner om ständig utveckling hållits till 100 % (S)
• Utvecklingssamtal har hållits till 70 % (S).
• Avslutningsdiskussioner hålls, Mål: 85 % (S)
• Serviceinriktat tankesätt behandlas på enheternas gruppdiskussioner 65 % (S)
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25  Beklagligt är att vissa serviceområden enbart valt att rapportera utfallet som trafikljus i stället för den förutsatta NPS-siffran eller att rapporteringen ej är  enhetlig i   
 bokslutet. 
26  Jämför här externa auditeringens rapport från våren 2018: ”Serviceområdena förväntar sig konkreta förändringar. Verksamheten har ”leanats”/olika konkreta   
 lösningar har lyfts fram. Personalen vid vissa arbetspunkter har fastnat i en belastningsspiral och man vet inte hur tilläggsresurser ska allokeras. Det finns mycket att  
 göra kring serviceutformandet för att skapa produktivitet och nytänkande”.
27  Enligt VCS-personalberättelsen 2018 var siffran endast 32 % (s.10).
28  Se närmare personalberättelsen 2018, s.10.

 Målet ”de anställda rekommenderar VCS som vårdgivare NPS 80” uppnåddes ej, NPS-indexet blev enligt bokslutet 48. Dock här-
stammar denna siffra från 1/2019 utförd förfrågan, den korrekta siffran borde enligt nämnden vara 56 enligt i september 2018 utförd 
förfrågan.  Denna siffra korrelerar även bättre med serviceområdesvisa måluppfyllelsen, som dock åter är ofullständigt återrappor-
terad, men som antyder på att trafikljuset sannolikt här lyser gult. Nämnden öppnar nedan förverkligandet enligt serviceområde för 
att belysa var största insatserna behövs för att korrigera läget 25:

  Målet ”på resultatenheterna har diskussioner förts i andan av ständig utveckling till 100 % ” 26.  Diskussioner (sk. gruppdiskus-
sioner) fördes enligt bokslutet hållits till enbart 34 % 27. Ingen specifikation om serviceområdesvisa resultat ingår i bokslutet.

  Målet ”utvecklingssamtal har hållits till 70 %”.  Individuella utvecklingssamtal hölls med 71 % (66 % året innan) av personalen. 
Serviceområdesvisa resultat (%) förevisas enligt tabellen nedan. Siffran 71 % synes härstamma från medeltalet av de serviceområdes-
visa procenterna nedan (70,55 %) varvid frågan uppstår om hurudan siffran vore uträknat av alla sammanräknade enskilda VCS-an-
ställdas svar? 

 Målet ”avslutningsdiskussioner hålls till 85 %” uppfylldes delvis. Områdesvis betraktat enligt tabellen nedan. Nämnden undrar 
varför man inom serviceområdet försörjning ej rapporterade utfallet om mätaren utan beaktande av bolagiseringarna? 

 Målet ”serviceinriktat tankesätt behandlas på enheternas gruppdiskussioner 65  %”  uppnåddes ej, utan tankesättet behandla-
des på enheternas gruppdiskussioner till enbart 34 %. Personalberättelsen 2018 anger att den korrekta siffran här är 32 % 28. Områ-
desvis behandlades detta viktiga tankesätt enligt bokslutet varierande:

Nämnden undrar hur denna måluppfyllelse kalkylerats, har man beaktat försörjningens och förvaltningens relativa lägre personal- 
och enhetsvolymer på ett balanserat sätt? Med bondförnuft uttänkt borde här lysa åtminstone ett gult trafikljus.

AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN

BÄDD.AVD
.VÅRDEN

KVINNOR
& BARN

PSYKIATRIN SJUKVÅRDENS  
STÖDFUNKT.

DIAGNOSTIK-
CENTRET

 76 76,5 25 35,5

AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN

BÄDD.AVD
.VÅRDEN

KVINNOR
& BARN

PSYKIATRIN DIAGNOSTIK-
CENTRET

LÄRARE OCH
SAKKUNNIGA

FÖR-
SöRJNING

FÖR-
VALTNING

 59 95 94 65 87 42 92 21 80 

AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN

BÄDD.AVD
.VÅRDEN

KVINNOR
& BARN

PSYKIATRIN SJUKVÅRDENS 
STÖDFUNKT.

DIAGNOSTIK-
CENTRET

FÖR-
SöRJNING

FÖR-
VALTNING

     –  

AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN

BÄDD.AVD
.VÅRDEN

KVINNOR
& BARN

PSYKIATRIN SJUKVÅRDENS 
STÖDFUNKT.

DIAGNOSTIK-
CENTRET

FÖR-
SöRJNING

FÖR-
VALTNING
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Glädjande nog minskade antalet sjuk-
frånvarodagar från 16 dagar (2017) 

per anställd till 15,4 dagar i fjol. 

Utvecklingen berodde delvis på de 
utförda bolagiseringarna.



Nämnden anser att även serviceområdenas måluppställning och –uppföljning fram-
över bör innehålla rapportering om de bindande ekonomiska målens utfall som en 
del av balanced scorecard-mekanismen
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5.4. EKONOMI

Mål Mätare ((inom parentes bindningsnivån, F=fullmäktige, S =styrelsen)

• Löneutgifterna ≤ de budgeterade lönerna (F)
• Räkenskapsperiodens resultat ≥ det budgeterade resultatet (F)
• Vårdserviceenheten klarar av att hantera nödvändiga frånvaron (S)
• De planerade, nya regionala funktionerna har inletts (F)
• Sjukhusets produktionsprofil jämförs årligen med profilen hos
• motsvarande centralsjukhus (S)
• Det gamla H-huset har tagits ur bruk (F)

Revisionsnämndens kommentarer: 

 Målet ”löneutgifterna ≤ de budgeterade lönerna” förverkligades väl. Nämnden noterar härvid att serviceområdenas bokslutsrap-
portering helt utesluter rapporteringen om de bindande ekonomiska målen. Kan det vara reellt möjligt att uppnå verksamhetsmässi-
ga mål utan en direkt koppling till fastställda ekonomiska mål och resurser? De bindande löneutgifternas och resultatutfallet kunde 
rapporteras för samtliga områden samt för övriga enhetsvisa ekonomiskt bindande mål. 

 Målet ”räkenskapsperiodens resultat ≥ det budgeterade resultatet” uppnåddes ej. Underskottets balanserande under året verk-
ställdes ej som under tidigare år, detta kan kopplas ihop med förväntningar om ansvarsöverförande/resultatutjämnande i samband 
med vård- och lanskapsreformen. Det stora underskottet medförde dock att VSVD-ledningsgruppen 2/2019 beslöt att tillsätta en 
arbetsgrupp för att förbättra administreringen och planeringen av köptjänster. Samtidigt beslöts om en utredning berörande den 
stora nedgången av poliklinikbesök samt budgetöverskridningen gällande köp av läkartjänster. Förmännen kommer att påminnas 
om vikten av budgetuppföljningen och reagerandet vid avvikelser.  
 
Nya verksamhetsformer som överfördes till VSVD från kommunerna år 2018 var flera och effekterna på helhetsekonomin var en 
tillväxt på hela 7,9 M€. Uppskattningar och ändringar i exakta ansvarstagandetidpunkter kan i dylika fall medföra även budgettryck, 
nedan de överförda funktionerna:  
   
• Två bäddavdelningar öppnades i Vasa stads utrymmen:                       
 1) Specialgeriatrisk/Allmänmedicinsk avdelning och 2) Krävande rehabiliteringsavdelning 
• Instrumentvård                     
• Regionala hjälpmedelscentralen överfördes till VCS från alla kommuner        
• Röntgenverksamheten i Jakobstad 

Det kan vara tacksamt att komparativt överblicka det ekonomiska resultatets utfall hos flertalet andra sjukvårdsdistrikt år 2018 
enligt grafen nedan 29 . En del data fattas här från vissa distrikt, men budgetproblem och underskott förekommer inom flera distrikt, 
bl.a. föregångaren i social- och hälsovårdsintegrationen Eksote (Södra Karelens svd) har haft problem med ekonomin.  

29  Källa: ekonomidirektör Lena Nystrands presentation för nämnden 19.2.2019.
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 Målet ”vårdserviceenheten klarar av att hantera nödvändiga frånvaron” uppnåddes. Serviceområdet för sjukvårdens stödfunk-
tioner rapporterar i bokslutet allmänt att ”I regel kunde man gott bemöta kundernas servicebehov”. Dock återfinns ingen trafikljus- eller 
annan mätardata om måluppfyllelsen i serviceområdets bokslutsrapportering. Revisionsnämnden anser att serviceområdet för sjuk-
vårdens stödservice i sin bokslutsrapportering gällande detta enda serviceområdesbundna ekonomiska mål mera ingående kunde 
belysa utfallet. Medan hanteringsmålet ingår i kategorin ekonomiska mål, så bör utfallet även relateras till totalkostnaderna för 
verkställd service. 

 Målet ”de planerade, nya regionala funktionerna har inletts” rapporteras som uppnått.
 

  Målet ”sjukhusets produktionsprofil jämförs årligen med profilen hos motsvarande centralsjukhus” rapporteras sedvanligt 
som uppnått. Styrelsens  konklusioner av jämförelserna kunde utgöra skriftligt basmaterial för finjusteringar av VCS 2025-strategin.  

 Målet ”det gamla H-huset har tagits ur bruk” förverkligades. Det nya H-nybyggnationen har godkänts av styrelsen 29.3.2019 och 
av fullmäktige 15.4.2019. Kostnadsberäknin-gen för H-huset är ca.141 M€ och det slutliga finansieringsbeslutet fattas av fullmäktige 
17.6.2019 med antagandet om att nödvändiga utredningar, underhandlingar och alternativa finansieringsmodeller då är färdiga för 
att beslut kan fattas.    
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Det kan vara tacksamt att komparativt överblicka det ekonomiska resultatets utfall hos 
flertalet andra sjukvårdsdistrikt år 2018 enligt grafen nedan29. En del data fattas här från 
vissa distrikt, men budgetproblem och underskott förekommer inom flera distrikt, bl.a. 
föregångaren i social- och hälsovårdsintegrationen Eksote (Södra Karelens svd) har haft 
problem med ekonomin.   

 

 
 

 Målet ”vårdserviceenheten klarar av att hantera nödvändiga frånvaron” 
uppnåddes. Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner rapporterar i bokslutet allmänt 
att ”I regel kunde man gott bemöta kundernas servicebehov”. Dock återfinns ingen trafikljus- 
eller annan mätardata om måluppfyllelsen i serviceområdets bokslutsrapportering. 
Revisionsnämnden anser att serviceområdet för sjukvårdens stödservice i sin boksluts-
rapportering gällande detta enda serviceområdesbundna ekonomiska mål mera ingående 
kunde belysa utfallet. Medan hanteringsmålet ingår i kategorin ekonomiska mål, så bör 
utfallet även relateras till totalkostnaderna för verkställd service.  

  Målet ”de planerade, nya regionala funktionerna har inletts” rapporteras som 
uppnått.  
Målet ”sjukhusets produktionsprofil jämförs årligen med profilen hos 
motsvarande centralsjukhus” rapporteras sedvanligt som uppnått. Styrelsens  
konklusioner av jämförelserna kunde utgöra skriftligt basmaterial för finjusteringar av VCS 
2025-strategin.   
Målet ”det gamla H-huset har tagits ur bruk” förverkligades. Det nya H-nybyggna-
tionen har godkänts av styrelsen 29.3.2019 och av fullmäktige 15.4.2019. Kostnadsberäknin-
gen för H-huset är ca.141 M€ och det slutliga finansieringsbeslutet fattas av fullmäktige 
17.6.2019 med antagandet om att nödvändiga utredningar, underhandlingar och alternativa 
finansieringsmodeller då är färdiga för att beslut kan fattas.     

 
                                                        
29 Källa: ekonomidirektör Lena Nystrands presentation för nämnden 19.2.2019. 
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Projektalliansen Bothnia High 5 bygger Vasa centralsjukhus nya H-byggnad. den nya byggnaden kommer 
att inhysa primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster anordnade såväl av landskapet som 
av den privata sektorn. Via digitalisering och distansförbindelser kan kunderna erbjudas jämlik service 
oberoende av boningsort. I alliansmodellen planerar och genomför parterna projektet tillsammans.

FUNKTIONER I DEN NYA H-BYGGNADEN: 
• En gemensam STORPOLIKLINIK för specialsjukvården och primärhälsovården med ca. 326 000 patientbesök/år  

 

• ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER i tre våningar 

• BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER i fem våningar var av i tre våningar somatiska avdelningar och i två våningar psykiatriska 
avdelningar 

• INFORMATIONS- OCH SERVICEHANDLEDNINGSTJÄNSTER, till exempel en servicehandledningspunkt, tredje sektorn 
och frivilliga aktörer 

• UTRYMMEN FÖR PRIVATA SERVICEPRODUCENTER, till exempel ett klientapotek, kioskverksamhet, café- och restau-
rangverksamhet

Vasa centralsjukhus nya H-byggnad blir klar år 
2022
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Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse från 
budgeten  %

BINDANDE ANSLAG

Egen verksamhet

Verksamhetskostnader 226 723 998 233 362 507,81 6 638 509,81 2,9

- vård i andra inrättningar 35 125 000 39 550 961,64 4 425 961,64 12,6

Verksamhetskostn. för den egna verksamh. 191 598 998 193 811 546,17 2 212 548,17 1,2

Verksamhetsintäkter exkl. medl. komm. -33 772 290 -33 113 673,74 658 616,26 -2

Den egna verksamhetens nettokostnader 157 826 708 160 697 872,43 2 871 164,43 1,8

FINANSIERING

Finansiella kostnader 955 000 845 395,19 -109 604,81 -11,5

Finansiella intäkter -100 000 -283 500,75 -183 500,78 183,5

Finansiering netto 855 000 561 894,41 -293 105,59 -34,3

INVESTERINGAR

Investeringsutgifter 38 060 000 26 494 271,05 -11 565 728,95 -30,4

Investeringsinkomster -3 452 613,32 -3 452 613,32

Netto 38 060 000 23 041 657,73 -15 018 342,27 -39,5

 Målet ”den egna verksamhetens nettokostnader” överskreds med 1,8 % marginal.  
 Målet ”finansieringens nettokostnader” uppfylldes med stor marginal. 
 Målet ”nettoinvesteringsutgifter” uppfylldes klassiskt med stor marginal. 

SAMMANFATTNING: 

Av de 42 bindande mätbara verksamhetsmässiga målen ovan uppnåddes helt 20 mål (47,6 %), 15 mål (35,7 %) 
uppnåddes ej och sju mål (16,7 %) uppnåddes delvis eller nöjaktigt.

Både inför fullmäktige (bl.a. andelen förflyttningsfördröjningsdagar, kommunernas belåten-het, köbokfö-
ringen och räkenskapsperiodens resultat) och styrelsen (bl.a. planerna om köfrihet, callcentret, vårdtyngden 
och diskussionerna om ständig utveckling) bindande målen förekom icke fullbordade mål. Totalt sett och med 
beaktande av primärt vårdtillgången, kundtill-fredsställelsen, produktivitetsutvecklingen och det nationellt 
haltande reformläget samt det negativa ekonomiska slutresultatet så anser nämnden att helhetsresultatet är 
godtagbart.

TOTAL MÅLUPPFYLLELSE 
SOM % 2018 FÖRVERKLIGADES 47,6 % (20), DELVIS 16,7 % (7), FÖRVERKLIGADES EJ 35,7 % (15)

MÅLUPPFYLLLELSE  %   
ENL. MÅLKATEG.  2018

KLIENTEN PROCESSER PERSONAL/LÄRANDE/  FÖR-
NYELSE EKONOMIN

 41,7 %   33,3 %   25 % 46,7 %  33,3 %  20 % 33,3 % 11,1 % 55,5 % 83,3 % 16,7 %

30  VEP 2018-2020 (s.13): ”I budget- och ekonomiplan godkänns de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättnin-garna. I budgeten upptas de anslag som 
målsättningarna förutsätter. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till nettoverksamhetskostnaderna för den egna verksamheten, nettofinansiella intäkter och 
kostnader samt nettoinveste-ringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande.”

Nedan kommenteras enligt bindningsnivån i VEP 2018-2020 kort de bindande anslagens/ inkomsternas utfall 30.

Sammandrag av de av fullmäktige fastställda bindande anslagens och beräknade inkomsternas utfall



30     Utvärderingsberättelse 2018

6.5.DEN SERVICEOMRÅDESVISA MÅLUPP- 
  FYLLELSEN SAMT SPECIFIKA ANALYSER AV  
  AKUTVÅRDEN, ÖPPENVÅRDEN OCH BÄDD- 
  AVDELNINGSVÅRDEN
Enligt den gällande organisationsstrukturen produceras VCS-servicen enligt följande (serviceområdet för rehabilitering har tillkom-
mit fr.o.m. början av år 2019):

 

Ovan under kapitel 5 har även berörts utfallet av specifika mål gällande serviceområdena. Nämnden noterar att en del av serviceområ-
dena har mer eller mindre inskränkta mål och mätare till en stor beroende på verksamhetens karaktär. Nämnden har under tidigare 
år påpekat att även förvaltning och försörjning har helt analogiska möjligheter som övriga ansvarsområden att ställa förpliktande 
mål gällande kund- och ekonomirelaterade mål såsom interna VCS-serviceproducenter 31 .   

I tabellen nedan har nämnden överblickat den serviceområdesvisa måluppfyllelsen. De vita kolumnerna utvisar att ingen uppfölj-
ning förekommer i bokslutet 2018. Från tabellen nedan framgår att flera serviceområden ej rapporterat sina exakta mätarsiffror 
utan enbart trafikljusutfallet. Nämnden noterar att det stora antalet vita kolumner framkallar frågan om behovet att balansera både 
målmekanismen och målvolymerna mellan serviceområdena. Finns det behov att införa serviceområdesvisa skräddarsydda men ej 
nödvändigtvis bindande mätbara mål som en del av VCS 2025-strategin? I VCS-verksamhetsstyrningen används enligt nämnden fort-
farande en del klassiska ”vi planerar, vi utvecklar, personalens välmående lyftes fram under året” -målformuleringar som ej ger förväntad 
information om hur och hur fullständigt enheten har kunnat förverkliga det uppställda målet. 

Finns det ett behov att balansera både målmekanismen och målvolymerna mellan 
serviceområdena? Nämnden konkretiserar: behov att införa serviceområdesvisa 
skräddarsydda ej nödvändigtvis bindande mätbara mål som en del av VCS 2025-stra-
tegin och processintegrering? De fastställda bindande målnivåerna som gäller servi-
ceområdena kräver en analogisk exakt återrapportering i bokslutet.

31  T.ex. i Birkalands svd har man som bindande mål för de icke vårdproducerande enheterna ställt mätning av den  interna serviceförmågan enligt utförda förfrågningar. 
Se  närmare https://www.tays.fi/download/noname/%7B880e87a9-17a4-405a-9ef6-2b54cd66c863%7D/117321

SERVICEOMRÅDEN

Serviceområdet för läkare och sakkunniga

Serviceområdet för akutvård

Serviceområdet för öppenvård

Serviceområdet för bäddavdelningar

Serviceområdet för kvinnor och barn

Serviceområdet för psykiatri

Serviceområdet för sjukvärdens stödfunktioner

Diagnostikcentret

Serviceområdet för försörjning

Serviceområdet för förvaltning

ANSVARSOMRÅDEN

Psykiatriska ansvarsom
rådet

Ansvarsom
rådet för barn

M
edicinska ansvarsom

rådet

O
perativa ansvarsom

rådet
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Bland serviceområdena hade serviceområdet för öppenvården den mest heltäckande rapporteringen av de bindande målsättningarna 
och uppvisade samtidigt den bästa siffran för den sammanlagda måluppfyllelsen (72 %). Det ekonomiska perspektivet inklusive VCS 
2025 programmets kostnadseffektivitetsmål kunde gott utgöra en del av serviceområdenas verksamhetstyrning och -uppföljning.

AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN

BÄDDAVDEL-
NINGSVÅR-

DEN

KVINNOR 
& BARN 

PSYKIA-
TRIN

SJUKVÅRDENS  
STÖD- 

FUNKTIONER

DIAG-
NOSTIK-
CENTRET

LÄKARE 
6 SAK-

KUNNIGA

FÖR-
SÖRJ-
NING

FÖRVALT-
NING

KUND

Patienternas belåtenhet > 4,5 4,4 4,7 4,7 4,5 4,7 4,8

NPS-indexet > 75 NPS 50 NPS 80 NPS 72 NPS 61 NPS 72

Bedömningen av vårdbehovet/
vårdtillgången, nationella genomsnittet 
uppnås

Aktuella köuppgifter och väntetider finns 
på webben

Erfarenhetsexperterna har uppdrag inom 
varje s-område

Kundresponsterminaler finns på varje 
vårdenhet

99% är belåtna med den språkliga sevicen 4,8 4,7

PROCESSER

Lean-metoden används på 40% av 
enheterna

Varje serviceområde har uppgjort en plan 
om utvecklande aven köfri service

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

99,6 %

De diagnosdokumentationer som plockas 
av skötare är gjorda till 100% (S)

1 vårdstig per enhet syns på www- 
sidorna (S) 

PERSONAL7LÄRANDE OCH FÖRNYANDE

Svars % för arbetsenhetens 
rekommendations mätare fås över 60%, 
samtidigt NPS> 50

svars 
% 78 

NPS 52

svars 
% 66 

NPS 44

svars 
% 52 

NPS 16

svars 
% 37 

NPS 8

92% av personalen har ett språkintyg 93 % 99 % 90 % 99 % 96 % 94 % 88 % 79 % 96 %

På enheterna ligger vårdtyngden/skätare 
inom det optimala området min. 50%/mån.

De anställda rekommenderar VCS som 
vårdgivare NPS 80 NPS NPS 76 NPS 76,5 NPS 25 NPS 35,5

Utvecklingsamtal har hållits till 70% 87% 59 % 95 % 94 % 65 % 87 % 62 % 42 % 92 % 21 % 80 %

Stukturerade avslutningsdiskussioner med 
personal som säger upp sig har hållits Mål: 
85%

Serviceinriktat tankesätt behandlas på 
enheternas gruppdoskussioner 65%

MÅL UPPNÅDDES % 31 72 47 42 44 36 36 50 0 40

MÅL UPPNÅDDES DELVIS % 44 17 47 32 37 24 21 50 50 40

MÅL UPPNÅDDES EJ% 25 11 6 26 19 36 43 0 50 20
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I nedanstående tabell tar nämnden sig friheten att vidareutveckla tabellen enligt modell som är i bruk i Birkalands sjukvårdsdistrikt. 
I Birkaland har man på basen av samtliga BSC - (balanced scorecard=kund-, process-, personal- och ekonomibaserad målstyrning) mä-
tare uträknat en sammanfattande mätare för ledarskapet32 . Nedan har nämnden analogt beräknat att mätarvärdet för ledarskapet 
hos flesta serviceområden lyser gult inklusive beaktandet av löneutgifternas hållbarhet inom samtliga områden. Nedan det viktade 
medelvärdet för ledarskapet, varvid noteras den stora obalansen i mätare mellan serviceområdena. Serviceområdet för öppenvård 
påvisar här det klart bästa värdet.  

Om man uträknar ledarskapsvärdet för hela VCS blir värdet 1,6 med beaktande av att det finns en del skillnader i totalantalet mål.

Under verksamhetsåret har nämnden specifikt bekantat sig med akutvårdens, öppenvårdens  och bäddavdelningsvårdens service-
områden. Nedan en MIX av VCS-serviceområdesvisa33 SWOT-opinioner revisionsnämnden insamlat under hösten 2018 för att belysa 
VCS- verksamhetens möjligheter, styrkor, svagheter och hot (SWOT).  Svaren som nämnden erhållit återges nedan som autentiska 
utan översättning för att bäst avspegla den mångfald av synpunkter om hur VCS-verksamheten och framtiden upplevs inom i detta 
fall serviceområdena: 

AKUT-
VÅRDEN

ÖPPEN-
VÅRDEN

BÄDD.
AVD. 

VÅRDEN

KVINNOR
& BARN

PSYKI-
ATRIN

SJUK- 
VÅRDENS 

STÖD-
FUNK- 

TIONER

DIAGNOS-
TIKCEN-

TRET

LÄRARE 
OCH

SAKKUN-
NIGA

FÖR-
SöRJNING

FÖR-
VALTNING

HELA 
VSC

EKONOMIN
(LÖNEKOSTNADER)

LEDARSKAPET 1,6 2,4 1,9 1,6 1,7 1,8 1,4 2,3 1,0 1,8 1,6

De bindande målens samlade analys kunde innehålla en bedömning av ledarska-
pets måluppfyllelse på VCS- och serviceområdesnivå.

32  Mätaren för ledarskapet i Birkaland grundar sig BSC-mätarnas sammanräknade värden. För grönt mätarvärde erhålles 3 poäng, för gult mätarvärde 1 poäng och för rött  
 värde 0 poäng.  I tabellen ovan har det viktade medeltalet uträknats enligt samma princip.
33 OBSERVERA att tabellen på följande sida ej berör samtliga VCS-serviceområden, utan ett urval enligt nämndens arbetsprogram.
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STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER HOT & RISKER

• Osaava ja ammattitaitoinen hoito-
henkilökunta

• Organisaatiomalli (palvelualuejako): 
puhutaan samoista ongelmista ja 
yritetään ratkaista niitä yhdessä 
esimiesten kanssa

• Lähes kaikki toimet on saatu 
täytettyä ja pystytään kehittämään 
yksikköä vakihenkilökunnan kanssa

• Opiskelijoiden ja uusien työntekijöi-
den perehdyttämiseen satsataan

• Muutoksen myötä tehdyt erikoisa-
lat ja osaaminen alkavat vakiintua 
yksiköissä

• Asiakkaat antavat hyvää palautetta 
ja asiakastyytyväisyys on keskiössä 
yksiköiden toiminnassa

• Kahden uuden yksikön avaaminen -> 
geriatria, kuntoutus (neurologinen ja 
kirurginen potilas)

• Asiakaslähtöisyys toiminnan    suun-
nittelussa

• Palvelualueella ammattitaitoinen 
henkilökunta ja yksiköissä hyvä 
johtajuus

• Kehitysmyönteisyys
• Hyvä yhteistyö palvelualueella
• Uusien toimintatapojen löytyminen 

mahdollistaa laadukkaan hoidon
• Palvelualue kiinnostaa uusia hoitajia
• proffessionell, lojal och flexibel per-

sonal som känner till verksamheten 
och strategin

• vården är klientcentrerad och evi-
densbaserad 

• gott samarbete över enhetsgrän-
serna

• välfungerande tvärvetenskapligt 
samarbete

• den gemensamma ledningsstruktu-
ren är tydlig och klar, röd tråd finns 
inom serviceområdet

• välplanerad introduktion på enhe-
terna

• tvåspråkigheten är naturlig och stark
• fokus på klientcentrerad utveckling 
• inom ansvarsområdet som helhet 

har sjukfrånvaron minskat, speciellt 
korta sjukfrånvaron

• Nyfikenhet och hopp inför de nya 
förändringarna som är på komman-
de, positiv attityd

• modell för studerandehandledning
• givna budgetramar följs

• Potilaspaikkojen vähentäminen 
näkyy ja ajoittain potilas joudutaan 
sijoittamaan yksikköön, jossa ei vält-
tämättä ajankohtaisinta osaamista 
kyseisestä erikoisalasta

• Jatkohoito ei vedä jolloin sairaalam-
me vuodeosastot täyttyvät ja hoito-
ajat pitenee -> kustannukset kunnille 
myös nousevat

• Palvelualueella ollut paljon muutok-
sia, jotka vaatineet henkilökunnalta 
sopeutumista ja uuden oppimista. 
Aika ei ole aina tahtonut riittää asioi-
den syvälliseen oppimiseen -> suunta 
on kuitenkin oikea muutoksen 
aikana on korjattu asioita parempaan 
suuntaan

• Henkilökunnan vaikuttaminen 
muutokseen ei ole aina onnistu-
nut, kun muutokset tehty nopealla 
aikataululla 

• Sijaisia on ajoittain vaikea saada
• Henkilöstön vaihtuvuuden tuoma 

kompetenssin menettämisen uhka
• Kaikilla ei vaadittavaa tahtotilaa 

muutoksiin
• Saumattoman yhteistyön puuttumi-

nen tekniikan ja käyttäjien välillä
• Kaikkiin projekteihin ei tällä hetkellä 

ole resurssia
• utrymmena; gamla, dålig inomhus-

luft, oändamålsenliga utrymmen, 
brist på rum för utveckling av effekt-
fulla processer

• vikariebrist, HPY-resurserna är  
ytterst sparsamma, påverkar möjlig-
heten till personalens fortbildning 
och rotation

• brist på IT-verktyg som är up to date! 
rapportering är ett handarbete - 
tidskrävande

• stor efterfrågan på  service, men stor 
utmaning att svara på efterfrågan

• utvärdering av introduktionsproces-
sen – tidsbrist

• mångfald av arbetsgrupper och 
rapporteringar

• intresse för effektfulla lean processer 
bland olika yrkesgrupper

• verksamhetsuppgifter och prestatio-
ner ökar men inte personalresurser

• Hoitotyöntekijöiden osaaminen 
karttuu ja on mahdollisuus kehittää 
itseään työntekijänä melko laajasti-
kin (motivaatio)

• Yhteistyö yksiköiden välillä parantu-
nut merkittävästi ja nähdä enemmän 
kokonaisuutta kuin vain omaa 
yksikköä

• Muutos on muuttunut negatiivisesta 
asenteesta positiiviseksi

• Mahdollisuus työkiertoon ja suosi-
taan työkiertoa, myös työntekijän 
jaksaminen keskiössä ja annetaan 
mahdollisuus kokeilla muuta 
yksikköä

• Moniammatillisuus lisääntynyt, 
tehdään aktiivisesti yhteistyötä eri 
ammattiryhmien kanssa 

• Selkeä strategia, visio ja tavoitteet
• Toimiva työympäristö
• Laadukas ja oikeanaikainen hoito 

oikeassa paikassa
• Työviihtyvyyden parantuminen
• Henkilökunnan joustava käyttö
• Digitalisaation hyödyntäminen 

(CCL-logistiikka ohjelman käytön 
laajentuminen) 
 

• vision,strategi och mål är tydliga
• transparenta beslut, medarbetarna 

involverade och delaktiga i plane-
ringsfrågor

• positiv attityd för kommande för-
ändringar

• arbetsrotation  när möjlighet ges-> 
ökar kunskap, erfarenhet, förståelse 
för andras verksamhet, förbättrar 
samarbetet

• fortgående lean förbättringsarbe-
te-mångprofessionellt

• förståelse för behov av standardi-
sering av gemensamma rutinartade 
processer

• ökar tvärvetenskapliga samarbetet

• Riittävätkö potilaspaikat -> näyttäisi 
riittävän jos jatkohoitopaikat vetävät

• Valmistuneista sairaanhoitajista 
ajoittain pulaa

• Yksityistämiset aiheuttaneet 
ongelmia, kokonaisuus saattaa olla 
hukassa jos ei tiedä mihin pitää olla 
yhteydessä

• Koulutus ja kouluttautuminen haas-
tavaa, jos ei ole mahdollista laittaa 
työvuorolistaa kun resurssi ajoittain 
rajallinen. 

• Sairaslomat hankaloittavat suunnitel-
tujen työvuorolistojen toteutumista. 

• Sairaslomien määrä lisääntynyt
• Säästöt painavat taustalla, vaikka 

kuitenkin nyt  tarkoitus edetä olemas-
sa olevilla yksiköillä

• Muutoksiin sopeutumattomien 
työntekijöiden poislähtö  ja siitä 
aiheutuva kompetenssin menetys

• Yhtiöittämisistä uusia haasteita
• Osaamisen ylläpitäminen ja kehit-

täminen

• förväntningar som inte uppfylls 
gällande förändringar

• upplevelse av onödiga arbetsinsatser
• svårt att rekrytera behörig och kun-

nig  personalmånga specialområden
• privatisering/bolagisering (TeeSee, 

Mico Botnia, 2M-IT) -> splittring, ing-
en helhet gällande ansvarstagandet

• processbeskrivningar saknas/är otyd-
liga nya organisationsmodeller

• mångfald av utvecklingsarbeten, 
tidskrävande – resurser?

• tid för implementering och utvärde-
ring av utvecklingsplaner saknas 

• möjligheten till forskningsarbete 
kräver resurser av vårdpersonalen 

• omfattande sparåtgärder
• smidiga  IT-verktyg för uppföljning 

och rapportering saknas
• arbetsuppgifter som inte hör till 

vårdarbetet åläggs vårdpersonal, t.ex 
www-sidor



34     Utvärderingsberättelse 2018

4,3 4,5 4,7 4,9

MEDELTAL 1-20

12. Jag fick vård och service på mitt eget modersmål

11. Jag fick bra anvisningar för den fortsatta vården.

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

9. Jag kände mig trygg under undersökningem/vården.

8. Jag fick en god vård och/eller bra service. 

7. Min intimitet och mitt intergritetsskydd respekterades.

6. Den information jag flick om undersökningen och/eller vården...

5. Jag blev väl bemött av personalen

4. Besluten berörande min vård gjordes tillsammans med mig.

3. Jag upplevde att jag kunde lita på personalens yrkeskompetens.

2. Undersökningen eller vården förverkligades enligt fastslagen...

1. Jag fick tid till undersökning eller vård tillräckligt snabbt
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7.   Feedbacken
7.1. KUND-/PATIENTFEEDBACKEN

Kund-/patientfeedbacken inom VCS har alltid varit god och utgör nämndens centrala utvärderingsområde.  Under fjolåret inkom to-
talt 5038 (jmf 4646 år 2017) responser. Data för bilden nedan är hämtad från VCS-kvalitetsrapporten 2018 och belyser väl vägen mot 
en nästan optimal respons. Medeltalet för samtliga frågor var 4,69 på skalan 1-5. 

  = 2018

  = 2017 

  = 2016 

KUNDFEEDBACKEN VCS 2016-2018
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Via dataterminaler har feedback erhållits i allt större grad, i fjol gavs 2200 feedbacksvar (43 % av alla svar).  Vad kan man då fånga upp 
från denna responsvolym samt andra källor såsom serviceområdenas kvartalsuppföljning? Nedan ett axplock av dessa handlingar: 

TOPPBETYG EJ AKUTA PROBLEM, ÖNSKEMÅL  
OM FÖRBÄTTRING DÅLIGT-SVAGT

• De svaranden rekommenderar  82 % VCS som 
vårdplats för sina anhöriga 

• Information om vården, sjukdomen eller fortsat-
ta planer har upplevts som oklar, bristfällig eller 
t.o.m. dålig

• Bristen på läkaresurser har uppmärksammats 
inom. bl.a. psykiatrin

• Tacksamhet över god vård och gott bemötande  
återges  i svaren i väldigt hög grad 

• Feedbacken om läkarstuderandenas  deltagande 
vid mottagningar  har fått en del kritik. Trots att 
VCS är ett lärosjukhus ska kundens medtycke för 
deltagandet vid mottagning alltid fås

• Om dåligt bemötande i feedbacksvaren reflekte-
rar ovänlighet och en nervär-derande /arrogant 
attityd

• Den goda feedbacken grun-dar sig oftast på ett 
empa-tiskt och vänligt bemötande

• Jourens väntetider frusteterar kunderna och 
därav erhålles en hel del feedback. Även inom 
öppenvårdens serviceområde har mottagg-
nings-tidens förseningar skapat irritation

• Kunden har upplevt att man ej lyssnar på henne/
honom eller att svar på frågor ej fås 

• Kunderna uppskattar den trevliga, lediga och 
glada atmosfären samt även en arbetsgemen-
skap som har lätt att samsas

• Skyltningens oklarheter eller brister • Anvisningar och råd har varit motstridiga

• Yrkesmässigt kunnande samt erhållande av 
trygg vård är högt uppskattat

• Parkeringenssvårigheterna  skapar mycket 
negativ feedback  

• Kunden har ej alltid förstått erhållen information 
p.g.a. av språksvårigheter eller i vissa fall har 
personalen ej förstått kunden tillräckligt

• Speciellt svenskspråkiga kunder är tacksamma 
för vård på modersmålet

• På web-sidorna önskas samlad information om 
samtliga enheters besökstider

• Feedback om brister i vården av smärtor eller 
andra problem vid medicineringen
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7.2.Feedbacken från eSairaaladatabasen 
  2017-2019 

Tredje året i rad använder revisionsnämnden eSairaaladatabasen34 som ett av framtidens utvärderingsinstrument som hjälp vid sin 
utvärdering. Nedan en jämförelse mellan sjukhusen gällande det allmänna vitsordet man erhållit av under åren 2017-2019 vid utvär-
deringsläget inom april. Allmänna vitsordet gäller medelvärdet för kundservicen, kösituationen och kvaliteten. Resultatet för VCS har 
varit helt tillfredställande under tidigare år, nu enligt tabellen nedan en aning under medelvärdet för sjukhusen. Kundernas bedöm-
ning av kundservicen och kvaliteten är dock bland de bästa i landet: VCS ligger på andra eller tredje platsen. 

34 Se närmare https://www.esairaala.fi/toimijat?search=Vaasan+keskussairaala , där det framgår att VCS tillhör organisationerna som medverkar i utvecklandet av 
databasen.  
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8.  Operativa ansvarsområdets mål och 
  verksamhet 2018

POSITIVT-MÖJLIGHETER 2018 > NEGATIVT-HOTBILDER-RISKER 2018 >

• Policyn att hålla fast vid kunnig personal •  Svåra rekryteringsläget kräver dagliga insatser. Brist på ortopeder;  
anestesiläkare; fysiater

• Aktiviteten att stoppa patientflödet från norr till SOITE (MÖCS) genom  
utökad verksamhet (distansmottagningar, videoförbindelser) 

• Ständiga bristen på vårdplatser (förflyttnings-fördröjningspatienter), även 
minskad vårdpersonal förorsakar oro

• Kirurgin BM-projekt utvisar möjligheterna att förbättra och slimma verksam-
heten • Patientflödet från Jakobstad och speciellt Larsmo  till SOITE (MÖCS) ökade

• Strävan att minimera rationellt effekterna av centraliseringsförordningen 36  
och satsa på OPVA:s kärnkompetensområden • Även södra regionens patientflöde ökar mot Satakunta CS, varierar en del 

från år till år

• Minimivolymen av förlossningar enligt centrali-seringsförordningen (=1000) 
uppfylldes (=1175)

• Ledprotesoperationskravet på 600 operationer/ år uppfylldes tyvärr ej 
enligt centraliseringsförord-ningen, totalt 547 operationer förverkligades  
(år 2017 var siffran 580)

• Textmeddelandepraxisen fr.o.m hösten 2017 för förändringar av mottag-
ningstider (plk) har haft positiva effekter

• Dagkirurgiska andelen av operationer var tidigare av toppklass, i fjol sjönk 
%-andelen av elektiva operationer (48,9 %) med hela 24 %

• Ekonomiska resultatet/överskottet blev +0,3 M€

35  BM-jämförelseanalyser under år 2018 har utförts två gånger av NHG/Nordic Health Group, jämförelsen gäller 10 sjukvårdsdistrikt
36 Centraliseringsförordningen(582/2017) trädde i kraft i början av år 2018 och reglerar specialsjukvårdens åtgärder och årliga minimivolymer för universitetssjukhusen 
och region-/centralsjukhusen. ” Evidensen om att förordningen skulle förbättra patientsäkerheten saknas helt”  uttalar  professorn i hälsorätt Lasse Lehtinen  från 
Helsinfors universitet den 22.3.2019  i YLE-nyheterna. Se närmare https://yle.fi/uutiset/3-10700930.

Generellt noteras att ansvarsområdets helhetsresultat och vårdens tillgänglighet kunde tryggas helt tillfredställande. Inom ansvars-
området har man under en turbulent tillvaro med starka nationella orosmoln under år 2018 satsat på fortsatta utvecklingsåtgärder 
och en positiv fram-tidstro.  Ansvarsområdet deltar aktivt i kirurgins nationella benchmarkinprojekt  35, som i fjol utvisade att VCS hade 
den högsta användningsgraden av operationsalarna (68 %) bland tio sjukhus; både förmiddagar och eftermiddagar utnyttjas effektivt. 
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Nedan utvalda grafer/data för operativa ansvarsområdet ur Exreport-uppföljningsdatabasen :

TRAFIKLJUSEN FÖR OPVA37 - VÅRDENS 
TILLGÄNGLIGHET, HÄR ÄR LÄGET 31.12.2018:
• Röda bollen betyder att över 3 % väntat på vårdens uvärdering > 90 dagar
• De gula bollarna betyder att man är ≤ 3 % från gränsvärdet 

HOIDON SAATAVUUS, LIIKENNEVALOT

 Hoitoa odottavat

 Hoidon arviointia odottavat

 Saapuneiden lähetteiden käsittelyajat

 Toimenpiteisiin odottavien lukumäärä

 Toteutuneet toimenpiteet

GRAF OM OPVA-VÅRDENS TILLGÄNGLIGHET 
TILL HÖGER PER MÅNAD ÅR 2018.

• Remissflödet steg med 1,9 % jämfört med år 2017
• Inom alla specialiter kan skönjas en mindre ökning av remisser 

• Den öppna OPVA-vården:  kommunfaktureringens prestationer minskade 
med hela 11,7 % jämfört med år 2017:  nedgångsorsaken m-besöken, som 
ej fakture-ras separat mera samt  nedskuren verksamhet på sommaren.  Till 
höger siffror som belyser klar tillväxt för köpservicen inom både öppenvården/ 
bäddavdelningsvården

• Ovan relaterade ”broms-effekten” av förflyttningsfördröjningssdagar på verk-
samheten syns till höger

• Till höger skillnaderna av operationsvolymen 2017-2018, jouroperationerna 
minskade en aning mer och berörande de elektiva är variationen rätt minimal

37  OPVA= Operatiivinen vastuualue, operativa ansvarsområdet.
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38  Sektionen för ägarstyrningen 22.2.2018 § angående en strategidiskussion om ICT-verksamheten.
39 Se bokslutet 2018, s. 4: ”Kartläggningarna av ägarnas behov inom ICT samt strategiarbetet inom 2M-IT har visat behovet av ett nytt grepp gällande hur man driver 
utvecklingsarbetet mellan användarna och digitaliseringen. Detta är centralt också ur en riskbedömningssynvinkel.”

9. ICT-verksamheten, -teknologin i samband    
 med produktiwvitetsstyrningen och 
 utvecklingen av vårdlogistiken - patientens 
 vårdprocess och digitaliseringen

Situationen inom ICT-verksamheten kan sägas vara turbulent. Vi har dels uppkomsten av 2M-IT, som börjar 
arbeta ut en ny servicestrategi med ett kundunderlag som haft två ganska olika nivåer på omfattning av den 
utlokaliserade verksamheten. Det är i denna situation utma-nande att göra upp en strategi för ICT-ägar- 
styrningen men en diskussion måste inledas.”38

Digitala tekniker, som redan nu finns tillgängliga, har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Finland.

Vasa sjukvårdsdistrikt blev i början av år 2017 delägare i Medbit Ab:s, varvid distriktets ICT-verksamhet och en IT-personal överför-
des till Medbit Ab. I mars 2018 övertog nya bolaget 2M-IT Ab genom fusion av Medbit och Medi-IT ansvaret för distriktets praktiska 
ICT-verksamhet.
För koordineringen av ICT-verksamheten anställde distriktet en egen IT-direktör. Distriktets sektion för ägarstyrning har tagit del 
av 2M-IT Ab:s  verksamhet, strategier och samarbets-visioner och noterar att: den största utmaningen är att producera en helhetssyn och 
strategisk styrning av ICT utvecklingen för att stöda processeffektiveringen i enlighet med VCS 2025 39. 

I VEP 2018-2020 noteras att ”Hälsoteknologin och ICT:n kommer att göra verksamheten mobil och platsoberoende, vilket kommer att innebära att 
viss specialiserad sjukvård kommer att kunna erbjudas till och med hemma hos patienten. Robotik och artificiell intelligens har testats redan också på 
vårt sjukhus och på riksnivå förbereder man sig inför ett virtuellt sjukhus.”  Några fortsatta och vidareförädlade ICT-mål framgår ej från det 
färskaste VEP 2019-2021 styrdokumentet, men från bokslutet 2018 framgår att distriktets in house bolag Oy Mico Botnia Ab fr.o.m. 
1.5.2018 har erbjudit IT-service inom löneräkning och ekonomitjänster.

Revisionsnämnden har intervjuat distriktets centrala IT-ansvarspersoner i oktober 2018 och noterar att digitaliseringen av tjänster i 
samband med den oundvikliga intregrationen av social- och hälsovårdstjänster erbjuder VCS möjligheter att ”leana” processer, minska 
på överlappande arbetsinsatser och därmed förbättra produktiviteten. Målet är att VCS allt mer satsar på en verksamhetsstyrd IT. 

Planerna på ta i bruk ett nytt klient- och patientdatasystem möjligen redan år 2021 välkomnas med glädje av revisionsnämnden. Det är 
hög tid att rensa bort under åratal uppbyggda föråldrade överlappade och t.o.m. riskfyllda system som ej kommunicerar med var-
andra.  Egentligen är detta en grundläggande komponent i den planerade Österbotten-vårdreformen och förbättrar vårdens smidiga 
styrprocesser och anordnande och mellan VCS och hälsovårdcentralerna avsevärt. 
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Medan IT allt mer tränger in specialsjukvårdens framtid, bör bl.a. IT-direktörens 
medverkande och konstanta medlemskap i VSVD:s centrala ledningsgrupper förstär-
kas samtidigt som man tryggar distriktets IT-personalresurser.  Är det tillräckligt att 
en IT-direktör ansvarar för de massiva framtida ITC-utmaningarna?     Det är viktigt att 
digitaliseringen med högsta prioritet utarbetas till konkreta förverkligande mål som 
man inom VCS genom den påbörjade digitala vägkartan visionerar fram.

I vårt grannland har man sedan 2016 ställt upp följande mål: ”Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa” 
40 . Bilden nedan exemplifierar de olika delområdena som genom varierande insatser anses skapa betydelsefulla ekonomiska inbespa-
ringar, men som även har betydelse för optimerad personalresurshushållning och arbetstrivsel. 

”Vi borde ha lärt oss rigga för olika scenarier och ställa skarpare krav på framtidssäkring av helheten – inte 
bara av varje del för sig. Ändå gör vi fortfarande felet att betrakta nya digitala och medicinteknologiska produk-
ter separat – ett kardinalfel.” 41

40 Se närmare bl.a. ”Värdet av digital teknik i den svenska vården” (2016), https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Healthcare%20Systems%20
and%20Services/Our%20Insights/Digitizing%20healthcare%20in%20Sweden/Digitizing-healthcare-in-Sweden.ashx
41 Källa: tidskriften Medicinsk och social vetenskap &  praxis 1-2-/2019, Sverige SBU: information från statens beredning för medicinsk och social utvärdering.  Artikeln 
noterar och varnar vidare om att ”Ju mer tekniktung och digital vården och omsorgen blir, desto djupare riskerar verksamheten att sjunka i uppdateringsträsket”.
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Runtom i landet pågår utvecklandet av elektroniska hälsovårdstjänster. Enligt en THL- kundenkät från år 2017 så ligger landskapet 
Österbotten efter i utnyttjandet av e-tjänster, se tabellen nedan 42: 
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Digitaliseringens ekonomiska potential i relation till hur lätt den låter sig realiseras

42 Det är värt att notera Sotkanet-informationen från 2017 om att man kunde spara in i medeltal 6,3 besök under ett år av medborgare som använt sig av elektroniska 
tjänster! Se närmare https://sotkanet.fi/sotkanet/sv/
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E-TJÄNSTER INOM SOCIAL OCH 
HÄLSOVÅRDEN: RESULTAT PER 
MÄTARE PÅ EN REGIONAL KARTA 
Källa: Uppföljning och värdering av informationssystem-
tjänster inom social- och hälsovården (STePS 2.0) 
 
Mätare: e-tjänsteanvändare % år: 2017  
Hela landet: 70,2 %; Österbotten 57,1 %. 
 
Datainnehåll: Andelen av de svarande (%), som använt 
några hälso-, välfärds- eller sociala tjänster elektroniskt 
under det senaste året. %-andelen  viktad 2017. Mätaren 
har inte beräknats om n är mindre än 30. 

 
 

 
 
Nämnden har bekantat sig med beredningsarbetet i samband EU-dataskyddsförordnings-
förordningens i kraftträdande 2018. Den externa auditeringen noterade under våren att VSVD:s 
dataskyddssystem kan tolkas som goda. 
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10. Utvärdering av bolagiseringarna under år 2018  
  - serviceområdena försörjning och förvaltning

Under 2018 genomfördes med Vasa stad och VCS bolagiseringsprocessen av stödfunktionerna. Målet var att på sikt i väntan på den 
sedermera strandade vård- och lanskapsreformen skapa regionalt fungerande inhouse-bolag 43 som garanterar med större kapacitet 
volymfördelar och effektfullhet och undviker riskerna med kontinuerlig tung konkurrensutsättning. Teese Botnia inledde sin verk-
samhet i maj 2018 och tog ansvar för hela näringscentralen och rengörings-verksamheten 44 och totalt överfördes 214 anställda från 
försörjningen till bolaget.
Även det andra stödbolaget Mico Botnia inledde sin verksamhet i maj 2018, varvid man överförde 11 befattningar 5 löneräknare, och 6 
befattningar inom ekonomiservice för hantering av HR-rutinarbeten, ekonomi och ICT.  Bolagiseringarna och deltagandet landskaps-
planeringen har utgjort kärnprojekt för dessa serviceområden med ett omfattande underhandlande och finslipande av verksamheten 
och processerna.  

Revisionsnämnden har under sina möten hört serviceområdenas ansvarspersoner som framfört en hel del kritik gentemot bolagise-
ringarnas framskridande och riskerna i samband med verksamhetens utlokalisering.  Enligt den färska uppdateringen av ”Grunderna 
för intern kontroll och riskhantering”, som fullmäktige den 15.4.2019 godkände så är direktiven för styrningen av in house- bolagen 
tydliga och förpliktande. 

Ägarstyrningen bedrivs i form av en ägarstyrningssektion som har sammanträtt i genomsnitt varannan månad. Nämnden har hört 
representanter för ägarstyrningen och noterar att bolagise-ringarnas effekter bäst kan utvärderas efter en tillräckligt lång inkörnings-
period på basen av insamlad central servicefeedback. Erfarenheter från de sju månaderna under år 2018 innefattar en del sk. inkör-
ningsproblem:  infogångs-, betjänings- och handläggningsrutiner, tilläggstjänster och faktureringen utöver avtalad nivå, förändringar 
och justeringar av beställd service/tjänster. I enstaka fall har kritik framförts om att avtalsfrågor blivit mera krävande/ försvårats 
jämfört med tidigare interna processer. Ägarstyrningssektionens verksamhet under år 2018 har enligt nämnden utvecklats positivt 
och dokumentation, uppföljning och verksamhetsprinciper förbättras ständigt. 

Tillsammans med Vasa stad och de övriga samarbetskommunerna inleddes också ett beredningsarbete i syfte att verkställa en om-
strukturering av företagshälsovårdstjänsterna under år 2019.

”In house-bolagen ska uppgöra en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen och aktivt vidta 
övervakningsåtgärder i den dagliga verksamheten samt aktivt bedriva riskhantering. Dessutom utvärderas 
verksamheten i bolagen ständigt av förmännen i det vardagliga arbetet då de samarbetar med bolagen. Perso-
nalen har möjlighet att ge respons om hur väl de tjänster som bolagen tillhandahåller fungerar, samtidigt som 
den inkomna responsen tillgodogörs för att utveckla samarbetet. Ansvarsfördelningen mellan bolagen och 
sjukvårdsdistriktet har dokumenterats skriftligt.”

43  In house-bolag: Utför tjänster åt ägarna mot betalning utan konkurensutsättning.
44   Totalt 214 anställda överfördes till Teese Botnia, vars ansvar omfattar städning, underhåll, transporter, matservice och kantinverksamhet. Stödpersonalen inom 
tekniken och fastigheterna överfördes dock inte.
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11.   Säkerhetsarbetet - HAI PRO 45 mm. i nationell  
  jämförelse

Notisen ovan från det färskaste patientsäkerhetsmeddelandet reflekterar det långsiktiga arbetet för patientssäkerhetsarbetet man 
utfört vid VCS. Trots föregångarstatusen inom den nationella sjukhusvärlden så har man valt vägen att söka ständiga förbättringar 
genom en ständig dokumentation av säkerhetsrelaterade händelser, satsningar på förebyggande skolning/ säkerhetsmeddelanden och 
information samt riskanalysering och riskhantering inom olika expertgrupper 46. Enligt nya kvalitetsrapporten påbörjades inom VCS 
under våren 2018 årliga patient- och arbetssäkerhetsrundvandringar inom vårdenheterna.

Ovan i kapitel 9 berördes hälsovårdens stora ITC-utmaningar.  Upphandlingen av det nya klient- och patientdatasystemet är inte 
primärt ett ICT-projekt, utan framförallt ett projekt som bidrar till att vi ska kunna utveckla verksamheten/förenhetliga regionens 
social- och hälsovårdsprocesser. Social- och hälsovårdssystemen i Österbotten är mycket brokiga och bland de mest splittrade i landet, 
och därför är det motiverat att vi förnyar våra system för att vi i framtiden ska kunna erbjuda patientorienterade effektiva tjänster. 
Även för patientsäkerheten är det viktigt att alla aktörer har ett gemensamt system. År 2018 var 27 % av HaiPro-anmälningarna 
inom VSVD förknippade med informationsutbyte, vilket gör informationsutbytet till den vanligast förekom-mande händelsetypen.  
Informationsutbyte och problem förknippade med informationsutbytet är en av de viktigaste frågorna som man kommer att satsa 
på i det nya datasystemet.

Nämnden har bekantat sig med kvalitetsrapportens uppgifter om de uppkomna farosituationerna år 2018. Noteras att patienternas 
olycksfall och fallolyckor utvisar en ökning jämfört med 2017. Delvis kan detta bero på öppnandet av två nya bäddavdelningar för 
krävande rehabilitering och specialgeriatrin, men som giltig orsak kan revisionsnämnden ej godkänna detta. I övrigt så synes gruppe-
ringen och kategorierna för farosituationer långt följa förverkligandet under tidigare åren. Nedan statistik om HaiPro-anmälningarna 
under år 2018:

Patientsäkerhetsmeddelande 1/2019

Patientsäkerhetsmeddelandet utkommer 2–4 gånger per år i VSVD. Tanken är att 
lyfta fram viktiga, aktuella frågor om säkerhetshantering, men även få varje arbets-
enhet att se över sin egen verksamhetssäkerhet utgående från de händelser och 
teman som presenteras i Patientsäkerhetsmeddelandet. 

15 % av kostnaderna inom den 
specialsjukvården går till sköt-
seln av negativa händelser!
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45 HaiPro är ett tillvägagångsätt och en informationsteknologisk lösning för 
rapportering av ogynnsamma händelser och farliga situationer som kan äventyra 
patientsäkerheten inom social- och hälsovården. HaiPro - rapporterings-systemet 
är avsett för intern utveckling och används vid > 200 hälso– och socialvårdenheter 
i hela landet. HaiPro rapporteringsmetod utvecklades vid VTT i samarbete med 
vårdenheter.
46 Utlånat från den externa upprätthållandeauditeringens rapport 
8.3.2018: ”Potilasturvallisuutta arvioidaan osana kokonaisturvallisuutta 
turvallisuusarvioinnissa. Muutostilanteet ja niihin liittyvät riskit ovat myös 
pääsääntöisesti arviointikohteina. Käynnissä on mittava potilasturvallisuuden 
tutkimusprojekti, jossa käydään kaikki potilas-turvallisuusmittarit läpi ja 
arvioidaan niiden antamaa tietoa osana väitöskirjatyötä. Potilasturvallisuuteen 
liittyen tehdään ennaltaehkäisevää kehittämistyötä. Tämä on tullut 
esille mm. turvallisuuskulttuuri kyselyssä (TUKU). Yksiköiden välillä on 
kuitenkin eroja turvallisuuskulttuurissa ja sen arvioidaan perustuvan 
esimiesten turvallisuusasenteisiin. Henkilöstön rokotusaktiivisuus ilmentää 
potilasturvallisuutta. Lääkäreiden aktiivisuus tässä asiassa on pysynyt ennallaan 
ja muiden on lisääntynyt. Tarvetta aktivointiin katsotaan vielä olevan”.

VCS hör till de främsta sjukhusen när det gäller patientsäkerhet 
och sjukvårdsdistriktet vill framöver skapa ett kompetenscen-
trum för forskning i patientsäkerhet. Vasa centralsjukhus har 
som föregångare av patientsäkerheten sedan 2008 haft flera 
representanter i den nationella styrgruppen för HaiPro-utveck-
landet och nämnden anser det som en bra indikator för patient-
säkerhetens kvalitativa nivå inom VCS; samtidigt som denna  
föregångarposition innebär en positivt förpliktande utvecklar-
roll för VCS. 

Den nationella föreningen SPTY (Suomen potilasturvallisuusy-
hdistys /Finlands patientsäkerhets-förening) har sedan 2017 ut-
delat sina förtjänsttecken /diplomer till meriterade vårdenheter 
eller personer som på ett förtjänstfullt sätt utvecklat den natio-
nella patientsäkerheten.  År 2017 tilldelades följande personer 
från VCS förtjänsttecknet: Auvo Rauhala, Marina Kinnunen, Mari 
Plukka,  Linda Styris, Merja Jutila och  Kalevi Inha.  År 2018 till-
delades tecknet chefen för VCS operativa ansvarsområde Peter 
Nieminen.
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12. Psykiatrins läge under år 2018

Under hösten 2017 upptog revisionsnämnden utanför sitta fastställda program till behandling den högaktuella psykiaterbristen som 
speciellt den lokala median uppmärksammade. Enligt sitt fastställda arbetsprogram 2018-2019 ville nämnden åter höra de redovis-
ningsskyldiga om hur läget under år 2018 hade utvecklats.   

Enligt information nämnden erhöll i december 2018 så fanns det en positiv framtidstro om att VCS-psykiatrins läge efter mer eller 
mindre konstanta resursbristpräglade verksamhetsår klart skulle förbättras. Det fanns hopp om att stabilisera och förnya verksam-
heten genom ombildandet av de dyra köpläkarresurserna till egna tjänsteläkare och skapa en dygnet runt jourande poliklinik som 
skulle ta emot patienter utan remisstvång.  Revisionsnämnden har under flera perioder länge varit bekymrad över psykiatrins re-
sursläge och ansett att det länge sedan nedskrivna löftet att integrera psykiatrin med stamsjukhuset genom verksamhetens flytt till 
Sandviken måste inlösas. Genom verkställandet av VCS 2025 är löftet allt närmare att förverkligas.       

Läget inom psykiatrin har varit turbulent under långa tider och ombytet av psykiatrins resultatområdeschefer har varit ett nästan 
årligen återkommande problem som i sin tur försvårat verksamhetens stabiliserande. Nuvarande resultatområdeschefen tog emot sin 
tjänst i början av år 2018 med stora förhoppningar, men har nu sagt upp sig fr.o.m. juni 2019. Nedan en tabell över psykiatrins egna 
läkaresurser som personarbetsår 47 under åren 2014-2018 som påvisar de ständiga problemen att tillsätta de 20 läkarvakanserna inom 
psykiatrin (13 inom psykiatrin, 4 inom barnpsykiatrin och 3 inom ungdomspsykiatrin):

47 Personarbetsår PAÅ = personens tjänstgöringsdagar med lön som kalenderdagar/365 * k (=koefficienten för heltidsarbete).

LÄKARRESURSERNA PAÅ 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018

PSYK ordinarie 2,5 3,4 3,9 3,4 2,1

PSYK visstidsanställda 8,7 7,7 5,9 5,6 8

UNGDOMSPSYK ordinarie

UNGDOMSPSYK visstidsanställda 0,9 0,5 0,4

BARNPSYK ordinarie 0,7 1 1 1

BARNPSYK visstidsanställda 1,9 1,3 1,9 2,2 2,2

TOTALT 14 13,6 13,1 12,2 13,3

VÅRDKVALITEN, 
VÅRDTILLGÅNGEN 

OCH VÅRDEN KUNDE 
TRYGGAS NÖJAKTIGT 

UNDER ÅR 2018

”PSYKIATRINS  
 ÖVERLÄKARE HAR 

 SAGT UPP SIG” 
Vasabladet 2.4.2019
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Trots ett helhjärtat stöd från VSVD:s operativa ledning så är de under en lång tid etablerade rutinerna och verksamhetsätten ett starkt 
hinder för psykiatriska resultatområdets utvecklande på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt enligt VCS 2025-strategin. Året 
2018 inom psykiatrin innehöll en hel del ljusglimtar i form av aktivt arbete för att utveckla verksamheten och radikalt skära ner de 
köpservicebetonade läkartjänsterna. Trots den konstanta psykiater-bristen har man under åren gjort ett gott arbete med att förbättra 
patientvården. Kötiderna har generellt varit korta och via satsningarna på den öppna vården har man kunnat minska på bäddavdel-
ningsvården enligt nationella rekommendationer. Nämnden sammanfattar sin syn av psykiatriska ansvarsområdets verksamhet år 
2018 enligt följande tabell: 

POSITIVT-MÖJLIGHETER 2018 > NEGATIVT-HOTBILDER-RISKER 2018 >

• Ansvarsområdet klarade av att sköta de patienter som intogs akut

• Den extremt svåra psykiaterbristen, läget har förvärrats genom att flera köp-
serviceläkare sagt upp sina kontrakt och detta igen har försvårat den egna 
rekryteringen. Det finns psykiatrer på den privata sektorn, men knappt inom 
den offentliga sektorn.

• Försöken och starka viljan att rationalisera gamla oändamålsenliga arbets-
sätt, rutiner: att omforma  köpserviceläkare till VCS- tjänsteläkare, integrera 
missbrukarvården med psykiatrin.  etc.  En stor del av dessa kunde tyvärr ej 
genomföras 2018 men utmaningarna kvarstår 

• Det kollegiala ledarskapet/lojaliteten/förändrings-viljan inom VCS-psykia-
triska läkarkollegiet försämra-des allvarligt och medförde personalflykt

• Den helt remisslösa polikliniken vid vuxenpsykiatriska polikliniken var en 
utomordentlig reformide, som dock nu får vänta på genomförandet 

• En tydlig och övergripande vårdstig från öppenvården till psykiatriska speci-
alsjukvården saknas inom landskapet

• Under år 2018 beslöt man att vuxenpsykiatriska polikliniken från början av år 
2019 är en enda poliklinik med flera funktioner

• Dröjsmål har förekommit vid behov av fortsatt vård: gäller bedömningar av 
servicebehov och vårdplatser för fortsatt vård. Flera patienter har väntat på 
fortsatt vård på avdelning /eller poliklinik

• Trots den i åratal rådande psykiaterbristen har vårdpersonalens engagemang 
och flexibilitet hjälpt till att trygga en lagstadgad nödvändig kärnverksamhet

• Antalet ungdomar med risk för utslagning har ökat kraftigt och kräver resur-
ser förebyggande integrerat samarbete på bred front – dock har barn- och 
ungdomspsykiatrin hög prioritet inom VCS

• Ekonomiska resultatet/underskottet blev -1,3 M€

Under tiden tills psykiatrin flyttar till Sandviken 2022 så förväntar sig nämnden 
att man bygger upp en handlingsplan för genomförandet de obligatoriska f 
örnyelseåtgärder man visionära fram under år 2018:

• Uppbyggandet av ett hållbart ”ledarskaps- , rekryterings- och konstant bemanningssystem” 
för hela ansvarsområdet 

• Remisslösa polikliniken

• Realiseringen av planerna för att optimera och integrera verksamhet och ekonomi enhets-/
ansvarsområdesvis 

• Strukturella tidskrävande förändringar som kan genomföras i samband med flytten till 
H-huset: slimmade processer, front desk konceptet mm.  
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13.  Komparativ nationell verksamhets-,  
  produktivitets- och sjuklighetsdata

"Att öppet publicera och jämföra resultat bidrar till transparens om hälso- och 
sjukvårdens kvalitet och är ett stöd för landsting och regioners utveckling av den. 
Kvalitetsjämförelser bidrar därför till en jämlik och likvärdig sjukvård 48 ”

Nedan är en jämförelse mellan VCS några centrala produktionssiffror år 2018 eller förändringen 2017-2018 jämfört med hela landet 
samt vårt eget ERVA-område. Nämnden har även ur denna statistik bearbetat följande komparativa tabeller. Kärnobservationerna 
påtalar att VCS-verksam-heten lång varit i linje med den nationella sjukhusvisa serviceproduktionen bortsett från vissa undantag. Re-
misstillväxten inom VCS berodde delvis på strukturella nya verksamhetsformer       (röntgenverksamheten i Jakobstad, avdelningarna 
för krävande rehabilitering och specialgeri-atri). Vårddagarnas tillväxt (+9,0%) förklaras huvudsakligen av utökad verksamhet, men 
den relativt stora nedgången av totala antalet besök (-4,9 %) skiljer sig från de övriga sjukhusen och har även en anknytning till en 
förändrad praxis att registrera patientbesöken. Inom operativa anvarsområdet minskade öppenvårdsbesöken med 11,7 % jämfört med 
år 2017; inom ansvars-området för barn med 12,8 % samt inom psykiatriska ansvarsområdet med 3 %.

48 Sveriges Kommuner och Landsting 2019: ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018”, s. 5. https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv 
halsoochsjukvardutvecklingochjamforelser.17347.html
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Sjukvårdsditrikt antal 17-18% antal 17-18% antal 17-18% antal 17-18% antal 17-18% antal 17-18% %-antal antal 17-18%

Södra Karelens svd 47044 0,6 20545 8,6 47242 1,1 213622 1,0 18154 -1,4 861 -11,1 18,0 9357 -3,4

Syd Österbottens svd 94947 2,1 35125 6,4 71317 0,5 444864 1,6 23158 -1,6 1604 -11 21,4 12509 2,7

Helsingfors o Nylands 
svd 499709 2,6 250435 4,4 530661 3,0 2561168 3,3 170079 -0,4 15858 -3,7 18,1 91558 -0,3

Kainuu svd 28901 10,2 29179 17,2 38622 -1,3 138896 6,5 14606 5,5 513 -8,7 18,3 4825 -6,6

Centrala 
Tavastlands svd 58989 5,2 48571 5,1 66787 2,5 313264 2,8 26714 1,8 1235 -8,4 17,6 9761 -0,1

Mellersta  
Österbottens svd 27455 0,6 13621 1,2 38530 2,9 167148 -1,1 17169 0,6 1393 -5,6 15,9 5541 -0,7

Mellersta Finlands svd 78019 2,6 9453 -1,4 104443 -0,6 406045 -0,8 30797 -3,8 2148 -5,8 14,4 16591 0,6

Kymmenedalens svd 68630 58359 77528 297712 24854 1359 -4,7 16,2 9196

Norra Savolax svd 101144 0,0 50339 4,2 98633 1,1 517485 1,5 43136 -2,1 2085 -2,6 13,4 22670 4,7

Lapplands svd 41009 8,0 11744 -19,1 45770 -1,5 218293 4,0 17852 -3,2 859 -1,6 12,6 9147 -5,6

Länsi Pohja svd 21243 0,8 24173 4,1 32330 0,2 153326 3,-4 10509 -3,6 507 -2,1 11,6 5824 -3,1

Södra Savolax svd 37632 4,4 19906 -4,2 40160 -1,6 175408 -1,3 16796 -0,9 739 -10,0 15,3 6623 -1,7

Norra Österbottens svd 130540 4,2 64531 -0,2 141949 1,9 547447 1,9 52951 -0,5 3972 -7,8 16,4 36000 11,3

Norra Karelens svd 47815 2,1 65655 0,4 74602 1,7 320622 4,3 27864 0,4 1236 -5,4 14,0 12238 3,0

Päijät Häme svd 57145 2,8 89590 3,2 95827 -0,2 479575 -0,8 35924 -1,6 1587 -2,9 18,2 13581 -2,0

Satakunda svd 81911 2,6 55532 8,4 85202 2,1 465647 2,7 32686 -3,5 1568 -11,3 14,2 13875 3,9

Östra Savolax svd 14535 0,4 27330 -6,0 25085 -1,5 101448 -6,1 7760 -4,5 2,0 100 0,0 3462 -3,4

Birkalands svd 185590 107958 182075 728355 76544 4420 -6,0 14,8 43243

Egentliga Finlands svd 182671 3,1 21372 -0,8 223707 1,7 1134492 5,7 60393 -0,5 3810 -5,6 16,9 41108 -0,4

VASA SVD 57357 5,9 21470 3,2 54127 1,6 226042 -4,9 22684 -3,0 1175 -6,3 16,2 8912 -0,9

TOTALT ALLA SVD 1608066 2,9 858571 2,6 1814994 1,5 8584792 2,4 629232 -1,0 46931 -5,7 16,6 323582 1,1
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Från tabellen nedan framgår att tillväxten av antalet första besök vars störst bland sjukvårds-distrikten och detta korrelerar direkt 
med %-andelen första/alla besök. 

Nationell jämförelsedata om sjukhusens produktivitet 49 släpar alltid ett år efter, men enligt den sk. långa trenden har VSVD förbättrat 
sin produktivet. Man har närmat sig landets genomsnitt från läget där vi för några år sedan låg sämst till. Tyvärr utgjorde år 2017 
en försämring av läget jämfört med år 2016 (episodproduktiviteten 50 var då 92). I fjol prognostiserade nämnden att produktiviteten 
ytterligare skulle förbättras under de kommande åren, men nu noterar nämnden att resultatet för år 2018 med kraftiga kostnadsste-
gringar samt prestationsförändringar riskerar den gynnsamma produktivitetsutvecklingen. 

49 Sveriges Kommuner och Landsting 2019: ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018”s.45: ”Med produktivitet menas kostnad per prestation för sjukvårdens tjänster - en 
diagnostisk undersökning, ett mottagningsbesök eller en operation/behandling. Tillsammans med mått på kvalitet/resultat kan effektiviteten i princip beskrivas.”
50 Begreppet är analogisk med begreppet ”vårdad patient” och inbegriper ej  patientens alla mellanprestationer under ett och samma år.

 
Första besök Alla besök Vårdperioder Vårddagar Första  

besök/ alla  
besökk %

2018 förändr. 17-18 2018 förändr. 17-18 2018 förändr. 17-18 2018 förändr. 17-18 2018

Sjukvårdsditrikt antal % antal % antal % antal %

Södra Karelens svd 30802 0,1 213622 1 18154 -1,4 80180 3,7 14,4

Syd Österbottens svd 36614 -0,5 444864 1,6 23158 -1,6 108628 -0,1 8,2

Helsingfors o Nylands svd 273813 0,3 2561168 3,3 170079 -0,4 811383 3,4 10,7

Kainuu svd 18851 2,3 138896 6,5 14606 5,5 60213 -2,8 13,6

Centrala Tavastlands svd 37051 4,2 313264 2,8 26714 1,8 95533 -0,1 11,8

Mellersta Österbottens svd 23404 -2,1 167148 -1,1 17169 0,6 63337 0,0 14,0

Mellersta Finlands svd 49797 0,8 406045 -0,8 30797 -3,8 127785 -3,0 12,3

Kymmenedalens svd 39851 297712 24854 127510 13,4

Norra Savolax svd 57549 0,5 517485 1,5 43136 -2,1 167660 1,9 11,1

Lapplands svd 27859 -0,2 218293 4,0 17852 -3,2 73057 -4,1 12,8

Länsi Pohja svd 15108 -0,6 153326 3,4 10509 -3,6 40294 0,0 9,9

Södra Savolax svd 28232 2 175408 -1,3 16796 -0,9 74865 -2,2 16,1

Norra Österbottens svd 83117 7,0 547447 1,9 52951 -0,5 235647 0,2 15,2

Norra Karelens svd 37025 6,6 320622 4,3 27864 0,4 115735 1,2 11,5

Päijät Häme svd 40927 -4,3 479575 -0,8 35924 -1,6 126886 2,1 8,5

Satakunda svd 41801 1,5 465647 2,7 32686 -3,5 134152 -1,9 9,0

Östra Savolax svd 11898 -0,4 101448 -6,1 7760 -4,5 28964 0,1 11,7

Birkalands svd 86540 728355 76544 311132 11,9

Egentliga Finlands svd 127696 2,8 1134492 5,7 60393 -0,5 268535 -0,5 11,3

VASA SVD 40187 12,4 226042 -4,9 22684 -3,0 86635 9,0 17,8

TOTALT ALLA SVD 981731 1,8 8584792 2,4 629232 -1 2699489 0,9 11,4

 
EFTERFÅGAN KUNDER SERVICEN

Remisser Jourbesöken Skilda service- 
användare Besök totalt Vårdperioder Fölossningar Andel- 

kejsar-
snitt

OPERATIONER

2018 föränd. 2018 föränd. 2018 föränd. 2018 föränd. 2018 föränd. 2018 föränd. 2018 föränd.
Sjukvårdsditrikt antal 17-18% antal 17-18% antal 17-18% antal 17-18% antal 17-18% antal 17-18% %-antal antal 17-18%

Södra Karelens svd 47044 0,6 20545 8,6 47242 1,1 213622 1,0 18154 -1,4 861 -11,1 18,0 9357 -3,4

Syd Österbottens svd 94947 2,1 35125 6,4 71317 0,5 444864 1,6 23158 -1,6 1604 -11 21,4 12509 2,7

Helsingfors o Nylands 
svd 499709 2,6 250435 4,4 530661 3,0 2561168 3,3 170079 -0,4 15858 -3,7 18,1 91558 -0,3

Kainuu svd 28901 10,2 29179 17,2 38622 -1,3 138896 6,5 14606 5,5 513 -8,7 18,3 4825 -6,6

Centrala 
Tavastlands svd 58989 5,2 48571 5,1 66787 2,5 313264 2,8 26714 1,8 1235 -8,4 17,6 9761 -0,1

Mellersta  
Österbottens svd 27455 0,6 13621 1,2 38530 2,9 167148 -1,1 17169 0,6 1393 -5,6 15,9 5541 -0,7

Mellersta Finlands svd 78019 2,6 9453 -1,4 104443 -0,6 406045 -0,8 30797 -3,8 2148 -5,8 14,4 16591 0,6

Kymmenedalens svd 68630 58359 77528 297712 24854 1359 -4,7 16,2 9196

Norra Savolax svd 101144 0,0 50339 4,2 98633 1,1 517485 1,5 43136 -2,1 2085 -2,6 13,4 22670 4,7

Lapplands svd 41009 8,0 11744 -19,1 45770 -1,5 218293 4,0 17852 -3,2 859 -1,6 12,6 9147 -5,6

Länsi Pohja svd 21243 0,8 24173 4,1 32330 0,2 153326 3,-4 10509 -3,6 507 -2,1 11,6 5824 -3,1

Södra Savolax svd 37632 4,4 19906 -4,2 40160 -1,6 175408 -1,3 16796 -0,9 739 -10,0 15,3 6623 -1,7

Norra Österbottens svd 130540 4,2 64531 -0,2 141949 1,9 547447 1,9 52951 -0,5 3972 -7,8 16,4 36000 11,3

Norra Karelens svd 47815 2,1 65655 0,4 74602 1,7 320622 4,3 27864 0,4 1236 -5,4 14,0 12238 3,0

Päijät Häme svd 57145 2,8 89590 3,2 95827 -0,2 479575 -0,8 35924 -1,6 1587 -2,9 18,2 13581 -2,0

Satakunda svd 81911 2,6 55532 8,4 85202 2,1 465647 2,7 32686 -3,5 1568 -11,3 14,2 13875 3,9

Östra Savolax svd 14535 0,4 27330 -6,0 25085 -1,5 101448 -6,1 7760 -4,5 2,0 100 0,0 3462 -3,4

Birkalands svd 185590 107958 182075 728355 76544 4420 -6,0 14,8 43243

Egentliga Finlands svd 182671 3,1 21372 -0,8 223707 1,7 1134492 5,7 60393 -0,5 3810 -5,6 16,9 41108 -0,4

VASA SVD 57357 5,9 21470 3,2 54127 1,6 226042 -4,9 22684 -3,0 1175 -6,3 16,2 8912 -0,9

TOTALT ALLA SVD 1608066 2,9 858571 2,6 1814994 1,5 8584792 2,4 629232 -1,0 46931 -5,7 16,6 323582 1,1
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Det kan vara intressant att jämföra episodproduktivitetens utveckling över tid och för centrala specialiteter inom VCS enligt tabellen 
nedan, där år 2013 utgör basår (=100) för jämförelsen:

CENTRALSJUKHUSENS PRODUKTIVITET 2017,  SJUKHUSTYPENS GEOMSNITTLITLIGA PRODUTIVITETSTAL = 100
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En ytterst viktig komponent av VCS 2025 utgör v förmågan att attraktivt betjäna distriktets befolkning inom alla delägarkommuner 
för att bevara serviceutbudet och jourberedskapen 51.  I allt större omfattning har patienter från distriktets norra region sökt sina 
specialsjukvårds-tjänster från Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt i Karleby (Soite 52 ). Distriktets användning av Soite ökade 
2018-2018 med 27 % (+1,9 M€). Indirekt förorsakade detta lejondelen av 42,5 % kostnadsökningen 2017-2018 gällande användningen 
av Uleåborgs universitetssjukhus (+0,5 M€). Distriktet måste utnyttja sina styrkor, aktivt marknadsföra sina kända kvalitativa va-
ru-märken för att säkerställa sitt livsviktiga kundunderlag. Nedan axplock av för VCS/landskapet Österbotten positiv data (anmälda 
skador/feedback förlossningar) från Sotkanet-databasen:

VSVD ligger i täten av distrikt vars invånare erhållit vård inom andra sjukvårdsdistrikt:

THL/SOTKANET DATA FÖR ÅR 2017 (2016)

VCS  
(Österbotten)

MÖCS (Karleby/
Mellersta Öster-

botten)   

HELA 
LANDET

Anmälda patientskador / 100 000 vårdperioder 90,7 183,2 148,1

5 min Apgar poäng 0-3, % 0,3 0,5 0,4

Klienttillfredsställelse vid förlossningssjukhus: deltagande i beslutsfattande (2016) 4,3 4,5 4,7

Klienttillfredsställelse vid förlossningssjukhus: helhetsbedömning av förlossningssjukhuset (2016) 4,8 4,4 4,4

51 Lagstiftningen ger patienten valfriheten att söka sin vårdplats från de offentliga sjukhusen. Enligt nationella FinSote-enkäten från 2018 vet endast ca. 41 % av de i 
Finland bosatta om möjligheten att välja sin vårdplats inom den offentliga specialsjukvården. 
52 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.
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JMF: Inom hela landet var medelvärdet för vård inom annat sjukvårdsdistrikt 7,1 % år 2017.
Tabellen ovan korrelerar starkt med tabellen nedan; medelvärdet i hela landet 6,9 % år 2017.

”En tredjedel av VSVD:s 
befolkning bor i distriktets norra del. 
Förändringarna i Jakostads sjukhus 

akutverksamhet förutsätter en konkret 
handlingspolicy för att erbjuda norra 
regionens befolkning en fortsatt god 
service. Detta är viktigt även för att 
trygga VSVD:s konkurrenskraft och 

serviceutbud enligt VCS 2025!
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Revisionsnämnden framför nedan vissa utvalda intressanta  indikatorer från Sotka-databasen som belyser distriktets position i förhål-
lande till hela landet samt till här utvalda närdistriktet Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt:

Nämnden efterlyser en konkret handlingsplan som en del av VCS 2025-programmet 
för att motverka köpserviceutgifternas tillväxt inom andra sjukvårdsdistrikt.

MÄTARE -INDIKATOR (THL/SOTKANET) VSVD Hela landet MÖSVD

Patienter vårdade inom specialiserade sjukvårdens jour  som ej flyttats till vårdavdelning, % av alla patienter som 
vårdats på jour (2017) 80,3 65,8 73,7

Läkare som upplevt att informationsutbytet mellan organisationer fungerar, % av svarande (2017) 10,7 4,2 3,3

Tvångsåtgärder i psykiatrisk sjukhusvård, % av patienter i psykiatrisk institutionsvård 34 8,8 16,3

Vårdperioder vid vård oberoende av patientens vilja / 1 000 invånare 0,4 1,5 1,4

Patienter i psykiatrisk institutionsvård / 1 000 invånare (2017) 3,7 4,7 4,8

Psykiatrisk institutionsvård, genomsnittlig vårdtid (2017) 47 31 25

Vårddygn i sjukhusvård / 1 000 invånare (2017) 1407 1308 1375

Ålders- och könsstandardiserat index för vårddygn för patienter på vårdavdelningar i specialiserad somatisk vård 
(2017) 111 100 91,1

Specialiserad somatisk vård på vårdavdelning, medelvårdtid (2017) 4,2 4 3,3

Dagkirurgiska patienter / 1 000 invånare (2017) 37 32 35

Vårddygn i spec. somatisk vård på vårdavdelning / 1 000 inv. (2017) 617,9 542,8 503,9

Klienter som fått > 10 remisser till den specialiserade sjukvården, % av alla som fått remiss (2017) 1,9 0,4 0,3

Medellängd på vårdperioder med kirurgiska åtgärder (2017) 5,2 5,2 6,5

Komplikationer vid kirurgisk eller annan medicinsk behandling, % av behandlingsperioderna 1,8 1,9 1,9

Kataraktoperationer / 10 000 invånare 97 84 72

Ballongutvidgningar av kransartärerna / 100 000 invånare 292 248 338

Primära operationer av total höftledsprotes/100 000 invånare (2017) 184 182 213

Patienter med vårdperioder med kirurgiska åtgärder/1000 inv. (2017) 34 41 37

Prehospitala akutsjukvårdsuppdrag / 1 000 invånare (2018) 109 145 153

Clostridium difficile -diarrefall / 100 000 invånare (2018) 100 78 134

Nettodriftskostnaderna för specialiserade sjukvården € /inv. (2017) 1227 1221 1239
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14. Årets VSVD-förnyelseutmärkelse går till  
  serviceområdet för öppenvård

Nämnden har varje år uppmärksammat någon VCS-enhet som utvecklat sin verksamhet på et föredömligt sätt. Revisionsnämndens 
förnyelseutmärkelse år 2018 går till serviceområdet för öppenvården för den bästa mätbara måluppfyllelsegraden för fjolåret. Service-
området uppnådde av sina bindande mål 72 %, dessutom noterar nämnden att måluppfyllelsegraden av enskilda mål utvisade topp-
resultat: t.ex. utvecklingssamtal hölls till 95 %, 99 % av personalen hade språkintyg och kund NPS-talet var 80.    

Serviceområdet är det enda som enligt bokslutsrapporteringen uppnår målet om att ”Lean-metoden används på 40 % av enheterna”. 
Utan att repetera bokslutstexten så präglas serviceområdets rapportering av positiv vilja/ styrka för genomförande av kundorienterad 
verksamhet inom områdets enheter. Självständighet och innovation belyses av bokslutstexten ”Tillgång på resurser från HPY 53 är ytterst 
sparsamt. Inom öppenvården har en egen strategi utvecklats för att minska sårbarheten genom bl.a. och att hjälpa varandra över enhetsgränser, 
samarbetet är gott”. Nedan en bild av enheterna som förnyelseutmärkelsen berör:

• Öppenvård, samkostnadsställe
• Smärtpolikliniken
• Inremedicinska polikliniken
• Dialysavdelningen
• Kirurgiska polikliniken
• Ögondagkirurgi
• Ögonpolikliniken
• Polikliniken för öron, näs och strupsjukdomar
• Enheten för mun- och käksjukdomar
• Hudpolikliniken

• Onkologiska polikliniken
• Neurologiska polikliniken
• Lungpolikliniken
• HE-VA enheten
• Fysiatriska avdelningen
• Medicinsk rehabilitering
• Tikoteket och hjälpmedelsservice
• Socialarbetarna
• Andningsförlamade patienter
• Strålbehandlingsavdelningen
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15. Anordnande av den interna kontrollen med   
  fokus på riskhanteringens uppläggning och   
  kvalitet
Distriktets riskhanterings- och säkerhetspolicy uppdaterades i april 2018.  Policyn påpekar att ”Verksamhetsberättelsen ska inrymma en 
bedömning av de mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna med avseende på verksamhetens utveckling.”

Revisionsnämnden noterar att VCS-verksamhetsberättelsens (bokslutet) redogörelse över hur den interna kontrollen och riskhan-
teringen har förbättrats såtillvida att den nu innefattar en självutvärdering av interna kontrollens mogenhetsgrad inom olika del-
områden. På skalan 1-5 bli medelvärdet här 3,4. Dock innehåller denna redogörelse ej någon konkret beskrivande bedömning av de 
betydande VCS-riskerna under år 2018 och deras hantering/utveckling samt en analys om framtida risker och osäkerhetsfaktorer i 
syfte att säkerställa VCS 2025 genomförandet.  

Problematiken medges tydligt i boklutets redogörelsetext: ”Det som man ännu inte fullständigt har lyckats med är uppföljningen av de ge-
nomförda riskanalyserna och med att koppla riskhanteringen till den årliga planeringen av verksamheten samt med att göra riskhanteringsarbetet 
till en helhet som fungerar på alla nivåer i organisationen.”

Redogörelsen utgör främst en ad hoc dialog om olika riskområden utan någon sys-
tematik att utvärdera uppställda målens riskhantering under året eller klassificering 
enligt riskkategorier och väsentlighet. Ingen nämnvärd spårbar dokumentation om 
riskhanteringen förekommer förutom de kvalitativa och utförliga riskanalyserna i 
samband med större förändringar i verksamheten 54.

Med hänvisning till policyuppdateringen ovan samt anvisningen från  bokförings-
nämndens kommunsektion enligt texten nedan 55 så rekommenderar  nämnden åter 
att riskhanteringen och den interna kontrollen samordnas till en konkret del av den 
strategiska och årliga budgetprocessen 56. De ansvariga aktörer som VSVD utser är 
skyldiga att analysera omvärldsförändringarna och i samband med beredningen av 
budgeten identifiera risker för måluppfyllelsen, bedöma riskernas konsekvenser och 
utarbeta nödvändiga planer för hantering av riskerna.

53 HPY= Hoidon palveluyksikkö, vårdens service-enhet. 
54 Jmf här EKSOTE, Södra Karelens svd, där man i samband med fastställandet av målsättningar, indikatoruppföljning och löpande verksamhet uppgör en 
riskkartläggning, där  EKSOTES mest betydelsefulla risker utvärderas. RISKARTLÄGGNINGEN BEHANDLAS ÅRLIGEN TVÅ GÅNGER AV LEDNINGSGRUPPEN OCH STYRELSEN. 
Se närmare  https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/1/17/138/view/3688
55 Se närmare https://www.kommunforbundet.fi/sites/default/files/media/file/Bokslut-och-verksamhetsberattelse-2017_0.pdf:  ”ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE 
AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER” Hfors 2.5.2017.  Enligt 3a kap. i bokföringslagen ska verksamhetsberättelsen 
dessutom innehålla information om hur den bokföringsskyldige sköter frågor som gäller miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och mutor. Verksamhetsberättelsen ska beskriva hurdana principer samkommunen iakttar vid hanteringen av ovan nämnda omständigheter, 
resultaten av att principerna har iakttagits samt en beskrivning av de viktigaste riskerna som sannolikt skadar den bokföringsskyldighets verksamhet om de realiseras 
samt hur den bokföringsskyldige hanterar dessa risker.
56 Se t.ex. EKSOTE:s VEP 2019-2021 (Södra karelens social- och hälsovårdsdistrikt), där riskhanteringen utgör en tydlig del av verksamhetens grundförutsättningar, 
se närmare https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/10/119/1136/view/24751.  Se även Mellersta Finlands svd VEP 2019-2021: ”Riskienhallintaa toteutetaan 
riskienhallintaprosessin avulla osana talousarvion valmistelua, vuosisuunnittelua ja –seurantaa. Riskien hallinnassa on myös selkeä raportointi- ja arviointimekanismit ja 
ne toimivat suoraan sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa” http://www.ksshp.fi/download/noname/%7B5F5644F8-FB58-43FF-8F47-857D6A6B5B77%7D/69762 
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Verksamhetsberättelsen ska med beaktande av omfattningen av samkommunens och koncernens verksamhet och dess struktur 
innehålla en balanserad och heltäckande uppskattning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra omständ-
ligheter som påverkar utvecklingen av verksamheten. Det rekommenderas att man vid rapporteringen beaktar de av fullmäktige 
godkända principerna för intern kontroll och riskhantering, vilka ofta innefattar beslut om riskklassificering, hur man förhåller sig 
till risker och rapporterar om dem. Om brister eller fel i samkommunens interna kontroll uppdagats i ordnandet eller genomförandet av sam-
kommunens interna kontroll ska en redogörelse ges om dem samt förslag till hur de ska korrigeras. Redogörelsen ska grunda sig på dokumenterade 
uppgifter som kan kontrolleras. 57

Nämnden repeterar nedan sin syn på VSVD:s mognadsgrad gällande distriktets övergripande interna kontroll och riskhantering: 

Riskhanteringen blir allt mer komplicerad. Revisionsnämnden har under åren  
efter den stora VCS-förskingringsaffären år 2009 haft en ständig uppföljning av  
internrevisionens resurser inom VSVD. Nämnden är oroad av att den tidigare vakan-
sens (revisorsassistent) relativa arbetsinsats tydligt nedbantats och den nuvarande  
ansvarspersonens yrkesbenämning förvaltningsplanerare ej förbättrar intern- 
revisionens status och trovärdighet inför en allt mer turbulent VSVD-miljö med 
utökade krav på preventiv riskhantering och kontroll.  

På basen av diskussioner med VCS:s redovisningsskyldiga och sakkunniga tjänste-
män samt komparativa jämförelser framför revisionsnämnden sin bedömning av 
centrala  framtida  VCS-riskområden/hot utan någon specifik  rangordning:

• Operativa ledningens styrmekanism för att trygga VCS 2025-strategin (konkurrensen, köp- 
servicetillväxten mm.)

• Att hålla ihop distriktet och produktionen – via genomförandet av den nödvändiga frivilliga 
social- och hälsovårdsintegrationen och omfattande ITC-processer

• Säkerställandet av service-efterfrågan (speciellt norra regionen) och balansen av service- 
utbudet (psykiatrins läge mm.)

• Tillgången till kompetent personal och personalens välmående i hälsosamma utrymmen
• Resurshushållningens optimering genom digitaliseringen
• Ägarstyrningens och bolageringarnas effektfullhet och uppföljning

57 Se närmare https://www.kommunforbundet.fi/sites/default/files/media/file/Bokslut-och-verksamhetsberattelse-017_0.pdf s. 20.  

ÖVERVAKAD

Återkommande uppföljning 
gente-mot kontrollkrav. 
Periodisk rapportering till 
styrande organ. Brister följs 
upp av ledningen. 

OPÅLITLIG

Oförutsägbar miljö där 
kontroller inte existerar eller 
ej fungerar 

INFORMELL

Kontroller existerar och 
fungerar ad hoc, men är ej 
formaliserade.
Stort personberoende.

FORMALISERAD

Kontroller är utformade 
och dokumenterade i olika 
delar av VSVD, men det går 
ej att få en sammanhållen 
översiktsbild.

SYSTEMATISERAD

Systematisk organisations-  
och enhetsövergripande 
utformning och dokumente-
ring av interna kontroller.
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1) Revisionsnämnden är förvånad över det att bokslutet 2018 
i sin rapportering helt utesluter en mellananalys av VCS 2025 
programmets år 2018 fastställda nya mätbara mätare och mål-
nivåer. Nya VCS 2025 måltavlans uppföljning är värd en sepa-
rat kontinuerlig utvärdering i bokslutet.   

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

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

4) Nämnden rekommenderar att de i verksamheten uppställ-
da strategienliga centrala målen kontinuerligt följs upp varvid 
beslut om nödvändiga styrinsatser/korrigeringar kan göras un-
der budgetåret och dokumenteras i samband behandlingen av 
mellanbokslut.

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

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

7) Nämnden anser att även serviceområdenas måluppställ-
ning och -uppföljning framöver bör innehålla rapportering 
om de bindande ekonomiska målens utfall som en del av ba-
lanced scorecard-mekanismen. Finns det ett behov att balan-
se-ra både målmekanismen och målvolymerna mellan servi-
ceområdena? De fastställda bindande målnivåerna som gäller 
service-områdena kräver en analogisk exakt återrapportering 
i bokslutet.

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

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

10) Digitaliseringen måste i rask takt utarbetas till konkreta 
förverkligandemål som man inom VCS genom den påbörjade 
digitala vägkartan visionerar fram. Medan IT allt mer tränger 
in specialsjukvårdens framtid, bör bl.a. IT-direktörens medver-
kande och konstanta medlemskap i VSVD:s centrala lednings-
grupper förstärkas. Är det tillräckligt att en IT-direktör ansva-
rar för de massiva framtida ITC-utmaningarna?      

11) Nämnden efterlyser en konkret handlingsplan som en del 
av VCS 2025-programmet för att motverka köpserviceutgifter-
nas tillväxt. Detta är viktigt även för att trygga VSVD:s konkur-
renskraft och serviceutbud enligt VCS 2025. I helhetsekono-
miska jämförelser placerar sig VSVD runtom medelvärdet för 
sjukvårdsdistrikten. Den stora risken och hotbilden utgörs av 
den generella tillväxten av köpservicetjänster, detta speciellt 
gällande befolkningen inom distriktets norra region.

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

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

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

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

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

16. Sammandrag av revisionsnämndens  
  centrala observationer och rekommendationer:
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Slutbedömningen: I sin grunduppgift har sjukvårdsdistriktet lyckats väl. Revisionsnämnden bedömer att de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska målsättningar samkommunfullmäktige fastställde år 2018 har uppnåtts väl. 

Denna berättelse ger vi till samkommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens 121 § som en bedömning av förverkligandet av de av fullmäktige 
uppställda målen för verksamheten och ekonomin år 2018. 

Vasa, den 25 april 2019 

Revisionsnämnden för Vasa sjukvårdsdistrikt 

Kjell Heir, ordförande  Bengt Kronqvist, viceordförande

50

Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin. Tarkastuslautakunta arvioi, että 
kuntayhtymän valtuuston vuodelle 2017 vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on 

saavutettu hyvin.

Tämän kertomuksen annamme yhtymävaltuustolle kuntalain 121 §:n mukaisena arviona valtuuston asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.. 

Vaasassa 26. huhtikuuta 2018

Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta

                      
           Kjell Heir, ordförande        Bengt Kronqvist, viceordförande
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BILAGA 1.  EHANDLINGEN AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2018  INOM VSVD SAMT 
 NÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NULÄGET/ REKOMMENDATIONERNAS FRAMSKRIDANDE 
 (färgerna: grönt= ok  =  , gult =mellanläge, mot bättre / sämre =  , rött = ej ok, 
 skall förbättras =  )

Utvärderingsberättelsen kommentarer behandlades av VSVD-styrelsen 12.11.2018 § 173 enligt svarstexten nedan.  Noteras att styrel-
sen gav svar på samtliga punkter av nämndens sammanfattande kommentarer. KOMMENTAR = antingen revisionsnämndens textsvar 
eller/och trafikljus som reflekterar utvecklingen från 2017 till 2018 eller t.o.m. 2019.

1)  Nämnden noterar med tillfredsställelse och med sikte på framtiden att man fr.o.m. januari 2018 månatligen anordnar för perso- 
 nalen infotillfällen enligt nedan för att sporra alla VCS-medarbetarnas kreativitet och möjligheter att tillsammans utveckla VCS  
 till landets bästa centralsjukhus.
 STYRELSENS SVAR: Styrelsen framhåller att ledningens informations-, diskussions- och påverkanstillfällen har hållits regelbun-

det. Tillfällena har också videofilmats så att hela personalen kan ta del av dem i efterhand. Styrelsen uppmuntrar personalen att 
med ännu större aktivitet lyfta utvecklingsideér vid nämnda tillfällen.

 KOMMENTAR: Informationsutbytet fortgår aktivt och metoderna utvecklas ständigt. 

2)  Enligt THL:s färska Österbottenrapport hör de VCS-kvalitetsbestämningar som granskats inom den specialiserade sjukvården till  
 de bästa i landet. Dessutom har både de egna anpass-ningsåtgärder som ägarkommunerna vidtagit och det sparprogram som   
 VSVD genomfört minskat kostnaderna för social- och hälsovården sedan 2015.
 STYRELSENS SVAR: Styrelsen följer kontinuerligt specialsjukvårdens kvalitetsbedömnin-gar och enligt kvalitetssystemet har man 

förbundit sig till en fortsatt utveckling av verksam-heten. Vad kostnadsinbesparingarna beträffar kommer man fortsättningsvis 
att hålla fast vid inbesparingsmålsättningen enligt VCS 2025, fastän inga inbesparingar kunnat göras under de senaste åren.

 KOMMENTAR: Kvalitetsarbetet utgör basen för genomförandet av VCS 2025 strategin.    Den framtida helhetsekonomin utgör 
liksom i hela landet en ständig utmaning (köpservice-tjänster t.ex.) och anpassningsåtgärder och aktiv marknadsföring för beva-
randet av det breda serviceutbudet och kundunderlaget (speciellt Jakobstadsregionen).  

3)  Av de 32 bindande rapporterade mätbara verksamhetsmässiga och ekonomiska målen ovan uppnåddes helt sexton (53 %), sex 
uppnåddes ej (20 %) och åtta målsättningar uppnåddes delvis eller nöjaktigt (27 %). Se sidorna 9 och 16. Gällande två mål (6 %) 
uteblev rapporte-ringen i bokslutet helt.  Både inför fullmäktige och styrelsen bindande målen förekom icke fullbordade mål. Som 
exempel härom ”gruppdiskussioner fördes enbart med 47 % av personalen”.  

 STYRELSENS SVAR: Styrelsen har haft ett tätare samarbete med VCS  hela tjänsteman-naledning och 29.8 ordnades en gemensam 
utvärderingsdag i syfte att ännu bättre försäkra sig om att de i verksamhetsplanen uppställda målsättningarna ska uppnås.

 KOMMENTAR: Nämnden noterar att bl.a. antalet mål kraftigt ökade för år 2018 och totala måluppfyllelsen försämrades en aning. 
I punkt 4 ovan framför nämnden att ansvarsområdenas målstyrningsmekanism förbättras och integreras med den övriga bin-
dande VCS-målstyrningen. Anordnandet av en gemensam utvärderingsdag var säkert en bra början till att de i verksamhe-ten 
uppställda målen kontinuerligt följs upp i samband behandlingen av mellanbokslut.  

4)  Samtliga av fullmäktige fastställda bindande anslag underskred bindningsnivån. Nämnden noterar att styrelsen bör skärpa sin 
uppföljning/rapportering och av samtliga bindande mål och därmed föregå med ett gott exempel inom hela VCS om hur man via 
en fungerande intern kontroll under verksamhetsåret kan säkerställa måluppfyllelsen.

 STYRELSENS SVAR: På sina möten går styrelsen regelbundet igenom mellanboksluten och fäster nu större uppmärksamhet vid av 
fullmäktige fastställda bindande anslag och bindnings-nivån under hela verksamhetsåret.

 KOMMENTAR: De officiella mellanboksluten kunde enligt nämnden gott innehålla samma  analogiska mätaruppföljning och 
–rapportering som i budgeten. Till denna regelbundna uppföljning bör kopplas dokumenterad uppföljning av insatserna för före-
byggandet av risker som hotar genomförandet av uppställda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. 

5)  Nämnden förväntar sig att sammanfattande uppgifter och kommentarer berörande även de serviceområdesvisa målen och mål-
perspektiven uppgörs och ingår i bokslutet.  Nu saknar revisionsnämnden sammanställda uppgifter om t.ex. huruvida de centrala 
bindande målen nedbrutits. Bokslutet 2017 innehåller ansvars- och serviceområdesvisa allmänna textdelar och produktionsbase-
rade prestationer, men den forna omfattande rapporteringspraxisen saknas.

 STYRELSENS SVAR: Det av nämnden framställda önskemålet beaktades i samband med uppgörandet av 2019 års verksamhets- och 
ekonomiplan. Hela organisationen har gemensam-ma strategiska målsättningar och åtgärder och mätare för år 2019. Varje servi-
ceområde har utifrån organisationens strategiska målsättningar uppgjort egna målsättningar, åtgärder och åtgärder för år 2019.

 KOMMENTAR: Nämnden har kommenterat detta i punkterna 3 och 4 ovan. Anvarsområdenas exakta mätbara VCS 2025 strate-
gienliga måluppfyllelse förblir diffus och även de serviceområdesvisa målsuppfyllelserapporteringen i relation till den sjukhusvisa 
måluppfyllelserapporteringen innehåller en del inexakta uppgifter.  
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6)  Patient-/kundbelåtenhetens har som alltid tidigare varit berömlig och den höga svarsvo-lymen garanterar en kvalitativ bedöm-
ning. Även ägarkommunernas belåtenhet torde vara det bästa under hela uppmätningshistorien. Färska interna VCS- auditerings-
rapporten om kundfeedbackens fortsatta utvecklande rekommenderar bl.a. att muntlig feedbackens  och klientrådets utnyttjande 
och dokumenteringen generellt ytterligare bör förbättras. Nämnden ställer frågan om ej klientrådets förverkligade förslag årligen 
kunde ingå i bokslutet / kvalitetsrapporten? 

 STYRELSENS SVAR: Styrelsen har under sina möten på kontinuerlig basis behandlat kundrådets resolutioner och åtgärder och i 
samband med utvärderingsdagen 29.8 kundbelå-tenheten som en helhet. Styrelsen utvecklar också rapporteringen av dessa som 
en del av bokslutet.

 KOMMENTAR: Utvärderingsdagen i augusti 2018 var en bra start för en avancerad och i fortsättningen önskvärd transparent do-
kumentation om säkerställandet av centrala måluppfyllelsen/riskhanteringen. 

7)  Det viktiga målet ”Förverkligandet av planen för kompetensutveckling” förverkligades enligt bokslutet. Utbildningsplanen för 2017 
innehåller tydliga och konkreta mål och uppföljningen sker med hjälp av utbildningsregistret. Utbildningsdagarnas volym sjönk 
2017 jämfört med år 2016 med hela 21 %. Enligt personalberättelsen 2017 berodde detta delvis på att ”en allt större del av personalens 
utbildningar numera sker på distans i form av nätutbild-ningar. För dessa utbildningar saknas ett registreringssystem”. Nämnden anser att 
målets effektfulla uppföljning kräver att all kompetensutbildning på individnivå bör kunna dokumenteras. 

  STYRELSENS SVAR: Styrelsen delar uppfattningen att också avlagda utbildningar som distansutbildning i form av nätkurser ska 
kunna registreras och förbinder sig att utveckla systemet i den riktningen.

 KOMMENTAR: Nämnden noterar i enlighet med personalberättelsen 2018 att antalet utbildningsdagar ökade med 9 % i för-
hållande till föregående år 2017. 

8)  Nämnden är ytterst kritisk till en gradvis sänkning av målnivån då man under tidigare år ej uppnått målnivån, t.ex. berörande 
utvecklingsdiskussioner, vårdtyngd etc.  Samma ”sänkning av ribban”-fenomen har utförts även så att man i stället för att ställa 
konkreta mätbara bindande mål ställer som mål icke mätbara mål såsom ”antecknas till kännedom”. Nämnden ställer kritiskt frå-
gan om en dylik jämförelse utan målnivå/mätbarhet överhuvudtaget är relevant?

 STYRELSENS SVAR: Styrelsen har noterat den av nämnden framställda kritiken gällande avsaknaden av tydliga mätare och en 
gradvis sänkning av målnivåerna. Temat var föremål för diskussion under utvärderingsdagen 29.8. Utvecklingssamtalens målsätt-
ning procent har nu höjts tillbaka (100%) och styrelsen har tydligt kommunicerat åt tjänstemännen att utvecklingssamtal ska 
föras personligen med varje arbetstagare. Utöver detta ska också föras andra utvecklingssamtal i form av tex fortsatta diskussioner 
om utveckling på enheterna. Styrelsen framhåller dock att hittandet av fungerande mätare inte alltid är lätt inom hälsovår-den, 
liksom inte heller uppgörandet av målnivåerna alltid lyckas och behöver tidvis korrigeras.

 KOMMENTAR: 

9)  Lean-metoden utgör ett viktigt instrument för att förbättra och förenkla verksamheten. Under flera år har det bindande målet va-
rit att “Lean-metoden används av 25 % av enheterna”. Vid utgången av år 2017 hade 42 % av samtliga enheter använt sig av metoden.  
Medan ”mätribban” nu under flera år har ställts på 25 % av enheterna, ställer nämnden frågan om nivån nu rejält bör höjas?

 STYRELSENS SVAR: Styrelsen har noterat utvärderingsberättelsens kommentar och höjt målsättningsnivån för Lean-metoden till 
50 %. Vid centralsjukhuset kommer alla chefer och utvecklare inom sjukhusförvaltningen och förvaltningen att genomgå Lean 
utbildning i Lean-metoden.

 KOMMENTAR: 

10) Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom VCS har genom åren utvecklats systematiskt och har erhållit nationell beröm och 
utmärkelser.  Kvalitetsrapporten godkänns av sjukvårdens ledningsgrupp och tillställs VCS-styrelsen till kännedom. Nämnden 
undrar då till vilken del man kan anse att praxisen utgör ett bindande mål för styrelsen? Nämnden noterar även att den utlovade 
transparentheten ej realiserats, medan kvalitetsrapporten ej publicerats på www-sidorna eller som bilaga till styrelsens protokoll.

 STYRELSENS SVAR: Styrelsen utvecklar kvalitetsraportens publicerings- och rapporterings-processer till att bli en mera integrerad 
del av processen gällande verksamhets- och ekonomiplanen

 KOMMENTAR: 

11) Revisionsnämndens förnyelseutmärkelse år går 2017 till kirurgiska polikliniken, som uppvisat imponerande utvecklingsresultat. 
Utgående från kundens hörande och medverkan har man engagerat samtliga medarbetare med i ett kontinuerligt förbättrings-
arbete.

 STYRELSENS SVAR: Styrelsen gratulerar kirurgiska polikliniken för utmärkelsen för år 2017 och uppmuntrar att fortsätta det 
goda utvecklingsarbetet

 KOMMENTAR: 

12) Nämnden förutsätter att internrevisionen garanteras en tillräckligt oberoende position samt tillräckliga tidsmässiga resurser för 
koordineringen, utvecklandet, uppföljningen av riskhanteringen och interna kontrollen samt rapporteringen till styrelsen. Detta 
är synnerligen viktigt efter att det har skett en stor generationsväxling inom operativa ledningen.

 STYRELSENS SVAR: Styrelsen är av samma uppfattning gällande betydelsen av den interna revisionen och för behovet av tillräck-
liga resurser för detta. I organisationen har vidtagits åtgärder för att utveckla en persons arbetsbild i syfte att säkra oavhängighet 
och tillräckliga resurser. Saken behandlas kontinuerligt.

 KOMMENTAR: Nämnden upptar internrevisionens och VSVD-riskhanteringens situation till fortsatt behandling i denna be-
rättelse. 
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13) Den strategiska styrprocessen och målsättningsmekanismen har tydligt förbättrats via den färska uppdateringen av VCS 2025 
programmet och dess mätare. Mellanutvärderingen utvisar att vi är på rätt spår för att trygga VCS framtid. 

 STYRELSENS SVAR: Styrelsen har ytterligare eftersträvat att utveckla de strategiska styrprocesserna och målsättningsmekanis-
men genom ett ännu tätare samarbete för sjukhusets hela ledning. Ytterligare har samkommunens ledningsgrupp styrelsens och 
fullmäktiges ordföranden träffat externa konsulter för att säkra att verksamhetens kommande möjligheter och risker kan betrak-
tas ur ett tillräckligt brett perspektiv.

 KOMMENTAR: 

14) Målet att sälja eller avyttra av gamla, ofta skyddade fastigheter är svårt och processerna långdragna. Dylika mål utgör enstaka 
delmål av VCS-målet att färdigställa en långt i för framtiden ändamålsenlig patientfokuserad, flexibel, arbetsmiljömässigt frisk 
och totalekonomisk verksamhetsmiljö. Nämnden föreslår att man här i stället utvecklar mätare som totalt mäter upp fastighets-
policyns årliga/långsiktiga effektfullhet.  

 STYRELSENS SVAR: Styrelsen har strävat efter att föra fastigheterna till försäljning, men som nämnden konstaterar är proces-
serna för detta utdragna. Framsteg har dock skett. Vidare gör tjänstemän kontinuerliga värderingar av helhetsanvändningen för 
fastigheterna på lång sikt och detta har också gåtts igenom tillsammans med styrelsen.

 KOMMENTAR: 

15) Helhetsresultatet för år 2017 bör anses vara mycket gott och förbättringen av totalekono-miska konkurrenskraft med tanke på 
den planerade landskaps- och vårdreformen har under år 2017 har uppenbart varit den bästa bland centralsjukhusen. Via gemen-
samma insatser har man uppnått betydande kostnadsinbesparingar utan riskerandet av kundbelåtenheten och andra elementära 
VCS-funktioner.

 STYRELSENS SVAR:  Styrelsen är också mycket nöjd med 2017 års helhetsresultat men har också varit tvungen att fästa uppmärk-
samhet vid personalens ork och har med anledning av detta varit tvungen att göra vissa korrigeringar i personalresurseringen. 
Styrelsen framhåller dock att inbesparingsmålet enligt VCS 2025 fortfarande existerar och för detta görs ett fortsatt arbete.

 KOMMENTAR: Nämnden noterar i denna berättelse att VSVD nu i komparativa helhetsekonomiska jämförelser placerar sig 
runtom medelvärdet för sjukvårdsdistrikten. Den stora risken och hotbilden utgörs av den generella tillväxten av köpservi-
cetjänster, detta speciellt gällande befolkningen inom distriktets norra region.  
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BILAGA 2. KUND- OCH PATIENTBEDÖMNINGAR , ANNAN FEEDBACK 2018 FRÅN OLIKA KÄLLOR  
( VCS WWW/INTRANET, FACEBOOK ) Nedan några axplock den nya VCS-feedbacksidan 58

• Blev väldigt överraskad av den vänlighet och respekt persona-
len visade mig på alla dom instanser på sjukhuset jag besökte. 

• Haluan lähettää ruusuja päivystykseen ja etenkin sairaanhoi-
donneuvonnan puhelinpalve-luun. Henkilöt ovat siellä tosi 
ammattitaitoisia ja kysymyksiin saa luotettavia vastauksia. 
Iso kiitos, että ylläpidätte neuvontapalvelua ja ammattitaitois-
ta henkilökuntaa siellä. AKUTEN  

• Erityiskiitokset Külliki Strandvall empaattisuudesta ja potila-
an arvostamisesta sekä riittävän ajan antamisesta tilanteen 
ja jatkohoidon selvittelystä, jossa myös potilasta kuunneltiin. 
Kiitokset myös ensiavun Teemulle ennakoivasta hoitoajat-
telusta mahdollisten riskien välttämiseksi.  AKUTEN

• Kiitos, kiitos, kiitos mahtaville lääkäreille ja hoitajille laste-
nosastolla A9 ja lasten kotisairaalan hoitajille. Saimme niin 
huippua ja ymmärtävää hoitoa poikamme lyhyellä osasto-
visiitillä. Poikaa kohdeltiin iänmukaisella tavalla ja hänen 
pelkonsa huomioitiin erinomaisesti. Hoitajilla oli aikaa jutella 
huolestuneiden vanhempien kanssa. Lasten kotisairaanhoi-
don henkilökunta oli tosi mukavaa ja ammattitaitoista. Jäi 
hyvä mieli heidän käynneistään. BARNAVDELNINGEN

• Suuret kiitoksen vastasyntyneiden teho-osaston henkilökun-
nalle meidän tytön hyvästä hoidosta ja vastasynnyttäneen äi-
din huomioimisesta! Erityiskiitos Mariela-nimiselle hoitajalle, 
jonka kanssa vietimme ison osan ajasta! Kurjassa tilanteessa 
luotettava ilmapiiri ja sydämelliset hoitajat tekivät ajasta 
mahdollisimman mukavan! BARNAVDELNINGEN

• Olitte huumorintajuinen ja ihana henkilökunta. ISO KIITOS! 
DAGENHETEN

• Personalen kunde svenska, till och med dialekt. DAGENHETEN

• Sydämeni hoito oli alusta lähtien johdonmukaista, tutkitti-
in ja sitten tehtiin kokonais-valtainen, erinomainen hoito. 
DAGENHETEN

• Kompetent personal. Berättade åt mig vad som gjordes.  
DAGENHETEN

• Stort tack till sjukskötaren, studerande, kardiologen och anes-
tesiläkaren från kardioversionspatienten. DAGENHETEN

• Förstklassig service på eget modersmål. Mycket pedagogisk 
och serviceinriktad, samtidigt professionell personal.  
DAGKIRURGI

• Hyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Turvallinen olo koko 
hoitoprosessin ajan :) DAGKIRURGI 

• Olin päiväkirurgisessa toimenpiteessä 10.10.2018 ja sain 
hyvää hoitoa, henkilökunta oli mahtavaa ja asiansa osaavaa 
ja selvitettiin, mitä tehdään ja milloin. Hoidon jatko myös 
selvitettiin, kiitos siitä. DAGKIRURGI

• Personalen på förlossningen A4 samt vid BB-avd. B4 skall ha 
en stor eloge för det fina och värdefulla arbete Ni gör i sam-
band med att ett barn föds till världen! Kände mig så trygg i 
era händer och det fina bemötandet som jag fick i samband 
med födseln av vår dotter. Vill speciellt tacka bm Helena Pel-
las och bm Ritva Saari som var med vid själva förlossningen. 
Barnmors-korna och barnskötarna vid BB-avd. som skötte om 
oss så bra skall också ha ett stort tack. Att en doula var med 
vid förlossningen beaktades väl av personalen.  
FÖRLOSSNINGS- OCH GYNEKOLOGISKA AVDELNINGEN A4

• Iso kiitos synnytysosastolle ja erityisesti kätilölle Anna Huri-
nille, joka teki pelkoasiakkaan ensimmäisestä synnytyksestä 
niin hyvän kokemuksen kun se tilanteeseen nähden pystyi 
olemaan (kiireellinen sektio).  
FÖRLOSSNINGS- OCH GYNEKOLOGISKA AVDELNINGEN A4

• Saamani hoito oli erittäin hyvää, suosittelen teitä aivan var-
masti! En löydä parannettavaa, kaikki oli täydellistä. Hyvää 
jatkoa teille kaikille ja jaksamista :) HJÄRTAVDELNINGEN

• Mycket vänlig och sakkunnig personal HJÄRTAVDELNINGEN

• Endokrinolog Otto Knutar är mycket förtroendeingivande 
och duktig läkare och hans sköterska också. Även diabetes-
sköterskan är trevlig, hjälpsam och gör överlag ett bra jobb. 
INREMEDICINSKA POLIKLINIKEN

• Absolut inget att klaga på. Fick jättebra vård och undersök-
ningar. Personalen helt huippu! JOURAVDELNINGEN

• Päivystysosaston hoitajat ihania, samoin oli akuutissa kiire-
estä huolimatta. Myös lääkärit empaattisia. JOURAVDELNINGEN

58 Se närmare https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/sjukhusguiden/meista-sanottua---asiakaspalautteita-kootusti/
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• Helt underbara allihop! KIRURGISKA AVDELNINGEN T2

• Todella kivaa ja miellyttävää henkilökuntaa joka osa-alueella 
mikä vain hoitooni ja olemiseeni täällä liittyi! Hoito on alansa 
huippua. KIRURGISKA AVDELNINGEN T2

• Kia på T2 vill dottern och jag ge ett extra tack till! Hon gjorde 
att vistelsen 12 - 14.10.2018, blev fin trots allt. Pigg, glad och 
hjälpsam! KIRURGISKA AVDELNINGEN T2 

•  Erityisen merkillepantavaa oli kaikkien - ei pelkästään 
hoitohenkilökunnan - vaan jokaisen ystävällinen suhtautu-
minen. Täällä tuntuu olevan hyvä meininki kaikkien kesken, 
hymyillään ja tervehditään aina kun ohi kuljetaan. Ensikerta-
laiselle jäi erittäin hyvä maku tästä paikasta!  
KIRURGISKA POLIKLINIKEN 

• Doktor Kimmo Kulppi är en bra läkare vad gäller patientbe-
mötande och kirurgiskt utförande. Jag fick genast förtroende 
för honom. KIRURGISKA POLIKLINIKEN

• Ni har ett bemötande av världsklass!! En alldeles underbar 
personal, en fin vårdkultur. När en mänska drabbas av cancer 
är det hela familjen och anhöriga som drabbas. Vi är så 
otroligt tacksamma över den omsorg och den lätt tillgängliga 
servicen man får hos er. 100 kilometers avstånd till vården 
har ingen betydelse då servicen är av världsklass.  
ONKOLOGISKA POLIKLINIKEN

• Henkilökunta on parasta mahdollista! Älkää päästäkö hoitajia 
pois. ONKOLOGISKA POLIKLINIKEN

• Erikoiskiitos tosi hyville lääkäreille Heidille ja Johanille!  
POLIKLINIKEN FÖR LUNGSJUKDOMAR OCH NEUROLOGI

• Servicen och vården på Lungpolikliniken är mycket bra och 
jag känner att jag alltid får hjälp när jag behöver, även i akuta 
tillfällen. Känner mig trygg i min vård på Lungpolikliniken. ! 
POLIKLINIKEN FÖR LUNGSJUKDOMAR OCH NEUROLOGI

FEEDBACK FRÅN VCS-INTRANET/FACEBOOK 
2018/2019/ ESAIRAALADATABASEN –  NOTERAT 
OCH SAGT OM OSS:
 
1. INTERN & EXTERN FEEDBACK, BERÖR ORGANISATION 
OCH FEEDBACK OM INTERNT SAMARBETE: ”DAGENS-ROS”-AX-
PLOCK 2018-2019

• Fortsatta problem med patientuppgifter i personalens arbets-
kläder som skickas till tvätteriet. (INTRANET 4/2019)

• En stor ros till vår tekniska personal som snabbt och effektivt 
"fixade" vattenläckaget och rivning av vattenskadat mellantak 
utanför Kirurgiska polikliniken/Kafeterian. (INTRANET 2/ 
2019)

• NATTENS ros vill jag ge personalen på akuten natten till 
onsdagen 5.12.2018. Tack för god vård i ett jobbigt läge!! 
(INTRANET 12/2018)

• Dagens ros går till fastighetsservicen för snabba ryck. (INTRA-
NET 2/2018)

• Dagens Ros till den kvinnliga läkare, som hjälpte mig på sim-
hallen, 6.4 när jag fick en sjukdomsattack. Skulle gärna tacka 
dig personligen. Mvh, L.V. (INTRANET 6/2019)

• MEISTÄ SANOTTUA T3: Kiitokset leikanneelle kirurgi  XX:lle 
sekä koko tiimille! (INTRANET 3/2018)

• SAGT OM OSS Psykiatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning 
5: Vänlig och yrkeskunnig personal! (INTRANET 2/2018)

• SAGT OM OSS  T3:  Stort tack till op. läkare X.X. (INTRANET 
2/2018)

• SAGT OM OSS Dagkirurgin: Hela teamet på dagkirurgi är helt 
underbara, ”supergäng”  (INTRANET 1/2018) 
 
-----------------

eSairaaladatabasen 2018:
• Kärt / Päiväkirurginen toimenpide(6/2018)  

Kiitos aivan erinomaisesta huolenpidosta sairaalan henkilök-
unnalle päiväkirurgisen toimenpiteen aikana. Aulaemäntä 
huolehti röntgenin löytymisestä ja hoitajat varmistivat 
mennen-tullen, että kaikki on hyvin niin ennen toimenpi-
dettä kuin sen jälkeen. Ja kirurgi kävi jututtamassa niin kuin 
pitikin. Lämmin kiitos vielä! 
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BILAGA 3.  Revisionsnämnden 19.9.2017 § 6, bilaga /1 

 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSPLAN OCH  -PRINCIPER FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN 
 2017-2020, INKLUSIVE ETT SPECIFIKT UTVÄRDERINSGSPROGRAM FÖR ÅR 2017 

1. REVISIONSNÄMNDENS UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER 

Revisionsnämnden är fullmäktiges arbetsorgan, vars uppgift är att bedöma om fullmäktiges vilja och fastställda mål har förverkli-
gats till den grad att den politiska styrningen anses fungera. Revisionsnämnden kan framföra tolkningar om verksamhetens ända-
målsenlighet på basen av sina enhets- och fältbesök, intervjuer med ansvarspersoner, kundförfrågningar och komparativ nationell 
benchmarking.

Om revisionsnämndens lagstadgade centrala uppgifter har stadgats i KomL 14 kapitel, VSVD:s förvaltningsstadga och i anvisningen för 
intern kontroll och god ledning och förvaltning.

Enligt KomL 122 § skall revisionsnämnden: 

1)  bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om,
2)  bedöma hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i samkommunen/-koncernen och hur 

verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt,
3)  bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, 

om samkommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning,
4)  se till att granskningen av samkommunen och dess dottersammanslutningar samordnas,
5)  övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige,
6)  för styrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltnings-stadgan samt till budget för utvärde-

ringen och granskningen.

Enligt KomL 125 § bereder nämnden revisorernas berättelse till fullmäktige enligt nedan: 

Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. 
Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i frå-
ga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (redovisningsskyldig). Om samkommunens förvaltning 
och ekonomi har skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet/åsamkad skada ej är ringa, ska det i revisionsberättel-
sen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkning kan inte riktas mot fullmäktige.  Revisions-
nämnden inhämtar en förklaring av den som saken gäller samt styrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen. 
Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den 
föranleder. När fullmäktige godkänner bokslutet ska fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

2. UTVÄRDERINGENS PRECISERING

Utvärderingar utförs på olika sätt beroende på sammanhang och syfte. Utvärdering är en  systematisk undersökning av en aktivitets 
värde och betydelse, en värdering av aktiviteten utifrån organiserat arbetsätt. Avsikten med en utvärdering att ta reda på om en insatt 
och genomförd åtgärd gör någon skillnad och hur nyttig och effektivt slutresultat det ger.

Revisionsnämndens systematiska utvärdering producerar information till fullmäktige om hur man nått målsättningarna eller om 
verksamheten och resultaten har tangerat målsättningarna. Utvärderingen strävar till att minska osäkerhet, förbättra verksamhetens 
effektfullhet och beslutsfattande, stöda förändringsprocesser och stimulera till förbättring av resultat.  Utvärderingens avsikt är att 
objektivt och kritiskt analysera vidtagna eller planerade åtgärder, deras verkställighet och effektivitet i relation till fastställda mål. 

VSVD:s framgångsrika verksamhet förutsätter producerar sina prestationer maximalt ekonomiskt, produktivt och effektfullt. Man 
kan skilja på två frågeställningar: 

1) Gör man saker och ting rätt? (ekonomiska och produktiva aspekten)
2) Gör man rätta saker? (effektfullheten för kunder och samhället)

  
Effektfullheten mäter relationen mellan producerade tjänster och patienternas/kundernas behov. Med effektfullhet avses servicepro-
cessernas förmåga att skapa önskade verkningar gällande t.ex. patienternas hälsotillstånd eller kommunkundernas belåtenhet med 
den årliga köpservicen. 
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Bild 1. Om relationen mellan anvarsområdenas (serviceområdena och de redovisningsskyldiga organen/tjänsteinnehavarna) självut-
värdering / interna kontroll och revisionsnämndens utvärderingsarbete (källa: Hakulinen  m.fl. 2005): 

 

3. UTVÄRDERINGSARBETETS UTFÖRANDE OCH TYNGDPUNKTER

Utvärderingsfunktionens primära mål är att:

1) producera information om utfallet/utfallsgraden av de målsättningar fullmäktige fastställt och 
2) systematiskt förädla väsentlig information vidare för att stöda fullmäktiges strategiska styrning och indikera möjliga korrige-

ringbehov 

Klassiska utvärderingsområden:

• Måluppfyllelse, effekter
• Insatta resurser (personal, ekonomi, kompetens)
• Yttre och inre förutsättningar
• Möjliga handlingsalternativ
• Problemformulering, målen
• Verksamhetens inriktning
• Styrkor och svagheter
• Attityder och värderingar
• Genomförande

Revisionsnämnden preciserar sitt utvärderingsarbete via sina årliga utvärderingsprogram, som  innefattar olika valda utvärderings-
områden/-objekt och tidsmässiga datum för revisionsnämndens möten. Målet är att VSVD:s verksamhet till centrala delar utvärderas 
under fastställd utvärderingsperiod. En kontinuerlig riskbedömning och omvärldsförändringar kan förorsaka justeringar i planen. 
De av fullmäktige fastställda årliga målsättningarna utvärderas separat varje år. Om fullmäktige önskar att något projekt upptas som 
utvärderingsobjekt, så bör målet definieras som ett årsmål.  

4. UTVÄRDERINGSMETODEN

Utvärderingen utförs som multifasetterad utvärdering, som betyder hörande av de parter som förverkligar och genomför servicetjäns-
terna och de parter som brukar servicetjänsterna: t.ex. VSVD:s förtroendevalda, förmän och personal, sakkunniga och patienter samt 
representanter för den regionala hälsovården. Utvärderingen sker främst via intervjuer, enhetsbesök och ömsedig dialog, skriftliga 
enkäter mm. Vid utvärderingen används både kvantitativa och kvalitativa kriterier.

I syfte att förbättra och fördjupa utvärderingssessionernas effektfullhet maximeras användningen av jämförelsematerial både på 
förhand och i efterhand (t.ex. nationella databaser, sjukvårdsdistrikt- och ERVA-områdesvisa analyser, kvalitetsauditeringar, VSVD:s 
egen trenduppföljning i tid gällande verksamhetens nyckeltal och VCS 2025 programmets stegvisa utfallsresultat). 

Revisionsnämnden

Helhets- och effekt-
fullhetsutvärderingen

Benchmarking och 
Kundresponsen

Självutväderingen

Strategierna

Servicemålen

Handlingssätt och principer

Ansvars- och serviceområdena
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5. UTVÄRDERINGENS OCH REVISIONENS SAMORDNING

För maximal effektivering av utvärderingen och revisionen så samarbetar revisionsnämnden, externa revisor/revisionssamfundet och 
internrevisionen interaktivt årligen för att samordna sina respektive uppgifter.

Samordningen sker i praktiken på planerings- och uppföljningsmöten, där revisionsnämndens ordförande, revisionssamfundets an-
svariga OFGR-revisor och sjukvårdsdistriktets operativa ledning kommer överens om arbetsfördelningen. 
 

6. UTVÄRDERINGSPLAN FÖR ÅREN 2017-2020

Utvärderingsår

UTVÄRDERINGSOMRÅDE UTVÄRDERINGSOBJEKT 2017 2018 2019 2020

Hela VSVD

VCS 2025 målen: effektivitet, ekonomi, investeringar 
och utrymmesoptimering 2017 2020

ERVA-samarbetsmekanismerna 2017

Vård- och landskapsreformens framskridande 2018

Riskhanteringen - interna kontrollen 2018 2020

Prestations- och resursbalansen 2019

Kvalitetsarbetet SHQS; mätare + nyckeltal 2017 2019

SOTE-förenligheten 2017 2020

Personaltillgången/-balansen 2018 2020

LEAN och processarbetet, förnyelseförmågan 2018

Säkerhetsarbetet (patient- och miljörelaterat) 2019

Medicinska tjänster 
(Årtal med fetstil betyder en fördjupad helhetsutvär-
dering av ansvarsområde /  serviceområden)

Operativa ansvarsområdet 59 2017 2018 2019 2020

Medicinska ansvarsområdet  60 2017 2018 2019 2020

Ansvarsområdet för barn 61 2017 2018 2019 2020

Psykiatriska ansvarsområdet  62 2019

Köpservicetjänsternas utveckling 2017 2020

Serviceområden/ stödtjänster

ICT-verksamheten, -teknologin  2018 2020

Vårdlogistiken (patientens vårdprocess) 2019

Serviceområdesvis genomgång av måluppfyllelsen 
(2-3 områden per år) 2017 2018 2019 2020

Kundbelåtenhet
(patienter/kommuner/ komparativa jämförelser Kundfeedbacken, patientombudsmannaverk-samhe-

ten, trendenkäter och komparativ nationell data 2017 2018 2019 2020

59 ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENA utvärderas årligen i övergripande form, men uppdelas även årligen på specifika områden, genomborrande processer som 
preciseras i aktuell årsplan, t.ex. medicinska specialiteter.
60 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
61 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
62 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver
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7.  MÖTESPROGRAM FÖR REVISIONSNÄMNDEN UNDER PERIODEN 2018 

Som revisionsnämndens mötesdagar/mötesobjekt föreslås primärt följande dagar, tidpunkten kl 17.00 preliminärt, om ej övrigt fast-
slås). Mötesutrymme primärt T1 mötesutrymmet. 

HÖSTPERIODEN 2018: 
     
11.9.2017        1. DISTRIKTSDIREKTÖRENS OCH CHEFSÖVERLÄKARENS ÖVERSIKT AV SOTE-LÄGET OCH PRODUKTIONEN MM.   

 UNDER 1-8.2018 
 2. BYTE AV ANSVARIG OFGR-REVISOR FÖR REVISIONSÅRET 2018
 3. REVISIONSNÄMNDENS ARBETS- OCH MÖTESPROGRAM 2018-2019 
                     
18.10.2018      1. OPERATIVA ANSVARSOMRÅDETS MÅL OCH VERKSAMHET 2018
                        2. AKTUELL KOMPARATIV ANALYS AV VERKSAMHETSDATA
 3. BDO AUDIATORS ARBETSPROGRAM FÖR REVISIONSÅRET 2018                   
 4. REVISIONSNÄMNDENS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2019
                  
21.11.2018      1. ICT-VERKSAMHETEN /- TEKNOLOGIN I SAMBAND MED PRODUKTIVITETSSTYRNINGEN OCH UTVECKLINGEN AV   

 VÅRDLOGISTIKEN (PATIENTENS VÅRDPROCESS) - UTVÄRDERING AV DIGITALERINGEN
 2. SÄKERHETSARBETET - HAI PRO MM. I NATIONELL JÄMFÖRELSE
 3. OFGR-REVISORNS MELLANRAPPORT

13.12.2018 1. UPPFÖLJNING AV PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDETS SITUATION – FÖRBÄTTRING AV RESURSLÄGET FRÅN  
 HÖSTEN 2017

 2. SERVICEOMRÅDENA FÖR FÖRSÖRJING OCH FÖRVALTNING – GENOMFÖRANDET /  EFFEKTERNA AV BOLAGISE-  
 RINGEN AV VISSA TJÄNSTER 

 3. ANBUDSBEGÄRAN GÄLLANDE UPPHANDLING AV REVISION 2019-2020
 

VÅRPERIODEN 2019:

17.1.2019 1. SERVICEOMRÅDESVISA VERKSAMHETSANALYSER: AKUTVÅRDEN OCH BÄDDAVDELNINGARNA 
 2. SÄKERHETSARBETET OCH INTERNA REVISIONEN UNDER ÅR 2018
 3. UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2018 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH UPPLÄGGNING 
 4. FASTSTÄLLANDE AV NÄMNDENS MÖTESDATUM FÖR VÅREN 2019
 
21.2.2019 BOKSLUTET 2018: EN ÖVERGRIPANDE REDOGÖRELSE AV EKONOMIN, MÅLSÄTTNINGARNA OCH ANSVARS- OCH 

SERVICEOMRÅDENAS NYCKELRESULTAT FÖR ÅR 2018 

21.3.2019        1. OPTION FÖR TILLÄGGSINFORMATION FRÅN REDOVISNINGS-SKYLDIGA PÅ BASEN AV BOKSLUTET 2018 
 2. PRELIMINÄR GENOMGÅNG AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2018   

25.4.2019        1. FORTSATT BEHANDLING / GODKÄNNADE AV UTVÄRDERINGS-BERÄTTELSEN 2018
 2. ANALYS AV NATIONELL JÄMFÖRELSESTATISTIK 2018 OCH OLIKA MÄTARE FÖR PATIENTTILLFREDSSTÄLLELSEN 
 3. OFGR-REVISORNS RAPPORTERING OCH BEHANDLINGEN AV REVISIONSBERÄTTELSEN 2018

15.5.2019        OPTION FÖR FORTSATT BEHANDLING AV UTVÄRDERINGS- ELLER REVISIONSBERÄTTELSEN    



Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa centralsjukhus
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tel  06 213 1111
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