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Resolution 
 

Aktuella ärenden 

 

Chefsöverskötare Arja Tuomaala redogjorde för aktuella frågor: Finlands nya regering har lovat 

att Vasa centralsjukhus ska beviljas status som ett sjukhus med omfattande jour. Planeringen av 

en välfärdssamkommun för Vasa sjukvårdsdistrikts område fortgår.  

 

Planeringen av Vasa centralsjukhus kundapotek 

Jussi-Pekka Rauha, apotekare, Vasa centralsjukhus sjukhusapotek  

Antti Isotalo, provisor, Vasa centralsjukhus sjukhusapotek 

 

Önskemål har framförts om att det borde finnas ett kundapotek på sjukhusområdet. Även rådet 

har föreslagit detta för några år sedan. Ett apotekstillstånd har ansökts av Säkerhets- och ut-

vecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) för ett apotek beläget på sjukhusområdet. Vasa 

kommer att få ett nytt apotek. Vi inväntar på ett tillståndsbeslut som vunnit laga kraft. I planer-

na av sjukhusets nya H-hus har kundapoteket markerats kraftigt. Verksamheten i kundapoteket 

som planerats att inhysas i sjukhusets lokaliteter ska bedrivas av en privat företagare. Apote-

karen tar med sig sina egna möbler och inventarier samt produkter som finns till salu i apoteket, 

medan sjukhuset reserverar utrymmen för verksamheten. Apoteksverksamheten på sjukhuset 

måste företagsekonomiskt vara lönsam för att affärslokaliteterna ska vara tillräckligt lockande 

för företagare. Klientrådet bads komma med tankar om vad som kunde förväntas av ett öppen-

vårdsapotek på sjukhuset? Klientrådet lyfte fram följande synpunkter: 

 

Öppettider: 

 Kunde vara öppet till åtminstone kl. 18.  

 Sjukhusets apotek kunde vara ett jourhavande apotek (obs. akutens kunder). 

 Öppet även på veckoslut 

 I öppettiderna kunde man beakta de behov som föranleds av den verksamhet som bed-

rivs i H-huset och av de övriga öppettiderna, såsom hur länge poliklinikerna har öppet 

och/eller när avdelningar och polikliniker skickar hem sina kunder. 

 Även sjukhusets personal är kunder hos öppenvårdsapoteket. Det borde kanske kartläg-

gas hur personalen kunde använda sig av apotekets tjänster. Öppettiderna kunde även 

anpassas enligt personalens arbetsskift. Kanske personalen skulle uträtta sina apoteks-

ärenden efter det egna arbetsskiftet.  

 Statistik över t.ex. akuten och sjukhuset om när folk är i rörelse för att man ska få upp-

gifter om när det lönar sig att hålla öppet.  

 Primärvårdskunderna kan skapa en jämnare ström till apoteket än kunderna som besö-

ker den specialiserade sjukvårdens mottagningar som har öppet en kortare tid. Primär-

vårdskunderna söker sig oftare akut till läkare, och hamnar att vänta längre och vill se-

dan få sina mediciner snabbt då de får lämna enheten med ett recept.  

 

Läge: 
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 Det skulle vara behändigt att hämta medicinerna från ett öppenvårdsapotek på sjukhuset 

för att undvika att besöka stadens centrum efter ett sjukhusbesök. 

 De som bor i Sandviksområdet eller i nära anslutning till området skulle använda sig av 

apotekets tjänster med lägre tröskel än de som bor i de övriga stadsdelarna. 

 Vid placeringen av apoteket är det viktigt att tänka på att det finns bra med parkerings-

utrymme i närheten av dörren! 

 Säkerhetsaspekterna måste beaktas i planeringen av apoteket. 

 

Tjänster: 

 Huvudsaken och det viktiga är att man ska kunna få de mediciner på apoteket, vilka har 

ordinerats på sjukhuset, gärna också mera sällsynta mediciner. 

 Kortare väntetider; betalning genast då man hämtar medicinen, så att man inte först 

måste vänta på medicinen och sedan vänta på att få betala.  

 Skilda kassor för kunder med recept och för kunder som köper receptfria mediciner 

 Barnvänligt apotek 

 En språkkunnig och välutbildad personal 

 Närheten till sjukhuset skapar möjligheter att utvidga kompetensen. T.ex. popup-

evenemang och samarbete med sjukhuset och patientföreningar. 

 Det kunde gärna få säljas sådant som inte säljs på alla andra apotek. 

 Kosmetik  

 Hemkörning av läkemedel. 

 

 

 

Planering av kundobservationer på enheter 

Vid sammanträdet fortsatte man planeringen av de frivilliga kundobservationer som kan göras 

på vårdenheter samt förde en diskussion om gemensamma tillvägagångssätt. Fem enheter; dag-

kirurgin, kirurgiska vårdavdelningen A3, fysiatriska avdelningen, avdelning 2 på psykiatrin och 

barnpsykiatriska polikliniken har meddelat att de är intresserade av att delta i den frivilliga 

kundobservationsverksamheten. Respektive enhet ska observeras av 2-3 rådmedlemmar. Råd-

medlemmarna intervjuar inte kunder, men presenterar sig nog som medlemmar av klientrådet 

om kunder vill prata eller diskutera med dem. Rådmedlemmarna är medvetna om att de är 

bundna av tystnadsplikt då det gäller frågor som är förknippade med samtliga kunder, och dess-

sutom undertecknar respektive rådmedlem ett avtal om tystnadsplikt innan de besöker den en-

het som de ska observera. I samband med observationerna bekantar sig rådmedlemmarna med 

de allmänna utrymmena på enheterna och den process som kan iakttas. De kan också ställa frå-

gor till personalen. Observationsbesöken ska genomföras i höst. 

 

 

 


