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I DETTA NUMMER

Hembesöket är Vasa sjukvårdsdistrikts egen tidning, som delas ut till varje hem i sjukvårdsdistriktet. På 
Vasa centralsjukhus arbetar cirka 2 200 sakkunniga inom olika områden. Sjukvårdsdistriktet består av 
13 ägarkommuner: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, 
Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå.
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Hej, hur kan jag 
hjälpa dig?
TÄNK OM ALLA vi i Österbotten lite oft are skulle fråga varandra: Hej, hur kan jag hjälpa dig? 
Den frågan sänder ett viktigt budskap till alla invånare och patienter samt till personalen i 
Österbottens välfärdsområde, som inleder sin verksamhet om några veckor. Från och med 
årsskift et ordnar Österbottens välfärdsområde nästan alla off entliga social- och hälsovårds-
tjänster i Österbotten. Vi har naturligtvis fortsatt nära samarbete också med privata och 
tredje sektorn, vilka också de producerar tjänster i området. 

Vårt mål är att säkerställa att alla tjänster ska fortsätta fungera som förut vid årsskift et. I 
tidningen informerar vi också om till exempel ändringar i telefonnummer och webbtjänster. 
Vi vill förbättra dina möjligheter att få de tjänster du behöver i din närhet, samtidigt som vi 
vill säkerställa att tjänsterna är högklassiga och säkra.   

Österbotten inleder sin epok som välfärdsområde, som samkommun, ett år tidigare än de 
övriga självstyrande välfärdsområdena i Finland. I somras godkändes äntligen den nya 
lagstift ningen, som utgör grunden för social- och hälsovårdsreformen. I Finland grundades 
21 välfärdsområden och därtill ordnas tjänster inom Helsingfors stad och inom HUS, dvs. 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. 

Ett välfärdsområde är ett från kommunerna och staten separat off entligrättsligt samfund 
som har självstyre inom sitt område. Välfärdsområdet ordnar de uppgift er som föreskrivs i 
lag. När välfärdsområdets verksamhet inleds har det som lagstadgade uppgift er att ordna 
social- och hälsovården och organisera räddningsväsendet. I början av år 2023 utvidgas 

välfärdsområdet således ytterligare i Österbotten, när det också ordnar tjänsterna 
inom räddningsväsendet och specialomsorgen. Också Kronoby kommuns social- 

och hälsovårdstjänster överförs till Österbottens ansvarsområde. Den riksom-
fattande social- och hälsovårdsreformen har samma mål som den reform som 
man i Österbotten startade enligt eget beslut för att få ett bra försprång inom 
utvecklingen av tjänsterna och verksamheten i vårt eget område. 

I den nya organisationen erbjuder vi tjänster åt cirka 170 000 människor i 13 
kommuner, från Larsmo till Kristinestad. Vi har över 7 000 arbetstagare. En 
av de viktigaste uppgift erna som vi måste lyckas med är integration. Det 

betyder att vi ska bli ännu bättre än tidigare på att erbjuda våra invå-
nare helhetsbetonad service och undvika onödiga besök. För att 

genomföra förändringen krävs mycket samarbete, fördomsfritt 
engagemang i förnyelser och framförallt en tilltro till att vi 
klarar oss bättre tillsammans än var och en för sig. 

I detta nummer ser vi redan framåt. Förutom artiklar som 
informerar om tjänsterna inom den specialiserade sjukvår-
den innehåller tidningen också artiklar om primärvården 
och socialvården. När det nya året inleds hör vi till en och 
samma organisation, vilket också gör vår tidning mer 
omfattande, med innehåll som berör oss alla. Jag önskar 
dig goda lässtunder med tidningen Hembesöket! 

Marina Kinnunen 
Direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt och för Österbottens 
välfärdsområde
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AKTUELLTÖsterbottens välfärdsområde tar 
över ansvaret för att tillhandahålla 
kommunernas social- och 
hälsovårdstjänster den 1 januari 
2022. Klipp ut och spara våra 
viktigaste kontaktuppgift er, så att du 
så lätt som möjligt kan kontakta oss!

KONTAKTUPPGIFTER TILL SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER I ÖSTERBOTTEN

Kundbetjäningscenter
06 218 9000
Ring oss för att få hjälp med bedömning av din 
situation och handledning till våra tjänster.

Öppet vardagar kl. 8–16

Munhälsovårdens rådgivning
06 218 9100
Ring oss när du vill boka tid till tandläkare, 
tandskötare eller tandhygienist, eller om du 
vill ha information om våra tjänster.

Öppet vardagar kl. 7.30–16

Hälsovårdsjour 
116117
Ring oss när du behöver hjälp snabbt. OBS! 
Kom ihåg det allmänna nödnumret 112, om du 
behöver hjälp omedelbart.

Öppet dygnet runt 

Social- och krisjour 
06 218 9555
Ring oss vid brådskande behov av 
socialservice.

Öppet dygnet runt

Allmänt nödnummer 
112
Ring det allmänna nödnumret 112, om du 
behöver hjälp omedelbart.

Öppet dygnet runt

Telefonväxel 
06 218 1111
Ring oss om du inte hittar den kontaktuppgift  
du behöver.

Öppet vardagar kl. 7–17 

Tjänster på nätet
Du hittar våra elektroniska tjänster samt 
uppgift er om alla våra tjänster på adressen  
pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Funktionstester 
pågår på H-husets 
byggplats
NYBYGGET VID Vasa centralsjukhus, 
H-huset, syns ända till centrum av 
Vasa. Hösten 2022 börjar man betjäna 
kunder i byggnaden. Innan personalen 
kan flytta in färdigställs byggarbetena 
i huset och lokalerna städas grundligt. 
I de utrymmen där man har kommit 
längst pågår justeringar och mätningar 
samt funktionstester, för att säker-
ställa att alla anordningar och system 
fungerar. Dessutom mäts och justeras 
ventilationens luft mängder.

Dagligen arbetar i snitt 150 yrkesperso-
ner inom olika branscher på byggplat-
sen för att säkerställa att lokalerna är 
färdiga inom mindre än ett år. Gårds-
arbetena som startade under hösten 

slutförs sommaren 2022, då man bland 
annat sår gräsmattor och färdigställer 
planteringarna. När H-huset är klart 
erbjuder vi mångsidiga tjänster i triv-
samma och moderna lokaler. 

På bilden mäts luft ljudisoleringen 
mellan två rum i Vasa centralsjukhus 
H-byggnad. Med luft ljudsisolering 
avses konstruktionens förmåga att 
begränsa ljudspridningen från ett rum 
till ett annat.Kl

ip
p 
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Österbottens strandlinje i en av klienternas våningsfoajé. Strandlinjen är utskuren i 
MDF-skiva, med en LED-ljusslinga som lyser upp bakom.



AKTUELLT

Österbottens 
välfärdsområde 
inleder sin 
verksamhet i 
januari – Vilka 
frågor väcker 
förändringen?
Österbottens välfärdsområde förenar social- och hälsovården i 13 österbottniska 
kommuner från och med den 1 januari 2022 samt senare också räddningsväsendets 
tjänster i samband med den riksomfattande välfärdsreformen. Genom ändringarna 
säkerställs kvaliteten, tillgängligheten och utvecklingen gällande Österbottens social- 
och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster.

DET NYA H-HUSET FÄRDIGSTÄLLS 
INVID VASA CENTRALSJUKHUS. VILKA 
TJÄNSTER KOMMER ATT FINNAS DÄR?
När H-huset färdigställs hösten 2022, 
förenas öppenvårdstjänster för den 
specialiserade sjukvården, primär-
vården och socialvården. Till exempel 
för Vasa stads del flyttar bland annat 
hälsostationernas skötar- och läkar-
mottagningar (Lillkyro hälsostation 
är fortfarande separat), mentalvårds-
tjänster och service vid missbruk och 
beroenden samt några andra verksam-
heter till H-huset. 

Alla endoskopier flyttas till H-bygg-
nadens endoskopienhet. I H-huset 
placeras också bäddavdelningstjäns-
ter, dvs. somatiska och psykiatriska 
avdelningar.

Dessutom ges information och servi-
cehandledning i H-huset. Också tredje 
sektorn och frivilligaktörer har sina 
egna utrymmen i huset. Därtill fi nns 

VAD FÖRÄNDRAS?
Ur kundens synvinkel är den största 
förändringen den 1 januari 2022 att 
namnet på organisationen som produ-
cerar social- och hälsovårdstjänster 
ändras till Österbottens välfärdsom-
råde. Servicepunkterna är fortfarande 
de samma eft er årsskift et och du får 
hjälp av samma personal som tidiga-
re. Utvecklingen av välfärdsområdets 
tjänster och verksamhet startar så 
småningom. Information om föränd-
ringar ges vid behov. 

BEVARAS NÄRSERVICEN I 
KOMMUNERNA?
Vid årsskift et den 1 januari 2022 fi nns 
tjänsterna kvar på sina egna verksam-
hetsplatser. Det är viktigt att närser-
vice är tillgänglig i hela Österbotten. 
Närservicen kompletteras med nya 
digitala tjänster, som erbjuds jämlikt 
till alla invånare oberoende av boende-
kommun.

lokaler för privata serviceproducenter, 
såsom kundapotek, kioskverksamhet 
och café- och restaurangservice.

HAR CENTRALSJUKHUSET 
TILLRÄCKLIGT MED 
PARKERINGSPLATSER?
Det kommer att fi nnas drygt 1 000 
parkeringsplatser vid Vasa central-
sjukhus, varav 500 i parkeringshuset. 
Parkeringsplatserna är avsedda för 
sjukhusområdets kunder och personal. 
Det kommer också att fi nnas över 700 
cykelplatser.

HUR TAR MAN SIG TILL H-HUSET?
Vasa stads trafi kplanering har beaktat 
de växande trafi k- och kundmängderna 
vid Vasa centralsjukhus. Nya trafi k- 
arrangemang har gjorts och bussturer 
som går invid Vasa centralsjukhus har 
lagts till. Busslinje 4 kommer i fortsätt-
ningen att gå i närheten av H-huset. 

TEXT JOHANNA JUSSILA
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Social- och hälsovårdstjänster 
direkt från din egen soff a

Genom den digitala plattformen för social- och hälsovårdsärenden, Omaolo, 
kan du främja ditt välmående och få individuella vårdrekommendationer. 
Tjänsten fungerar i samråd med social- och hälsovårdspersonal. 

TEXT SONJA RODÉN BILD DIGIFINLAND OY 

ANVÄNDNING AV Omaolo-tjänsten är tillgänglig 
dygnet runt och från vilken plats som helst, det 
går till exempel att uträtta ärenden hemma direkt 
från soff an! Att uträtta ärenden blir tidseff ektivt, 
eft ersom du inte behöver köa eller vara fysiskt 
på plats vid varje besök. Tjänsten erbjuder bland 
annat symtom- och servicebedömningar samt 
hälsogranskningar. Omaolo är en nationell tjänst 
som i nuläget når ut till fyra miljoner fi nländare.

STEGVIS IMPLEMENTERING AV OMAOLO I 
ÖSTERBOTTEN

Under hösten 2021 har tre 
symtombedömningar introducerats på 
Omaolo i Österbotten: smärta eller skada i 
ländryggen, urinvägsinfektion och 
diarré. I dagsläget används 
tjänsten i Larsmo, 
Pedersöre, Jakobstad 
och Vasa, där 

lokal vårdpersonal ger kunden ändamålsenliga 
anvisningar för behandling av symtom via 
Omaolo. Även om man inte är bosatt just på 
dessa orter, kan man få rekommendationer som 
baserar sig på vetenskap och nationellt fastlagda 
kriterier. Tjänsten noterar även på om de ifyllda 
svaren indikerar ett brådskande ärende och 
hänvisar då kunden direkt till jourhjälpen, eller 
vid akuta fall att ta kontakt med nödcentralen. 

Sofi  Nyman, projektchef för Omaolo i 
Österbotten, påpekar att tjänstens syft e är att 
guida användarna till en smidigare vårdkontakt, 
både för den som söker stöd och ger rådgivning. 

– Professionella får tillgång till kundens 
ifyllda symtombedömning i inledningen av 
vårdkontakten, vilket fungerar som underlag 
för dokumentationen och vårdbedömningen. 
Kunden besparas på så sätt från upprepningar 
på sina symtom och kan dessutom få 
svar på tilläggsfrågor genom tjänstens 
meddelandefunktion, säger Nyman. 

Nyman har tillsammans med personal inom 
social- och hälsovården arbetat fram en 
verksamhetsmodell som är anpassad till 
landskapet, och även en fortsatt expandering 
av tjänsten planeras. Eft er hösten kommer 
Omaolo-tjänsten att utvärderas av användarna. 
Utvärderingen görs för att kunna utveckla 
tjänsten på bästa möjliga sätt för att betjäna 
såväl kunder som professionella inom 
Österbottens välfärdsområde. 

Omaolo är en del av projektet för Strukturrefor-
men i Österbotten. I projektet utvecklas informa-
tionsledning samt digitala tjänster och lösningar 
som stöder beredningen av Österbottens väl-
färdsområde. Projekttiden pågår till slutet av år 
2021.  

AKTUELLT
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Välfärdsområdet 
bygger nytt för dig
Snart är det dags. Österbottens välfärdsområde slår upp dörrarna vid årsskift et och 
då lanseras även en helt ny webbplats. I framtiden hittar välfärdsområdets invånare 
information om tjänster och service på en användarvänlig, tillgänglig och visuellt 
tilltalande webbplats. 

INFORMATION OM VÄLFÄRDSOMRÅDETS alla social- och 
hälsovårdstjänster hittas i fortsättningen under samma 
digitala tak, på adressen osterbottensvalfard.fi . Det gör att 
du som kund inte behöver besöka och 
navigera dig fram på flera olika webb-
platser för att hitta den information du 
söker eft er. 

Webbsidan byggs utgående från ditt, 
alltså kundens, perspektiv. Under 
huvudrubriken ”Våra tjänster” kommer 
du hitta information om alla de tjäns-
ter välfärdsområdet erbjuder. Men vi 
erbjuder dig även genvägar för att hitta 
rätt. Genvägarna heter ”Barn, unga och familjer”, ”Personer 
i arbetsför ålder” och ”Äldre personer”  och under dessa 
har vi samlat information om de vanligaste tjänsterna som 
kan tänkas intressera dig.

VÅRT MOTTO SYNS I VERKSAMHETEN
Välfärdsområdets motto är ”Hej, hur kan jag hjälpa dig?” 
och det genomsyrar vårt tankesätt och vår webbplats som 
blir bas för alla våra tjänster. Vi strävar eft er att hjälpa alla 
invånare utgående från deras förutsättningar och behov. 

Förnyelsearbetet leds av Österbot-
tens välfärdsområdets webbtjänst-
koordinator Gustaf Westerholm.

Det betyder bland annat att vi kommer erbjuda allt fler 
tjänster digitalt, men också att de mer traditionella tjäns-
terna, som erbjuds fysiskt vid en betjäningspunkt, fungerar 

som tidigare och utvecklas. Man kan 
säga att de bekanta tjänsterna fi nns 
kvar vid årsskift et, men hittas digitalt 
på en ny plats.

SÄG DIN ÅSIKT
Det må vara en gammal klyscha att Rom 
inte byggdes på en dag, men sanningen 
är att det kommer ta tid innan allt hittat 
sin rätta plats på den nya webbplatsen. 
Men en optimal webbplats kan inte 

skapas utan invånarnas och kundernas delaktighet. Därför 
vill vi höra just din åsikt om våra nya webbtjänster. 

Vi uppskattar om du kunde berätta för oss hurudant det 
första intrycket var, vilka delar som var bra, vilka som var 
mindre bra och vilka dina utvecklingsförslag skulle vara. 
Håll utkik eft er responslådan på vår nya webbsida, den 
kommer vara synlig direkt då vi lanserar. 

Vårt motto må utgå ifrån hur vi kan hjälpa dig, men med 
webbplatsen behöver vi din hjälp. 

AKTUELLT

Webbsidan byggs 
utgående från ditt,

alltså kundens, 
perspektiv.

TEXT GUSTAF WESTERHOLM BILD CHRISTOFFER BJÖRKLUND
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Med barnen på golvet och 
känsloarbete för tonåringar 
Rehabiliteringshandledarna Ida-Sofi a Moilanen 
och Jenny Edström har mycket mångsidiga 
arbetsdagar. I sitt arbete träff ar de barn i olika 
åldrar med neuropsykiatriska svårigheter.

TEXT EMILIA KEMPPAINEN BILDER CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Ett av rehabiliterings-
handledarens arbets-
redskap är känslokort, 
vilka används som stöd 
för att uttrycka, namnge 
och formulera känslor. 
På bilden Jenny Edström 
(vä) och Ida-Sofi a Moi-
lanen.

MOT VÄLFÄRDSOMRÅDET

8



– NEUROPSYKIATRISKA svårigheter, eller nepsy, beror på 
avvikelser i hjärnan. Klientens diagnos kan vara till exempel 
autism, ADHD eller Tourettes syndrom, berättar Ida-Maria 
Moilanen.

Nepsy-utmaningar kan visa sig hos ett barn eller en ung 
person på många olika sätt. Barnet kan till exempel ha kon-
centrationssvårigheter, utmaningar att 
klä sina känslor i ord eller vara extremt 
intresserad av någon viss sak.

STÖD I HEMMET OCH SKOLAN
Barnfamiljer med nepsy-utmaningar 
kan få hjälp av rehabiliteringshandled-
ning. I Jakobstadsregionen fyller man i 
en ansökan för handledning, som gås 
igenom av en socialarbetare inom handi-
kappomsorgen. Sedan kontaktar socialarbetaren rehabilite-
ringshandledaren, vareft er de tillsammans gör ett hembesök 
hos familjen. Under besöket kartläggs familjens hjälpbehov.

Rehabiliteringshandledarna erbjuder väldigt konkret hjälp.

– En del av vårt arbete består av att planera och ta fram 
olika hjälpmedel samt ge handledning i användning-
en av dem. Hjälpmedel kan vara exempelvis hemma- 
scheman, berättar Jenny Edström.

Rehabiliteringshandledarna kan också besöka 
skolan eller daghemmet för att diskutera med per-
sonalen. Det vanliga är emellertid att man träff ar 
klienterna i deras hem. 

– Med barn under skolåldern sitter vi oft a på golvet 
och leker. Med tonåringar är det lite annat, skrattar 
Edström.

Trots att vi i arbetet främst fokuserar på förbätt-
ring av klienternas vardag, kan rehabiliterings-
handledare också hjälpa med Fpa-ärenden.

– Familjerna har inte alltid resurser att ta reda 
på saker, och det kan vara en utmaning att fylla 
i olika ansökningar. Då kan vi hjälpa med det, 
förklarar Ida-Sofi a.

MAN BEHÖVER INTE ALLTID PRATA
Till rehabiliteringshandledning hör också pe-
dagogisk handledning. Barn och unga som har 
andra typer av diagnoser än nepsy-barn, t.ex. 
Downs syndrom eller en CP-skada, behöver pe-
dagogisk handledning.

Rehabiliteringshandledning-
en måste vara omväxlande 
för att en utveckling ska 
ske. Alla besök har lite olika 
program. På bilden Hya 
Alabdoullah (vä) och Jenny 
Edström.

– Tillsammans med barn som behöver pedagogisk handled-
ning gör vi andra saker än med nepsy-klienter. I pedagogisk 
handledning tränar vi rums- och - och kroppsuppfattning och 
fokuserar bland annat på känselsinnet, berättar Edström.

En klient inom pedagogisk handledning är familjen Alabdoul-
lah i Bennäs som består av föräldrarna och två döttrar, av 

vilka Hya, som är i vuxen ålder, behöver 
stöd och hjälp på många sätt dygnet 
runt. 

– Min dotter talar inte och förstår inte 
allt. Hon kan inte heller gå normalt, 
berättar pappa Sameh.

Kommunikation kan som tur ske på olika 
sätt.

– Även om en person inte kan tala, kan hen ändå kommuni-
cera. Tecken eller bilder kan användas som hjälp för kommu-
nikation, påminner Jenny.

En sak får Hya att le.

– Hon tycker om all slags musik och tittar gärna på tecknade 
fi lmer, säger Sameh.

UTVECKLING ÄR BELÖNINGEN 
Hya deltar i dagverksamhet på vardagarna och får hjälp av 
arbets-, fysio- och talterapeuter. Sameh har märkt föränd-
ringar hos sin dotter.

– Före rehabiliteringen klarade hon bara av att sitta hemma, 
men nu har hon fått hjälp och är lycklig. Hon får träff a vänner 
och vara aktiv, säger Sameh.

Dagverksamheten är som Hyas arbetsplats. Där kan hon 
delta i olika aktiviteter, såsom sång, bakning och olika lekar 
med andra deltagare. Dessutom gör rehabiliteringshandle-
dare Jenny regelbundet hembesök hos familjen. 

– Det bästa med det här arbetet är att se hur barn och unga 
utvecklas. Då känner jag att vårt arbete verkligen har bety-
delse. Ibland går utvecklingen snabbare och ibland långsam-
mare, men det är alltid fi nt att se arbetet bära frukt, konsta-
terar Jenny tillsammans med kollegan Ida-Sofi a. 

Socialarbetare inom handikappomsorgen och de rehabilite-
ringshandledare som nämns i artikeln arbetar fram till slutet 
av året vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, som 
erbjuder social-, hälso- och sjukvårdstjänster för invånare i 
Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo. Från och med 
den 1 januari 2022 övergår också dessa kommuners social- 
och hälsovårdstjänster till Österbottens välfärdsområde.

Rehabiliterings-
handledarna 

erbjuder väldigt 
konkret hjälp
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När livet bråkar
TEXT HANNA HATTAR  BILDER CHRISTOFFER BJÖRKLUND

På psykosociala centret i Närpes 
startar måndagsmorgonen som vanligt 

med möte. I mitten av rummet fi nns 
en stor skärm, med videoförbindelse 
till enheterna i Malax, Kristinestad 

och Korsnäs. Personalen från de olika 
teamen har möte och går igenom nya 

patientkontakter. 

PSYKOSOCIALA CENTRET

 Erbjuder täckande tjänster till barn, unga och 
 vuxna som lider av psykosociala hälsoproblem, 
 såsom depression, ångest eller problem med 
 mänskliga relationer. 

 Erbjuder tjänster av sjukskötare, socialarbetare, 
 psykologer, psykiatriker och olika terapeuter. 

 Remiss behövs inte.

 Man kan kontakta centret själv, men också en 
 närstående person eller en yrkesutbildad person 
 inom hälsosektorn kan ta kontakt.  

 Centrets enheter fi nns i Närpes, Kaskö, Korsnäs, 
 Kristinestad och Malax.

 Arbetstagarna vid Psykosociala centret arbetar 
 fram till slutet av året i samkommunen för 
 Kust-Österbottens samkommun för social- och 
 primärhälsovård. Från och med den 1 januari 2022 
 övergår social- och hälsovårdstjänsterna också 
 i denna samkommuns kommuner till Österbottens 
 välfärdsområde.

MOT VÄLFÄRDSOMRÅDET

AVDELNINGSSKÖTARE Mikaela 
Granfors visar runt i centrets 
lokaler i Närpes. En ljus korridor 
leder till mottagningsrummen, där 
patienter får professionell hjälp 
i form av exempelvis individuell 
terapi, parterapi, familjeterapi, 
stödsamtal och rehabilitering.

– Patienterna kan kontakta oss på 
eget initiativ. Också anhöriga kan 
ta kontakt, om de märker föränd-
ringar i beteendet hos en närståen-
de. Man behöver inte ha remiss för 
att ta kontakt, säger Granfors. 

De vanligaste orsakerna till att personer söker hjälp är de-
pression, ångest eller kriser inom familjen. Centret erbjuder 
tjänster inom öppenvården, och patienterna söker sig till dem 
på eget initiativ.  

I det multiprofessionella teamet arbetar ett stort antal yrkes-
utbildade personer, från sjukskötare till socialarbetare och 
psykologer samt terapeuter inom olika områden.  En del av 

dem arbetar på centret 
och en del på andra 
enheter, så patienterna 
kan få vård enligt vars 
och ens behov. En del av 
tjänsterna erbjuds i form 
av köptjänster. 

– Personalen i våra team 
arbetar flexibelt och ger 
hjälp över enhetsgränser-
na. Vi har också ett mobilt 
team, som gör hembesök 
om patientens tillstånd är 
dåligt och hen av en eller 

annan orsak inte själv kan ta sig till centrets mottagning, 
förklarar Granfors.

KONTAKT MED PSYKIATRIN FRÅN HEMMET  
Psykiatriska sjukskötarna Andrea Bäck och Siv Eklund- 
Österberg arbetar i ett mobilt team. Under reportagedagen 
förbereder de distansmottagning av en patient via dator med 
psykiater Björn Appelberg. 

– Måndagar och fredagar kan vi erbjuda akuttider till en 
psykiater på distans. Tjänsten har varit i användning sedan 
januari, säger Andrea Bäck.

På distansmottagningen gör psykiatern till exempel diagnos-
tiska intervjuer och diskuterar eventuell medicinering. Dis-
tansbesök kan ordnas antingen i centrets lokaler eller med 
teamets dator i patientens eget hem, vilket Siv Eklund-Öster-
berg gör senare under dagen. 

– Jag kör ut till patientens hem i grannorten och ansluter till 
tjänsten där. Verksamheten har fått positiv respons. I ett 
område där majoriteten har svenska som modersmål är det 
viktigt att erbjuda möjligheten att diskutera med en svensk-
språkig psykiater, säger hon. 

Under hembesöken diskuterar sjukskötarna med patienten 
och går igenom hens situation. Besöken görs enligt patien-
tens individuella vårdplan och vårdbehov. 

ÖKAT BEHOV AV LÅGTRÖSKELTJÄNSTER
På eft ermiddagen diskuterar journalisten med personalen 
i det gemensamma kaff erummet. Arbetsdagen har som 
vanligt varit livlig, trots att atmosfären i centrets korridorer 
är lugn.   

– På bara några timmar har 34 patienter besökt sjukskötar-
nas och psykologens mottagningar, fyra patienter har besökt 
läkarmottagningen och dessutom har det varit över tio 
telefontider. Vår talterapeut har också gjort daghemsbesök, 
sammanfattar avdelningsskötaren.

Det fi nns flera olika anledningar till behovet av tjänster.    
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– Behov 
uppstår när 
livet bråkar. Saker går 
inte som man önskar, eller som 
de borde. Olika människor har olika 
arbetsredskap för hantering av situationer-
na. I synnerhet unga har oft a orimligt höga krav 
på sig själva, eller kan å andra sidan helt förlora 
kontrollen över livet. Dessutom ställer samhället många 
krav. Man borde också få återhämta sig och känna att man 
räcker till, säger Granfors.

Psykosociala centrets personal deltar regelbundet i utbild-
ningar för att upprätthålla yrkesskickligheten och ha tillräck-
ligt med vårdmetoder att erbjuda. För att orka i arbetet är 
det också viktigt med egen arbetshandledning. 

Vid psykosociala utmaningar har människor stort 
behov av vård på basnivå och stöd i ett tidigt skede. 
Centrets avdelningsskötare Mikaela Granfors berättar 
att behovet märktes redan 2012, när enheten grun-
dades. Sedan dess har behovet ökat ytterligare och 
verksamheten därmed utökats.

Psykiatriska sjukskötarna Andrea Bäck och Siv 
Eklund-Österberg arbetar i ett mobilt team och gör 
oft a hembesök tillsammans. Det ger trygghet vid 
första mötet med en patient och när avstånden till 
besöksobjekt är långa.  
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Omsorgsfull vård på 
läkemedelsförskrivande 
sjukskötarens mottagning

I GODA HÄNDER 

TEXT ELINA KURTTI BILDER CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Utbildningen i 
förskrivningsrätt har 
ökat Piritta Hyyppäs 
och Jonna Nieminens 
ansvar i jourarbetet. 
Sjukskötarna har 
varit nöjda med den 
nya arbetsbeskriv-
ningen. 
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På Vasa centralsjukhus arbetar en handfull sjukskötare som genom utbildning har rätt 
att förskriva läkemedel. Sjukhusets sex sjukskötare med förskrivningsrätt arbetar på 
akutpolikliniken, där de undersöker och vårdar många olika typer av patienter.   

Piritta Hyyppä och Jonna Nieminen var bland de första som 
erhöll den specialkompetens som ger sjukskötare rätt att ör-
skriva vissa läkemedel till patienter. Sjukskötarna utexami-
nerades år 2019 eft er en drygt ett år lång tilläggsutbildning. 

Sjukskötarna med förskrivningsrätt har en egen mottagning 
på akutpolikliniken, där patientens behandling planeras 
utifrån intervju och undersökningar. Med hjälp av verksam-
heten vill man garantera patienterna så smidig och snabbt 
tillgänglig vård som möjligt. 

EFFEKTIVARE BEHANDLING AV INFEKTIONER
Sjukskötarnas tilläggsutbildning kan utnyttjas på olika sätt 
inom patientarbetet. På akuten är specialkompetensen en 
fördel i synnerhet vid vård av infektionspatienter. Hyyppä 
och Nieminen inleder antibiotikabehandlingar för patienter 
med till exempel angina, urinvägsinfektion och bröstinflam-
mation. Också läkemedelsbehandling av ögoninflammatio-
ner inleds på mottagningen. 

På mottagningen vårdas många patienter med akuta symp-
tom i övre luft vägarna, såsom snuva, hosta och halsont. När 
en patient har influensasymptom lyssnar sjukskötarna med 
förskrivningsrätt i allmänhet på lungorna samt kontrollerar 
svalg och öron för eventuella inflammationer. Blodprov och 
olika snabbtest görs enligt behov. En central del av arbets-
bilden är att ge patienten anvisningar, råd och svar på olika 
frågor.

PATIENTEN UNDERSÖKS OMSORGSFULLT
Förskrivning av läkemedel är endast en del av arbetsbilden 
för dem som har genomgått utbildningen. De kan göra mera 
omfattande undersökningar av patienterna än tidigare, vilket 
möjliggör identifi ering och uteslutande av vissa sjukdomar 
och tillstånd. 

Patienten undersöks oft a genom palpering, dvs. genom att 
känna på området med symptom, såsom magen eller ryggen. 
Sjukskötare med förskrivningsrätt har också kompetens att 
undersöka lindriga skador. Vid behov lyssnar de på patien-

SJUKSKÖTARES FÖRSKRIVNINGSRÄTT, TILLÄGGSUTBILDNING (45 SP) 

 Ordnades som samutbildning mellan VAMK och Novia. Undervisnings-
 grupperna var fi nsk- och svenskspråkiga.

 De studerande antogs till utbildningen genom inträdesprov, som 
 innehöll farmakologi och läkemedelsräkning.

 Föreläsningar på arbetstid ordnades två dagar i månaden.  
 Utbildningen innehöll också självständiga studier. 

 Motsvarande utbildningar startar på flera orter nästa år. 

 Ansökning till utbildningen sker via arbetsgivaren. Den sökande ska 
 ha sjukskötar-, hälsovårdar- eller barnmorskeexamen. Minst tre års 
 arbetserfarenhet inom branschen under de fem senaste åren krävs.

tens hjärtljud och gör neurologiska tester. Patienter som är i 
dåligt skick och behöver ytterligare undersökningar skickas 
vidare för läkarbedömning.

– Utbildningen har gett kompetens att undersöka och vårda 
många olika typer av patienter. Det centrala är att identifi era 
de som är allvarligt sjuka, beskriver Hyyppä.  

Arbetsbilden för sjukskötare med förskrivningsrätt varierar 
enligt arbetsenheten. På hälsovårdscentraler har de som 
gått utbildningen också hand om långtidssjukdomar och 
fortsätter till exempel diabetes-, astma-, kolesterol- och 
blodtrycksmedicineringar. Med undantag av antibiotikaku-
rer är det alltid en läkare som inleder behandling med nya 
läkemedel. 

UTBILDNINGEN FÖR KARRIÄREN FRAMÅT
Hyyppä och Nieminen är nöjda med sina beslut att söka till 
utbildningen för sjukskötares förskrivningsrätt. De upplever 
arbetet som motiverande och intressant. Patienterna har 
också varit nöjda med vården.

– Utbildningen har gett möjlighet att växa och utvecklas 
professionellt, vilket för karriären inom vård-     
branschen framåt, tillägger Nieminen, som ock-
så verkar som biträdande avdelningsskötare. 

Befattningsbeskrivningen för sjukskötare med 
förskrivningsrätt kommer att vidareutvecklas 
inom den närmaste framtiden. Målet är att 
förkorta köerna och frigöra läkarresurser för mer 
krävande patientfall. Akutpoliklinikens avdel-
ningsskötare Tarja Makkonen är nöjd med hur 
bra den nya verksamheten har kommit igång – 
trots den utmanande coronatiden. 

– Jag är glad och stolt över att vi har sjukskötare 
som har gått utbildningen. Verksamheten på 
akuten har utvecklats på ett fi nt sätt, trots att 
coronatiden har varit hektisk, säger Makkonen. 

På sjukskötarens mottagning undersöks och vårdas många 
olika typer av jourpatienter.
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VÅRT TEAM

JOHAN SÖDERSTRÖM 

 Född i Korsholm, bor i Vasa.

 Specialist i lungsjukdomar och 
 allergologi, överläkare inom 
 lungsjukdomar

 Familj: fru och tre barn, två hundar

 Ägnar sig på fritiden åt cykling, 
 löpning och simning. Verkar också som 
 fotbollstränare.

 Trivs sommartid på stugan i Vexala, 
 Nykarleby. 

PÄRMBILDEN För Johan Söderström, 
specialistläkare inom lungsjukdomar vid 
Vasa centralsjukhus, är det viktigt att ta 
hand om konditionen. Intervallträning i 
konditionstrappan i Gerby i Vasa är ett bra 
komplement till cykel- och simträningen. 
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”Jag valde helt rätt”
Patienter som kommer till Vasa centralsjukhus på grund av lungsjukdomar, 
andningssvårigheter eller hosta möter i något skede Johan Söderström, överläkare 
inom lungsjukdomar – åtminstone begärs hans bedömning som stöd för utredning av 
symptombilden. För läkaren, som går i sin fars fotspår, är huset bekant sedan ungdomen. 

TEXT HANNA HATTAR BILD CHRISTOFFER BJÖRKLUND

TRE DAGAR I VECKAN TAR Johan Söderström emot patienter 
på lung- och neurologiska polikliniken eller går ronder hos 
patienterna på avdelningarna. Två dagar i veckan består av 
administrativt arbete. I egenskap av överläkare håller Söder-
ström föreläsningar eller ger konsultation till kollegor. Han är 
också primärjour för inre medicin, vilket börjar vara sällsynt 
vid över 40 års ålder. Att vaka om nätterna kräver sin åter-
hämtning. Söderström tycker ändå om jourpassen, eft ersom 
de ger tillfälle att träff a väldigt olika typer av patienter. 

För specialistläkaren i lungsjukdomar och allergologi är 
akutpolikliniken också en utmärkt plats att pratas vid med 
unga läkare.

– Vid skift byten, när vi har gått igenom patientärendena, 
kan jag fråga om de har funderat på att specialisera sig inom 
lungsjukdomar. Det har gett resultat. Nu fi nns det gott om 
kunniga personer på lungsidan, säger överläkaren.

En bidragande faktor är också Söderströms egen personlig-
het. Många unga läkare har hört gott om honom. 

– Mitt eget engagemang spelar också in. Jag gjorde rätt val 
en gång i tiden, och det är toppen. Jag kan ärligt säga att det 
alltid känns bra att komma till jobbet.

ÅTMINSTONE INTE LÄKARE   
Ursprungligen hade Söderström inte tänkt bli läkare. Hans 
pappa arbetade som läkare och var mycket borta hemifrån 
på grund av jourtjänstgöring. Den unga Söderström fundera-
de att han själv inte ville ha det så, om han skulle få barn. 

– Först visste jag inte vad jag ville studera. Jag visste bara att 
jag inte ville bli läkare.

Men pappans exempel påverkade också på ett annat sätt. 

– Min far arbetade först i Korsholm som kommunläkare 
och sedan på Vasa centralsjukhus. Som ung var jag många 
gånger med pappa på julbesök på centralsjukhuset. Pappa 
och hans kolleger med familjer besökte de inremedicinska 
avdelningarna och önskade patienterna god jul. Trots att jag 
var ung tyckte jag det var en mycket sympatisk gest.

Sedan ledde en sak till en annan, och slutligen sökte Söder-
ström till läkarutbildningen.  

– Först studerade jag ett år som ingenjör, men jag upptäckte 
snabbt att jag ville arbeta med människor. Sedan inledde 
jag sjukskötarstudier, men kände eft er ett år att jag ville ha 
mera djup. Jag hann studera sammanlagt tre år till sjukskö-
tare innan jag fi ck plats på medicinska fakulteten vid Tartu 
universitet.

Under de sex studieåren reste Söderström mellan Finland 
och Estland. Frun bodde under studietiden i Österbotten. 
Familjens första barn föddes under det fj ärde studieåret. Då 
flyttade familjen först till Nykarleby och senare till Jakob-
stad, varifrån flytten gick vidare till Vasa eft er att Söder-
ström blivit färdig läkare.  

– Jag har alltid räknat med att Vasa centralsjukhus är mitt 
sjukhus. 

GEMENSAMMA STUNDER ÄR VIKTIGA
En orsak till att överläkaren trivs på sjukhuset är förutom 
specialområdet också arbetsgemenskapen.

– Vi har bra vi-anda på polikliniken, och nya personer tas väl 
emot. Vi tar paus samtidigt och går tillsammans till matsa-
len. På vägen dit pratar vi jobb och medan vi äter pratar vi 
om andra saker.

Söderström är social till sin natur och tycker om att disku-
tera med människor. Svåra frågor kommer upp regelbundet 
inom området. När det handlar om lungsjukdomar är många 
patienter äldre och har drabbats av cancer. 

– Vid Vasa centralsjukhus görs cirka 60 lungcancerdiagno-
ser om året. Hos oss får 20 procent operation, vilket är den 
högsta procenten i Finland. Vi startar från en krass men 
sanningsenlig första bedömning. Vi misstänker alltid cancer 
först. Grundliga förundersökningar hjälper till att hitta sjuk-
domen och därigenom får man snabbare tid till den bästa be-
handlingsformen, nämligen operation, förklarar Söderström.  

Att berätta dåliga nyheter är inte lätt ens för en erfaren 
läkare. 

– Det är det mest krävande i mitt arbete, absolut. Många 
patienter värdesätter ändå en ärlig och öppen diskussion. 
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Från 
hundratals 

liters grytor 
till patientens 

tallrik

SJUKHUSET

Innan patientmaten transporteras 
genom den underjordiska tunneln 
och ut till sjukhusets avdelningar, 
har det utförts hårt arbete och 
många olika arbetsmoment i köket. 
Eft ersom sjukhusmaten ska följa 
näringsrekommendationerna är till 
exempel mängden salt noga reglerad. 
Maten är hälsosam och näringsrik, men 
smaken delar åsikterna.

TEXT HEIDI KURVINEN BILDER CHRISTOFFER BJÖRKLUND
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MATEN SOM SERVERAS i sjukhuset tillreds enligt närings-
rekommendationen som ges av statens näringsdelegation. 
Vid Vasa centralsjukhus tillämpas en sex veckors roterande 
meny, som planeras utifrån rekommendationerna så att 
olika ålders- och klientgrupper beaktas.

I näringsguiden anges till exempel upphandlingskriteri-
er för råvarorna och måltidernas portionsstorlekar samt 
mängderna kolhydrater, protein och fett.

– I regel är all sjukhusmat hälsosam och närande, men om 
patienten har särskilt dålig aptit, eller svårigheter att äta, 

VASA CENTRALSJUKHUS MATTJÄNSTER

 För Vasa centralsjukhus bespisning ansvarar TeeSe Botnia Oy Ab, vars ena ägare är Vasa 
 sjukvårdsdistrikt (från och med 1.1.2022 samkommunen för Österbottens välfärdsområde).

 Vardagar arbetar cirka 30 arbetstagare i köket och under veckoslut 20 arbetstagare.

 Under soppdagar tillreds i centralsjukhusets kök 170 liter soppa till patienterna och 
 personalmatsalen. Under en lunch går det åt 30 liter mjölk, 20 kg tomater och 90 kg potatis.

 I sjukhusets kök tillreds mat också bl.a. till Vasa stads personalmatsal, hälsostationer och 
 servicehus samt till hemvårdens klienter.

kan man från köket beställa energirik mat, så att en mindre 
portionsstorlek innehåller större mängd energi, berättar 
direktör för mattjänster Minna Jokinen vid TeeSe Botnia Oy 
Ab.

SPECIALDIETERNA ÖKAR
Varje vecka transporteras lassvis med råvaror till köket, av 
vilka kockarna tillreder matportioner i 200–300 liters gry-
tor. Färskvaror och mjölkprodukter anländer dagligen, eft er-
som åtgången är stor. Så mycket som möjligt är inhemskt.

Matbrickan som patienten får på sjukhusets avdelning görs i ordning i köket vid ett löpande band. Innan transporten till avdel-
ningen kopplas matvagnen med brickorna till en station, som värmer eller kyler maten enligt behov under cirka 15 minuter.
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Målet är 
Finlands 
attraktivaste 
mattjänster

En del av personalen arbetar i köket vid aningen mindre 
grytor och kastruller, och tillreder mat som passar vid 
specialdieter. Basmaten är till stor del laktosfri och gluten-
fri, men det fi nns mycket allergier mot olika födoämnen. 
Dessutom behövs konsistensanpassad mat, som t.ex. i 
puréform, med slät konsistens eller i flytande form.

– Många äter inte griskött och nya dieter kommer med 
jämna mellanrum, av vilka den senaste är FODMAP-dieten. 
Personer som behöver konsistensanpassad mat kan dess-
utom vara allergiska mot olika födoämnen. Specialdieter 
medför mycket arbete och kräver noggrannhet vid tillred-
ningen. Lyckligtvis har vi väldigt yrkesskicklig och erfaren 
personal, säger Jokinen. 

RESPONS PÅ EN SERVETT
Köket får ganska lite respons på maten. Ibland kan det 
komma ett tack från en patient, skrivet på en servett, 
på brickan som returneras till disken. Enligt Jokinen ger 
kundnöjdhetsenkäter bästa informationen om vad som bör 
utvecklas.

– Från köket körs dagligen cirka 200 matportioner ut till 
sjukhusets avdelningar. Eft er en enstaka respons vidtar vi 
inte nödvändigtvis några åtgärder, men om vi märker att 
någon rätt inte är särskilt populär, kan vi ändra den redan 
inför följande lista. Större ändringar i menyn gör vi ungefär 
en gång om året, berättar Jokinen. 

PÅ VASA CENTRALSJUKHUS pågår ett utvecklingspro-
jekt vars mål är Finlands attraktivaste mattjänster. 
På sjukhuset verkar en arbetsgrupp för utveckling av 
mattjänster som har kartlagt nuläget för mattjänster-
na bl.a. genom processvandringar, vilket betyder att 
man har bekantat sig på plats med bespisningen på 
avdelningarna. Dessutom har man genomfört gallu-
par bland både patienter och personal.

– Under processvandringarna togs många observa-
tioner och idéer upp. Vi tittade också på om pa-
tientens matsituation är lugn. Måltiden är även en 
rehabiliterande stund, som stöder återhämtningen av 
patientens funktionsförmåga, säger överskötare för 
rehabiliteringstjänster Heidi Kotanen, som är ord-
förande för utvecklingsgruppen för mattjänster.

Tack vare processvandringarna har vi märkt hur 
viktigt samarbetet mellan köket, matdistribueringen 
och vårdpersonalen är vid planeringen av fungerande 
patientmåltider på avdelningarna. I nuläget händer 
det att brådskan avspeglar sig på avdelningarnas 
måltider. Vi fäste också uppmärksamhet vid bröd-  
svinnet, som kan vara upp till sju kilogram per vecka.

I galluparna framkom önskemål om kaff eautomater 
till avdelningarna, så att patienter och anhöriga kan 
hämta kaff e när de önskar. I H-huset, som färdigställs 
nästa höst, kommer det att fi nnas kaff eautomater. 
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Personuppgifterna används bara vid lottningen och förstörs efter lottningen.

Klipp ut och skicka in

Ge din respons på tidningen och hjälp oss utveckla innehållet i kommande 
nummer. Bland alla som svarar lottar vi ut tre (3) serveringsbrickor med ett 
sjökort över Vasa skärgård som motiv. Brickan är 34 x 42 cm och tillverkad 
i laminerat björkfaner. Dragningen sker den 28 januari 2021. Du kan också 

delta i tävlingen på adressen vaasankeskussairaala.fi /kotikaynti

Namn

Adress

Vad tyckte du om artiklarna i tidningen?

utmärkt          bra        nöjaktigt    försvarlig    har inte läst

–20  21–30  31–40  41–50  51–60  61–70  71–

Ledare
Kontaktuppgift er till social- och 

hälsovårdstjänster i Österbotten.
Funktionstester pågår på H-husets byggplats

Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet i 
januari – Vilka frågor väcker förändringen?

Social- och hälsovårdstjänster direkt från din egen soff a
Välfärdsområdet bygger nytt för dig

Med barnen på golvet och känsloarbete för tonåringar 
När livet bråkar

Omsorgsfull vård på läkemedelsförskrivande 
sjukskötarens mottagning

”Jag valde helt rätt” 
Från hundratals liters grytor till patientens tallrik

Din ålder

Silvia Grönroos-Pada, Vasa

– Frukosten och kvällsmaten är jätte-
bra, med många alternativ. Matpor-
tionerna är stora, så energibehovet 
blir nog tillgodosett. Den här gången 
var det onödigt mycket kött i huvud-
rätterna för min smak. Det var godare 
maträtter de tidigare gångerna jag varit 
inne för förlossning.

Vi frågade patienter på olika avdelningar vid Vasa centralsjukhus hur sjukhusmaten 
smakade och hur de skulle utveckla maten som serveras på sjukhuset.

Gallup om sjukhusmaten
TEXT OCH BILDER HEIDI KURVINEN

Annika Kuusisto, Vasa

– Maten har varit god, hälsosam och 
mångsidig. Det är trevligt att det ser-
veras sallad och grönsaker, som man 
inte alltid hinner laga hemma när det 
är bråttom. Föderskor tas mycket väl 
omhand och utbudet av mellanmål är 
bra. Framför allt är det underbart att få 
färdig mat. Men det är förstås bebisen 
som bestämmer när man hinner äta.

Alvar Stenmark, Jakobstad

– Maten har varit riktigt god. Kyck-
lingsoppan tyckte jag inte om, men po-
tatisen, biff en och brunsåsen var bra. 
Eft errättskrämerna var inte i min smak. 
Om jag fi ck välja skulle jag äta pizza 
eller pasta, och till kvällsmat kunde det 
serveras chips.

LÄSARTÄVLING
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