
                                                    17.1.2019

Distriktsdirektörens beslutsförteckning
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo

§ 65  Förlängning av arbetsavtal för patientsäkerhetskoordinatorer, 50 %
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning
Hallintojohtajan päätösluettelo

§ 84 Höjning av kreditlimiten inom kommuncertifikatprogrammet

§ 85 Radiolääkepullotarvikkeiden hankinta

§ 86 Roskisten hankinta

§ 87 Hammashoitotarvikkeiden hankinta

§ 88 Upptagande av budgetlån 2018

§ 89 CCL-järjestelmän laajennus teho-osastolle

§ 90 Ändringar till tjänsteregistret

§ 91 Årliga bonus

§ 92 Ersättning för bildäck som gått sönder

§ 93 EEG-laitteen hankinta
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17.1.2019

Chefsöverläkarens beslutsförteckning
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo

§ 79  Lupa tutkimushankkeelle ”Geneettisen tutkimuksen hyödyt”, Antti Jekunen,
onkologian ylilääkäri

§ 80  Henkilökohtainen lisä

§ 81  Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdellla kielellä)

§ 82   Vastuulisän myöntäminen tehtäväkohtaiseen palkkaan

§ 83  Beviljande av individuellt tillägg

§ 84 Lupa tutkimushankkeelle ”Suolistosyöpä TYKS-ERVA alueella 2004-2017”;
professori Heikki Minn/TYKS, LT Eetu Heervä/TYKS

§ 85  Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdellla kielellä)
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17.1.2019

Chefsöverskötarens beslutsförteckning
Johtajaylihoitajan päätösluettelo

§ 51 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning; Carola Wisur-Hokkanen

§ 52  Ändringar till tjänsteregistret; ändring av sjukskötartjänst till sjukskötar-
befattning

§ 53  Ändringar  till  tjänsteregistret;  delning  av  100  %  vakans  till  två  deltidsvakanser
pga arbetstagarens önskemål

§ 54 Muutokset virkarekisteriin; kahden osa-aikaisen vakanssin muuttaminen yhdeksi
100 % vakanssiksi

§ 55 Ändringar till tjänsteregistret; sammanslagning av två deltidsvakanser till en 100
% vakans
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Protokoll · sida 1(6)
nr 5/2018

Organ: Psykiatriska delegationen
Tid: Torsdagen 22.11.2018 kl. 9.00–11.00
Plats: Psykiatriska enheten, F-huset, andra våningen

Informationsmöte för fackorganisationernas representanter kl. 11.00
Beslutsfattare:
Närvarande: Hellman Per

Vikström Pernilla
Erickson Sture
Kemppinen Juha
Jaakola Tanja
Småros Anna-Stina
Sirviö Markku
Backström Alice
Granfors Mikaela
Lundman-Evars Helena
Kujanpää Raija
Smeds-Nylund Ann-Sofie

ordförande
vice ordförande
medlem
föredragande
sekreterare
sakkunnig
sakkunnig
sakkunnig
sakkunnig
sakkunnig
styrelserepresentant
medlem

Vasa
Korsholm
Vasa
ansv.omr.dir., VCS
överskötare, VCS
Jakobstad
Vasa
Korsholm
Närpes
Närpes
Vasa
Närpes

Frånvarande: Eriksson Roger
Roslund-Nordling Camilla
Frantz Hans

medlem
ersättare
styrelsens ordförande

Pedersöre
Pedersöre
Vasa

Sakkunniga: Granlund Susann koordinerande
avdelningsskötare

VCS

Övriga närva-
rande:

Föredragande: Kemppinen Juha

Sekreterare: Jaakola Tanja
Paragrafer: 38-47
Protokollet
undertecknat:

Ordförande:

Per Hellman

Sekreterare:

Tanja Jaakola
Justerat: Plats och tid:

Pernilla Vikström

Plats och tid:

Alice Backström
Framlagt
till påseende:

Utdragets riktighet bestyrker:

camilla.iso-aho
Typewriter
Bilaga § 6



Protokoll · sida 2(6)
nr 5/2018

Organ: Psykiatriska delegationen

Tid: Torsdagen 22.11.2018 kl. 9.00–11.00

Plats: Psykiatriska enheten, F-huset, andra våningen

Ärendeförteckning

Paragraf Ärende Sida

§ 38 Sammanträdet öppnas 3
§ 39 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3
§ 40 Val av protokolljusterare 3
§ 41 Det aktuella läget gällande planeringen av H-huset 3
§ 42 Mätare för det kliniska arbetet inom psykiatrin 4
§ 43 Lägesöversikt över mental- och missbrukarvården 5
§ 44 Läkarsituationen inom det psykiatriska ansvarsområdet 5
§ 45 Övriga ärenden 6
§ 46 Nästa sammanträde 6
§ 47 Sammanträdet avslutas 6

Ordförande:

Per Hellman



Ärendesida 3(6)

Organ § Sammanträdesdag sida
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

§ 38 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§ 39 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslut-

fört.

§ 40 Val av protokolljusterare

Vikström Pernilla och Backström Alice valdes till protokolljusterare.

§ 41 Det aktuella läget gällande planeringen av H-huset

Susann Granlund redogjorde för det aktuella läget gällande planeringen av H-huset.
I förra veckan presenterade arkitekten visuella bilder som nu presenterades för de-
legationen. Parkeringshuset kommer att kompletteras med tilläggsvåningar. Mönst-
rad betong kommer att användas på fasadytan för att skapa liv i ytan. Formen på hu-
set har fastslagits. Den högsta våningen har reserverats för teknisk utrustning. Två
uteområden har planerats, varav ett separat för barn och unga. Delegationen fick ta
del av vad man har planerat för de olika våningarna i H-huset. De psykiatriska av-
delningarna finns på våning 7 och 8. Läget gällande placeringen av verksamhetsfor-
mer och tjänster kan ännu förändras. Poliklinikernas öppettider ska enligt planerna
bli mera omfattande än för tillfället, för de ska ha öppet till kl. 18. Den vuxenpsykia-
triska öppenvården kommer att finnas på den tredje våningen. Det kommer dessu-
tom att finnas en restaurang på samma våning. Trafiken till restaurangen ska plane-
ras så att den inte stör verksamheten. Personalen har inga egna arbetsrum, effektivi-
tet eftersöks, målet är att inga arbetsrum ska vara tomma. Arbetssättet kommer att
förändras i och med användningen av multianvändbara rum.

Delegationens observationer:
Delegationen önskade att utegården ska bli fin och försedd med starka säkerhetsåt-
gärder.
Delegationen hoppas att man ska dra nytta av konst och belysning.
Det behövs ett tätt samarbete med socialarbetet, varför det skulle vara bra om dessa
tjänster kunde ges utrymme i H-huset. Det finns en tanke om att hälso- och sjukvår-
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den inte känner till den verksamhet som bedrivs inom socialvården och de tjänste-
mannabeslut som fattas inom den. Social- och hälsovårdscentralerna kommer att
erbjuda handledning som tillhandahålls av socialvården. H-huset kommer att inhysa
Vasa stads hälsostationer, vilket gör delegationen betänksam över situationen i de
övriga kommunerna. I dagsläget tar man i hög grad kontakt med socialvårdsjouren
via polisen.
Delegationen anser det vara viktigt att det även i fortsättningen finns tillgång till
psykogeriatriska tjänster. En dagavdelning för psykiatrin lyftes fram.
Delegationen noterade att de multianvändbara rummen ställer stora krav på data-
tekniken och organiseringen av arbetet, då man längre inte har egna rum.

Back office-modellen ansågs vara förknippad med utmaningar då det gäller integri-
teten, t.ex. under arbetssamtal. För delegationens medlemmar klargörs, att det inte
är fråga om en öppen kontorslandskaps-modell. Olika arbetsrum - även rum där in-
tegriteten kan säkerställas, planeras.
Användningen av videoförbindelser kommer att öka i framtiden.
Delegationen lyfte fram att Vasa stad inte fattat några beslut om att den ska placera
sina tjänster i H-huset.

§ 42 Mätare för det kliniska arbetet inom psykiatrin

En arbetsgrupp har tillsatts för planeringen av mätare för det kliniska arbete som ut-
förs inom psykiatrin. Denna arbetsgrupp har fått i uppgift att kartlägga med vilka
basmätare patientens tillstånd och funktionsförmåga objektivt kan bedömas under
en undersökningsperiod. Målet är att man snabbt ska få en bedömning av patientens
tillstånd, vilken sedan kunde användas i samband med uppgörandet av en vårdplan
för patienten. Det här skulle möjliggöra en bedömning av tillståndet och vårdeffek-
ten. En sammanfattning skulle införas i journalhandlingen. Utöver basmätarna
kunde en läkare ordinera fler utredningar från en förteckning med tilläggsmätare.
Enhetlighet eftersträvas. Basmätarna presenteras kort på sammanträdet.

Ett beslut har fattats om att användningen av RAI-mätaren ska upphöra inom psy-
kiatrin. En CORE-OM-mätare introduceras framförallt vid utredningen av patien-
tens funktionsförmåga. Webbplatsen Psykporten har tillgodogjorts i arbetet. An-
svarsområdesdirektören berättade att THL har upplyst om att man kommer att lan-
sera en psykosmätare som ska tas i bruk i hela landet. Dessutom finns det planer på
att införa en mätare som bedömer behovet av psykoterapi.
Delegationen konstaterade att det är viktigt att sjukvårdsdistriktet i planeringen av
mätare strävar efter enhetlighet, men att det också skulle vara bra att föra diskuss-
ioner med de övriga aktörerna i distriktet om vilka mätare som ska användas. Dele-
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gationen önskar att ägarkommunerna ska involveras i planeringen, eftersom det är
viktigt att få utvecklingsarbetet mera omfattande. Sjukvårdsdistriktets mätare kunde
eventuellt fungera som ett exempel för andra. Delegationen föreslår att ett brev ska
uppgöras till kommunerna där man berättar om de mätare som är i bruk. Det är
också viktigt att informera och göra kunder och anhöriga medvetna om dessa mä-
tare.

§ 43 Lägesöversikt över mental- och missbrukarvården

Vid sammanträdet gick man igenom det aktuella läget beträffande den integration
av mental- och missbrukarvården som planeras i samråd med Vasa stad. Två sam-
manträden har hållits med sjukvårdsdistriktets ägarkommuner.
Integrationsplanen och involveringen av personalen i planeringen ses som lyckad av
delegationen. Delegationen önskar sig också att involveringen ska utvidgas att om-
fatta även övriga aktörer inom mental- och missbrukarvården. Delegationen anser
det vara viktigt att förändringen är kostnadsneutral och att sjukvårdsdistriktet
åläggs att tillhandahålla dessa tjänster. Mer information önskas om vad som sker i
planeringsarbetet och om vad som avses med en remisslös verksamhet. Politiker,
övriga aktörer, kunder och deras anhöriga behöver få denna information.
Delegationen får höra att det fortsättningsvis saknas ett politiskt beslutsfattande
samt att funktioner och tjänster utvecklas omkring kundernas behov.

§ 44 Läkarsituationen inom det psykiatriska ansvarsområdet

Juha Kemppinen redogjorde för läkarsituationen inom ansvarsområdet. Nya läkare
har rekryterats, en del kontakter har tagits. 1-2 konsulter och hyrläkare blir kvar ef-
ter årsskiftet, inga specialister i psykiatri finns att tillgå. Kraven på en ekonomiskt
effektivare verksamhet ligger i bakgrunden. Unga läkare kommer för att specialisera
sig, kandidater och amanuenser. I rekryteringen av unga läkare strävar man efter att
få dem att stanna kvar i regionen även senare. För tillfället har man fyra speciali-
serande läkare och samma antal psykiatriker (4). Utexaminerade läkare anländer för
specialisering. Ansvarsområdesdirektören stöder den främsta linjen i det kliniska
arbetet vid behov.

Läkarsituationen förs till styrelsen för kännedom.
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§ 45 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 46 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 21 februari 2019 kl. 9.00–11.00.

§ 47 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 11.03.
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LISÄTYÖTARVE OPERATIIVISESSA KLINIKKARYHMÄSSÄ 2019

Lääkärimiehityksessä ei vuonna 2018 ole tapahtunut oleellisia muutoksia suurimmilla erikoisaloilla

eli ortopediassa, urologiassa ja gastrokirurgiassa sekä silmätaudeilla, eli kohtalaista miehitysvajetta

podetaan. Samoin lakisääteiset vapaat luovat jonkin verran lisäpainetta. Jonotilanne niin

poliklinikoille kuin leikkauksiin on kuitenkin onnistuttu pitämään pääsääntöisesti hoitotakuun

puitteissa, osin lisätöiden ansiosta. Jatkossakin työt pyritään järjestämään siten, että lisätöitä ei

tarvittaisi, mutta kysyntä vaihtelee välillä voimakkaasti, ja esim. ennen lomia voi olla tarvetta

lisätöihin, jotta lomien aikana ei pääse kumuloitumaan potilaita siten, että hoitotakuu vaarantuisi.

Ortopediassa kysyntä poliklinikalla on lisääntynyt, ja proteesileikkausehdokkaita patoutuu ilman

ylimääräisiä vastaanottoja. Tehostuneen leikkaustoiminnan myötä on ajoin haasteellista saada

täytettyä kaikkia proteesileikkausaikoja.

Silmien pistoshoito on lisääntynyt räjähdysmäisesti kostean ikärappeuman lisääntyessä ja toisaalta

indikaatioiden lisäännyttyä. Lääkäritilanteessa tapahtuu parantumista alkuvuodesta, mutta siitä

huolimatta on tarvetta ylimääräisille iltavastaanotoille.

Kirurgian ja silmätautien poliklinikalla hoitajamäärä ei mahdollista lisätöiden järjestämistä

työaikajärjestelyillä, ja sama koskee sihteereitä. Lisätyö hoitajien ja sihteereiden osalta toteutuu

ylityönä.

Henkilöstöjaoston päätöksellä 3.10.2011 suoritetaan anestesialääkäreille lisätyökorvaus ilta-aikaan

sijoittuvista selkäleikkauksista. Nämä raskasta anestesiaa edellyttävät vaativat selkäleikkaukset

suoritetaan Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kirurgien toimesta ostopalvelusopimuksena

yhtenä päivänä kuukaudessa, yhdeksän kertaa vuodessa. Päivän viimeinen leikkaus sijoittuu kl 15-

19 välille, ja edellyttää anestesialääkäriltä jälkivalvontaa keskimäärin kl 21 saakka. Tämän

käytännön toivotaan voivan jatkua.

Arvioidut kustannukset sosiaalikuluineen

Urologian lisätyö (iltavastaanotto)

Lääkärit 10 ilta-vo 10 potilasta á 60 e 7775 €

Hoitajat 10 iltaa ja 3 h x 58 €/h 1740 €

Gastrokirurgian lisätyö (colonoskopiat)

Lääkärit 20 iltaa ja 5 skopiaa per ilta á 235 € 29560 €
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Hoitajat: 20 iltaa ja 3h x 58 € /ilta 3480 €

Välinehuoltaja: 20 iltaa ja 4h x 31 € /ilta 2480 €

Ortopedian lisätyö (iltavastaanotto)

Lääkärit 15 ilta-vo 10 potilasta á 60 e 11700 €

Hoitajat 10 iltaa ja 3 h x 58 €/h 1740 €

Yleiskirurgia (iltavastaanotto)

Lääkärit 6 ilta-vo 10 potilasta á 60 e 4680 €

Hoitajat 6 iltaa ja 3 h x 58 €/h 1044 €

Sihteerit yhteensä:
yhteensä 400 tekstiä + ilmoitukset ym
80 tuntia ylityö/ostopalvelu  3200 €

Anestesia lisätyö

Lääkärit 10 iltaa  á 500 € 6500 €

Hoitohenkilökunta tekee iltavuoroa

Kipupliklinikka:

Lääkärit 5 ilta-vo 5 potilasta  á 100 € 3250 €

Silmälääkärien lisätyö (erikoistuvan vaiheen lääkärit)

Lääkärit Avastin-injektiot:
16 iltavastaanottoa 20 pistosta per ilta 12480 €
á 30 €/pistos (Avastin-injektio)

Hoitajat Avastin: 3 hoitajaa/ilta (3 h)
16 x 9 h x 58 €/h 8352 €

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista vuodelle 2019 on näin ollen yhteensä 97981€.

Lisätyöt toteutetaan klinikkaryhmän talousarvion puitteissa.



Vaasassa 13.12.2018

Peter Nieminen

Operatiivisen vastuualueen johtaja



7.1.2019
johtajaylilääkäri Reijo Autio

Esitys lisätyöstä medisiinisellä vastuualueella vuonna 2019

Saapuneiden lähetteiden määrä keskussairaalan kardiologiselle poliklinikalle vuonna 2018 on lisääntynyt yli 19%
edelliseen vuoteen verrattuna. Poliklinikkakäyntien määrää ei ole pystytty lisäämään samassa määrin. Tämän vuoksi
ensikäyntiä odottavien määrä on uudelleen lisääntynyt ja n. 25%  joutuu odottamaan kauemmin kuin 3kk. Myös
uusintakäyntien ajankohtaa on jouduttu siirtämään suunniteltua myöhäisemmäksi, mikä vaarantaa potilasturvallisuutta.
Vaikka Pietarsaaren sairaalan kardiologinen poliklinikka on pystynyt hoitamaan suuren osan pohjoisen alueen potilaista,
on sieltä tulleiden lähetteiden määrä asettunut pysyvästi aikaisempia vuosia korkeammalle tasolle. Esitän, että
viivästyneiden uusintakäyntien ja lisääntyvien lähetteiden vuoksi tehdään perustyöajan ulkopuolista kliinistä lisätyötä
vuoden 2019 aikana seuraavasti: ensikäyntejä 100 kpl, uusintakäyntejä 340. Kukin käynti sisältää kliinisen arvion ja
sydämen ultraäänitutkimuksen. Lisätyöhön osallistuvat lääkärit ovat kaikki kardiologian erikoislääkäreitä.
Kustannuslaskelma liitteenä. Lisäksi kustannuksia aiheutuu avustavan hoitajan työpanoksesta. Arvio kustannuksista
kardiologian lisätyölle ovat 88 088 euroa

Hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa joudutaan neurologian klinikassa turvautumaan
lisätyöhön. Lisätyön tavoitteena on ensisijaisesti saada polikliinisten hoitojonojen odotusajat pysymään alle lain
vaatiman kolmen kuukauden rajan. Toissijaisesti lisätyönä hoidetaan botuliinitoksiinihoitoa saavat
uusintakäyntipotilaat, koska heidän hoitovasteensa laskee olennaisesti 3 kuukauden jälkeen. Kolmanneksi on lisätyön
avulla tarkoitus hyödyntää erityisasiantuntija/professoritasoisia konsultteja siten, että virkalääkäri ottaa epilepsia- ja
lihastautipotilaita samanaikaisesti välitöntä konsultaatiomahdollisuutta hyödyntäen. Nämä erityispotilasryhmät
jouduttaisiin muutoin hoitamaan käytännössä yliopistosairaaloissa. Pääosan botuliinitoksiinipotilaista hoitaa
ulkopuolinen konsultti, mutta tämänkin potilasryhmän määrä on vähitellen kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana.
Neurologian poliklinikalla lisätyötä suunnitellaan tehtävän 26 iltana vuodessa. Näin hoidettaisiin botuliinitoksiini-, (75
käyntiä) epilepsia-, (40 käyntiä) ja lihastautipotilaat (32 käyntiä).
L isätyöstä aiheutuvat kustannukset vuonna 2019 neurologialla ovat sosiaalikuluineen yhteensä noin 21 125 euroa.

Gastroenterologialla  on myös tarvetta lisätyöhön. Jonotilanne on nyt parempi mutta edelleen on jonoa
endoskopiatutkimuksiin. Ajalla 1.2-31.12.2019 on tarvetta tehdä 100 kpl endoskopiaa lisätyönä. Kustannuslaskelma
liitteenä. Kustannusarvio tästä on 44 850 euroa.

Keuhkosairauksilla on useampi virka täyttämättä. Lisäksi lähetteet keuhkosairauksille ovat lisääntyneet. Tästä johtuen on
tarvetta tehdä lisätyötä. Kustannusarvio liitteenä.  Kustannusarvio keuhkosairauksien lisätyöstä on 6 370 euroa.

Onkologian klinikan lisätyön tarve jatkuu. Erikoislääkäriresurssi ei riitä kaikkien potilaiden ensikäyntien ja
hankalampien oireisten potilaiden käsittelyyn virka-ajan puitteissa. Lisäksi lisätyöllä varmistamme, että käynnit tehdään
ajallaan ja että viivästymisiä potilaiden lääkärinvastaanottoajoissa ei pääse tapahtumaan. Arvioni on, että tarvitsemme
kuukausittain 2-3 lisätyöiltaa, jolloin kolme lääkäriä ottaa vastaan potilaat ja hoitajat antavat hoidon aloitukseen ja
järjestämiseen kuuluvat ohjeet. Tämä on tärkeää, ettei varsinaisella virka-ajalla tehtävä työ puuroudu, vaan että
lisätyöpotilaat saadaan valmiiksi jo lisätyöiltana, niin kuin on tehty tähänkin asti. Kustannusarvio onkologian lisätyöstä
on 93 893 euroa.

Ihotaudeilla on myös tarvetta tehdä lisätyötä.  Lääkärityövoimassa on vajetta kevään ja kesän aikana. Kustannusarvio
ihotautien lisätyöstä on 54 054 euroa

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista vuonna 2019 on noin 308 380 euroa

Christian Kantola
Vastuualuejohtaja
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Vasa Sjukvårdsdistrikt/ Vaasan Sairaanhoitopiiri

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSARBETE FÖR HÄLSOVÅRDSCENTRALPROV

Vasa Sjukvårdsdistrikt/ Vaasan Sairaanhoitopiiri har gjort kontrakt med de i tjänst
varande specialläkarna i patologi
sedan 1965 och nuvarande kontrakt gjordes 2015. Detta har gjorts för att trygga att
nejdens prov undersökes och hålls vid sjukhuset för att snabbt kunna trygga
diagnostik av t.ex. specifika cancerprov för patienternas bästa och snabba vård.

VCS två tjänsteinnehavare av specialisttjänster har enligt skilt avtal gjort
tilläggsarbete. En 50% tjänsteinnehavare vill inte i detta skede göra detta
tilläggsarbete. TILLÄGGSARBETET GÖRS UTANFÖR ORDINARIE
ARBETSTID!

År 2018 undersöktes ca 2200 hvc-histologiska och cytologiska prov uppdelade jämt
på två specialläkare.

Uppskattningsvis har i skattebelagda tilläggslöner utbetalats till specialisterna (2)
sammanlagt ca 62.000 euro
för hvc-provers analys på två i tjänst varande specialister.

Vasa centralsjukhus patologiavdelning har inkasserat ca 160.000euro av
hälsovårdscentralerna för patologiproven på årsnivå.

UPPSKATTNING på tilläggsarbete på patologiavdelningen för 2019: provmängden
antas vara på samma nivå som år 2018.

ANHÅLLAN OM FORTSATT TILLÄGGSARBETE PÅ PATOLOGIN FÖR
ÅR 2019

Vi specialläkare i tjänst på patologiavdelningen anhåller högaktningsfullt att få
fortsätta med hvc-provens tilläggsarbete under år 2019 enlig samma avtal som
föregående år. Kostnaden med socialavgifter på årsnivå per specialläkare i patologi
för sjukhusets del är ca 31.000 euro.

Vasa 8.1.2019

Marcus Svartbäck, överläkare patologiavdelningen
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nr 4/2018 

Organ: Klientrådet 

Tid: 26.11.2018 kl. 12.30–15.30 

Plats: Vasa centralsjukhus, XD-byggnaden, 0-våning  

  

Närvarande: Bengs Petra  

Heikkilä Antti  

Juutilainen Emmi  

Nylund Mariann  

Paakkonen Sari   

Turtonen Heikki  

Wiklund Göran  

 

Jaakola Tanja 

West Sari 

Wik Pia 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

 

överskötare 

kundbetjäningschef 

planeringschef 

 

Frånvarande: Kapiala Ulla-Helena  

Rautavirta Marika   

Sohlberg Roger  

Strömsholm Eva-Maria 

Tuomaala Arja 

 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

tf. chefsöverskötare  

 

 

Sakkunniga: Muikku Kaisa 

Jokinen Saara 

Härkönen Kaisa 

Riekki Juliana 

Ahlskog Camilla 

Forth-Snellman Åsa-Britt 

Granlund Susann  

Mäkinen Camilla 

Wägar Marlene 

Åkers Annika 

koordinerande avdelningsskötare 

arkitekt 

arkitekt 

arkitekt 

planerare, VCS 

planerare, VCS 

planerare, VCS 

planerare, Vasa stad 

planerare, Vasa stad 

planerare, VCS 

 

Övriga närva-

rande: 

Masa Heli 

Rajamäki Satu 

kommunikationschef, VCS 

kommunikationsansvarig i alliansen Bothnia 

High 5 

Föredragande:    

Sekreterare: Sari West   

  

Resolution  

undertecknad: 

Ordförande: 

 

 

Sari West 

Sekreterare: 

 

 

Sari West 
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Klientrådet  26.11.2018 

 

 

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.   
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