
 
                                                                              26.10.2020 

 

           
 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 47 Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestelmän varau-

tuminen VN/20160/2020 
 
§ 48  Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Hot-cell-Säteilysuojattu radiofarmasiakaappi, 

Tema Sinergi modell NMC50 Ga-68, 158 552,00 € 
 
§ 49 Nordiska investeringsbanken ränteavtal för rat 2 av lånet. 
 
§ 50 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskukseen siirtyvät henkilöt ja palk-

kakustannukset / Överföring av personal samt lönekostnader till utvecklings-cent-
ret för patient- och klientsäkerhet 

 
§ 51 Delegointipäätös 
 
§ 52 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; OCT-laite, Heidelberg Engineering, 52 913 €,  
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          26.10.2020 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning  
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 82 Översättning av VSVD:s plan för ordnande av social- och hälsovård – VSHP Sote-

järjestämissuunnitelman kääntäminen 
 
§ 83 Anskaffning av ultraljudsapparat till akutpolikliniken – Päivystyspoliklinikan 

 ultraäänilaitteen hankinta 
 
§ 84 Uppsägning av fortlöpande anställningsförhållande, Timo Toivonen – Irtisa-

 noutuminen jatkuvasta palvelussuhteesta, Timo Toivonen 
 
§ 85 Anskaffning av vävnadsprocessor – Kudosprosessorin hankinta 
 
§ 86 Anskaffning av moln- och AI-baserat begränsningssystem – Pilvi- ja tekoälypo-

hjai-sen rajausjärjestelmän hankinta 
 
§ 87 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 88 Anskaffning av ultraljudsapparater som tagits ur bruk – Käytöstä poistettujen 

ultra-äänitutkimuslaitteiden hankinta 
 
§ 89 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti  
 
§ 90 Beslut på utlämning av upphandlingshandlingar som hänför sig till projektet Aster 

Bothnia– Päätös Aster Bothnia –projektin hankinta-asiakirjojen antamisesta 
 
§ 91 Anskaffning av uppdatering av elektronskydd – Elektronisuojalaitteen päivityksen 

han kinta 
 
§ 92 Upptagande av kortfristig kredit genom kommuncertifikat - Lyhytaikaisen luoton 

otto kuntasertifikaatilla 
 
§ 93 Anskaffning av gastroskop – Gastroskoopin hankinta 
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          26.10.2020 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 97 Fyysikkojärjestely ajalla 1.9-31.12.2020/ Arrangemang för fysiker under tiden 1.9-

31.12.2020 
 
 
§ 98 Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestelmän varau-

tuminen – kiihtymisvaiheen ennakointi VN/5772/2020 
  
§ 99  Lönejustering – Palkantarkistus 
 
§ 100  Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen  
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          26.10.2020 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 80 Annullering samt godkännande av lönetillägg pga snabbvikariat / Hoidon palvelu-

yksikön äkkilähtijälisän poistaminen ja myöntäminen 
 
§ 81 Tidsbundet tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare / Sairaanhoitajan määräai-

kainen äkkilähtijälisä 
 
§ 82 Uppgiftsenlig lönenivå för fältchef / Kenttäjohtajan tehtäväkohtainen palkkataso 
 
§ 83 Tidsbunden förhöjning av uppgiftsenlig lön / Tehtäväkohtaisen palkan määräai-

kainen korotus 
 
§ 84 Anskaffning av skolningsvideo; 1619 € / Opetusvideon hankinta; 1619 € 
 
§ 85 Tidsbunden förhöjning av ledande fältchefens lön / Vastaavan kenttäjohtajan 

märäaikainen palkankorotus 
 
§ 86  Besättande av öppen befattning för andningsförlamningsskötare / Avoimen hengi-

tyshalvauspotilaan hoitajan toimen täyttäminen  
 
§ 87 Tidsbunden förändring i arbetsuppgifter och lönejustering / Määräaikainen 

työtehtävien muutos ja palkantarkistus 
 
§ 88 Sjukskötare fungerar tidsbundet som koordinerande sjukskötare / Sairaanhoita-

jan toimiminen määräaikaisesti KOHO-hoitajana 
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Resolution · sida 1(4) 

nr 2/2020 

Organ:  Klientrådet 

 

Tid:   31.8.2020 kl. 12.30–15.30 

Plats:   Vasa centralsjukhus, Y3, Roskarl 

 

Närvarande:  Heikkilä Antti   medlem 

Nylund Mariann  medlem  

Paakkonen Sari  medlem  

Rautavirta Marika  medlem  

Sohlberg Roger  medlem  

Turtonen Heikki  medlem  

Wiklund Göran  medlem  

 

Jaakola Tanja   överskötare 

Mäkinen Sari   patientombudsman/sjukskötare 

Tuomaala Arja   chefsöverskötare 

West Sari   kundbetjäningschef 

 

 

Frånvarande: Bengs Petra    medlem  

Kapiala Ulla-Helena  medlem  

Strömsholm Eva-Maria medlem  

 

 

Sakkunniga:  Jaskari Anne   sakkunnig inom vårdarbete 

Nieminen Peter  chefsöverläkare 

Hannelin Eeva-Kaisa  case manager 

Lindholm Maria  case manager 

Salovaara-Kero Anne  direktör, Österbottens kriscenter Valo 

 

 

Ordförande:  Sari West 

Sekreterare:  Sari West 
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Ärendesida 2(4) 

 

Organ  Sammanträdesdag  

 

Klientrådet  31.8.2020  

 

 

Klientrådets resolution, 31.8.2020 

Aktuella ärenden 

Peter Nieminen, chefsöverläkare 

 

Peter Nieminen presenterade sig för klientrådet och berättade att han skött sitt nya uppdrag som 

chefsöverläkare i ett par månader. Samtidigt redogjorde han för aktuella ärenden, såsom för 

grundandet av välfärdssamkommuen, det gemensamma patientsdatasystemet och de förberedel-

ser som vidtagits inför en eventuell förvärring av pandemin.  

 

Hur borde den krishjälp som erbjuds när någon insjuknat i en allvarlig sjukdom utvecklas 

med beaktande av redan befintliga resurser? 

 

Klientrådet har avgett förslag till sjukhuset om hur den krishjälp som erbjuds när någon insjuknat 

i en allvarlig sjukdom kunde utvecklas. Sjukhuset och den tredje sektorn kan redan erbjuda hjälp 

och stöd till sina klienter. På sammanträdet fick klientrådet ta del av befintliga stödformer, varef-

ter man tillsammans förde en diskussion om hur krishjälpen kunde vidareutvecklas. 

 

Krishjälp som erbjuds patienter/klienter när de insjuknat i en allvarlig sjukdom 

Anne Jaskari, sakkunnig inom vårdarbete 

 

Anne Jaskari, sakkunnig inom vårdarbete, redogjorde för den utredning som användes för att 

kartlägga serviceområdenas nuvarande krishjälp, men också hur den kunde utvecklas och förbätt-

ras. Utredningen gav rikligt med utvecklingsidéer från personalens perspektiv. 

 

 

Case manager-verksamheten vid Vasa centralsjukhus 

Eeva-Kaisa Hannelin och Maria Lindholm, case manager 

 

Case manager Eeva-Kaisa Hannelin och Maria Lindholm berättade att benämningen case mana-

ger används för en sjukhusledd verksamhet som syftar till att hitta de patienter som återvänder 

till vården för att kunna samordna deras vård. De största, identifierade patientsegmenten består 

av smärtpatienter, missbrukar- och mentalvårdspatienter samt äldre personer som inte klarar sig 

hemma. Case managern har till uppgift att bedöma patientens servicebehov, sammanställa de 

tjänster och förmåner som patienten är berättigad till samt se till att de fungerar som de ska. Case 

managern erbjuder ofta även stöd till multisjuka patienter och hjälper till att samordna deras 

vård som ofta erbjuds av olika specialiteter. En vårdplan uppgörs för patienten av ett multipro-

fessionellt team och patienten. Case manager-verksamheten kräver inte någon remiss. Case ma-

nagern träffar patienten sällan i den akuta krisfasen. I allmänhet är det fråga om eftervård, exem-

pelvis efter att en person insjuknat i någon allvarlig sjukdom. Case managern kan stöda patienten 

genom diskussion och lyhördhet samt genom att anvisa patienten till andra kristjänster som er-

bjuds vid centralsjukhuset, inom primärvården eller av den tredje sektorn. 
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Organ  Sammanträdesdag  

 

Klientrådet  31.8.2020  

 

 

 

 

 

Den krishjälp som kriscentret Valo erbjuder 

Anne Salovaara-Kero, Österbottens kriscenter Valos direktör 

 

Anne Salovaara-Kero berättade att Österbottens kriscenter Valo erbjuder diskussionsstöd när en 

kund är i kris eller vill ha stöd i ett svårt livsskede. Kunden behöver ingen remiss, men mötena 

kräver tidsbokning. För samma ankomstorsak kan man erbjuda högst 5-6 besök per kund. Dis-

kussionsstöd erbjuds både per telefon och via chatt på finska, svenska, engelska och arabiska. Om 

man vill kan man uträtta sitt ärende anonymt. Kriscentret Valo besöks årligen av cirka 300 kun-

der. Fördelen är det lugn som kan erbjudas, kunder ges tid för diskussion. Mieli rf fungerar som 

takorganisation för Österbottens kriscenter Valo.  

 

Klientrådets diskussion om behovet av att utveckla krishjälpen 

 

 Det viktigaste är att ge kunderna information för att de ska veta hurdan hjälp som finns till 

förfogande.  

 Det skulle vara bra om det fanns en aktör som hade tydlig information om olika instanser 

och som kunde anvisa till dessa instanser när en kund behöver krishjälp.  

 Det behövs mer information om exempelvis case manager-verksamheten. Case manager-

verksamheten kunde presenteras i tidningen Hembesöket för att människorna skulle få 

veta om att det finns en sådan person.  

 Kan yrkesutbildade personer anvisa kunder till tjänster som tillhandahålls av den tredje 

sektorn? När den tredje sektorn har tider att erbjuda så skapar det också en trygghet. 

Olka-punkten har information om de tjänster som erbjuds av den tredje sektorn.  

 Viktigt med kamratstöd och att få kontaktuppgifter till någon som genomgått samma sak.  

 

 I en kris är en människa det första alternativet, inte en portal.  

 När man ger broschyrer om krishjälp, så borde man också förklara de frågor som finns i 

broschyrerna. 

 

 När man insjuknar litar man först på den information som man får av yrkesutbildade perso-

ner inom hälso- och sjukvården, och kommer inte genast på att man kan söka hjälp av den 

tredje sektorn.  

 Första hjälpen måste fås av hälso- och sjukvården med sedan kan hjälp sökas av exempel-

vis Valo. 

 

 Det är plågsamt att vänta på svar i ovetskap. Under väntetiden skulle det vara bra att få stöd 

av en människa som kan lugna en, för att världen inte ska falla ihop.  

 

 En läkare borde ofta kunna anvisa hjälp till kunder. En människa i kris kan inte be om hjälp 

eller fråga vart den borde söka sig.  
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Klientrådet  31.8.2020  

 

 

 

 Mötet med en yrkesutbildad person kan ibland skapa ett behov av krishjälp. Läkaren eller 

andra yrkesutbildade personer som ger patienten ett uppskakande budskap borde kunna ta 

patientens känslor i beaktande även om budskapet känns som vardag för den yrkesutbildade 

personen. Det är viktigt att inte vara korthuggen när man pratar med patienten.  

 

 Det kräver att människan blir genuint bemött. Sjukhusets personal måste utbildas att bemöta 

människor i kris.  

 På vårdavdelningarna är personalen jäktad. Där hinner de inte bemöta människan på det 

sätt som situationen kräver. Vårdtiderna har blivit så korta att vårdpersonalen inte längre 

hinner erbjuda stöd på samma sätt som förr.   

 Sammottagningar med läkare och skötare skulle säkert vara ett bra sätt. 

 Det skulle vara bra om poliklinikerna hade en kontaktperson för krishjälp.  

 En kontaktperson från sjukhuset kunde ringa patienten efter utskrivningen. 

 

 Många människor har en extremt hög tröskel för att söka hjälp i en kris. Man försöker bara 

klara sig. ”En man reder sig nog själv”.  

 

 Ofta vacklar cancerpatienters psykiska hälsa efter behandlingarna, när alla andra tänker att 

nu är det värsta över när behandlingarna är över. Psykisk fortsatt vård? 

 

 

Diskussion, frågor, idéer, information    

 

 Rådet påmindes om den kommande patientföreningsträffen som arrangeras den 16 septem-

ber 2020 kring patientsäkerhet och corona. Man kom överens om att klientrådet kan komma 

med frågor till dagen. 

 

 Klientrådets mandatperiod löper ut år 2020. Det nuvarande klientrådet har varit verksamt vid 

Vasa centralsjukhus, men i det kommande rådet måste man beakta den organisationsföränd-

ring som leder till att en ny välfärdssamkommun tar vid. Klientrådet är berett att fortsätta sin 

mandatperiod i nuvarande sammansättning till den 31 maj 2021.  

 


