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Resolution 
 

Rapport om kundobservationer 

På vårens sammanträden planerade klientrådet de kundobservationer som sedan genomfördes 

2–12.9.2019. Dessa frivilliga kundobservationer genomfördes på enheter som hade anmält sitt 

intresse att delta i dylika observationer. Avsikten var att testa hur ändamålsenligt rådmedlem-

marna och de observerade enheterna upplevde det att kunder medverkar i utvecklandet av verk-

samheten.  

 

Observationerna genomfördes med hjälp av en observationstabell som hade planerats av råd-

medlemmarna. Målet var att alla skulle observera enheterna från samma perspektiv och att alla 

skulle förstå de observerade omständigheterna på samma sätt. Å andra sidan är enheterna så 

olika att man inte kan observera samma saker på alla enheter. Rådmedlemmarna bekantade sig 

med enheternas allmänna utrymmen samt den verksamhet och process som kunde observeras. 

Rådmedlemmarna utvärderade inte vården av patienter/kunder. Observationer genomfördes på 

följande enheter: dagkirurgin, A3 (kirurgisk avdelning), fysiatriska avdelningen, avdelning 2 

(akutpsykiatri) och den barnpsykiatriska polikliniken. Varje enhet observerades av två rådmed-

lemmar som sedan presenterade sin rapport för ansvarspersonen på den observerade enheten. 

Rapporten gavs också till enheten i efterskott. I den här resolutionen presenteras de viktigaste 

observationerna. 

 

Akutpsykiatri, avdelning 2 

Observatörer: Sari Paakkonen och Marika Rautavirta 

 

 Intryck av verksamheten på avdelningen:  

o yrkeskunnig  

o lugn  

o trygg  

o konsekvent  

o tydliga ramar  

o progressiv  

o initiativkraftig 

    

 I mån av möjlighet skulle erfarenhetsexperter kunna användas i större utsträckning på 

avdelningen. Vi anser att kunderna borde ha möjlighet att dela med sig av sina vardag-

liga erfarenheter. 

 

 Viktigt utspel till diskussion om samarbetet med t.ex. den onkologiska polikliniken. En 

allvarlig sjukdom eller olycka kan ge upphov till en kris, där barnen i familjen är i behov 

av särskilt stöd. Det skulle behövas en tydlig process för hur olika polikliniker och avdel-

ningar kunde samarbeta.   
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 När en kund utskrivs från avdelningen borde kunden ges ett informationspaket och kon-

taktuppgifter till aktörer som tillhandahåller tjänster inom den tredje sektorn (t.ex. kris-

centret Valo, mielenterveyden keskusliittos kristelefon). 

 

 

Barnpsykiatriska polikliniken 

Observatörer: Petra Bengs och Mariann Nylund 

 

 Man borde förtydliga skyltningen på området. Kartorna ska vara uppdaterade och finnas 

på synliga och lättillgängliga platser.  

 

 Byggnaden borde få bättre skyltning både på in och utsidan. Gärna barnvänlig skyltning 

och symboler på golv, väggar och dörrar.  

 

 Personalen ger ett professionellt och vänligt intryck. Miljön verkar genuint tvåspråkig 

och stämningen verkar god.  

 

 

Dagkirurgin 

Observatörer: Eva-Maria Strömsholm och Antti Heikkilä 

 

 Stämningen på avdelningen är lugn och trygg.  

 Eventuella utvecklingsobjekt: 

o Skyltningen vid ingången kunde vara synligare (man förvillar sig lätt till akutpolikli-

nikens dörr). 

o Vid anmälningsdisken är det svårt att höra det som sägs på grund av den breda 

bordsytan och det tjocka glaset. Stolen kunde vara högre. 

o Informationen på väggen i väntrummet finns bakom de sittplatser som reserverats 

för patienterna. Kunde en Info-TV vara en bättre lösning? 

 

 

Fysiatriska avdelningen 

Observatörer: Heikki Turtonen och Roger Sohlberg 

 

 Den fysiatriska avdelningen består av den fysiatriska polikliniken som är belägen i hu-

vudbyggnadens nedre våning och de fysioterapeuter o.a. personal som befinner sig på el-

ler besöker andra avdelningar. Observationen omfattade bara poliklinikens verksamhet. 

o Utrymmena på avdelningen är lätta att hitta och nå; skyltningen och passagen är tyd-

lig. 

o Mottagnings-, vänt- samt vårdutrymmena är rena och ändamålsenliga. 

o Användningen av skyddsrummet var välfungerande, men väckte en fråga om 

huruvida det här är stadgeenligt. 

o Personalen var vänlig samt bemötte kunder lyhört och stressfritt. 

o Det allmänna intrycket var positivt på alla sätt och vis. 
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A3 

Observatörer: Ulla-Helena Kapiala och Göran Wiklund 

 

 Avdelning A3 är tämligen liten med drygt 20 vårdplatser i 1-4 personers rum. Det all-

männa intrycket var mycket positivt. Hemtrevlig och behaglig stämning, åtminstone i en 

utomståendes ögon, och personalen var trevlig. Dessa faktorer bidrar säkert positivt till 

tillfrisknandet. 

 Med tanke på patientsäkerheten ansåg avdelningspersonalen det vara bra att operations-

salen befinner sig omedelbart under vårdavdelningen för att man i nödsituationer 

snabbt ska kunna flytta en patient till operationssalen. 

 Utrymmesbristen i rummen och de allmänna utrymmena inverkar säkert störande på 

personalens arbete. Det här kommer förmodligen att korrigeras i den nya H-byggnaden. 

Ett stort bekymmer är ändå det att vägen till operationssalen kommer att bli lång och gå 

genom en tunnel.    

 

 

Alla observatörspar påpekade att skyltningen borde förbättras och förtydligas. 

Skyltningen borde vara enhetligare och ses som en större helhet.  

 

Enheternas representanter ansåg att kundobservationerna var intressanta. Det är alltid intres-

sant och bra att få ett kundperspektiv på verksamheten men också att få utvecklingsförslag som 

utgår från ett kundperspektiv. 

 

Även rådmedlemmarna ansåg att observationerna var meningsfulla. Rådet hoppas att det se-

nare, kanske nästa vår, får veta hur man förhållit sig till de utvecklingsförslag som observatö-

rerna gav enheterna. 

 

 


