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Klientrådets resolution, 31.8.2020 

Aktuella ärenden 

Peter Nieminen, chefsöverläkare 

 

Peter Nieminen presenterade sig för klientrådet och berättade att han skött sitt nya uppdrag som 

chefsöverläkare i ett par månader. Samtidigt redogjorde han för aktuella ärenden, såsom för 

grundandet av välfärdssamkommuen, det gemensamma patientsdatasystemet och de förberedel-

ser som vidtagits inför en eventuell förvärring av pandemin.  

 

Hur borde den krishjälp som erbjuds när någon insjuknat i en allvarlig sjukdom utvecklas 

med beaktande av redan befintliga resurser? 

 

Klientrådet har avgett förslag till sjukhuset om hur den krishjälp som erbjuds när någon insjuknat 

i en allvarlig sjukdom kunde utvecklas. Sjukhuset och den tredje sektorn kan redan erbjuda hjälp 

och stöd till sina klienter. På sammanträdet fick klientrådet ta del av befintliga stödformer, varef-

ter man tillsammans förde en diskussion om hur krishjälpen kunde vidareutvecklas. 

 

Krishjälp som erbjuds patienter/klienter när de insjuknat i en allvarlig sjukdom 

Anne Jaskari, sakkunnig inom vårdarbete 

 

Anne Jaskari, sakkunnig inom vårdarbete, redogjorde för den utredning som användes för att 

kartlägga serviceområdenas nuvarande krishjälp, men också hur den kunde utvecklas och förbätt-

ras. Utredningen gav rikligt med utvecklingsidéer från personalens perspektiv. 

 

 

Case manager-verksamheten vid Vasa centralsjukhus 

Eeva-Kaisa Hannelin och Maria Lindholm, case manager 

 

Case manager Eeva-Kaisa Hannelin och Maria Lindholm berättade att benämningen case mana-

ger används för en sjukhusledd verksamhet som syftar till att hitta de patienter som återvänder 

till vården för att kunna samordna deras vård. De största, identifierade patientsegmenten består 

av smärtpatienter, missbrukar- och mentalvårdspatienter samt äldre personer som inte klarar sig 

hemma. Case managern har till uppgift att bedöma patientens servicebehov, sammanställa de 

tjänster och förmåner som patienten är berättigad till samt se till att de fungerar som de ska. Case 

managern erbjuder ofta även stöd till multisjuka patienter och hjälper till att samordna deras 

vård som ofta erbjuds av olika specialiteter. En vårdplan uppgörs för patienten av ett multipro-

fessionellt team och patienten. Case manager-verksamheten kräver inte någon remiss. Case ma-

nagern träffar patienten sällan i den akuta krisfasen. I allmänhet är det fråga om eftervård, exem-

pelvis efter att en person insjuknat i någon allvarlig sjukdom. Case managern kan stöda patienten 

genom diskussion och lyhördhet samt genom att anvisa patienten till andra kristjänster som er-

bjuds vid centralsjukhuset, inom primärvården eller av den tredje sektorn. 
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Den krishjälp som kriscentret Valo erbjuder 

Anne Salovaara-Kero, Österbottens kriscenter Valos direktör 

 

Anne Salovaara-Kero berättade att Österbottens kriscenter Valo erbjuder diskussionsstöd när en 

kund är i kris eller vill ha stöd i ett svårt livsskede. Kunden behöver ingen remiss, men mötena 

kräver tidsbokning. För samma ankomstorsak kan man erbjuda högst 5-6 besök per kund. Dis-

kussionsstöd erbjuds både per telefon och via chatt på finska, svenska, engelska och arabiska. Om 

man vill kan man uträtta sitt ärende anonymt. Kriscentret Valo besöks årligen av cirka 300 kun-

der. Fördelen är det lugn som kan erbjudas, kunder ges tid för diskussion. Mieli rf fungerar som 

takorganisation för Österbottens kriscenter Valo.  

 

Klientrådets diskussion om behovet av att utveckla krishjälpen 

 

 Det viktigaste är att ge kunderna information för att de ska veta hurdan hjälp som finns till 

förfogande.  

 Det skulle vara bra om det fanns en aktör som hade tydlig information om olika instanser 

och som kunde anvisa till dessa instanser när en kund behöver krishjälp.  

 Det behövs mer information om exempelvis case manager-verksamheten. Case manager-

verksamheten kunde presenteras i tidningen Hembesöket för att människorna skulle få 

veta om att det finns en sådan person.  

 Kan yrkesutbildade personer anvisa kunder till tjänster som tillhandahålls av den tredje 

sektorn? När den tredje sektorn har tider att erbjuda så skapar det också en trygghet. 

Olka-punkten har information om de tjänster som erbjuds av den tredje sektorn.  

 Viktigt med kamratstöd och att få kontaktuppgifter till någon som genomgått samma sak.  

 

 I en kris är en människa det första alternativet, inte en portal.  

 När man ger broschyrer om krishjälp, så borde man också förklara de frågor som finns i 

broschyrerna. 

 

 När man insjuknar litar man först på den information som man får av yrkesutbildade perso-

ner inom hälso- och sjukvården, och kommer inte genast på att man kan söka hjälp av den 

tredje sektorn.  

 Första hjälpen måste fås av hälso- och sjukvården med sedan kan hjälp sökas av exempel-

vis Valo. 

 

 Det är plågsamt att vänta på svar i ovetskap. Under väntetiden skulle det vara bra att få stöd 

av en människa som kan lugna en, för att världen inte ska falla ihop.  

 

 En läkare borde ofta kunna anvisa hjälp till kunder. En människa i kris kan inte be om hjälp 

eller fråga vart den borde söka sig.  
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 Mötet med en yrkesutbildad person kan ibland skapa ett behov av krishjälp. Läkaren eller 

andra yrkesutbildade personer som ger patienten ett uppskakande budskap borde kunna ta 

patientens känslor i beaktande även om budskapet känns som vardag för den yrkesutbildade 

personen. Det är viktigt att inte vara korthuggen när man pratar med patienten.  

 

 Det kräver att människan blir genuint bemött. Sjukhusets personal måste utbildas att bemöta 

människor i kris.  

 På vårdavdelningarna är personalen jäktad. Där hinner de inte bemöta människan på det 

sätt som situationen kräver. Vårdtiderna har blivit så korta att vårdpersonalen inte längre 

hinner erbjuda stöd på samma sätt som förr.   

 Sammottagningar med läkare och skötare skulle säkert vara ett bra sätt. 

 Det skulle vara bra om poliklinikerna hade en kontaktperson för krishjälp.  

 En kontaktperson från sjukhuset kunde ringa patienten efter utskrivningen. 

 

 Många människor har en extremt hög tröskel för att söka hjälp i en kris. Man försöker bara 

klara sig. ”En man reder sig nog själv”.  

 

 Ofta vacklar cancerpatienters psykiska hälsa efter behandlingarna, när alla andra tänker att 

nu är det värsta över när behandlingarna är över. Psykisk fortsatt vård? 

 

 

Diskussion, frågor, idéer, information    

 

 Rådet påmindes om den kommande patientföreningsträffen som arrangeras den 16 septem-

ber 2020 kring patientsäkerhet och corona. Man kom överens om att klientrådet kan komma 

med frågor till dagen. 

 

 Klientrådets mandatperiod löper ut år 2020. Det nuvarande klientrådet har varit verksamt vid 

Vasa centralsjukhus, men i det kommande rådet måste man beakta den organisationsföränd-

ring som leder till att en ny välfärdssamkommun tar vid. Klientrådet är berett att fortsätta sin 

mandatperiod i nuvarande sammansättning till den 31 maj 2021.  

 


