
Resolution · sida 1(3) 

nr 1/2018 

Organ: Klientrådet 

Tid: 21.3.2018 kl. 13.00–16.00 

Plats: Vasa centralsjukhus mötesrum T1  

  

Närvarande: Bengs Petra  

Heikkilä Antti    

Kapiala Ulla-Helena  

Nylund Mariann  

Paakkonen Sari   

Rautavirta Marika   

Sohlberg Roger   

Strömsholm Eva-Maria 

Turtonen Heikki  

Wiklund Göran  

 

Tuomaala Arja 

West Sari 

Wik Pia 

 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

 

tf. chefsöverskötare 

kundbetjäningschef 

planeringschef 

 

 

Frånvarande: Holmberg Maria  

Juutilainen Emmi  

Jaakola Tanja 

 

medlem 

medlem 

överskötare  

 

 

Sakkunniga: Grannas-Honkanen Hedvig 

Kantola Christian 

Jekunen Antti  

rehabiliteringsöverläkare 

chef för mediciniska ansvarområdet  

överläkare, onkologi 

Övriga närva-

rande: 

  

Föredragande:    

Sekreterare: Sari West   

  

Resolution  

undertecknad: 

Ordförande: 

 

 

Sari West 

Sekreterare: 

 

 

Sari West 



Ärendesida 2(3) 

 

Organ   Sammanträdesdag  

Klientrådet  21.3.2018 

 

 

Resolution 
 

Vård- och rehabiliteringsplan i vården av klienten  

På önskan av klientrådet hade man vård- och rehabiliteringsplanen på sammanträdesagendan. 

Rehabiliteringsöverläkare Hedvig Grannas-Honkanen och direktören för det medicinska an-

svarsområdet Christian Kantola redogjorde för den juridiska och medicinska bakgrunden till 

vård- och rehabiliteringsplanen. Vårdplanen ska upplysa såväl klienten, den behandlande läka-

ren som den fortsatta vårdgivaren. Det är mycket viktigt att vårdplanen uppgörs tillsammans 

med klienten. I allmänhet så finns klientens vårdplan i slutet av vårdsammanfattningen. 

Klientrådet konstaterade att klienten ofta inte är medveten var hon kan hitta hennes eller hans 

vård- eller rehabiliteringsplan eller om det överhuvudtaget finns någon plan. Därför är det skäl 

att framhäva rollen av vård- och rehabiliteringsplanen för att klienten bättre ska bli medveten 

om den. Klienten borde informeras tydligare om hennes/hans plan och var den finns dokumen-

terad. 

Ärendet dryftades och bland annat följande förslag framfördes: 

 Besök hos skötare för genomgång av vård- och rehabiliteringsplanen. 

 Hemförlovningsskötaren bör alltid upplysa patienten om planen för den fortsatta  

       vården innan utskrivningen. 

 En utsedd person som vid behov kan kontaktas i fråga om vårdplanen. 

 I rehabiliteringsärenden är rehabiliteringshandledaren till stor hjälp, men många    

      känner inte till denna möjlighet.  

 Viktig att ge ett telefonnummer och information om vart man kan ringa.   

 

Aktuellt i byggprojektet med H-huset  

Planerare Camilla Ahlskog redogjorde för planeringen av byggnationen av H-huset. Den nya 

byggnaden kommer att bistå de mål som uppställts för landskapsreformen. I maj–juni ska R- 

och I-huset rivas för att göra rum för H-byggnaden. Målet är att byggnationen av det nya H-

huset ska kunna inledas i januari 2019 och att den ska kunna tas i bruk i januari 2022.  

 

Klientrådet vill medverka i planeringen av byggnaden, och man kom överens om att rådet be-

reds möjlighet att delta i planeringen vid ett lämpligt tillfälle på ett sammanträde i år.  
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Att ge första info, stöd och handledning åt klienten 

Klientrådet hade önskat sig en redogörelse i ärendet. Professor, överläkaren i onkologi och ord-

föranden för den vårdetiska arbetsgruppen Antti Jekunen redogjorde för den anvisning som den 

vårdetiska arbetsgruppen uppgjort för hur en patient ska upplysas om en allvarlig sjukdom. 

Därutöver redogjorde han för hur man exempelvis inom onkologin upplyser patienter om can-

cerdiagnoser. Då patienten kommer till onkologin är patienten redan medveten om diagnosen.  

 

 Klientrådet konstaterade att den befintliga anvisningen och de befintliga verksamhets-

principerna för hur man berättar om allvarliga sjukdomar är bra. Det viktiga är att an-

visningarna också blir använda i praktiken. Rådet föreslog att anvisningen kunde ge-

nomgås på personalens avdelningsspecifika introduktion.   

 

 Vid diskussionen konstaterade man att det alltid är uppskakande då man blir upplyst om 

att man drabbats av en allvarlig sjukdom. Det är inte lätt att komma ihåg de saker som 

man fått höra på läkarmottagningen, delvis beroende på chocken. Det skulle vara bra om 

patienten hade med sig en stödperson då hon/han kommer till mottagningen för att bli 

informerad om diagnosen. Ju fler öron som hör, desto bättre, och det kräver alltid upp-

repning för att budskapet ska nå fram. Stödpersonen kunde kanske nämnas i kallelse-

brevet.  

 

 Klientrådet föreslog att då en patient upplysts om en allvarlig diagnos så kunde någon 

från organisationen ringa patienten inom en vecka, för att fråga hur patienten eller hela 

familjen klarar sig och om patienten/familjen behöver stöd och hurdant stöd.  

 

 Klientrådet ansåg det viktigt att man får kontakt med den egna behandlande läkaren. 

 

 Processkvaliteten kunde bekräftas genom ett kontrollsamtal, exempelvis inom ett år.  

 

 

Diskussion, frågor, idéer, information  

Det skulle vara bra om läkaren kunde ringa den anhöriga då operationen slutförts för att upp-

lysa om hur det gått. På så sätt skulle den anhöriga inte behöva söka efter den vårdpersonal som 

vårdar den som är patient. Man kunde i förväg komma överens med patienten om att hon/han 

ger sitt samtycke till ett dylikt förfarande. 

 


