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nr 3/2020 

Organ:  Klientrådet 

 

Tid:   14.10.2020 kl. 11.30–14.30 

Plats:   Vasa centralsjukhus, Y3, Kärrsnäppa/Teams 

 

Närvarande:  Nylund Mariann  medlem  

 

 

Jaakola Tanja   överskötare 

Mäkinen Sari   patientombudsman/sjukskötare 

Tuomaala Arja   chefsöverskötare 

 

Närvarande 

Teams:   Bengs Petra    medlem 

Heikkilä Antti   medlem  

Paakkonen Sari  medlem  

Rautavirta Marika  medlem  

Sohlberg Roger  medlem  

Strömsholm Eva-Maria medlem  

Wiklund Göran  medlem  

 

 

West Sari   kundbetjäningschef 

 

 

Frånvarande: Kapiala Ulla-Helena  medlem  

Turtonen Heikki  medlem  

 

 

 

Sakkunniga:  Post Juha   förvaltningsdirektör 

Ahlskog Camilla planerare 

Åkers Annika planerare 

Laattala Maikki arkitekt i alliansen Bothnia High 5, Raami 

Arkkitehdit Oy 

Salakari Elina  arkitekt i alliansen Bothnia High 5, Arkki-

tehdit Kontukoski Oy 

Orell Heini Vasa centralsjukhus konstkoordinator, Frei-

zimmer  

 

 

 

Ordförande:  Arja Tuomaala 

Sekreterare:  Sari West 
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Klientrådets resolution, 14.10.2020 

Aktuella ärenden 

Juha Post, förvaltningsdirektör 

 

Juha Post som tjänstgjort som förvaltningsdirektör från och med början av maj berättade om sin 

bakgrund. Han redogjorde även för det aktuella läget gällande välfärdssamkommunen och de på-

gående direktörsvalen samt för det planeringsarbete som anknyter till beslutsfattandet i den nya 

samkommunen. Tanken är att verksamheten i välfärdssamkommunen ska komma igång i början 

av år 2022, och då kommer organisationen att ha cirka 6 000 anställda. De resterande direktö-

rerna väljs i slutet av året och under nästa vår. De övriga anställda övergår till den nya organisat-

ionen som gamla arbetstagare.  

 

Alliansens arkitekter presenterar färgvärlden i H-huset 

Maikki Laattala, arkitekt i alliansen Bothnia High 5, Raami Arkkitehdit Oy 

Elina Salakari, arkitekt i alliansen Bothnia High 5, Arkkitehdit Kontukoski Oy 

 

Arkitekterna Maikki Laattala och Elina Salakari i alliansen Bothnia High 5 berättade att man i 

planeringen av färgvärlden för sjukhusets inredning utgått från sjukhusets ursprungliga färger, 

men som i andan av H-huset går i en mera jordnära nyans. Färgerna används på målade ytor 

samt i golvlaminat o.d. material. Färgerna som använts i planeringen av interiören har tagits fram 

utgående från denna färgskala. I inredningen av H-huset strävar man att uppnå samma känsla 

som på kusten i Österbotten, och de olika våningarna har fått namn som bygger på den lokala na-

turen. Därför används teman som kust, hamn, laguner, strand och hav som utgångspunkt för att 

skapa en naturnära färgstämning. Till exempel våning 00 där huvudentrén är belägen har kopp-

lats samman med hamntemat. Klientrådet ansåg att uppdelningen i olika temaområden är en ut-

märkt idé.  

 

Presentation av och diskussion om sjukhusets konstprogram 

Heini Orell, Vasa centralsjukhus konstkoordinator, Freizimmer 

 

Vasa centralsjukhus konstkoordinator Heini Orell berättade att det finns rikligt med forsknings-

rön som påvisar att konsten har en positiv effekt på människans hälsa. Hon redogjorde för det 

konstprogram som tagits fram för H-huset, hurdan konst har planerats för H-huset och var 

konstverk eventuellt kunde placeras i det nya huset. En styrgrupp har tillsatts för konstarbetet 

med uppgift att fatta beslut om den konst som ska inhysas i H-huset. Avsikten är att konstverks-

helheten ska stöda det inredningstema som valts för H-huset, dvs. Österbottens kust. I placering-

en av konsten kommer man också ge akt på tillgängligheten, och förhoppningen är att den ska 

erbjuda upplevelser även för människor med olika begränsningar.  

 

Klientrådet framförde följande om anskaffningen av konst till H-huset: 
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 Konst kan väcka dialog på många olika sätt och lyfta fram olika tankar. En del vill ha lugn 

och ro runt sig och andra, exempelvis barn, vill ha helt andra saker. Det kan ställa till ut-

maningar när man ska välja konst.  

 Det är bra att man inrymmer konst på sjukhuset. Jag gillar natur- och havsteman. På vissa 

platser kunde man ha konst som får en att begrunda, till exempel i någon aula. På psykia-

trin kunde det kanske passa med fototapeter samt med tryck på dörrar och skärmar.  

 Jag upplever att barn får en trygghet av figurer som de kan identifiera, men också för att 

de ska komma ihåg något om sjukhuset. Bekanta saker fastnar i minnet och det borde tas i 

beaktande i planeringen av de utrymmen som är avsedda för barn. På barnavdelningen 

finns Musse Pigg och ett flygplan på den nionde våningen, och det är något som är lätt att 

minnas, när man berättar för barnet om vart man är på väg. En naturbild med bara träd 

passar inte så bra för barn, utan det behövs mer symbolik och detaljer som ett barn kan 

titta på. Ett sjukhusbesök kan vara en upplevelse. Kunde Vasa centralsjukhus ha en egen 

figur, varelse som används på olika platser och som barnen kan känna igen. 

 Kunde man ha något interaktivt i byggnaden, barnen kunde exempelvis rita fiskar som se-

dan skulle skannas över till ett akvarium. Likaväl kunde de vara fotografier som tagits av 

unga. Digital konst kan också användas. 

 Konsten kunde bestå av bilder av något som kan kopplas till något tema som används i in-

redningen. Havslandskap har en lugnande effekt. Jag anser att abstrakt konst inte lämpar 

sig så bra på ett sjukhus, eftersom dylik konst kan tolkas för brett. För någon kan en röd 

färg förmedla värme när den för en annan kan förmedla skräck. 

 Har man forskat i hurdana verk som finns på sjukhus och hur de påverkar olika patienter?  

 Färger och lugn är viktiga för patienter. Bilder bör vara lugna och temat kan vara naturen. 

Även för personalen är det viktigt att konsten förmedlar ett lugn, exempelvis i personalen 

pausrum. 

 Konst kan finnas på en aning överraskande ställen, exempelvis på toaletter, i golv, tak och 

förbindelsegångar. Digital konst kan också användas. Om man kan se ett havslandskap i 

fönstret så ställs ju frågan att hur ändamålsenligt är det att använda motsvarande bild-

konst på väggen. Jag vill bli överraskad. Modern, abstrakt konst kan enligt mig mycket bra 

användas på en del platser på sjukhuset. 

 Färgplanen är verkligen neutral, lugn och balanserad. Med konst kan man skapa upplevel-

ser och något av intresse i en miljö. Jag föreslår tillämpad konst i form av ”halmmobiler” 

där angreppsättet liknar modern konst (exempelvis konstnär Eija Koski). 

 Unga konstnärer kunde visa upp sin konst på sjukhuset i form av ambulerande konstut-

ställningar.  

 


