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Resolution 

 

Aktuellt om H-huset 

 

Planerare Camilla Ahlskog redogjorde för det aktuella läget angående planeringen av H-huset. 

 
 

Distanstjänster för sjukhusets kunder tillhandahållna av öppenvårdsapotek – förslag gäl-

lande Remomedi-appen 

Jussi-Pekka Rauha, apotekare, Vasa centralsjukhus sjukhusapotek  
 

Vasa centralsjukhus sjukhusapotekare Jussi-Pekka Rauha redogjorde för en idé som ett öppen-
vårdsapotek i området kommit med, enligt vilket man kunde lansera ett apotek med avhämt-
ningsfack dit man kunde beställa varor med hjälp av den s.k. Remomedi-appen. Rauha hade i 
förväg skickat en Youtube-länk till rådmedlemmarna för att ge dem en möjlighet att bekanta sig 
med Remomedi-appen före sammanträdet. Remomedi är en telefonapp som kan användas för 
att uträtta apoteksärenden. Med hjälp av appen kan man beställa läkemedel till avhämt-
ningsfack eller ett apotek eller så kan de levereras hem. Klientrådet bads ta ställning till den här 
verksamhetsidén och berätta hur rådet förhåller sig till användningen av avhämtningsfack i stäl-
let för ett traditionellt apotek. 
 
Klientrådet var enig om att avhämtningsfack inte kan ersätta ett apotek. Klientrådet motiverade 
sin ståndpunkt på följande sätt: 
 
Upplysning 

 När man avhämtar läkemedel får man också upplysning om dem. En kund har ofta frå-
gor om läkemedel som bara kan besvaras på ett apotek. 

 Ett apotek byter ut läkemedel mot synonympreparat. Vem ska man fråga i dylika lägen 
om det är något som är oklart?  

 Sjuka människor pratar hellre om sina ärenden än börjar beställa läkemedel via en 
elektronisk app.  
 

Processen 
 Det kan inte finnas läkemedel färdigt i ett fack när man ska åka från sjukhuset och man 

behöver dem.  
 Kunden kommer eventuellt från någon annanstans i landskapet och då skulle det vara 

behändigare att köpa sina läkemedel från ett apotek än att börja köra hemåt. I dylika lä-
gen skulle det inte vara möjligt att hämta sina läkemedel från ett fack.  

 Många äldre människor använder sig inte av appar. 
 När man som kund åker från sjukhuset så hämtar man hellre sina läkemedel från ett öp-

pet apotek.  
 Förändringen skulle skapa mycket tilläggsarbete för sjukhusets vårdpersonal, eftersom 

de skulle bli tvungna att berätta för kunderna hur de ska gå till väga. 
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Kostnader och annat 
 Det ekologiska perspektivet i fråga om läkemedel som transporteras till ett fack. 
 Transporten av läkemedel åsamkar kostnader. Vem står för dessa kostnader? Kunden? 

Apoteket?  
 

Patientombudsmannaverksamheten vid Vasa centralsjukhus 

Sari Mäkinen, patientombudsman 
Marjut Meltoranta, patientombudsman 
 

Vasa centralsjukhus patientombudsmän Sari Mäkinen och Marjut Meltoranta redogjorde för 

patientombudsmännens verksamhet, patientens rättigheter samt olika responskanaler och be-

svärsvägar. Rådmedlemmarna gavs möjlighet att berätta om föreläsningen fick dem att ändra på 

sina förutfattade meningar om patientombudsmannens arbete?  

 

 Rådmedlemmarna konstaterade att uppfattningen om patientombudsmannens arbete 

blev klarare. Patientombudsmannen hjälper, vägleder och instruerar, men fungerar inte 

som patientens advokat. Flera rådmedlemmar hade tidigare inte haft en så klar bild av 

denna sida av uppgiften. Patientombudsmannens opartiskhet kom väl till uttryck. Pati-

entombudsmannen utgår i sitt agerande från lagen, och även om vårdinrättningen beta-

lar lönen så intar ombudsmannen en neutral ställning. Här kan det föreligga varierande 

fördomar. Även skillnaden mellan en anmärkning, klagan och en patientskadeanmälan 

blev klar.  

 
Patientombudsmännen bad rådmedlemmarna att också att dryfta hur patientombudsmännens 
verksamhet kunde fås närmare kunden och hur man bättre kunde synliggöra verksamheten på 
sjukhuset?  
 

 Patientombudsmannens roll och uppgift kunde lyftas fram med en klämmig informat-

ionssnutt på så många platser som möjligt, på annonstavlor och allmänna föreläsningar 

samt i publikationer riktade till patienter osv. Patientombudsmannen intar en viktig roll 

inom hälso- och sjukvården. En rätt slags information om patientombudsmannens verk-

samhet kan skapa en känsla av trygghet och förebygga onödig oro för om allt i vården 

och behandlingen verkligen sköts så bra som möjligt. Det kan i många fall räcka med att 

man får diskutera med patientombudsmannen. Det skulle också vara bra att känna till 

att det finns en aktör mellan patienten och vårdgivaren dit man kan vända sig utan att 

vara rädd för att äventyra vården. Patientens erfarenheter i en ogynnsam situation kan 

vid behov leda till åtgärder eller så kan det räcka med att patientombudsmannen kort 

och koncist strukturerar vården. 

 

 Det finns många kunder och patienter som inte känner till de tjänster som tillhandahålls 

av patientombudsmannen. Även vårdpersonalen kunde upplysa kunden om denna stöd-

tjänst en aning aktivare. Det är viktigt att patientombudsmannen omnämns under sjuk-

husets övriga tjänster och att det också finns skyltar som visar var patientombudsman-

nen har sin mottagning. För att patientombudsmannens tjänster ska bli mera bekanta så 

kunde deras arbete lyftas fram i sjukhusets tidning och på de sociala medierna. På så sätt 
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skulle patientombudsmannens tjänster kanske bli mera bekanta, samtidigt som detta 

eventuellt skulle sänka tröskeln att ta kontakt vid behov. Orsaken till kontakten med pa-

tientombudsmannen behöver alltid inte vara så allvarlig utan man kan också be om råd i 

lindrigare angelägenheter. 

 
 

Rådet framförde också ett önskemål om att man i god tid och i skriftlig form skulle berätta om 

de risker som är förknippade med behandlingar. Ofta så få man en ingen eller en bristfällig in-

formation om riskerna, eller så har patienten inte hört eller förstått saken när man berättat om 

dem, exempelvis just innan en behandling. Om det inträffat en komplikation och/eller man 

misstänker att det skett ett vårdfel i vården av patienten utvärderar även Patientförsäkringscen-

tralen om patienten informerats om de risker som är förknippade med ifrågavarande åtgärd. För 

att patienten i lugn och ro ska kunna fundera över den planerade behandlingen och de risker 

som är förknippade med den föreslår man att patienten tillsammans med kallelsebrevet ska få 

skriftlig information om de risker som är förknippade med ifrågavarande åtgärd. 

 

Vårdresponsen och behandlingen av personuppgifter på VCS 

Tuija Viitala, datasekretesschef 
 
Datasekretesschef Tuija Viitala redogjorde för EU:s dataskyddsförordning och de lagar som an-
knyter till dataskydd. Patientens rätt till information, rätt till att rätta och radera uppgifter har 
stadgats i lag. Datasekretesschefen ville veta hurdana erfarenheter klientrådet har om behand-
lingen av personuppgifter vid Vasa centralsjukhus. Rådmedlemmarna svarade skriftligt på data-
sekretesschefens frågor. Rådmedlemmarna hade i regel positiva erfarenheter av hur personupp-
gifter behandlas på Vasa centralsjukhus.  
 
Ärenden som kräver utveckling:  

 Behovet av klarspråk bör tas i beaktande. Det upplevs som svårt att greppa facktermer.  

 Kritik mot det varierande antalet fel som olika yrkesgrupper gör samt den korthuggna 
inställning när patienten får sin diagnos.  

 I patientvården identifieras inte de psykiska faktorerna till fullo, utan vårdpersonalens 
uppfattning fastställer hur den förhåller sig till patienten.  

 Informationsutbytet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården är ett av de 
största problemen. 

 Det är svårt att hitta patientjournalarkivet. Förhoppning om att sjukhuset ska bli bättre 
på att marknadsföra de tjänster som tillhandahålls av patientjournalarkivet.  

 I fråga om Mina Kanta-sidor kritiserade rådet att det saknas uppgifter om laboratorie- 
och röntgenundersökningar samt att uppgifterna överförs med dröjsmål. 

 

Positivt 

 Det faktum att läkemedelslistan uppdateras snabbt på Mina Kanta-sidor fick beröm.  

 Rådmedlemmarna var av den uppfattningen att vårdresponsen är adekvat dokumente-

rad. 

 Rådmedlemmarna hade en tillit till hur personuppgifterna behandlas på Vasa central-

sjukhus. 
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Övrigt 

 Rådmedlemmarna använder gärna Mina Kanta-sidor, men önskade att vårdresponsen 

också skulle skickas hem per post. En rådmedlem litade inte på postens verksamhet och 

läste hellre responsen på Mina Kanta-sidor.  

 Enbart några rådmedlemmar hade begärt om rättelse av uppgift och detta hade löpt 

smidigt med hjälp av den skriftliga begäran. 

 

Rådmedlemmarna tillfrågades hur de skulle agera om de fick någon annans vårdrespons?  

 Alla rådmedlemmar skulle kontakta den vårdenhet som skickat vårdresponsen. Ingen 

skulle kontakta sjukhusets dataskyddsombud, men en rådmedlem skulle kanske ta kon-

takt med patientombudsmannen.  
 
 
 

Diskussion, frågor, idéer, information  

 

Rådet framförde sin oro om att tung trafik fortfarande kör via korsningen av Sandviksgatan och 

Skolhusgatan och inte via Handelsesplanaden, Korsholmsesplanaden och Skolhusgatan. Klient-

rådet uttryckte sin oro för den tilltagande trafiken och ställde sin förhoppning att Vasa stad och 

centralsjukhuset ska vidta åtgärder i tid.  
 


