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Resolution 
 

Chefsöverläkaren presenterar sig 

Aktuella ärenden 

Diskussion om resolutionen från mötet 21.3.2018  

Vasa centralsjukhus nya chefsöverläkare Reijo Autio berättade om sig själv och sin bakgrund. 

Han arbetade som överläkare vid röntgen innan han blev chefsöverläkare 20.2.2018.  

Bland de aktuella ärendena lyfte han fram att samarbetet fördjupas bland annat i arbetet med 

mentala störningar och rusmedelsproblem samt mellan diabetesvården, primärvården och den 

specialiserade sjukvården. Samarbetet underlättas av de nya utrymmena i det i sinom tid färdig-

ställda H-huset. Planeringen av H-huset sysselsätter många av sjukhusets arbetstagare, som ut-

för planeringsarbete vid sidan av sina egna arbetsuppgifter. Autio förtäljde även att ett regionalt 

införskaffande av ett nytt klient- och patientdatasystem är på gång, möjligtvis går systemet att ta 

i bruk inom två till tre år. Det som för tillfället är utmanande är att hitta kunniga både på vård- 

och på läkarsidan. 

Rådmedlemmarna funderade hur arbetstagare kunde lockas hit. Hur kunde sjukhuset locka som 

arbetsplats? Ett förslag var att erbjuda daghemsservice för de anställdas barn. Eftersom Vasa 

centralsjukhus är beläget i Vasa, borde även staden Vasa som ställe vara lockande. Rådmed-

lemmarna reflekterade även över varför det inte utbildas fler läkare i Finland, speciellt då bris-

ten på kunniga inom vissa specialiteter är landsomfattande. Vilken insats kunde vi göra här för 

att öka mängden läkare som utbildas i Finland?  

På mötet diskuterades resolutionen från 21.3.2018. 

 

Parkerings- och trafikarrangemangen på sjukhusområdet  

Tekniska direktören Ulf Stenbacka berättade om parkerings- och trafikarrangemangen på sjuk-

husområdet under tiden det nya H-huset byggs, han berättade även om hur man planerat bygga 

vägarna på sjukhusområdet. På området byggs 30000 kvadratmeter och en del av parkerings-

platserna försvinner till förmån för den stora byggarbetsplatsen. Under byggskedet måste man 

gå runt parkeringshuset för att komma till huvudbyggnaden. Med tanke på framtiden kommer 

parkeringshuset också att höjas med två våningar för att öka mängden parkeringsplatser. I när-

heten av huvudingången på sjukhusområdet finns ett antal parkeringsplatser som enligt Sten-

backa planeras bli avgiftsbelagda. 
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Rådet diskuterade om att parkeringsbehovet kommer att öka i framtiden i takt med att flera ak-

törer kommer till sjukhusområdet. Parkeringen medför två utmaningar, byggnadsskedet och det 

framtida behovet, som borde kunna förutspås. Eftersom det är fråga om ett sjukhus där kunder-

na är sjuka människor, varav många inte är kapabla att gå längre sträckor. De borde kunna par-

kera nära medan de som är i bättre skick samt personalen borde parkera på områden längre 

bort. 

 

• De klienter som klarar av att röra sig borde lockas att köra sin bil längre bort. Tydliga 

skyltar som visar hur de ska köra dit. En passage till sjukhuset kunde vara täckt, tydligt skyltad 

och skyddad.  

• Rådet anser att ett problem är att personalen parkerar sina bilar nära ingångarna. Per-

sonalen borde tänka på klienterna. Personalen kunde hänvisas till ett eget parkeringsområde 

längre bort, där parkering skulle berättigas med exempelvis ett klistermärke i fönstret. 

• Rådet motsätter sig avgiftsbelagda parkeringsplatser eftersom klienten oftast inte vet 

hur länge sjukhusbesöket dröjer. Åtminstone majoriteten av parkeringsplatserna ska vara av-

giftsfria. 

• Eftersom det finns begränsat med utrymme på området föreslår rådet underjordisk par-

kering. 

 

Förslag som kommit till rådet 

Via webbsidan får klientrådet idéer och förslag på ärenden som allmänheten önskar att rådet tar 

upp. 

 

1. ”Voisiko asiakasraati mahdollisesti lähestyä Vaasan paikallisliikennettä sen johdosta, 

että linja 3 ei enää kulje keskussairaalan kautta kuten ennen? Kyllä sairaalaan pitäisi 

päästä julkisilla kulkuneuvoilla.” 

 

Tekniska direktören Ulf Stenbacka har kontaktat Wasa Citybus som har hand om lokaltrafiken i 

Vasa om detta. I ärendet kunde konstateras att rutten för linje 3 har ändrats eftersom den förra 

rutten gjorde det svårt att hålla tidtabellen. Från Västervik åker ingen direktlinje till sjukhuset. 

Vid bussbyte kommer man till sjukhuset med linjerna 7, 8, 9 och 11.  

 

Stenbacka berättade att det även finns servicebussar som går att beställa. Vid behov kör de från 

dörr till dörr och avgiften är den samma som i lokaltrafiksbussarna. 

 

 Rådet konstaterade att det borde informeras bättre om servicebussarna så att klienterna 

kunde utnyttja dem. Rådet bestämde att framföra en önskan till lokaltrafiken om att linje 

3 skulle åka via sjukhuset. 

 

2. ”Om man nu äntligen får sin epikris på svenska varför ska den först fås på finska är, 

det inte dubbelt jobb som kostar extra? Där kanske man kunde spara en slant?” 
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Förvaltningsdirektör Olle Gulls svar på frågan är att då den svenska versionen är en översätt-

ning av den finska, finns den finska versionen hur som helst redan. Därför är postningen den 

enda tilläggskostnaden för sjukhuset. På detta vis får klienten åtminstone den finska versionen 

snabbare. Kostnaden är liten, men nyttan för klienten kan vara stor. 

 

• Rådet konstaterade att klienten alltid borde informeras om en översättning skickas till 

hen senare, trots att hen först skulle få texten på ”fel språk”. Då kunde man bifoga ett 

meddelande om att översättningen är på kommande. 

 

3. ”Kilpirauhashoitajaa kaivataan kovasti, onko sairaalalle intressejä tuottaa tällaista 

palvelua.” 

 

Överskötare Lisa Sundman: På endokrinologiska mottagningen finns en skötare som har hand 

om två läkarmottagningar. Hen informerar och handleder patienterna vid behov. Man strävar 

efter att få fler närvårdare till polikliniken, dessa kunde ansvara för indirekt vårdarbete. På så 

vis kunde sjukskötarna få mer tid för att handleda patienter. 

 

 Rådet anser att det borde finnas en sköldkörtelskötare på samma sätt som exempelvis 

diabetesskötare. 

 

4. ”Hej. Har ätit thyroxin medicin sedan 2013 men har fortfarande symptom kvar som att 

jag fryser och torrt hår hud och hård i magen. Önskar att läkarna kunde fråga hur vi 

som patienter mår och inte bara titta på labb prover. Är bara knappt 38 år och borde 

kunna få bättre. Blir man inte bättre på thyroxin borde man få prova på liothyronin 

istället.” 

 

 Konstaterade att rådet inte kan påverka detta. Läkemedlet i fråga torde inte ha försälj-

ningstillstånd i Finland. 

 

5. ”Olka-toimintaa. Tukihenkilö voisi viedä esim. kahville, jos saa lääkäriltä huonoja uuti-

sia koska lääkärillä/hoitajilla ei ole kiireetöntä aikaa.” 

 

Tätt samarbete utförs tillsammans med Vasanejdens Föreningar rf (VNF). VNF har gjort en pro-

jektansökan till STEA och ifall bidrag beviljas, inleds OLKA-verksamhet vid Vasa centralsjukhus 

nästa år. 

 

Klientrådets medlemmar till klientservicegruppen 

För att öka kunddeltagandet i klientservicegruppen har man bestämt sig för att ta in två kund-

deltagare som medlemmar. Redan tidigare valdes Eva-Maria Strömsholm som kunddeltagare 

till den vårdetiska arbetsgruppen.  
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Alla intresserade bland rådets medlemmar fick meddela ifall de är villiga att verka som medlem 

i klientservicegruppen. De frånvarande rådmedlemmarna har 8.6.2018 per e-post meddelats om 

att ifall de är villiga ska intresse anmälas till Sari West senast 12.6.2018. Rådmedlemmarna Eva-

Maria Strömsholm, Petra Bengs, Marika Rautavirta och Sari Paakkonen meddelade att de är 

intresserade av att verka även i klientservicegruppen. Under mötet röstade rådet fram att Petra 

Bengs och Sari Paakkonen väljs in till arbetsgruppen. Omröstningen genomfördes anonymt med 

sedlar och varje närvarande på mötet hade en röst. Rösterna fördelades som följer: Strömsholm 

1, Bengs 4, Paakkonen 2 och Rautavirta 0. Två röstsedlar var blanka. 

 

Poster som berättar om patientens rättigheter och skyldigheter 

Klientrådet har kommenterat postern som berättar om patientens rättigheter och skyldigheter, 

som tidigare varit under beredning. Postern har varit under utveckling och man kom överens 

om att postern ska visas åt rådet innan den trycks. Från rådet kom ännu ett par konstruktiva 

kommentarer som tas i beaktande.  

 

Diskussion, frågor, idéer, information  

 

 Det vore bra om också patienten vet om en skötare som är insatt i patientens vård är 

borta och när hen kommer tillbaka till arbetet. Informationen skulle underlätta på så vis 

att man inte försöker kontakta skötaren ständigt i onödan. Exempelvis om diabetesskö-

taren har en vikarie skulle alla samtal styras till vikarien eller till svara-

ren/telefoncentralen, där man kunde berätta, när diabetesskötaren är på plats.  

 

 Rådets verksamhetsperiod är i nuläget bestämt att sträcka sig till slutet av år 2018. Rådet 

önskar fortsätta med denna sammansättning tills det nya landskapet tar vid.  

 

 


