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Resolution 
 

Aktuella ärenden 

 

Tf. chefsöverskötare Arja Tuomaala redogjorde för aktuella ärenden och de nya mål som fast-

ställts för programmet VCS 2025.  

 

Nya webbsidor  

Kommunikationsplanerare Anna Jussila 

Kommunikationsplanerare Anna Jussila presenterade ett utkast till sjukhusets nya förstasida. 

Utkastet baserar sig på en utredning av hur de nuvarande sidorna används och vilka sidor som 

besöks mest. Hurdana förändringar önskar sig rådet?  

 

Klientrådet gav följande kommentarer om sidan: 

 

Användbarhet: 

 Insatser bör vidtas gällande sökmaskinen på förstasidan. 

 Kontaktuppgifterna är lätta att hitta. Sökningen av kontaktuppgifter fungerar dåligt på 

de gamla sidorna.  

 Det är all anledning att använda samma ikoner/symboler (laboratoriet, förlossningen, 

röntgen osv.) som används på sjukhuset. 

 Ofta söker människor information om sjukdomar eller kamratstöd. Om man i samband 

med informationssökningen styrs till andra webbplatser måste sjukhuset se till att man 

styrs till pålitliga sidor. Var kan man hitta information? 

o Hoito-ohjeet.fi  

o Mina Kanta-sidor  

o Terveysportti  

o Terveyskirjasto  

o Terveyskylä.fi. På Terveyskylä.fi hittar man även information om kamratstöd. 

 Kundchat  

 En pil med vilken man snabbt kommer åt information i den nedre delen av sidan. 

 Frågan om användningen av kakor måste placeras så att den inte stör användningen av 

sajten. 

 

Innehåll: 

 Informationsmängden på webbplatsen är enorm och det viktigaste har på ett utmärkt 

sätt lyfts fram på förstasidan. 

 Förslag till egna länkar: akuten, förlossningen, nätlabben och röntgen. Klientrådet fun-

derade på om röntgen verkligen är en så pass viktig enhet att den måste lyftas framför 

andra enheter. Det skulle vara bättre med en länk till exempelvis polikliniker. 

 Avsnittet 'Kom och jobba till oss’ var något som tydligt lyftes fram i förslaget. Avsnittet 

’För patienter’ måste finnas med och kompletteras med länkar. 
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 Ett avsnitt med ett skiftande tema är ett bra och flexibelt sätt att lyfta fram varierande in-

formation.  

 I den nuvarande versionen fördelas Vård och undersökningar i en del för Kvinnor, barn 

och spädbarn -> varför är dessa under en och samma rubrik? Diskriminering av pappor?  

o Det kunde finnas en egen sida för barn, en egen sida för unga och en egen sida för 

vuxna. Sidan för barn kunde innehålla informativa videosnuttar och bilder över 

olika undersökningar eller ett läkarbesök. 

 Borde psykisk hälsa lyftas fram på något sätt på förstasidan? 

 Anhöriga vill snabbt och lätt hitta information om besökstider.  

 Kontaktuppgifter till andra hälso- och sjukvårdsenheter: Vad ska man göra då man ut-

skrivits från sjukhuset och vården/problemen fortsätter. Information om den fortsatta 

vården kunde exempelvis presenteras på följande sätt: Ankomst - vård – fortsatt vård. 

 Dessutom kunde även innehållet på andra än på de förstasidorna också finslipas – Ex-

empelvis under avsnittet Vård och undersökningar kommer ”cancersjukdomar” före 

”strålbehandling” och ”läkemedelsbehandling mot cancer”-> strukturen kunde kanske 

vara mera lugnande och människonära. Vårdstigarna är mycket bra (t.ex. på cancersi-

dorna). 

 Nödnumret 112 kunde för säkerhets skull finnas på förstasidan. 

 

Layout: 

 

 Verkligen bra och fräsch förstasida.  

 Bilderna skulle gärna få vara sådana där människor möter varandra. Ansikten synliga. 

Personen kunde synas på bild i sin helhet. Mera färger. Färgerna är en aning dystra och 

kontrastfyllda. Inga mörka färger. Bilder i blåton är kalla. Å andra sidan är den blå fär-

gen en lugnande färg. Färgen och bilderna borde vara varma. 

 Var är logon I goda händer? I goda händer var ett trevligt inslag på de gamla sidorna.  

 ’Ge respons’ kunde lyftas fram i en egen boll som en egen bild.  

 Kartorna är av olika storlek (Roparnäs och Sandviken). 

 

 

Image: 

 Sjukhusets logo kunde lyftas fram ännu mera.  

 Hur skulle man kunna skapa och förmedla en känsla av trygghet genom sidorna?  

 Inget om kvalitetssystemet på förstasidan. Hellre sloganen I goda händer och mänsklig 

text. 

 Åsikterna i rådet gick isär i fråga om nyheter och bloggar.  

o Andra undrade om man verkligen behöver så mycket nyheter på förstasidan? En 

sjuk människa är knappast intresserad av dem då hon är i nöd.  

o Andra ansåg att bloggar var viktiga. Kunde man lyfta fram textavsnitt som finns i 

bloggar? Bloggarna skapar en människonära känsla och är verkligen intressanta, 

och med tanke på rekryteringen så påverkar de även sjukhusets image. De skapar 

liv i det avsnitt där man lyfter fram aktuella ärenden. 
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Kommunikationsplanerare Anna Jussila fick klientrådets kommentarer för kännedom och de 

diskuterades också på sammanträdet. Kommentarerna kommer att användas vid utvecklandet 

av sidorna. 

  

 

Reformen av mental- och missbrukarvården i Vasa  

Beredningsgruppen för integrationen av mental- och missbrukarvården i Vasa 

På klientrådets sammanträde representerades beredningsgruppen av psykiatrins ansvarsområ-

desdirektör Juha Kemppinen, Vasa stads chef för den service som är riktad till personer i arbets-

för ålder Marja Mustonen och Susann Granlund som vikarierar överskötare Tanja Jaakola på 

serviceområdet för psykiatri. Utöver dem så hör även Erkki Penttinen från Vasa stad till arbets-

gruppen.  

 

Syftet med integrationen är att förena Vasa centralsjukhus psykiatriska tjänster och Vasa stads 

mental- och missbrukarvård fr.o.m. 1.4.2019. Reformen är förknippad med landskaps- och 

vårdreformen samt social- och hälsovårdsministeriets anvisning, där mental- och missbrukar-

vården inte ses som en separat verksamhetsform. Målet med reformen är att främja kundorien-

tering och personalens kompetens. För kunder kommer reformen till uttryck genom flexibilitet, 

men också genom att den gör det lättare att söka sig till vård. Vårdtillgången förbättras genom 

att man uppställt ett mål för reformen enligt vilket kunden inte längre ska behöva en remiss för 

att få vård. Vårdbehovet bedöms av en sjukskötare. Det här omfattar samtliga kunder som är i 

behov av mental- och missbrukarvårdstjänster, förutom de som är i behov av vård som ges obe-

roende av deras vilja. Personer i behov av vård som ges oberoende av deras vilja behöver fort-

sättningsvis en remiss.  

 

Arbetsgruppen bad varje medlem i klientrådet att fundera på hurdan service de önskar att 

den nya mental- och missbrukarvårdsorganisationen ska erbjuda dem och deras 

familj? 

 

Klientrådet: 

 Det är mycket viktigt att tröskeln till vården är låg och att man får vård snabbt. 

Inte väntetider på dagar eller veckor. Om vården inte tillhandahålls inom den speciali-

serade sjukvården så bör man klart och tydligt berätta var man kan söka hjälp. Numera 

måste självmordsrisken vara hög för att en person ska få akut hjälp.  

 All vård från en och samma lucka. 

 En övergripande vård där hela familjen tas i beaktande -> söndriga familjer och 

relationer gör människor sjuka. Många unga som exempelvis kommer från en söndrig 

familj mår dåligt. Ofta är hela familjen i behov av vård. I vården bör familjens eventuella 

ekonomiska problem beaktas, behovet av socialhjälp. 

 Akut hjälp till invandrarfamiljer, hela familjen. Nu är det nära nog omöjligt att få 

hjälp för ett barn som behöver tolk. Föräldrar som lider av posttraumatisk stress är nära 

nog oförmögna att sköta om sitt traumatiserade barn. Det behövs mera yrkespersoner 
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som är förtrogna med hurdant psykiatriskt stöd invandrare behöver. Det här är något 

som man borde inse på riksnivå, men framförallt i Vasa där det finns många invandrare. 

 En övergripande vård för kunder med mångfasetterade problem, t.ex. med 

psykiska sjukdomar och missbruksproblem 

 Kompetens i vård av spelberoende 

 Genuin lyhördhet/genuint bemötande. Så att även närstående blir hörda. 

 Ett öppet, förtroligt och positivt bemötande av kunden och närstående 

 Den skötare som gör den första bedömningen måste ha en bred sakkunnig-

het och kompetens för att kunna bedöma kundens behov av mental- och missbrukar-

vård. 

 Ett tätt samarbete med olika aktörer inom den tredje sektorn kring bl a kamratstöd till 

kunder och närstående (Olka-verksamheten) samt förebyggande rusmedelsarbete på 

bl.a. skolor och läroinrättningar. 

 Erfarenhetsexperter i entrén. 

 Om en kund kommer in i entrén i dåligt skick (mentalvårds- och missbruksproblem) så 

bör det finnas det någon människa på plats som kan anvisa honom eller henne till vård. 

 Möjlighet att 24/7 ringa H-huset. Ett nummer, ett eget kontaktnummer.  

 Möjlighet att ta kontakt då man t.ex. börjat med en ny medicin eller då medicineringen 

har ändrat. 

 En casemanager, ”stigföljare” till stöd för kunden 

 Psykiatriska patienter borde ha rätt till rehabiliteringshandledartjänster 

 

Klientrådet ansåg att den integrationsplan som presenterades på sammanträdet 

för integrationen av mental- och missbrukarvården framstod som mycket bra, var-

för klientrådet understöder att integrationen omsätts i praktiken. Styrkan är att pati-

entens olika problem behandlas på ett och samma ställe. För tillfället är vården förknippad med 

många väntetider, vilket gör att patienten riskerar att falla utanför vården då hon eller han vän-

tar på nästa besök. Betraktat från patientens perspektiv är reformen förknippad med många po-

sitiva resultat: snabbhet, en bättre helhetsbild av patientens situation, mer kompetens på ett och 

samma ställe. Servicen till familjen betonas, vilket gör att man i vården får en möjlighet att 

stoppa den onda cirkeln. Mer resurser behövs för de mentalvårdstjänster som tillhandahålls för 

invandrare.  

 

Klientrådet vidarebefordrar sitt ställningstagande angående integrationen både 

till styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt samt social- och hälsovårdsnämnden och 

stadsstyrelsen i Vasa stad. 

 

 

  

Diskussion, frågor, idéer, information 

 De nya toalettstolarna i VCS entré är små och låga, vilket gör dem svåra att använda för 

många. 

 Kunder borde inte skickas hem i sjukhusets kläder. 
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