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§ 1     Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutförhet 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet. Sammanträ-

det konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.  

 

§ 2      Val av protokolljusterare 

  Matias Kvist och Risto Kukko valdes till protokolljusterare.  

  

§ 3      Patientresponsen betraktat från ett språkperspektiv 

 År 2015 inkom det sammanlagt 2 540 patientresponser. De finskspråkiga patienterna har 

gett mera respons än de svenskspråkiga patienterna. Av svaren hade 1 301 stycken getts av 

finskspråkiga patienter och 1 008 stycken av svenskspråkiga patienter. Av dem som svarat 

på enkäten hade 27 stycken angett något annat modersmål än finska eller svenska som 

modersmål. Frågan ”Jag fick vård och service på mitt eget modersmål” fick ett medeltal på 

4,8 på en skala från 1 till 5. Utgående från patientresponsen kan man konstatera att re-

spondenterna har bedömt den språkliga servicen som mycket bra. Av respondenterna var 

2 020 stycken helt av samma åsikt i samband med påståendet att de fått vård och service 

på det egna modersmålet. 135 stycken var delvis av samma åsikt. Ändå var 29 personer 

delvis av annan åsikt och 34 personer helt av annan åsikt då de begärdes svara på om den 

språkliga servicen hade varit bra. Vid sammanträdet genomgicks också svar som hade 

skrivits i de öppna fälten om den språkliga servicen på enheterna. Den språkliga servicen 

gavs gediget med beröm. De negativa svaren var inte riktade mot någon enskild enhet, 

utan i stället var det några enstaka enheter som hade fått enskilda negativa språkliga re-

sponser. 

 

Dessutom fick nämnden ta del av de kontakter som tagits med patientombudsmannen i 

frågor angående den språkliga servicen. År 2015 kontaktades patientombudsmannen vid 

Vasa centralsjukhus 408 gånger. I fem av dessa fall som berörde Vasa centralsjukhus var 

språket en orsak till kontakten. I två av fallen berörde frågan översättning av journalhand-

lingar. I anslutning till vården och språket har patienterna lyft fram kommunikationssvå-

righeter, missförstånd och svårigheter att få tillräckligt med information om den egna 

vården.  

 

Därutöver berörde två av fallen något annat sjukhus än Vasa centralsjukhus och i ett fall 

var det fråga om hur man kan söka sig utomlands för vård och huruvida journalhandlingar 
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i dessa fall översätts. På ett annat sjukhus hade patienten upplevt bland annat negativt 

bemötande på grund av språket.  

 

Nämnden konstaterade att i ljuset av statistiken ser det ut som sakerna är i sin ordning. 

 

  § 4    Kundorienteringsprogrammet vid Vasa centralsjukhus  

  Vasa sjukvårdsdistrikts ägarkommuner har starkt uttryckt att verksamheten vid Vasa 

centralsjukhus bör upprätthållas och utvecklas samt att man bör investera i den. På så sätt 

kan man säkerställa att den tvåspråkiga befolkningen i distriktet även i fortsättningen får 

den högklassiga specialsjukvård som den behöver i Vasa. Ett av målen som fastställts för 

sjukhuset är att verksamheten ska vara kundorienterad och att den patientupplevda kvali-

teten ska vara den bästa i Finland. Kund-/patientorientering är ett av de värden som 

anammats i vår organisation förutom ansvarsfullhet, rättvisa och respekt för människo-

värdet. Det som är gemensamt för alla verksamhetsprocesser i organisationen är att alla 

processer antingen direkt eller indirekt påverkar den kundupplevda kvaliteten Varje fas av 

processen är förknippad med en möjlighet att främja kvaliteten, men även med en risk att 

den kundupplevda kvaliteten ska kasseras. 

 

  En förfrågan har skickats ut till invånarna i syfte att kartlägga vilka egenskaper de för-

knippar med god kvalitet. En yrkesmässig vård hör starkt ihop med en betjäning som ges 

på patientens modersmål. Övriga element som omfattas av den helhet som anknyter till en 

god kvalitet är att vården är helhetsbetonad samt att patienten blir hörd, bemött och 

handledd i vården. Dessutom ska patienten få vård snabbt, i rätt tid och effektivt utan att 

förglömma att vården ska vara säker och trygg.  

 

  För att främja den kundorienterade verksamheten har man i organisationen uppgjort ett 

utvecklingsprogram som engagerat såväl kundrådet, personalrepresentanter och med-

lemmarna i klientservicegruppen som ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten och 

ledningsgruppen för samkommunsförvaltningen. Kundorienteringsprogrammet består av 

sex delområden som genomgicks vid sammanträdet.  

 

  Nämnden anser att man bör notera att också de personer som själv inte orkar vara aktiva 

måste få service. Så här i digitala tider kan exempelvis föruppgifter insamlas på patientens 

modersmål i elektronisk form. Dessutom framförde nämnden att man måste satsa på pati-

entens första kontakt med sjukhuset; också betraktat från ett språkligt perspektiv. Nämn-

den gav språkligt betonade åsikter om respektive delområde i kundorienteringsprogram-

met. 

 

1. Kundens kunskap och insikt om den egna rollen och ställningen (Serviceinsikt) 
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Nämnden: Patienten måste upplysas om rättigheten till språklig service och rättighet-

en till bl.a. översättning av epikriser. 

2. Kunden deltar på likvärdiga grunder, aktörskap 

Nämnden: I den mån det är möjligt ska klienten ha en möjlighet att välja behandlande 

yrkesperson på basis av språk. 

3. Tjänsternas form och innehåll, distributionskanaler  

Nämnden: Klienten har rätt att få service på det egna modersmålet. 

4. Kundorienterad organisationskultur, attityder  

Nämnden: Personalen bör ha en positiv inställning till användningen av de bägge 

språken. 

5. Ledarskap  

Nämnden: Cheferna bör ha en god förmåga i de bägge språken. 

6. Insamling och tillgodogörande av kundinformation (kundinsikt). 

Nämnden: Språklig respons bör tillgodogöras. 

   

 

  § 5     Situationen gällande dispens som beviljats från språkkunskaper 

  Nämnden fick en utredning över dispenser från språkkunskapskrav som beviljats vid Vasa 

centralsjukhus, vilken godkändes. Nämnden konstaterade att kriterierna för beviljande av 

dispens inte bör åtstramas utan att dispens bör beviljas efter behov. Språkfrågan är viktig 

för patienten, men det viktigaste är en bra vård. För att vi ska få bra anställda till Vasa bör 

man inte sända ut några negativa signaler om hur det är att söka jobb hos oss.  

 

§ 6      Utvecklingsbehov i nämnden för minoritetsspråket 

  Nämnden konstaterade att man i början av nämndens mandatperiod har uppgjort en 

verksamhetsplan som fortlöpande utvärderats. Nämnden förde en diskussion om nämn-

dens framtid då de förändringar som ska genomföras i samband med vårdreformen har 

omsatts i praktiken. I Vasa kommer andelen av andra språkgrupper än svenska och finska 

att tillta. 

 

 

§ 7      Styrelsens protokoll (5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015, 11/2015,   

          1/2016, 2/2016, 3/2016) 

  Styrelsens protokoll antecknades för kännedom. 
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§ 8      Eventuella övriga ärenden 

Sekreteraren informerade nämnden om ett lärdomsprov där man ska utreda den språkliga 

betjäningen av patienter. Undersökningen ska genomföras på hösten 2016 på den kirur-

giska och inremedicinska polikliniken i form av en enkätundersökning. Enkätundersök-

ningen kommer inte att inrymma några frågor om patienternas hälsotillstånd utan bara 

frågor om betjäningen. 

 

 

§ 9      Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls i oktober–november 2016. Sammanträdet inleds kl. 8.00. En 

precisare sammanträdesdag fastställs senare. Nämnden ställde sin förhoppning till att den 

i samband med det här sammanträdet ska få en redogörelse för vårdreformen. 

 

§ 10    Sammanträdet avslutas 

 Ordföranden avslutade mötet kl. 15.30 


