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Resolution 
 

Aktuella ärenden 

 

Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen redogjorde för aktuella frågor. Programmet VCS 

2025 styr verksamheten. Vasa centralsjukhus är redan nu ett sjukhus med en omfattande jour-

verksamhet, men har inte beviljats status som ett sjukhus med omfattande jour, varför vi fortfa-

rande strider för att få denna status. På specialansvarsområdesnivå arbetar man med att upp-

göra en egen strategi. Byggnationen av H-huset ska enligt planerna påbörjas i början av maj. Vi 

måste ansöka om dispens för H-huset av ministeriet, men också det faktum att regeringen föll 

ställde till utmaningar. Kinnunen vill att kundernas perspektiv ska tas i beaktande under hela 

byggnationen av H-huset, ända till slutet av byggnationsprocessen. Klientrådet vill att rådet ska 

informeras om hur rådets förslag iakttagits i planeringen av H-huset. På regionnivå planerar 

man att grunda en ny välfärdssamkommun som kommunerna måste ansluta sig till då det gäller 

den specialiserade sjukvården, medan de i fråga om de övriga tjänsterna kan bestämma om de 

vill ansluta sig till den nya samkommunen eller inte.  

 

 

Imagemarknadsföring riktad till kunder 

Heli Masa, kommunikationschef, VCS 

Kommunikationschef Heli Masa berättade att idag räcker det inte längre med traditionell kom-

munikation och informationsförmedling för att synliggöra sjukhusets verksamhet. Nyheter i 

medierna kan ge allmänheten felaktiga föreställningar. Exempelvis i fråga om akuten så kan 

vissa tro att vi inte längre har något akutintag överhuvudtaget. Kunderna är viktiga för sjukhu-

set och för att bedriva verksamhet så behöver sjukhuset arbetskraft, vilket gör att sjukhuset är 

tvunget att konkurrera om kunder och arbetskraft med andra aktörer. Målet med imagemark-

nadsföringen är att förmedla faktabaserad information om sjukhuset, men sträva efter att på-

verka föreställningarna på ett positivt sätt.  

 

Rådsmedlemmarna funderade över vad Vasa centralsjukhus är bra på samt med hurdana be-

rättelser och gärningar Vasa centralsjukhus borde synas i medierna och vad VCS är bättre på 

än de andra? 

 

Rådet ansåg att den övergripande kompetensen och kundsäkerheten på sjukhuset har konstate-

rats hålla en hög klass, exempelvis cancervården är bra. Bra vård kan marknadsföras genom att 

ha kunder att berätta om positiva vårdupplevelser. Tvåspråkighet är en resurs, och alla kan an-

vända sitt eget modersmål. Tvåspråkigheten splittrar inte på människorna utan är en naturlig 

del av verksamheten, varför den positiva framtoningen bör stärkas genom att betona att kun-

derna betjänas på två språk. Det som är trevligt på sjukhuset är att alla yrkespersoner hälsar. 

Alla sjukhus har inte en servicepunkt eller servicerådgivare som hjälper kunder på sjukhuset. 

Den sjukvårdstelefonrådgivning som jouren upprätthåller fungerar bra. Rådet ansåg att också 
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röntgen och laboratoriet fungerar väl. Även tidsbeställningen till laboratorier upplevs fungera 

bra. Det är bra att kontaktuppgifterna hittas på kallelsebreven. 

 

Sjukhusets fysiska miljö är fräsch. Caféet säljer klassiska, lokala produkter som också kan an-

vändas i marknadsföringen. Också den dag som arrangeras i samråd av patientföreningarna och 

sjukhuset där organisationerna presenterar sin verksamhet är något positivt (tidigare sjukhus-

dagen). Betraktat från ett utvecklingsperspektiv nämnde rådet att det faktum att respons insam-

las och handläggs är något som också är positivt. 

 

Klientrådet funderade över hur och via vilka kanaler marknadsföringen ska synliggöras. 

Rådmedlemmarna berättade att de följer med tidningsartiklar och -annonser, inlägg och reklam 

på Twitter, Facebook och Instagram, TV- och webbreklam, radio och reklam som finns i staden. 

Rådet konstaterade att medierna bara lyfter fram negativa nyheter, vilket skadar sjukhuset 

image. För att bemöta detta kunde man utarbeta ”sjukhusets egna artiklar/häften” för medierna 

och redaktörerna. 

 

Till slut funderade man över hurdan imagemarknadsföring skulle passa VCS.  

Rådet ansåg att marknadsföringen kan vädja till känslor. Den kan belysa det verkliga livet på 

sjukhuset ur olika perspektiv. Exempelvis väntandet på jouren är något som ofta inte får förstå-

else, men jourverksamheten kunde belysas t.ex. genom att publicera en video på Facebook, för 

att människorna ska få förståelse för jourverksamheten och förmå ställa väntandet i ett realist-

iskt perspektiv. Med videor kunde man också visa hur det tvåspråkiga bemötandet kommer till 

uttryck i praktiken i vardagliga situationer. 

 

Rådet understöder användandet av patientberättelser där bemötandet är genuint och mänskligt. 

Rådet ställde sig inte positivt till för inställsam eller kommersiell marknadsföring av sjukhuset. 

Allt det som sker på sjukhuset, även det att personalen uppfattas som vanliga människor, kunde 

vara ett intressant grepp i marknadsföringen. Genom att belysa sjukhusmiljön kan man skapa 

förståelse för hur mångsidig och mänsklig miljön på sjukhuset är. Användning av barn i mark-

nadsföring är en svår fråga. När dylik marknadsföring misslyckas så verkar den tillgjord. Även 

användningen av offentliga personer är en utmaning för det kan vara svårt att uppskatta hur 

bekant personen är på riktigt och vilka känslor personen framkallar. Kända personer kan skapa 

ett intresse för reklamen, i och med att allmänheten kanske vill veta vad den offentliga personen 

varit med om. Även om marknadsföringen vädjar till känslor så måste den allmänna stämning-

en i marknadsföringen vara positiv, eftersom sjukhusets mål är att bota människor. Stämningen 

påverkas av bl.a. bakgrundsmusik. Marknadsföring där en patient/kund och en yrkesperson be-

rättar om samma sak ur sina egna perspektiv är i och för sig intressant, men en sådan reklam 

fungerar mest i ett informativt syfte. Å andra sidan finns det ofta också en egen målgrupp och 

ett intresse för dylik reklam. Vid marknadsföring är det viktigt att fundera över målgrupp, dvs. 

till vem man vill berätta något och den plats där reklamen ska visas då man gör en reklam. 

Marknadsföringen borde lämna en positiv eftersmak. 

 

Det är viktigt att kvaliteten är bra. Bra belysning och ljudkvalitet o.d. kvalitetsfaktorer skapar en 

bild av det som marknadsförs, dvs. av sjukhuset som en högklassig aktör. Videorna kan inte vara 

för långa för att man ska orka se på dem ända till slutet. I slutet av reklamerna måste det finnas 
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en text som klart visar att man gör reklam för Vasa centralsjukhus. Rådmedlemmarna ansåg att 

man kan använda sig av olika varierande kanaler. Facebook är populärt och når lätt olika mål-

grupper. Dessutom bör man satsa på traditionell mediakommunikation för att man ska få re-

daktörer att skriva något positivt om sjukhuset. Det är också viktigt att använda sig av tidnings-

reklam och radioreklam, även om tyngdpunkten kanske ligger på de sociala medierna. 

     

   

  

 

Planering av kundobservationer på enheter 

Klientrådet har önskat sig kunna samarbeta med enheter och har framfört att det gärna skulle 

besöka enheter för att ge utvecklingsidéer. På mötet föreslogs det att rådmedlemmar i par kunde 

göra kundobservationer på vårdenheter som anmält sitt intresse att delta i en dylik frivillig verk-

samhet. Klientrådet ansåg att den här idén var bra och intressant. Rådet föreslog att enheterna i 

förväg kunde informera kunderna om att de kommer att besökas av rådmedlemmar som gör ob-

servationer på enheterna. Observationsresultaten kunde också tillkännages. Rådmedlemmarna 

undertecknar ett avtal om tystnadsplikt. I samband med observationsuppdraget lägger sig råd-

medlemmarna inte i vården av patienter. Rådet utarbetade en preliminär observationsschablon 

som ännu ska finslipas. 

 

 


