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Resolution 
 

Aktuellt från serviceområdet för akutvård 

Saija Seppelin, överskötare för serviceområdet för akutvård 

Överskötare Saija Seppelin redogjorde för verksamheten inom serviceområdet för akutvård med 

hjälp av statistik över anställda och patienter samt för serviceområdets aktuella utvecklingspla-

ner bl.a. om det samarbete som bedrivs enheter emellan. Dessutom förde man en diskussion om 

akuten och den publicitet som den fått. 

 

Vad betyder god service?  

Grupparbete 

Rådmedlemmarna dryftade vad de förstår med att Vasa centralsjukhus har en god service och 

erbjuder den bästa kundupplevelsen. 

 

1. Vad betyder god service? 

 

En bra vård och ett bra bemötande  

 Ständigt ett bra och vänligt bemötande 

o på eget modersmål 

o vårdpersonalen är närvarande 

o sakkunnig, lyssnar på patienten och svarar på frågor. 

 Personlig betjäning, inte per telefon  

 När en patient anländer till mottagningen så förhåller sig patienten till besöket på 

allvar och har investerat i besöket. Då ställer patienten sin förhoppning till att också 

motparten ska vara förberedd.  

 Att klienten jämt får samma frågor.  

 God omvårdnad, kort väntetid 

 Förtroendefull kontakt med vårdpersonalen. 

 Personalen inte pratar över huvudet på patienten om patienten inte själv förmår 

kommunicera 

 

Helhetsbetoning 

 En god vårdupplevelse ska inte vara bunden till enskilda personer utan genomsyra 

hela verksamheten. 

 Patienten ses som en helhet.  

 Man förmår se utöver det egna specialområdet och se patientens orsak till besöket. 

Vården känns mycket uteslutande, man utesluter en mängd orsaker inom det egna 

specialområdet och om ingen orsak hittas så lämnas patienten åt sitt eget öde, vilket 

är fel. Man måste fortsätta undersöka om symtomen fortgår. 

 Man får den hjälp som man kommer till sjukhuset för att få. Om sjukdomen inte kan 

botas så ska symtomen behandlas bra.  

 Patientens rädsla tas i beaktande. 

 



Ärendesida 3(4) 

 

Organ   Sammanträdesdag  

Klientrådet  10.2.2020 

 

 

Upplysning 

 Patientens egna kunskaper ses inte som ett hot utan är öppen för diskussion. 

 Klienten ska inte vara osäker på sin vård. Personalen bör vara lyhörd för patienten 

för att veta om patienten behöver kontakt och diskussion. 

o Information om hur vårdprocessen fortskrider, tidtabell och hur kommuni-

kationen sker under den tiden.  

o Klienten tas i beaktande när hon väntar.  

o När patienten utskrivs ska hon veta vart hon ska ta kontakt. Man ger t.ex. ett 

telefonnummer som patienten kan ringa vid behov om patienten får problem. 

Inom vilken tidsram och i vilka frågor kan man ta kontakt med avdelningen. 

Patienten får inte få en känsla av att hon är till besvär om hon tar kontakt.  

o Flexiblare telefontider. 

o Informationen löper mellan primärvården och specialsjukvården.  

 Vårdpersonalen och läkarna kan också visa sin villrådighet. Det vill säga att man er-

känner om man inte kan eller vet, men lovar att ta reda på och återkomma nästa 

vecka osv. Vi vill alla uppnå samma mål.  

 De anhörigas/närståendes oro tas på allvar och hålls informerade på överenskommet 

sätt. 

 

 

2. Vad betyder ”den bästa kundupplevelsen” för dig vid Vasa centralsjukhus? 

 En upplevelse som man minns länge. 

 Ett professionellt och empatiskt möte där en läkare på akuten gör en avgörande be-

dömning som kan rädda en patients liv. 

 Läkaren gjorde en bedömning av patientens tillstånd, lyssnade på de anhöriga och 

sammanställde informationen med hjälp av sin egen kunskap, gjorde en riskbedöm-

ning, agerade enligt riktlinjerna, kommunicerade hela tiden med anhöriga och in-

formerade om fortsättningen. 

 En bra kundupplevelse är att vården fungerar och att patienten får rätt vård (noll fel) 

inom en rimlig tid. 

 När man blir hörd och sedd. 

 Jag är en människa och inte en diagnos. 

 Läkarna ger tid att förklara och väljer förståeliga ord. 

 Att det ges en så positiv bild av åkomman och tillfriskningsmöjligheterna som möj-

ligt. Personalen ger hopp! 

 En känsla av att man tas omhand på bästa sätt – attityd att personalen bryr sig! 

 En känsla av att man kan lita på personalen. 

 Empati 

 En bra service skapar en god cirkel där bra saker förstärks. En bra spiral skapar en 

tillit till sjukhuset och gör att patienten inte söker sig någon annanstans för vård. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts nya strategi och aktuella frågor 

Marina Kinnunen, sjukvårdsdistriktets direktör 

Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen berättade om sjukvårdsdistriktets nyligen upp-

daterade strategi VCS 2025. Strategin kommer att implementeras av personalen och målet är att 
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respektive anställd ska se sig själv i de olika strategiska delområdena. Kinnunen ville att även 

rådet ska ta del i implementeringen av strategin och frågade hur rådet vill medverka i imple-

menteringen. 

 

Kinnunen redogjorde för Västkustens strategi som är en gemensam strategi för de tre sjukhusen 

i specialupptagningsområdet. Hon redogjorde för den nationella social- och hälsovårdsreformen 

samt beredningen av Österbottens välfärdssamkommun. Klientrådet ställde sin förhoppning till 

att man i vården ska komma ifrån silotänkandet och att klienten ska ses som en helhet med be-

hov som måste åtgärdas. Enligt Kinnunen är det här också en orsak till varför man nu avser 

grunda en välfärdssamkommun. 

  

Dessutom berättade Marina Kinnunen att man grundat ett utvecklingscenter för patient- och 

klientsäkerhet i Vasa. Byggnationen av H-huset framskrider planenligt. Arbetet med det region-

ala patientdatasystemet, där alla patientuppgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården ska 

samlas under ett och samma tak, är ett stort och flerårigt projekt.  

  

 

  

 

 

 

 


