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Resolution 
 

Aktuella ärenden 

 

Kaisa Muikku, som är koordinerande avdelningsskötare på förlossningsenheten och den gynekologiska 

enheten, berättade att Vasa centralsjukhus för andra gången i rad kommer att beviljas WHO:s och Unicefs 

certifikat för sin babyvänliga verksamhet. Certifikatet är i kraft i 5 år åt gången och det föregående certi-

fikatet beviljades år 2013.  

 

Planeringen av H-huset  

Arkitekt Saara Jokinen från alliansen Bothnia High 5 

Projektalliansen Botnia High 5 ansvarar för planeringen och byggnationen av Vasa centralsjukhus H-

byggnad. De två arkitektbyråerna i projektet, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski, planerar 

byggnaden, och YIT fungerar som huvudentreprenör i projektet. Utöver Vasa sjukvårdsdistrikt består al-

liansen även av Ramboll Finland och Granlund Österbotten. 

 

Saara Jokinen som är en av arkitekterna i alliansen Bothnia High 5 presenterade de nuvarande planrit-

ningarna och de övriga planerna som uppgjorts för H-huset. Hon presenterade olika byggnadsmodeller, 

varav man valt att bygga den modell som heter ”Puistossa”, eftersom den passar bäst in på tomten. Bygg-

naden ska enligt planerna inhysa en storpoliklinik för den specialiserade sjukvården och primärvården, 

öppenvårdsmottagningar samt somatiska och psykiatriska vårdavdelningar. Dessutom ska byggnaden in-

hysa en restaurang, kaféer och ett kundapotek. I planritningen finns även ett utrymme för frivilligverk-

samhet. I den första fasen av byggnationen kommer parkeringshuset att höjas, vilket redan har påbörjats. 

 

Klientrådet bekantade sig lokaliteterna med VR-glasögon som gör det möjligt att virtuellt vandra genom 

rum. Klientrådet kommenterade utrymmesplaneringen enligt följande: 

 

Huvudingången och entréhallen 

 Gården invid huvudingången kommer enligt bilderna att bli tämligen biltät. Fotgängarna borde 

bättre tas i beaktande. Leden till huvudingången kunde förses med planteringar och något annat 

som ökar trivseln. 

 Huvudingången är ännu ganska anspråkslös och osynlig. Huvudingången borde vara mer impone-

rande. 

 Det borde finnas personer i entréhallen som anvisar människor dit de ska. Viktigt med bra skylt-

ning.  

 Det bör uppmärksammas att det också måste finnas barnvårdsrum. 

 

Vårdenheter och patientrum 

 Det faktum att de psykiatriska uterummen ska placeras på taket gjorde rådet fundersamt, på grund 

av säkerhetsperspektivet.  

 Väntrummet i öppenvårdsmottagningens korridor verkar inte trivsam. 
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 I regel understödde rådet enkelrum, och det är inte många kunder som gärna är i samma rum med 

en vilt främmande person. Å andra sidan kan det också finnas fördelar med dubbelrum. Rums-

kamraten kan upplysa personalen om rumskamraten råkat ut för en olycka eller om rumskamraten 

behöver hjälp, men inte själv kan tillkalla personalen. Vårdpersonalen bör se till att man inte pla-

cerar patienter i dubbelrum som kan störa varandra. En man och kvinna får heller inte placeras i 

samma rum. Rummen får åtminstone inte vara avsedda för fler än två patienter. En del av rum-

men kan vara dubbelrum, varvid två patienter i samband med rusningar kan placeras i samma 

rum. 

 Belysningen i patientrummen måste kunna dämpas. Lampmodellen kunde vara rund.  

 Det bör också finnas ett kylskåp i rummen, för att man ska kunna ta med sig egen ”mat”.  

 I rummet kunde sockeln vid fönsterbänken vara indragen för att man ska få bättre rum för benen 

och det ska bli bättre att sitta vid bänken.  

 Toalettstolarna bör vara tillräckligt höga. 

 På vårdenheterna kunde det finnas dagstidningar för kunder att läsa.  

 

 

Restaurangen och kaféerna 

 Rådet dryftade den gångled som planerats till restaurangen och som går invid den psykiatriska 

öppenvårdsmottagningen. Alla som besöker den psykiatriska öppenvårdsmottagningen vill inte 

bli sedda.  

 Hittar kunderna till restaurangen på den tredje våningen? Skyltningen till restaurangen bör vara 

bra för att man ska hitta dit. I övrigt så verkar placeringen av restaurangen vara bra.  

 Restaurangen är en trivsamhetsfaktor. Det måste vara trivsamt att vistas i restaurangen. Trivsam-

heten gynnar alla.  

 Restaurangens öppettider måste vara sådana att den inte alltid är stängd på helger och högtider 

osv.  

 Entréhallen skulle vara en naturlig plats för ett kafé. Ett kafé är också en naturlig mötesplats. Ofta 

besöker man kaféet då man ska besöka en poliklinik. Ett kantinbesök är den del av sjukhusbesö-

ket (t.ex. barnfamiljer), där man måste få ett mellanmål lätt och snabbt.  

 Rådet önskade att det gamla kaféet i den nuvarande entréhallen ska bevaras. 

 

Logistiken 

 

 Vid styrningen av kunderna kunde man dra nytta av digitala skärmar för att kunderna ska veta var 

de är, dvs. för att de inte ska sitta vid fel dörr. Dessutom kunde man på skärmen visa om läkaren 

är försenad av en orsak eller annan för att också kunden ska veta att hur länge väntetiden blir.  

 Det behövs ett bra och fungerande wifi-nätverk. 

 Hur är passagen till de nuvarande byggnaderna planerad, exempelvis till Y-huset, laboratoriet el-

ler röntgen?  

 Ingångarna kunder utmärkas med färger. 
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Diskussion, frågor, idéer, information 

 Det har blivit aktuellt att dryfta huruvida en rådmedlem kunde delta i rådets sammanträden på di-

stans. Då man sökt medlemmar till rådet har man haft som mål att utvidga kundernas möjlighet 

att delta i sjukhusets utvecklingsverksamhet. På rådets sammanträden arbetar och dryftar man 

ofta saker i grupp och uppgör till sist en gemensam resolution. Om en medlem deltar på distans 

skulle deltagandet inte omsättas i praktiken på avsett sätt, samtidigt som den medlem som deltar 

på distans inte skulle kunna delta i diskussionen och bedömningen av frågor på samma sätt. Om 

en medlem ges möjlighet att delta på distans så borde alla andra rådmedlemmar också erbjudas 

samma möjlighet. Om många rådmedlemmar deltog på distans skulle rådet inte längre fungera 

ändamålsenligt. Med anledning av detta ansåg klientrådet att medlemmarna alltid ska delta 

i klientrådets sammanträden på plats.  

 

 Klientrådet upplystes om en förfrågan som kommer att skickas till medlemmarna per e-post, där 

de får ta ställning till det ljud/den musik som spelas då man väntar på att ett samtal ska besvaras.   

 

 

  


