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Svd:s direktör – Shp:n johtaja   5.12.2016 

 

           
 
 
 
 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 40 Hankintapäätös:  Sähköenergia; KSS Energia Oy.  2,09 €/MWh 
 
§ 41 Beslutsförteckning: SVD:s icke-brådskande beställningstrafiktjänster för 

tiden 1.1.2017-31.12.2018; Konsortium Vasa Taxibus Kb, Vaasan Inva-
taksipalvelu Oy, Artmeri, Vaasan Taksikuljetus Oy väljs som leverantör. 

 
§ 42 Hankintapäätös: Mobiili työnohjaus/hoitajakutsujärjestelmä Job Agent; 

Ascom Miratel Oy, 55 000 €. 
 
§ 43 Global Center for Nursing Executives – yhteistoimintasopimus ja jäsenyys 

TYKS erva-alueen laajuisen yhteistyön kansainvälisen hoitotyön johtajien 
asiantuntijaverkostossa. 
 

§ 44  Hankintapäätös: Psykiatrisen erikoissairaanhoidon lääkäripalvelut ajalla 
1.1.2017-31.12.2018; Kaikki tarjotut palvelut  (6 kpl) on tarjottu ilman toi-
mitustakuuta, minkä takia valittiin kaikki palveluntoimittajat sopimus-
toimittajiksi hoitotarpeen turvaamiseksi. 
 

§ 45 Hankintapäätös: Gloudia Kilpailutus ja sopimus; Cloudia Oy.  
VSVD ansluter sig till det ramavtal på upphandlings- och avtalshante-
ringssystem som KL-Kuntahankinnat Oy konkurrensutsatt. Det föreslagna 
systemet används av sjukvårdsdistrikten inom Egentliga Finlands sjuk-
vårdsdistrikts specialupptagningsområde och även i Vasa stad. 
 

§ 46  Hankintapäätös: Apteekkijärjestelmä Marelan varastoautomaatiopäivitys; 
Affecto Finaland Oy, 85 536 €. 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 12.12.2016   

 

          

 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

§ 89 Keittiön muovi- ja paperitarvikkeiden hankinta 

§ 90 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 91 Anomus tärveltyjen vaatteiden ja korvakorun korvaamisesta 

§ 92 Puhe- ja musiikkiterapian hankinta 

§ 93 Ersättning för försvunnen egendom 

§ 94 CADstream-ohjelmiston päivitys 

§ 95 Irtisanominen 
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                            5.12.2016 

 

      
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 87 Lupa hoitotieteen väitöskirjatyölle aiheesta ”Hoitoon liittyvien infektioi-

den torjunta tehohoidon yksikössä”; Kirsi Terho, Turun yliopiston hoito-
tieteen laitos 

 
§ 88 Lupa farmasian väitöskirjatyölle aiheesta ”Kivunhoito keskussairaalan 

päivystyksessä”; Marianne Kuusisto, Helsingin yliopisto, farmasian tiede-
kunta 

 
§ 89 Lupa tutustua sähköisiin potilasrekisteritietoihin auditoinnin yhteydessä 
 Sädehoidon osastolla; Stukin auditointiryhmän edustaja 
 
§ 90 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Verkottuneen toimintamallin tuo-

mien muutosten seurantatutkimus ensihoidossa; Kyösti Lehtonen, Hätä-
keskuslaitos 

 
§ 91 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Risk assessment accurary, a vital 

part for the adequacy of EMS  resources” – Ensihoidon riskinarvion osu-
vuus” ;  Maaret Castrén, HYKS Akuutti 
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                                                                              5.12.2016 

 

           
 
 
Administrativa överskötarens beslutsförteckning  
Hallintoylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 45 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för sjukskötare ändras till befattning   

På inremedicinska polikliniken fr.o.m. 1.12.2016 
 

§ 46 Tillstånd för ledighet för hälsovetenskaplig forskning; planerare Sari West 
 
§ 47 Ändring till tjänsteregistret: En befattning för primärvårdare ändras till deltid 

(50 %) på bäddavdelning T3 och den andra hälften flyttas till vårdserviceenhet 
fr.o.m. 1.1.2017 

 
§ 48 Ändring till tjänsteregistret: 2 sjukskötarvakanser på 50 % sammanslås till 100 % 
 vid onkologiska polikliniken fr.o.m. 1.12.2016 
 
§ 49 Ändring till tjänsteregistret: En instrumentvårdarbefattning ändras till deltid,  

2 x 50 %:s vakanser 
 

§ 50 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för biträdande avdelningsskötare ändras 
till befattning på neurologiska polikliniken fr.o.m. 1.2.2017 

 
§ 51 Ändring till tjänsteregistret: En befattning för rehabiliteringshandledare delas till 

två befattningar (2 x 50 %) inom medicinska rehabiliteringen 
 
§ 52  Ändring till tjänsteregistret: 2 sjukskötarbefattningar på OP/Anestesi ändras till 

deltid 4 x 50 %. 3 vakanser på 50 % lämnas kvar på operations- och anestesiav-
delningen och en flyttas till vårdserviceenhet fr.o.m. 1.1.2017 

 
§ 53 Personalärende 25.11.2016 
 
§ 54 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för sjukskötare ändras till befattning   

inom vårdserviceenheten fr.o.m. 1.1.2017 
 

§ 55 Ändring till tjänsteregistret: 2 sjukskötarvakanser på 50 % sammanslås till 100 % 
 till vårdserviceeheten fr.o.m. 1.1.2017 
 
§ 56 Ändring till tjänsteregistret: 2 sjukskötarvakanser på 50 % sammanslås till 100 % 
 till vårdserviceeheten fr.o.m. 1.1.2017 
 
§ 57 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för laboratorieskötare och en tjänst för 

primärvårdare ändras till befattning inom diagnostikcenter fr.o.m. 1.1.2017 
 
§ 58 Adm.överskötarens anvisning: Riktlinjer för rekrytering inom vårdserviceområ-

dena i VSVD - HYH OHJE: Henkilöstön rekrytointilinjaukset hoidon palvelua-
lueella VSHP:ssä 
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Protokoll · sida 1(5) 
nr 4/2016 

Organ: Psykiatriska delegationen 
Tid: Onsdagen den 2 november 2016 kl. 9.00–11.10 
Plats: Psykiatriska klinikgruppen, F2 mötesrum 
Beslutsfattare:  
Närvarande: Hellman Per 

Ingo Mikaela 
Salovaara–Kero Anne 
Granström Ebba 
Ekelund Jesper 
Kerätär Maritta 
Björklund Christina 
Sirviö Markku 
Backström Alice 
Lundman-Evars Helena 
Kronlund Gerd 
Kujanpää Raija 
 

ordförande 
vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ansvarsområdeschef 
överskötare, sekr. 
sakkunnig 
sakkunnig 
sakkunnig 
sakkunnig 
sakkunnig 
styrelserepresentant  
 
 

Vasa 
Korsholm 
Vasa 
Närpes 
föredragande 
Vasa centralsjukhus 
Malmska hso 
Vasa 
Korsholm 
Kristinestad/Närpes 
Närpes 
Vasa 

Frånvarande: Hjulfors Andreas 
Frantz Hans 

Ledamot 
Styrelsens ordf. 
 

Larsmo 
Vasa 

Sakkunniga: Öl Tarja Rauhala, 
psykolog Anu Storm,  
Kl. sjuksk. Anne Priha 
 

Avd.sköt. Birgitta Ivars 
psykolog Siina Hakala 
Kl. sjuksk. Elina Wes-
terlund 

 

Övriga närva-
rande: 

Föredragande: Jesper Ekelund   

Sekreterare: Maritta Kerätär   
 24–32 

Protokollet  
undertecknat: 

Ordförande: 
 
 
Per Hellman 

Sekreterare: 
 
 
Maritta Kerätär 

Justerat: Plats och tid: 
 
 
Mikaela Ingo 
 

Plats och tid: 
 
 
Gerd Kronlund 

Framlagt  
till påseende: 

 
 
 
 

Utdragets riktighet bestyrker 
 
 
 

SuviPaivi.Saarikoski

Bilaga § 144/1



Möteskallelse · sida 2(5) 
 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Onsdagen 2.11.2016, kl. 09.00–10.45 

Plats: Psyk.adm., Sammanträdesrummet på andra våningen 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

 
§ 24 Sammanträdet öppnas 3 
§ 25  Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 3 
§ 26  Val av protokolljusterare 3 
§ 27  De strategienliga, nya vårdrutinerna 3 
§ 28  Det psykiatriska ansvarsområdets och serviceområdets  
                          verksamhetsplaner 2017 4 
§ 29  Tillsättande av en mentalvårds- och missbrukarvårdsgrupp för  
                          vårdreformen i Österbotten 5 
§ 30  Övriga ärenden 5 
§ 31  Nästa sammanträde 5 
§ 32  Sammanträdet avslutas 5 
 
 

 

  
 
 
Per Hellman 



Ärendesida 3(5) 
 
Organ §  Sammanträdesdag sida 
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 24 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden öppnade sammanträdet. 
 

§ 25  Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

Ordföranden konstaterade de närvarande samt förklarade sammanträdet lagenligt samman-
kallat och beslutfört.  
 

§ 26  Val av protokolljusterare 

Beslut: Mikaela Ingo och Gerd Kronlund   
 
§ 27  De strategienliga, nya vårdrutinerna  

Presentation av den affektiva poliklinikens nya vårdrutiner – Vården av ätstörningspatienter 
och vården av emotionellt instabila patienter  
 
Kl. 9.00–9.35 
Vården av instabila patienter  
Psykolog Siina Hakala, klinisk sjukskötare Elina Westerlund, avdelningsskötare Birgitta 
Ivars 
 
Inledarna presenterade principerna för den vårdmodell som bygger på dialektisk beteendete-
rapi samt redogjorde för hur vården av emotionellt instabila patienter omsätts i praktiken på 
Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet. (Bilaga § 1 och 2)  
Som ett resultat av den intensiva DKT-vårdmodellen har avdelningsperioderna avsevärt 
minskat för dessa patienter, samtidigt som ibruktagningen av denna modell har bistått redu-
ceringen av vårdplatserna och den allt mera öppenvårdsbetonade vården i sjukvårdsdi-
striktet. De somatiska besöken och besöken på akutpolikliniken har också minskat för de pa-
tienter som förbundit sig till denna vårdmodell. Vårdmodellen har främjat vårdkvaliteten 
och klientorienteringen genom stärkande av patienternas egna färdigheter att klara av situat-
ioner som tidigare lett till ett ångestfullt, instabilt beteende. 
Också långväga patienter har erbjudits vård. I dylika fall har man strävat efter att arrangera 
individuell terapi och gruppterapi på samma dag. Enheten är den enda enheten i Finland 
som kan tillhandahålla vård på svenska enligt DKT-vårdmodellen. Färdighetsträning i grupp 
används också i vården av ätstörningspatienter och inom ungdomspsykiatrin. Man idkar 
även ett nära samarbete med de vuxenpsykiatriska avdelningarna. (Bilagor) 
 
Kl. 9.35–10.40   
Vården av ätstörningspatienter   
Överläkare Tarja Rauhala, klinisk sjukskötare Anne Priha, avdelningsskötare Birgitta Ivars  
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Organ §  Sammanträdesdag sida 
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Inledarna presenterade den vårdmodell och den verksamhet som används på VCS ätstör-
ningsenhet. 
Ätstörningsenheten är en öppenvårdsenhet (öppen 8-16) som betjänar >13-åriga patienter 
och som inrättats på önskemål av primärkommunerna och på basis av befolkningens behov. 
Efter inrättandet av enheten har behovet av att köpa tjänster av privata aktörer minskat av-
sevärt/nästan helt och hållet.  
Inga remisser till enheter i Sverige har heller begärts eller uppgjorts under de senaste åren 
inom psykiatrin. I Österbottens område har man satsat väl på vården av ätstörningar – en-
heter i Vasa, Jakobstad, Karleby och Seinäjoki.  
Eftersom enheten är en dagenhet borde man i samband med utvecklandet av öppenvården 
satsa på stöd som ges på kvällar och veckoslut, samt också satsa på samarbete som syftar till 
utvecklandet av avdelningsvård för vuxna inom psykiatrin. Samarbetet med de ungdomspsy-
kiatriska och somatiska enheterna är tätt. Redan i höst har man satsat på att få familjerna in-
volverade i vården. (Bilagor)  
 
Delegationens medlemmar diskuterade aktivt om dessa båda nya verksamhetsformer. 

 
§ 28   Det psykiatriska ansvarsområdets och serviceområdets verksamhetsplaner 

2017  

Ansvarsområdeschefen presenterade det psykiatriska ansvarsområdets verksamhetsplan och 
serviceområdets överskötare presenterade det psykiatriska serviceområdets verksamhets-
plan för år 2017. 
Den väsentligaste verksamhetsförändringen sker i och med att en del patientbesök kommer 
att överföras till Vasa stad. I samband med den här överförs också 6 skötarbefattningar till-
sammans med verksamheten. Här är det också fråga om att man nu inom Vasa stad kan 
verkställa den arbetsfördelning som beskrivs i rekommendationen om god medicinsk praxis.  
 
Målet är att hitta lokaler för jourverksamheten och den akuta verksamheten på samjouren el-
ler i närheten av samjouren för en verksamhet som bedrivs 24/7 för att kunna koncentrera 
denna verksamhet till samjouren i Sandviken i likhet med den övriga jour- och akutverksam-
heten. Stödtjänster skulle finnas till förfogande redan i ankomstskedet och patienten skulle 
flytta till en psykiatrisk avdelning i Roparnäs först efter konstaterat behov av observat-
ion/vård.  
 
Utrymmesanvändningen i Roparnäs ska effektiveras i den mån det är möjligt genom att an-
vända utrymmena som evakueringsutrymmen för den verksamhet som bedrivs i H-huset.  
 
Terapeuterna i kognitiv beteendeterapi blir färdiga i december 2016, varefter deras psykote-
rapikunskaper kan tillgodogöras fullt ut i vården av patienterna.  
 
Den nya vårdserviceenheten kommer att bedriva verksamhet även inom psykiatrin. 
 
Verksamheten ska utvecklas vidare i enlighet med psykiatrins strategi. Befattningen som 
sakkunnig i vårdarbete har strukits från den psykiatriska enheten, varför alla ansvarsområ-



Ärendesida 5(5) 
 
Organ §  Sammanträdesdag sida 
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

des- och serviceområdesförmän vid sidan av deras egna arbetsuppgifter ansvarar för utveck-
landet av den psykiatriska vården i samråd med primärkommunerna.  
 
(Verksamhetsplanen 2017, bilaga till styrelsemötet) 

 

§ 29   Tillsättande av en mentalvårds- och missbrukarvårdsgrupp för vårdreformen i 
Österbotten  

Ansvarsområdeschef Ekelund berättade att de arbetsgrupper som tillsatts för vårdreformen i 
Österbotten har inlett sitt arbete, därmed även gruppen för mental- och missbrukarvård. 
Medlemmarna i arbetsgruppen utgör en mångsidig representation av det missbrukar- och 
mentalvårdsarbete som olika organisationer inom primärkommunerna, sjukvårdsdistriktet 
och den tredje sektorn bedriver i Österbotten. Arbetsgrupperna ska avge en mellanrapport 
över sitt eget område i december 2016 och en slutrapport med egna förslag till hur verksam-
heten ska ordnas innan utgången av april 2017.  

 
§ 30  Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden.  
 

§ 31  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls 8.2.2017 kl. 9.00–11.00, temat är verksamheten inom neuropsyki-
atrin på den affektiva polikliniken samt någon annan ny verksamhetsform. 

 

§ 32  Sammanträdet avslutas 

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 11.10  
 
 
 
Efter sammanträdet höll ordföranden ett informationsmöte för de fackliga re-
presentanterna.  

 



RAPPORT FRÅN KONGRESS 
IHF DURBAN 
41th World Hospital Congress 
 
 
 
Den 41:a internationella sjukhuskongressen hölls i Durban 31.10-3.11.2016. Det var första gången 
kongressen hölls i Afrika. Eftersom det är den mest betydelsefulla internationella kongressen för 
fackmän och beslutfattare inom ledningen för olika sjukhusorganisationer, noterades detta med stolthet 
av de afrikanska värdarna. Antalet deltagare från Afrika var därför detta år mer omfattande än vanligt. 
Totalt sades det att det skulle varit över 2.000 delegater. Kongressen hölls i ICC Durban, vilket är 
Afrikas största och modernaste kongresscenter.  Det finska deltagandet var denna gång blygsammare 
än tidigare, troligen på grund av att resans längd, landets rykte eller att kongressen numera hålls varje 
år. 
 
Temat för kongressen var Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety  ( 
Utmaningen med en patient-centrerad vård och patientsäkerhet).  Man kan säga att det inte är något 
främmande tema för den finska sjukvården så till den delen var mycket av tankarna i samstämmighet 
med vad som görs i Finland. Ordförande för IHF är för tillfället norrmannen Erik Kreyberg Normann. 
 
 
REFERAT FRÅN KONGRESSEN 
 
Syd-Afrikas hälsovårdsminister Dr A Motsoaledi inledde med att hålla värdnationens anförande. 
Han sade att det för Sydafrikas del kändes viktigt att denna gång kunna stå värdar för kongressen 
eftersom man står inför en massiv reorganisering av hälsovårdssystemet med införandet National 
Health Insurance System NHI (hälsovårdens nationella försäkringssystem). Han bedömde att ett 
allmänt omfattande hälsovård är en mycket kraftfull utjämnare av social ojämnhet i samhället och det 
yttersta uttrycket för rättvisa. Även om han ansåg att Sydafrika ännu har mycket att utveckla inom 
hälsovården ville han lyfta fram att man de senaste åren gjort bl.a. följande resultat: 

- man har minskat överföringsprocenten av HIV från mor till barn från att ha varit 8% till att nu 
vara 1,5% 

- resultatet av behandlingen av TB som är mottaglig för medicinering har ökat från 67% till 
82%  

- i Sydafrika var man det första land som tog i bruk GENEXPERT för tidig diagnostisering av 
TB 

- Sydafrika var det första landet där man introduceradevaccin för pneumoni och diarre, vilket 
haft kraftig inverkan på dessa barnsjukdomar 

- Sydafrika var det första landet i Afrika att ha ett nationellt program för introducering av 
papilloma vaccin mot livmoderskancer 

 
Den sydafrikanska nationella utvecklingsplanen definierar två huvudmål vilka bör medvetandegöras 
om man skall klara av de kommande utmaningarna: 

1. kvaliteten på servicen i det offentliga hälsovårdssystemet måste förbättras 
2. den relativa andelen av kostnaderna för privat hälsovård måste minskas 

Erfarenheterna internationellt är att lösningarna till dessa utmaningar ligger i att ta rikta in sig på de 
strukturella bakomliggande faktorerna.  Det rör sig om områden som ledarskap och management av de 
mänskliga resurserna, försörjningskedjorna, finanserna, infrastrukturen och hälsovårdsteknologin. 
 
 
Professor Joan C. Lo höll ett anförande om finansiering och allmän tillgång till hälsovård, the 
utmaningar som mötts och genomförbara lösningar i tillhandahållandet av patient-centrerad och säker 
vård. Hon började med att konstatera att det finns två typer av världsmodeller för att finansiera allmän 
hälsovård: National Health Service (NHS) (skattefinansierad) och National Health Insurance (NHI) 
(försäkringsfinansierad).  Den primära finansieringskällan i NHS systemet är en allmän inkomst, 
medan det i NHI systemet är premiebaserat. Den grundläggande filosofin bakom de bägge systemen är: 
hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och ansvaret är både personligt och allmänt. Nästan alla 
utvecklade eller utvecklingsländer faller inom ramen för endera systemet. I sin forskning har professor 
jämfört utvecklingen inom de flesta länder.  Professor Lo har kommit till att bägge systemen levererar i 
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stort sett samma kvalitet men det försäkringsbaserade systemet tenderar att bli mer kostsamt och visade 
statistik på vilket hon stödde sina åsikter. 
 
Dr Nicholas Crisp talade också om finansieringen och allmän tillgång till hälsovård men mera med 
utgångspunkter från en synvinkel som kändes bekant ur ett västeuropeiskt synfält. Utgångspunkten i 
planering och utveckling av ett allmänt hälsovårdss
tjänster kommer alltid att översti . Detta problem kommer bara att bli 
värre allt efter som tekniken hela tiden ökar våra möjligheter att ingripa i nästan alla sjuk- och hälsa 
relaterade åkommor. 
 
Därför måste fokus vara på resultaten, och utmaningarna är att prioritera mest nytta för pengarna hellre 
än allting för alla. Mer och dyrare teknologi ger inte nödvändigtvis bättre hälsa. Mycket av det vi gör är 
inte relevant med tanke på att förbättra hälsan. Frågan är nu hur vi kan säkerställa att en större del av 
befolkningen har tillgång till mer, snarare än allt. 
 
Dr Crisp medger att detta inte är lätt. Men vilka förändringar som vi än gör måste vi försäkra oss om att 
patienten är i centrum och sedan måste man använda sig av alla de moderna metoder som finns för 
styrning och utvärdering av processer. Dessa metoder får dock inte ses som enskilda utan en del av EN 
lösning. 
 
 
MD, PhD Jonathan B. Perlin höll ett anförande 
elektroniskt hälsovårdsregister i Förenade staterna.  År 2009 antogs i US en lagstiftning, HITECH Act, 
om en infrastruktur för en överförbar och samordningsbar hälsovårdsinformation. Något som närmast 
skulle motsvara KANTA i våra förhållanden. Den bärande tanken var att de som nationellt 
upprätthåller hälsovårdsservicen skulle få tillgång till patientens historiska vårddata oberoende av plats 
eller vårdteam. I dag har detta till stora delar genomförts. 
 
Även om systemet inte till sin helhet är genomfört så rör det sig så mycket data i nätet att man redan 

längre vänta med att samla in behövliga data. De finns redan i systemet både billigt och snabbt. Han 
gav flera exempel på konkreta fall där datatillgången redan gett svar på olika frågeställningar bl.a. hade 
man snabbt lyckats ta reda på vilka åtgärder som effektivt minskar MRSA. I förlängningen tänker man 
sig att vårdstatiken skall hjälpa läkaren att enklare göra riktig diagnos och välja rätt vårdinsats. Hos oss 
är IBM:s system Doktor Watson en motsvarighet som presenterats i olika sammanhang. 
 
Ett tema som man ofta återkom till var vikten att få ledarskapsskolning inom hälso- och sjukvården. 
Det räcker inte enbart med att kunna sitt fackområde. Om detta talade bl.a. professor S Robert 
Hernandez, som vi hade förmånen att få diskutera med under en kvällstillställning. Han var delaktig i 
många internationella projekt som syftade till att öka ledarkompetensen hos personer som arbetar inom 
hälsovårdssektorn.  
 
Under ett av de seminarier där fria papper presenterades berättade chefsläkare Hannu Puolijoki om 
det projekt som de haft i Seinäjoki med att inte operera vissa patientgrupper förrän de slutat röka. 
 
 
DET SYDAFRIKANSKA HÄLSOVÅRDSSYSTEMET I KWAZULU-NATAL 
 
Durban befinner sig i regionen KwaZulu-Natal, som har en befolkning på 10,5 millioner människor. De 
sjukdomar och orsaker som belastar sjukvårdssystemet mest är. 

- HIV och AIDS och tuberkulos (TB) 
- hög dödlighet bland nyfödda och barn 
- en ökning av icke smittosamma sjukdomar (diabetes, hjärtsjukdomar, cancer osv) 
- allmänt våld, olyckor och trauma 

 
För att komma till tals med detta har man över 871 hälsovårdsinrättningar, av vilka 72 är sjukhus. 
Vården är också som hos oss indelad i olika nivåer börjandes från grundhälsovård till högsta 

Optimal hälsa för alla 
personer i KwaZulu-   
 



 
Man följde något som kallades BATHO PELE PRINCIPLES (folket först principerna): 

 
Konsultering 
 Fråga vad klienterna önskar och finna ut hur man kan möta klientens behov. 
Servicenivå 

Om vi redan vet vad våra klienter önskar, kan vi sätta en nivå till vilken vi skall ge 
servicen. 

Tillgång  
Här gäller det försäkra oss om att personer som tidigare inte var nöjda med vår 
service får service. Det betyder också att vi måste se till att personer som är 
handikappade eller bor på landsbygden kan använda sig av servicen. 

Vänlighet 
 Man skall vara artig, vänlig, hjälpsam. 
Information 

Det gäller att nå alla människor för att vara säker på att de är informerade om den 
service som vi ger. 

Öppenhet och transparens 
Vad vi gör skall inte vara en hemlighet eller något vi skäms för och vill dölja. Vi ger 
ut årliga rapporter, har öppet hus o.dyl. 

Tillrättalägga 
Folk skall känna sig fria att berätta åt oss om de är missnöjda med vår service. Vi 
skall handlägga klagomål på ett professionellt sätt. 

Värde för pengarna 
Vi skall ge den bästa service vi kan och använda alla resurser. Vi skall eliminera 
slöseri, bedrägeri och korruption. 

Uppmuntra innovationer och belöna förträfflighet 
 Gör saker bättre, gå en extra mil. 
Kundsamverkan 

Vi skall se på vilka nyttor vi har stått till tjänst med och hur vi kan leverera en bättre 
service. 

Ledarskap och strategisk ledning 
 Ledare visar exempel. Ledarna vägleder organisationen till framgång. 

 
 
Vi hade då möjlighet att se hur allt detta omsätts i praktiken genom att vi kunde besöka Prince 
Mshiyeni Memorial Hospital i utkanten av Durdan i stadsdelen UMLazi. Detta skulle enligt uppgift 
vara den största stadsdelen i KwaZulu-Natal och de betjänade ca 1,6 miljoner människor. De hade 
1.162 bäddar i bruk och hade 18 olika kliniker, bla. Gateway clinic som vi besökte. Man hade en 
personal på 2.186 personer, varav 155 var medicinare och 1.272 sjukskötare. Det som vi genast 
noterade då vi anlände var att man måste åka genom en säkerhetsvakt med vägbommar. Inne på 
sjukhuset fanns skyltar med förbud mot eldvapen. Enligt överskötaren så var det lag på att på offentliga 
utrymmen ha dylika förbudsskyltar och så har de ju koll före folk kommer in på området. Man fick det 
intrycket av att mycket av de kvalitetsnormer och säkerhetsbestämmelser som de hade fanns formellt 
på pappret men att man inte behövde följa dem så slaviskt i vardagen. Vården var avgiftsfri. 
 
 

 
   Gateway klinikens huvudmottagning.        Prince Mshiyeni Memorial Hospital. 



 
Gateway kliniken var en öppenvårdmottagning som höll öppet från kl. 7.00 till 15.30. När vi var där så 
var klockan över tre men väntrummen var fotsättningsvis fulla. Så man funderade litet hur det skulle gå 
jämt ut. Men vi hade ju tidigare lärt oss att man inte är så precis med tiderna i Sydafrika. En halv 
timmes försening föreföll helt acceptabelt. Kliniken drevs med sjukskötarinsatser, läkare kunde 
tillkallas vid speciella behov. Utrymmena föreföll enkla men rena. Likadant med sängkläder och 
instrument. Man fick det intrycket att man utgående från de resurser man hade gjorde ett effektivt 
arbete. Patienterna satt på rad i bänkar med ett öppenvårdskort i ena handen och en orangefärgad 
sjukjournalsmapp i andra handen. Poliklinikens apotek föreföll också att vara enkelt men utgående från 
resurseringen sakligt skött. Eftersom TBC och HIV var de två sjukdomar som skördade flest 
människoliv syntes det i vardagen på ett sätt som vi inte är vana med. Man delade ut gratis kondomer 

polikliniken. Tidigare har AIDS varit politiskt tabubelagt, vilket försvårat saklig vård. Skyltningen på 
sjukhuset var på engelska och zulu. I skolorna läste alla engelska samt det inhemska språk som i den 
regionen var dominerande. Man hade 11 officiella språk i Durban var zulu det dominerande. 
 
 

 
Styrelseordförande hans Frantz åhör föreläsningen under sjukhusbesöket i Durban. 
 
 
SLUTINTRYCK 
 
Ett sammanfattande intryck var att Sydafrika är något av motsättningarnas och inkonsekvensernas land 
men att man jobbar på att utveckla landet via demokratiska principer. Hur detta skall lyckas är dock ett 
frågetecken och bl.a. Desmond Tutu har sagt att ANC, det makthavande partiet, inte längre är det parti 
som han och Mandela arbetade för. Förutom politiskt förefaller landet också något instabilt genom att 
det från grannländerna väller in över gränserna papperslösa flyktingar, vilken ingen har koll på hur 
många de är eller vet var de befinner sig. Detta försvårar naturligtvis hälso- och sjukvårdens planering. 
Inom vården var man väl medveten om internationella trender. Landet har hög korruption och 
brottslighet, vilket kunde noteras i vardagen. Men det hindrade inte att kongressen var väl ordnad och 
besöket intressant.  Programmet bekräftade mycket av det utvecklingsarbete som vi själva gör. 
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