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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 

 

 

 

§ 4 Ersättning åt patientsäkerhetskoordinatorer/ Potilasturvallisuus-
koordinaattorien korvaus 

  
§ 5 Delegeringsbeslut/ Delegointipäätös 
 
§ 6 Justering av lön samt kostnadsställe / Palkan ja kustannusyksikön päivittäminen  
 
§ 7 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo;  Leikkaus- ja anestesiaosaston kattokeskuk-

set ja leikkausvalaisin-monitoriyhdistelmät, Maquet Oy, 413 308 € 
 
§ 8 Tillsättande av arbetsgrupp för informationshanteringslagen/ Tietohallintalain 

työryhmän asettaminen. 
 
§ 9  Tillsättande av arbetsgrupp; Arbetsgrupp för lagen om sekundär användning av 

social- och hälsovårdsdata/ Työryhmän asettaminen;  Sosiaali- ja terveystietojen 
toissijaisen käytön työryhmä. 

 
§ 10 Beslutsförteckning; VCS avfallshantering och transport/ Päätösluettelo; VKS:n 

jätteiden keräys ja kuljetus, Lassila & Tikanoja Oyj, 136 387,98 € 
 
§ 11 Delegeringsbeslut/ Delegointipäätös 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 

 

§ 2 Möbler till utrymmet för APTJ-projektet – APTJ-projektitilan kalusteet 

 

§ 3 Personal och förmansskap inom forsknings- och utvecklingsenheten och inom 

 APTJ – Tutkimus- ja kehitysyksikön ja APTJ-yksikön henkilökunta ja esimiehet 

 

§ 4 Förslag till individuellt tillägg – ehdotus henkilökohtaiseksi lisäksi 

 

§ 5 Anskaffning, Hardware & Clinical Applications – hankinta, Hardware & Clinical 

Applications 

 

§ 6 Beslut om individuella tillägg – päätös henkilökohtaisista lisistä 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 

  

§ 4 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 
patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä). 

 
§ 5 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä). 

 
 
§ 6 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä). 

 
 
§ 7 Beviljande av rekryteringstillägg / Rekrytointilisän myöntäminen 
 
§ 8 Beslut om individuella tillägg/ Päätös henkilökohtaisista lisistä 
 
§ 9 Beviljande av rekryteringstillägg/ Rekrytointilisän myöntäminen 
 
§ 10 Ansökan för forskningsprojekt/ Tutkimushankehakemus: Anna Tamminen 

(PSHP), Timo Toivonen (VSHP) ”Terveydenhuollon työntekijöihin kohdistunei-
den väkivaltarikosten tutkinta ja käsittely oikeusistuimessa, 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 

 

§ 8 Linjedragning angående rätt att kontrollera läkemedelsuppgifter dokumenterade 

i Receptcentret / Toimintalinjaus Reseptikeskukseen kirjattujen lääkitystietojen 

tarkasteluoikeudesta 

 

§ 9 Uppgiftsenlig lön åt koordinerande sjukskötare / Koordinoivan sairaanhoitajan 

tehtäväkohtainen palkkataso 

 

§ 10 Ändring till tjänsteregistret; en sjukskötartjänst ändras till befattning, två 50 % 

sjukskötarbefattningar sammanslås till en 100 % befattning / Muutos virkarekis-

teriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi, kaksi 50 % sairaanhoitajan 

tointa yhdistetään 100 %:seksi toimeksi 

 

§ 11 Belöning av en viss grupp vårdarbetare / Erillinen hoitohenkilöstöryhmien 

palkitseminen 

 

§ 12 Belöning av en viss grupp vårdarbetare / Erillinen hoitohenkilöstöryhmien 

palkitseminen 

 

§ 13 Belöning av en viss grupp vårdarbetare / Erillinen hoitohenkilöstöryhmien 

palkitseminen 

 

§ 14 Belöning av en viss grupp avdelningssekreterare / Erillinen osastonsihteerien 

palkitseminen 

 

§ 15 Sjukskötares uppgiftsenliga lön / Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka 

 

§ 16 Anskaffning: Skanning av pappersremisser till Esko / Hankinta: Paperilähet-

teiden skannaus Eskoon 

 

§ 17 Sjukskötares uppgiftsenliga lön / Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka 

 

§ 18 Uppgiftsenlig lön / Tehtäväkohtainen palkka  

 

BILAGA § 20/ 4



          17.2.2020 

 

 

 

§ 19 Uppgiftsenlig lön för avdelningsskötare /Osastonhoitajan tehtäväkohtainen 

palkkataso 

 

§ 20 Beslut om individuella tillägg 1.1.2020 / Päätös henkilökohtaisista lisistä 1.1.2020 

 

§ 21 Tillstånd för examensarbete / Tutkintotyön lupa-anomus 

 

§ 22  Beslut om personligt tillägg på basen av examen / Päätös tutkinnon perusteella 

annettavasta henkilökohtaisesta lisästä  
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Yleishallinto, VSHP-18-2-20

Förvaltningsdirektör - Hallintojohtaja

Alla ansökningar - Kaikki hakemukset, 8 st/kpl

(en person önskar få sitt namn opublicerat/

yksi henkilö toivoo että nimeä ei julkaista)

Söderlund Kent

Granö Niklas

Östergård-Jakas Åsa Maria

Lehti Anne-Mari

Granbacka Paula

Pellfolk Tony

Emaus Linda
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Social- och hälsovårdsministeriet 
PB 33 
00023 Statsrådet  
 
kirjaamo@stm.fi 
 
Referens: Remissyttrande 30.12.2019, VN/14883/2019-STM-1 
 
 
 
 
YTTRANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅ-
DETS FÖRORDNING OM ARBETSFÖRDELNING OCH CENTRALISERING AV VISSA UPPGIF-
TER INOM DEN SPECIALISERADE SJUKVÅRDEN  
 

Social- och hälsovårdsministeriet har begärt om ett yttrande om utkastet till statsrådets för-
ordning om ändring av statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa 
uppgifter inom den specialiserade sjukvården ( VN/14883/2019). Vi tackar för att vi får en 
möjlighet att ge vår syn på saken. 
 
Utkastet innehåller både lindringar men delvis också avsevärda åtstramningar (i paragraf 6 
har man uteslutit tilläggsklausulen: ”eller motsvarande enheter”). Paragraf 6 har i övrigt inte 
öppnats upp på annat sätt än i form av ovan nämnda åtstramning, vilket vi anser är ohållbart 
med tanke på en god patientvård. Vi håller naturligtvis med om att det är ändamålsenligt att 
centralisera behandlingen av sällsynta sjukdomar till specialiserad sjukvård på tertiärnivå, 
men anser att behandlingen av de sjukdomar som nämns i paragraf 6 inte till alla delar borde 
omfattas av centraliseringen. Vi anser att de lindringsförslag som anges i utkastet är tillbör-
liga. 
 
Utkastet till centraliseringsförordning skapar i dess nuvarande form inga samhällsekonomiska 
besparingar. De antal som anges i centraliseringsförordningen och det utkast som nu är på 
remissrunda baserar sig inte på några evidensbaserade rön. I SHM:s färska rapport (1) kon-
staterar man att de enheter därifrån man överför åtgärder måste avstå från resurser för att 
man ska uppnå några besparingar. I praktiken kan det här dock inte genomföras, för trots att 
antalet elektiva operationer minskar så kommer man sannolikt inte att kunna minska på anta-
let läkarvakanser. Enligt den beräkning som Nordic Healthcare Group (2) gjort så kommer 
förordningen att omfatta 10–30 procent av saltimmarna inom de specialiteter som berörs av 
förslaget, men det här är också beroende på specialitet, vilket igen skulle innebära att en en-
skild kirurgs arbete nog skulle minska, men inte upphöra helt. Det finns också en uppenbar 
risk för att man på den mottagande inrättningen skulle bli tvungen att öka resurseringen. Ris-
ken ökar även i och med läkarnas dåliga sysselsättningsmobilitet. 
 
En annan beaktansvärd fråga är jourförordningen som förutsätter att sjukhus med omfat-
tande jour ska upprätthålla en bra jourberedskap, vilket igen står i konflikt med centrali-
seringsförordningen. En kraftig avgränsning av den elektiva verksamheten skulle i längden 
hämma förmågan att ta hand om krävande situationer, vilket igen skulle äventyra möjlighet-
erna att sköta joursituationer säkert och högklassigt. När kunskaperna vittrat i tillräcklig ut-
sträckning tilltar remissantalet på universitetssjukhusen, då patienter inte längre vårdas eller 
nödvändigtvis inte längre kan diagnosticeras, utan remitteras direkt till universitetssjukhusen, 
vilket igen skulle leda till ohållbara köer. 
Ett exempel på detta är behandlingen av inflammatoriska tarmsjukdomar, där behandlingen 
är synnerligen jourbetonad, och utan en elektiv verksamhet kommer vår beredskap att be-
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handla dylika sjukdomar att försämras. Sjukhus som tyr sig till ett omfattande multiprofess-
ionellt angreppssätt vid behandlingen av inflammatoriska tarmsjukdomar borde även i fort-
sättningen få genomföra elektiva operationer på denna synnerligen omfattande patientgrupp, 
och inte bara operera dylika patienter under jourtid. Om dylika patienter inte kan opereras 
elektivt, så överflyttas merparten av patienterna redan i diagnosfasen till nästa vårdnivå, dvs. 
till en universitetsklinik. 
 
Allmänt taget så reglerar ovan nämnda tal det antal åtgärder som utförs på en enhet, inte det 
antal åtgärder som utförs av enskilda operationsläkare eller -team. 
Följaktligen kan det hända att en kirurg på ett centralsjukhus har ett högre operationsantal, 
och  därmed uppnår en bättre kvalitet och verkningsfullhet än vad man gör på ett universi-
tetssjukhus. Dessa tal inrymmer heller ingen uppskattning av hur mycket arbete som i sin 
helhet berörs av överföringen av operationspatienter, inte heller vad det totala resursbehovet 
på universitetssjukhusen kommer att bli när patienter i diagnos-  och förberedelsefasen över-
förs till dem. 
 
I fråga om ändtarmscancer kan Vasa uppvisa vårdresultat som på riksnivå är utmärkta. Be-
handlingen och vården kan i sin helhet tillhandahållas i Vasa som har den största onkolo-
giska professorledda enheten i Finland och som dessutom kan tillhandahålla alla onkologiska 
stödbehandlingar. Den kompetens som finns i Vasa i fråga om ändtarmskirurgi bör förbli i 
Vasa, på sjukhuset med omfattande jour och där vårdhelheterna och vårdrutinerna är enhet-
liga med dem som används på universitetssjukhuset i specialupptagningsområdet. 
Om behandlingen av cancer splittras till olika enheter hämmas den multiprofessionella vår-
den, vilket igen skulle medföra att man nödvändigtvis inte har möjlighet att erbjuda olika 
stödbehandlingar inom den tidsram som enligt forskningsrön konstaterats vara den bästa. 
Den vårdkedja som nu löper smidigt och effektivt får inte splittras för att man i stället ska 
skapa en ny utmärkt fungerande vårdkedja, för det här skulle drabba patienterna. 
 
Liksom de antal som anges i paragraf 6 bör även de antal som nämns i paragraf 7 i fråga om 
urologin ändras/avlägsnas så att de motsvarar de övriga lindringarna. Det framförda totala 
antalet prostataektomier och borttagningar av njurar som utförs per år baserar sig inte på 
några evidensbaserade rön. Vid Vasa centralsjukhus använder man sig av samma kvalitets-
uppföljningssystem som man använder vid Åbo universitetssjukhus, och resultateten är jäm-
förbara. På mindre sjukhus är åtgärdsantalen per operatör ofta också högre än vid större 
center, då ansvarsfunktionerna blivit centraliserade. I och för sig så är det underligt att man i 
fråga om urologin inte överhuvudtaget beaktar övriga njuroperationer som ofta är mera krä-
vande än canceroperationer. Vårdstigen för cancerpatienter kan i sin helhet förverkligas hög-
klassigt i Vasa, där man bland annat har den modernaste PET-utrusningen i Finland. 
 
I förslaget till ändring av förordningen har man inte överhuvudtaget beaktat hur kompetensen 
inom urologin ska bevaras på sjukhus med omfattande jour. Om det inte sker någon lindring i 
fråga om det antal som berör njurcancer kommer ifrågavarande kompetens så småningom 
att försvinna på sjukhus med omfattande jour, varvid korrigeringar av blås- och ureterskador 
inte längre kan utföras när den urologiska laparoskopiska verksamheten tynat bort. I det läget 
finns det en risk för att alla patienter i ifrågavarande område anvisas till en universitetsklinik, 
där det sedan uppstår en ohållbar kö även inom urologin. Detta blir följden av att patienter 
redan i den diagnostiska fasen överflyttas till universitetskliniker eftersom kompetensen inte 
längre finns på centralsjukhus. Alla är medvetna om att ett aktivt centralsjukhus minskar på 
den press som en universitetsklinik utsätts för när den ska tackla sin patientmängd. Det här 
orsakar patienter omåttliga olägenheter och leder sannolikt till sämre vårdresultat.  
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Så länge vi inte har nationella kvalitetsregister i vårt land kan vårdresultat inte jämföras i nå-
gon vittomfattande grad. I Vasa har man exempelvis utfört 118 konstledsoperationer av axlar 
under de senaste fem åren, utan några primärkomplikationer eller behov av återoperationer. 
Utan ett kvalitativt perspektiv äventyras nivån på specialsjukvården. 
 
En minskning av den elektiva verksamheten skapar en kostnadsineffektivitet på två sätt. För 
det första så är en minskning en betydande inkomstöverföring till universitetssjukhusen, vilket 
samtidigt skapar ett resursbehov som inte nödvändigtvis är lätt att bemöta. Samtidigt måste 
centralsjukhus upprätthålla en tillräckligt god kirurgbemanning för att kunna tillhandahålla 
övrig vård och i synnerhet för att bemöta jouråläggandet. Rekryteringen av sakkunniga un-
derlättas inte överhuvudtaget av denna förordning. Kostnadseffekterna av utkastet skulle en-
bart för centralsjukhusets del uppgå till åtminstone två miljoner euro, men sannolikt bli ännu 
högre. Därutöver skulle det leda till omfattande transportkostnader. Ofta är patienterna sköra 
åldringar i sårbar ställning. Det att dylika patienter ska överflyttas över avstånd på flera 
hundra kilometer för att bli åtgärdade strider mot 35 § i lagen om specialiserad sjukvård. En 
tur-returresa till universitetssjukhuset blir 680 km lång. I lagen konstateras att man ska be-
akta avståndet mellan sjukhuset och patientens hem samt såvitt möjligt patientens eller hans 
anhörigas önskemål beträffande vårdplatsen. Ytterligare konstateras att särskild uppmärk-
samhet även ska fästas vid att patienten bereds vård på sitt modersmål. Vasa är det enda 
sjukhuset i Finland där man kan se till att patienten under hela sin vårdstig kan betjänas på 
det egna modersmålet, så att hen kan förstå de olika skeden i vården och således delta i den 
egna vården. 
Det här synnerligen viktigt med tanke på patientsäkerheten. 
 
Vi anser det vara olycksaligt och kräva en korrigering att utkastet inte ger en större möjlighet 
att inom specialupptagningsområdet överenskomma om i synnerhet de åtgärder och vård-
helheter som behandlas i detta yttrande. Förordningen har motiverats med att man vill främja 
kvaliteten, men trots det så har man inte framfört några tillförlitliga rön eller forskningsresultat 
till grund för detta. Vi anser att de redan befintliga rönen, såsom de goda resultaten i Vasa i 
fråga om behandlingen av ovan nämnda cancersjukdomar bör ges behörig vikt. En centrali-
sering av kirurgin kombinerat med hårda fordringar om antal leder till ett dåligt slutresultat i 
det läge när centralsjukhusets funktionsförmåga och en högklassig vård för patienternas 
bästa samt det totala utbytet i området sätts i den andra vågskålen. Ytterligare så skapas det 
en ohållbar situation på universitetssjukhusen både i fråga om utrymmen och personal, när 
man utöver de patienter som är i behov av operationer överför ett synnerligen rikligt antal 
patienter från centralsjukhuset till universitetssjukhuset med anledning av det kunskapsun-
derskott som skapas i och med förändringen.   
 
 
 
Vasa, 6.2.2020 
 
 
_______________________________ 
Christian Kantola, tf. chefsöverläkare, VSVD 
 
 
_______________________________ 
Peter Nieminen, direktör för det operativa ansvarsområdet, VSVD 
 
 
_______________________________ 
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Jan Andersén, överläkare i gastrokirurgi, VSVD 
 
 
_______________________________ 
Christian Palmberg, överläkare i urologi, VSVD 
 
 
_______________________________ 
Erno Lehtonen-Smeds, överläkare i ortopedi 
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Resolution · sida 1(5) 

nr 4/2019 

Organ: Klientrådet 

Tid: 9.12.2019 kl. 12.00–15.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1  

  

Närvarande: Heikkilä Antti  

Kapiala Ulla-Helena  

Nylund Mariann  

Paakkonen Sari   

Rautavirta Marika 

Sohlberg Roger  

Strömsholm Eva-Maria 

Turtonen Heikki  

Wiklund Göran  

 

Jaakola Tanja 

West Sari 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

 

överskötare 

kundbetjäningschef 

 

 

Frånvarande: Bengs Petra  

Tuomaala Arja 

Wik Pia 

medlem 

chefsöverskötare  

planeringschef 

 

 

Sakkunniga: Ahlskog Camilla 

Jussi-Pekka Rauha 

Meltoranta Marjut 

Mäkinen Sari 

Viitala Tuija 

planerare 

apotekare, sjukhusapoteket, VCS 

patientombudsman 

patientombudsman/ sjukskötare 

datasekretesschef 

Övriga närva-

rande: 

 

 

 

 

Föredragande:  

 

 

  

Sekreterare: Sari West   

  

Resolution  

undertecknad: 

Ordförande: 

 

 

Sari West 

Sekreterare: 

 

 

Sari West 
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Organ   Sammanträdesdag  

Klientrådet  9.12.2019 

 

 

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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Organ   Sammanträdesdag  

Klientrådet  9.12.2019 

 

 

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.  
 


