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Österbottens välfärdsområdes värdegrund består av 
följande vägledande förhållningssätt: från människa 
till människa, framåtblickande och ansvarsfull samt 
jämställdhet och jämlikhet.  Vårt gemensamma mål är att 
vår befolkning ska vara den mest välmående och ha den 

bästa funktionsförmågan i Finland. Välfärdsområdets uppgift är att 
arbeta verkningsfullt tillsammans med människorna i området för att 
välfärdsområdet ska kunna erbjuda trygghet, funktionsförmåga och 
välbefinnande  på två språk.

Alla behövs för att vårt mål om välbefinnande och funktionsförmåga 
ska kunna förverkligas. Välfärdsområdena inleder sin verksamhet den 
1 januari 2023. Den största förändringen jämfört med tidigare är att de 
förtroendevalda som fattar beslut om tjänsterna väljs genom direkta val 
och tjänsterna produceras med behovsbaserad finansiering som staten 
beviljar. Det betyder att tjänsterna måste produceras för det belopp som 
staten beviljar utifrån bedömningen av områdets behov. Österbottens 
befolkning åldras och behovet av tjänster ökar, samtidigt som den 
arbetsföra befolkningen minskar. 

Det är en svår ekvation, men tillsammans klarar vi det. I början 
av året är vi över 8 000 välfärdsområdesanställda. Vi har ett 
nära samarbete med företagen i vårt område. Föreningarna och 
frivilligaktörerna har mycket kunnande och spelar en viktig roll som 
producenter av välbefinnande och trygghet. Förutom yrkesutbildad 
personal behövs också medmänniskor och social delaktighet.

Vårt mål är att erbjuda en verksamhet med säkerhet och kvalitet av 
toppklass i Norden och ha Finlands bästa välfärdsanställda. 

Utöver den organiserade verksamheten kan 
var och en av oss genom våra egna val 
påverka vårt välbefinnande och trygga 
säkerheten, och för egen del bidra till att 
hjälpa andra. Jag utmanar er alla att 
fundera på hur ni själva kan hjälpa en 
närstående.

Välfärden är vår 
gemensamma uppgift

Marina Kinnunen
Välfärdsområdets direktör

Förutom yrkesutbildad 
personal behövs också 
medmänniskor och 
social delaktighet.

LEDARE
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Vad händer  
den 1 januari 2023?
Det självstyrande Österbottens 
välfärdsområde inleder sin verksamhet.
• Tjänsterna för samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde överförs till 
det självstyrande området.

• Österbottens räddningsverks tjänster 
samt räddningsväsendets verksamhet i 
Jakobstad, Larsmo och Kronoby ansluts 
till välfärdsområdets organisation.

• Ansvaret för specialomsorgstjänsterna 
överförs från samkommunerna Kårkulla 
och Eskoo till välfärdsområdet.

• Ansvaret för Kronobys social- och 
hälsovårdstjänster samt för Korsnäs 
socialvårdstjänster överförs till 
Österbottens välfärdsområde.

• Finansieringen för det självstyrande 
välfärdsområdet kommer från staten, 
inte längre från kommunerna.

10
Barnrådgivningen 
populärast bland 

tjänsterna

14
Vårt team: 

Minnesskötare 
Gerd Viklund

Läs mer på nätet!
Innehållet i Hembesöket 

finns också på vår 
webbplats på adressen 
osterbottensvalfard.fi/

hembesoket

Följ oss på sociala m
edier 

@
osterbottens.valfardsom

rade 
@

osterbottensvalfard.pohjanm
aanhyvinvointi 

Innehåll 2/2022

http://osterbottensvalfard.fi/hembesoket
http://osterbottensvalfard.fi/hembesoket
https://www.instagram.com/osterbottens.valfardsomrade/
https://www.facebook.com/osterbottensvalfard.pohjanmaanhyvinvointi/
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Håll värmen  
med ylle
När det blir kallare ute är det ofta om fötterna vi fryser först. 
Från fötterna sprider sig kylan snabbt till resten av kroppen, och 
vi riskerar att drabbas av köldskador och infektionssjukdomar. 
Fysioterapeut Nina Rauhala ger tips på hur man håller värmen.

TEXT NELLI JANHUNEN BILDER NELLI JANHUNEN OCH VARPU SAARI

Enligt Nina Rauhala är klädsel i 
lager på lager effektivt för att 
hålla fötterna varma. An-
vänd ett par tunna strumpor i 
merinoull underst och tjockare 

yllesockor ovanpå. Ylle är ett utmärkt 
val, eftersom det har bättre värme- 
isolerande egenskaper än konstfiber 
och bomull. Ylle värmer också när det 
är fuktigt.

– På barn kan man använda större 
yllesockor också utanpå skorna, om 
snön är lös och torr, tipsar Rauhala.

Förutom på strumporna borde man 
också tänka på skorna. Rauhala ger 
rådet att välja skor som är tillräckligt 
rymliga och har tjock sula, varmt foder 
och skaft. Vid stark kyla kan man också 
använda värmande innersulor i skorna.

– Det lönar sig att undvika stilla-
stående. Genom att resa dig upp på 
tårna, trampa på stället och hoppa  
stimulerar du blodcirkulationen 
effektivt och får upp värmen, säger 
Rauhala.

Om en köldskada uppkommit
Risken för köldskador ökar vid tempe-
raturer under minus 20 grader. Också 
fuktiga kläder och vind ökar risken för 
köldskador.

En köldskadad hud blir först röd 
och sedan vit och utan känsel. Huden 
känns hård och svullen, och det sticker 
och bränner. Om huden inte har åter-
fått normal färg inom en timme, och 
blir blåröd eller får blåsor, är det skäl 
att uppsöka läkare.

Lindriga köldskador kan man 
behandla hemma genom att värma 
det utsatta området med finger-
varmt vatten. Dessutom lönar det sig 
att hålla en köldskadad extremitet i 
högläge. Det är också bra att ta på sig 
yllesockor och dricka något varmt.

– Det är viktigt att komma ihåg att 
klä hela kroppen varmt och använda 
mössa. Ett huvud utan mössa är som 
en skorsten som släpper ut värmen 
från kroppen, påminner Rauhala. ⬤

När fötterna blir kalla 
får kroppen signaler om 
att minska den ytliga 
blodcirkulationen och leda 
blodet till kroppens inre organ 
för att skydda dem. När 
den ytliga blodcirkulationen 
minskar försvagas 
slemhinnornas funktion, vilket 
gör att infektionssjukdomar 
kan slå till.

Fysioterapeut Nina Rauhala

Låt dina fötter njuta av 
hemstickade yllesockor. Förutom 
värme åt fötterna ger stickningen 

händerna rytmiskt arbete och 
hjärnan gymnastik. Anvisningarna 
till Österbottens välfärdsområdes 

sockmodell hittar du på vår 
webbplats!

Aktuellt
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Aktuellt

Läkemedelslistan skapar 
säkerhet i vården
Även om du själv kommer ihåg vilka mediciner du använder, kan informationen 
vara viktig också för andra. Provisor Jenni Isotalo, välfärdsområdets koordinator för 
läkemedelssäkerhet, berättar varför och hur det lönar sig att göra upp listan.

TEXT EMILIA KEMPPAINEN FOTO RINJA HARJU

Vad är en läkemedelslista? 
Läkemedelslistan är en uppdaterad 
lista på alla de läkemedel du använder 
och i vilka doser samt för vilka ända-
mål. I listan ska du, förutom läkarordi-
nerade mediciner, också anteckna de 
egenvårdsläkemedel och näringstill-
skott, såsom vitaminer och naturpro-
dukter, som du använder samt vilka 
vacciner du fått. 

Vad är nyttan med en 
läkemedelslista? 
Det är bara du själv som vet vilka 
mediciner du använder och i hur stora 
doser. Läkemedelsuppgifterna över-
förs tillsvidare inte elektroniskt mellan 
olika vårdplatser i vårt välfärdsområde. 
Ett elektroniskt recept garanterar inte 
heller att vårdpersonal har uppdaterad 
information om en läkemedelsbehand-
ling. Du kan till exempel ha fått munt-
liga anvisningar om ändrad dosering 
av ett läkemedel. 

Uppgifter om egenvårdsläkemedel 
och naturprodukter finns inte i någon 
elektronisk databas. Många egen-
vårdsläkemedel och naturprodukter 
kan inverka på din övriga läkemedels-
behandling, liksom även på eventuella 
vårdbeslut. 

Med hjälp av listan kan hälso- och 
sjukvårdspersonal försäkra sig om den 
medicinering du använder, även om 
du av någon anledning inte själv kan 
berätta det. Den fungerar också som 
en bra minneslista för dig själv, om du 
överraskande hamnar i en situation där 
du behöver vård. 

När hälso- och sjukvården har upp-
daterad information, kan din medicine-
ring beaktas vid vårdåtgärder och när 
du börjar ta nya läkemedel. Vissa av de 
mediciner du använder kan till exem-
pel orsaka risk under en operation eller 
doserna kan behöva ändras på grund av 
en akut sjukdom. Yrkesutbildad vårdper-
sonal kan också kontrollera eventuellt 
interagerande eller om något av dina 
symtom kan bero på ett läkemedel som 
du använder. 

Hur gör jag en läkemedelslista 
och vad ska jag ta med i den? 
För att göra en läkemedelslista behövs 
egentligen bara papper och penna. På 
nätet finns blankettmallar som du kan 
använda. Du kan antingen själv skriva ut 
ett receptsammandrag från Mina Kan-
ta-sidorna eller be om ett sammandrag 
på apoteket eller mottagningen. Kom 
ihåg att skriva upp egenvårdsläkemedel 
och naturprodukter, såsom fiskoljetablet-
ter och vitaminer, på listan. 

För smarttelefoner finns olika appar, i 
vilka man kan fylla i en läkemedelslista. 
Kom ihåg att uppdatera läkemedelslistan 
om din medicinering ändras. ⬤

Det är bara du 
själv som vet 
vilka mediciner 
du använder 
och i hur stora 
doser.
Jenni Isotalo,  
koordinator för läkemedelssäkerhet

Läkemedelslista

Kom ihåg att 
komplettera listan 
med egenvårds-
läkemedel och 
naturprodukter.
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Hemvården hjälper dagligen 2 800 
österbottningar. En vårdare hinner med 

åtta till tio, ibland upp till 15, besök under ett 
arbetspass. Kim Øvergaard och Sofie Linqvist 
trivs med det omväxlande arbetet, där de får 

möta kunderna i deras bekanta miljöer.
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Tio hem  
om dagen 

Hemvården hjälper dagligen 2 800 
österbottningar. En vårdare hinner med 

åtta till tio, ibland upp till 15, besök under ett 
arbetspass. Kim Øvergaard och Sofie Linqvist 
trivs med det omväxlande arbetet, där de får 

möta kunderna i deras bekanta miljöer.

TEXT EMILIA KEMPPAINEN BILDER EVA-STINA KJELLMAN

E tt pling på dörrklockan, nyckeln i låset och 
hemvården är på plats för att hjälpa en 
äldre person. Kim Øvergaard och Sofie 
Linqvist från Nykarleby hemvård stiger på 
hos Greta Huggare, 98. Under besöket ska 

blodtrycket mätas. Men först ska papiljotterna tas 
ur håret. Hemvårdaren som besökte Huggare på 
morgonen hjälpte henne med duschen, och nu har 
håret torkat.

– Jag är mycket nöjd med hemvården. Det här 
var min dotterdotter Tinas idé, berättar Huggare.

Behovet av vård kan föras på tal av en närstå-
ende eller på en läkar- eller sjukskötarmottagning. 
Hemvård beviljas av olika orsaker, av vilka en är 
minnessjukdomar. Huggare, som fyller 100 om ett 
par år, har emellertid inget problem med minnet. 
Hon får hjälp av hemvården med de fysiskt mest 
krävande sakerna, som att tvätta sig. 

Vårdarna har alltid 
med sig en väska med 
all den utrustning som 
behövs vid ett besök.

Från människa till människa
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Från människa till människa

Bekanta vårdare ger trygghet
Huggare räknar upp namnen på när-
mare 20 hemvårdare. Både kunderna 
och vårdarna kommer ihåg varandra. 
Efter några besök lär sig kunderna 
känna igen vårdarna, och mötena är 
till största delen positiva. 

– Under det första besöket kan det 
kännas lite ovant, när vi ännu inte kän-
ner dem, och de inte känner oss. Kun-
den kan ha inställningen att hen nog 
klarar sig själv. Men ju fler gånger vi 
kommer på besök, desto fler saker får 
vi hjälpa till med, säger Sofie Linqvist.

Kollegan Øvergaard nickar instäm-
mande. Bekanta vårdare ger trygghet, 
och förtroendet växer i takt med att 
kunderna lär känna de vårdare som 
besöker dem i hemmet. Arbetet i en 
mindre stad har fördelar på så vis 
att man snabbt hittar gemensamma 
bekanta, och sedan löper diskussionen 
smidigt. 

Hemma så länge som möjligt
Målet för hemvården är att trygga 
boende i hemmet så länge som möj-
ligt. Kunderna klarar sig inte hemma 
ensamma eller med sina anhöriga, 
utan behöver hemvårdens hjälp. De 
som behöver hemvård är oftast äldre 
personer som bor ensamma. Också 
andra får hjälp om funktionsförmågan 

kräver det eller till exempel efter en 
operation. 

För varje kund finns en plan med 
en redogörelse över orsakerna till att 
hen beviljats hemvård. Vissa behöver 
läkemedelsbehandling medan andra 
behöver hjälp i anknytning till de 
grundläggande behoven. Hemvården 
hjälper till exempel med dusch, medici-
nering och påklädning.

– Vi hjälper med sådana saker som 
man ofta tar för givna. Den fysiska kon-
ditionen varierar bland kunderna.  

I hemvårdarens uppgifter 
ingår också att höra sig 

för om patientens humör 
och psykiska mående. 
De dagliga mötena är 
viktiga, särskilt för dem 

som bor ensamma. 

Inte ens en bra 
arbetstelefon klarar allt. 
Under varje arbetspass 

måste man sätta sig 
vid datorn och föra 
in anteckningar och 

kontrollera patientens 
uppgifter.
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Hemvård
• 2 800 kunder i Österbottens 

välfärdsområde.

• Hemvård är en 
kombination av 
hemservice, som hör 
till socialvården, och 
hemsjukvård, som är  
hälso- och sjukvård.

• Som tillägg finns 
stödtjänster som 
t.ex. matleverans, 
dagverksamhet, 
snöskottning och  
digitalt stöd.

• Hemvård kan vara 
en permanent eller 
tillfällig service. Behovet 
kontrolleras regelbundet.

• Den största kundgruppen 
är äldre, men också 
personer i andra åldrar 
kan få hemvård av fysiska, 
sociala eller psykiska 
orsaker.

• Hemvård ansöks, och 
beviljas när vissa kriterier 
uppfylls.

Vi hjälper med vardagliga sysslor 
och följer med det fysiska och psy-
kiska måendet, sammanfattar Kim 
Øvergaard. 

Till arbetet hör också att hålla kon-
takt med de anhöriga.

– Vi har låg tröskel när det gäller att 
kontakta anhöriga. Vi ringer förstås inte 
runt till hela släkten, utan i vanliga fall 
har vi en kontaktperson som vi ringer 
vid behov. De anhöriga ringer också 
själva till oss och frågar till exempel hur 
deras mamma eller pappa mår, berät-
tar Linqvist angående kontakterna till 
kundernas närstående.

Arbete morgon och kväll –  
året runt
I början av arbetsskiftet får man 
besökslistan. I hemvårdarens arbets-
pass ingår cirka 8–15 hembesök. Arbe-
tet görs under morgon- och kvällsskift, 
alla dagar i veckan. Hembesök görs 
också nattetid, men för nattskiftena 
finns separat personal. 

– Kvällsskiftet slutar klockan tio, så 
om någon till exempel vill stanna uppe 
längre och behöver hjälp med kvälls-
bestyren, är det nattpersonalen som 
hjälper dem i säng, förklarar Linqvist.

Optimeringscentret planerar besö-
ken och ser till att varje kund får den 
vård som behövs. Kundernas mående 
följs upp och vid behov utökas antalet 
besök.

Självständigt arbete hemma 
hos kunderna 
Många har en bild av att hemvår-
den är tidspressad och stressig, men 
Øvergaard och Linqvist ser det inte 
så. Båda är nöjda med att få arbeta 
självständigt.

– När jag blev färdig närvårdare 
arbetade jag på en avdelning i tre skift. 
Men som mamma till två små barn 
kändes tvåskiftsarbete ändå lättare. 
Man får vara hemma på nätterna, 
konstaterar Linqvist. 

Arbetet känns meningsfullt eftersom 
man har ansvar och känner att man 
själv kan påverka saker. Att vårda kun-
der i deras hem är annorlunda än vård 
i klinisk sjukhusmiljö.

– När kunder kommer till en avdel-
ning på sjukhuset är de ofta lite ledsna 
och nedstämda. Det är helt annorlunda 
att sköta människor i deras hem, där de 
känner sig trygga, förklarar Linqvist.

Var håller männen hus?
Kim Øvergaard började arbeta 
inom hemvården för 2,5 år sedan 
och är snart färdigutbildad när-
vårdare. När man studerar på 
läroavtal får man lära sig i jobbet 
och avlägga proven vid sidan av. 

– Jag hörde att det är arbets-
brist i branschen, så jag tänkte 
att jag kan testa. Dessutom var 
jag nyfiken på vårdyrket, säger 
Øvergaard. 

Linqvist har fungerat som 
handledare och är glad att ha 
Øvergaard i sitt team.

– Vi har mycket få män. För 
kunderna, också för de kvinnliga, 
är det viktigt att också få träffa 
manliga vårdare. Ibland frågar 
de var männen håller hus, skrattar 
Linqvist.

Øvergaard drar på munnen. 
Kunderna kan önska att en manlig 
vårdare hjälper till exempel med 
att öppna ett burklock som sitter 
hårt. Av alla vårdarna i Nykarlebys 
hemvård är endast två män. Det 
skulle behövas fler.  

– Jag kan verkligen rekom-
mendera det här arbetet också 
för män. Det är trevligt här! säger 
Øvergaard. ⬤

Kim Øvergaard arbetar i 
hemvården genom läroavtal 
och har varit nöjd med den 

handledning han fått av 
bland andra Linqvist. Det 

har varit givande att få lära 
sig i en genuin arbetsmiljö.
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På barnrådgivningen 
trivs både barn och 
föräldrar
I år fyller den finländska barnrådgivningsverksamheten 100 år. 
Verksamheten har förändrats och utvecklats genom åren, men 
grundtanken, att främja barnets välbefinnande, är fortfarande den 
samma. Hembesöket hälsade på hos rådgivningen i Närpes, där vi 
träffade glada och pigga Melvin Lindegård, som kom på 2-årskontroll.

TEXT SIV NYBERG BILDER JESSICA LINDGREN

Från människa till människa

Melvin Lindegård har 
kommit på 2-årskontroll 
till barnrådgivningen i 
Närpes. Hälsovårdaren 

Ulrika Bärnas tar emot allt 
från bebisar till 6-åringar 

på sin mottagning.  
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A v välfärdsområdets alla 
tjänster är barnrådgiv-
ningen den som når sin 
målgrupp allra bäst. Barn-
rådgivningen får man kon-

takta med låg tröskel. Under besöket är 
fokus inte enbart på barnets hälsa och 
utveckling, utan föräldrarna får också 
berätta om eventuella bekymmer som 
rör barnet och hur de upplever föräld-
raskapet. Till barnrådgivningen kan 
man vid behov också komma mellan 
de regelbundna kontrollerna.

– För många föräldrar är det en 
självklarhet att komma med sitt barn till 
rådgivningen, och nästan alla kommer. 
Om vi märker att någon börjar utebli 
från överenskomna besök, brukar vi 
kontakta föräldrarna och fråga om allt 
är bra, och om vi ska boka en ny tid, 
säger hälsovårdare Ulrika Bärnas vid 
Närpes barnrådgivning.

Barnrådgivningen är en av det 
finländska samhällets grundläggande 
verksamheter. För många som nyli-
gen har flyttat till Finland kan den ha 
en stor betydelse för anknytningen till 
samhället. 

– En ovanlig sak med Närpes barn-
rådgivning är att vi har många kunder 
som nyligen har flyttat till Finland. Hela 
44 procent av de barn som besökt oss 
har antingen en förälder eller båda 
föräldrarna med invandrarbakgrund. 
Därför har vi ofta en tolk med, och 
då tar besöket lite längre tid, säger 
Bärnas.

Melvin kommer till 
rådgivningen
När Hembesöket hälsar på hos Närpes 
barnrådgivning, kommer Melvin Linde-
gård från Finby på kontroll. Den glada 
pojken har med sig mamma Sofia 
Lindegård, pappa Roland Kärr och 
storasyster Amelia Lindegård (4,5 år).

– Barnen tycker i allmänhet om att 
komma till rådgivningen, men ibland 
kan det vara lite utmanande med 1,5- 
och 2-åringar. Antingen är det något 
speciellt med just den åldern, eller så 
kommer de ihåg ettårskontrollen, då de 
får tre vacciner under samma besök, 
säger Bärnas.

Under besöket frågar Bärnas hur 
hösten har gått och om Melvin har varit 
sjuk efter att han började på dagis 
efter sommaren. Sedan diskuteras 

mat- och sömnvanor, potträning samt 
tal- och motorikutvecklingen. 

Efter diskussionen är det dags att 
kontrollera längd och vikt. Sofia Linde-
gård berättar att barnens längdtillväxt 
och vikt har orsakat bekymmer, och 
att de därför har besökt rådgivningen 
oftare än normalt.

– Vi brukar berätta för barnen i 
förväg att vi ska hälsa på Ulrika och 
gå igenom vad som ska hända under 
besöket. Det gäller att ha en balans 
i hur mycket man berättar, så barnet 
inte blir oroligt, men vi svarar på deras 
frågor så gott vi kan, säger Lindegård.

Ulrika Bärnas konstaterar att besö-
ken i allmänhet går bättre om barnen 
har förberetts i förväg. I synnerhet när 
det är fråga om vaccineringar är det 
viktigt att det inte kommer som en över-
raskning för barnet.

 I slutet av besöket kontaterar  
Bärnas att allt är i sin ordning. Nästa 
gång ska Melvin till rådgivningen på 
3-årskontroll. ⬤

Storasyster 
Amelia 
förklarar för 
Melvin hur 
han ska stå 
när han ska 
mätas och 
vägas.

Jag har alltid varit barnkär 
och tyckt om små bebisar, 

men barn i alla åldrar 
förgyller det här arbetet, 

säger Ulrika Bärnas 
som har arbetat på 

barnrådgivningen sedan 
år 2009.
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Man, gå på 
besiktning i tid!
Vid symtom som tyder på prostataproblem, såsom svag 
urinstråle eller plötsliga eller tätare urineringsbehov, lönar det 
sig att rådfråga en läkare. Ju tidigare man får en diagnos, 
desto bättre kan problemen behandlas.

Ö verläkare i urologi Patrik 
Ehnström är nöjd över 
att medvetenheten om 
prostataproblem har ökat 
de senaste åren och att 

man talar mer öppet om dem. Prosta-
taproblem, som exempelvis godartad 
prostataförstoring och prostatacancer, 
är mycket vanliga bland män över 60 år.

– Symtomen underlättas inte av att 
man väntar. Om man märker att de 
börjar påverka vardagen lönar det sig 
att söka vård, uppmanar Ehnström.

Om man till exempel behöver kissa 
fler än sju gånger per dygn är det skäl 
att tänka efter och kontrollera vad det 
beror på. Har man kanske ätit eller 
druckit ovanligt mycket, och är urine-
ringsbehovet likadant varje dag?

Synligt blod i urinen är alltid 
onormalt och kräver ytterligare 
undersökningar. 

Patienter med prostataproblem 
behandlas vid alla hälsostationer i  
Österbottens välfärdsområde. På  
överläkarens mottagning vid hälso- 
centralen  diskuterar man symtomen 
med läkaren, och sedan görs en inre 
undersökning och ultraljudsundersök-
ning. Vid behov utfärdar läkaren en 
remiss till urologiska polikliniken.

Enkel och effektiv medicinering
Urinröret går genom prostatan, vilket 
gör att det blir trängre när prostatan 
förstoras. Prostataförstoring, det vill 
säga prostatahyperplasi, känns eller 
syns inte utanpå, och det går inte 
att endast utifrån symtomen avgöra 
om det är fråga om en godartad 
prostataförstoring eller till exempel 
prostatacancer. Cancer kan också vara 
symtomfri.

Vid en godartad förstoring föreskrivs 
i allmänhet först läkemedelsbehand-
ling, och endast var femte patient 
behöver operation.

– Läkemedelsbehandlingen är 
behändig, man tar bara ett piller om 
dagen. Om symtomen inte avhjälps 
med läkemedelsbehandlingen, kan 
man göra en så kallad hyvling av pros-
tatan eller bränna förstoringen med 
grön laser, förklarar Ehnström.

Godartad prostataförstoring kan 
man inte påverka själv, och den är ofta 
ärftlig. I Österbottens välfärdsområde 
diagnostiseras godartad prostataför-
storing årligen hos cirka 500 män.

TEXT VARPU SAARI BILDER CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Överläkare i urologi 
Patrik Ehnström 

arbetar på urologiska 
polikliniken vid Vasa 

centralsjukhus, 
där både män och 

kvinnor med symtom 
och sjukdomar 

i urinorganen 
behandlas. En gång 
i månaden har han 

mottagning också på 
Malmska sjukhuset i 

Jakobstad.

Lä

sarnas

ön s k e m ål

Från människa till människa
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– Många som söker sig till under-
sökning har inte själva haft tydliga 
symtom, men en bror eller arbets-
kompis har konstaterats ha förstorad 
prostata. Det lönar sig att gå på under-
sökning när man fyllt 50, i synnerhet 
om man har ärftlig belastning för 
prostatacancer.

– Bilen besiktas ju en gång om året, 
varför skulle man inte ta lika väl hand 
om sig själv?

Vanligaste cancerformen  
bland män
På urologiska polikliniken behandlas 
exempelvis patienter med misstanke 
om prostatacancer och patienter med 
symtom trots kontinuerlig läkemedels-
behandling. På polikliniken görs upp-
följning samt planering och genomför-
ande av fortsatt vård.

Prostatacancer är den vanligaste 
cancerformen bland män, men numera 
finns det effektiva behandlingar.

Genomsnittsåldern vid cancerdiag-
nos är 71 år. 

– När cancern konstateras i tid är 
prognosen god. Tack vare behandling-
arna är 90 procent av patienterna vid 
liv tio år efter diagnosen, eller så har de 
avlidit av en annan orsak än prostata-
cancer, säger Ehnström.

I Österbotten konstateras prostata-
cancer årligen hos cirka 200 män. 

– Operationerna görs i Åbo, men 
cytostatika-, strål- och hormon- 
behandlingarna ges här på Vasa  
centralsjukhus. En cancerdiagnos  
betyder inte alltid operation, utan can-
cern kan behandlas med exempelvis 
hormoner eller aktiv uppföljning. ⬤

Prostatan
• bildar sädesvätska, 

som fungerar som 
transportmedel och 
näring för spermierna 
under deras resa mot 
äggcellen

• ligger under urinblåsan, 
mot ändtarmens vägg

Var uppmärksam på 
följande symtom
• tätare urineringsbehov

• svag stråle eller 
efterdropp

• en känsla av att blåsan 
inte töms ordentligt

• behov att trycka på vid 
urinering

• synligt blod i urinen

Prostatan ligger 
under urinblåsan, mot 

ändtarmens vägg. 
Prostataförstoring 

känns eller syns inte 
utanpå.

Så söker du vård
• Kontakta 

kundbetjäningscentret 
genom att ringa  
06 218 9000,  
varifrån du styrs till din 
egen hälsostation. 

• Hälsocentralens 
allmänläkare utfärdar 
vid behov en remiss till 
specialiserad sjukvård, 
till urologiska polikliniken 
vid centralsjukhuset.
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Vårt team

Många upplever fortfarande en minnessjukdom som 
stigmatiserande. Minnesskötaren och äldrerådgivaren Gerd 
Viklund betonar att människovärdet och människans många 

förmågor finns kvar, även om minnet försämras. En god 
livskvalitet kan stödjas på många olika sätt.

Gerd Viklund har arbetat som 
sjukskötare i 37 år och alltid 
tyckt om sitt människonära 
arbete.

– Jag är glad att jag har 
fått arbeta på många olika platser. I 25 
år arbetade jag på olika avdelningar på 
centralsjukhuset, till exempel på akuten, 
intensiven, hjärtövervakningen och orto-
peden. Efter det arbetade jag som utskriv-
ningsskötare på Vasa hälsocentral. År 2013 
utbildade jag mig till minnesskötare och fick 
börja arbeta med personer med minnes-
sjukdom, berättar Viklund.

För närvarande finns Viklunds arbets-
plats på Korsholms hälsovårdscentral, 
men hon gör också ofta hembesök hos 
klienterna. Minnesskötaren har telefontid 
på morgnarna, men strävar efter att alltid 
ringa upp om någon har försökt nå henne. 

– Ingen ringer i onödan. Den som har en 
minnessjukdom har en avvikande tids-
uppfattning, vilket gör att det kan vara en 
utmaning att ringa en bestämd tid, säger 
Gerd Viklund.

Som äldrerådgivare och minnesskötare 
är Viklunds uppgift att stödja och hjälpa-
äldre personer och deras anhöriga, så att 
livskvaliteten förblir god trots minnessjuk-
dom och andra utmaningar som kommer 
med åldern.

– Jag har alltid tyckt om att arbeta med 
äldre. De har så mycket livserfarenhet och 
jag har mycket att lära mig av dem. För 
mig är det viktigt att möta varje klient utan 
brådska och beakta människan som en 
helhet. Min målsättning är att klienten och 
anhöriga ska uppleva besöket som positivt.  
En förutsättning i arbetet är att man tycker 
om äldre personer och bemöter alla med 
respekt och ödmjukhet.

Våga testa minnet
När Viklund kontaktas av en äldre person 
som inte har besökt läkare eller lämnat 
blodprov på länge, frågar hon först om 
medicinering, näringstillstånd, viktminsk-
ning, sömnvanor, hobbyer och eventuella 
fallolyckor. Hon erbjuder också klienten 
minnes- och depressionstest.

– Många är rädda för testet, helt i 
onödan. Jag önskar att det skulle ses som 
en naturlig sak, en rutinundersökning. Det 
är alltid bra att testa minnet vid minsta oro 
eller misstanke om att minnet försvagats, 
rekommenderar Viklund.

Om en minnessjukdom konstateras och 
läkaren ordinerar läkemedelsbehandling, 
är det upp till en själv att bestämma om 
man vill pröva den.

– Som sjukskötare rekommenderar jag 
att man gör det. Medicinerna passar i all-
mänhet bra, och med hjälp av dem är det 
möjligt att lindra symtomen.

Viklund betonar att en viktig del av 
behandlingen av en minnessjukdom, för-
utom läkemedelsbehandling, är att hjärt- 
och kärlsjukdomar och övriga sjukdomar är 
omskötta, bra näringsintag, motion, social 
samvaro och övrig aktivering av hjärnan.

– En mångsidig kost som är bra för hjär-
tat är också bra för hjärnan. ⬤

Äldre människor  
som hjärtesak

TEXT HEIDI KURVINEN BILD CHRISTOFFER BJÖRKLUND 

Läs mer på nätet!   
Vart kan du vända dig och 
hur ser vårdkedjan ut, om 
du misstänker att du själv 
eller en närstående har en 
minnessjukdom? 
osterbottensvalfard.fi/
hembesoket

Gerds tips 
på hur 
man håller 
minnet i 
form:
• Det viktigaste är att 

du gör sådant som 
du njuter av.

• Rör på dig så att du 
blir andfådd. Glöm 
inte muskelträning.

• Att njuta av kultur är 
lika bra för hjärnan 
som att lösa korsord.

• Vänner och 
interaktion är bra för 
hjärnan.

Minnesskötaren lever  
som hon lär. Gerd Viklund cyklar 
den sex kilometer långa vägen 

till arbetet alltid när hon inte 
behöver bil under arbetsdagen. 

På fritiden njuter hon av friluftsliv 
tillsammans med hunden Vickan 
och familjen, eller träffar vänner 
för promenader, kafébesök eller 

kulturupplevelser.

http://osterbottensvalfard.fi/hembesoket
http://osterbottensvalfard.fi/hembesoket
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Gerd Viklund 
• Till familjen hör man, två 

vuxna barn och lagotton 
Vickan.

• På fritiden tycker hon om att 
cykla, åka skidor, promenera 
och röra sig ute i naturen med 
hunden. Kultur är också en 
viktig hobby, och hon går ofta 
på konserter med sina vänner.

• Föreningsaktiv, verkar som 
vice ordförande i både 
Sjuksköterskeföreningen i 
Vasa och i Korsholmsnejdens 
demensförening.

• Har mottagit diplom av 
drottning Silvia efter 
avlagd utbildning till 
Silviasjuksköterska i Sverige. 
Den ett år långa utbildningen 
fokuserar på behandling av 
kognitiva sjukdomar, såsom 
minnessjukdomar.

I varje Hembesöket får  
du lära känna en av 

alla professionella  
i Österbottens  

välfärdsområde.

Vårt team



Vad tyckte du om artiklarna i Hembesöket?
Ge respons på kundtidningen och hjälp oss planera kommande tidningar. Bland alla som 
svarat lottar vi ut tre paket med material till Österbottens välfärdsområdes egna sockor. 
Materialpaketet innehåller tre nystan Sju bröder-garn, stickor och anvisningar. Dragningen 
sker den 31 januari 2023. Du kan också ge respons och delta i utlottningen på vår webbplats.

Välfärden är vår gemensamma uppgift

Håll värmen med ylle

Läkemedelslistan skapar säkerhet i vården

Tio hem om dagen

På barnrådgivningen trivs både barn och föräldrar

Man, gå på besiktning i tid!

Äldre människor som hjärtesak

Välkommen till H-huset

Vinn 
sockgarner 

i ull!

Kontaktuppgifter 
till Österbottens välfärdsområdes  
social- och hälsovårdstjänster
Klipp ut och spara våra viktigaste servicenummer! 
Observera att de kommunspecifika telefonnumren till 
hälsovårdscentralerna tas ur bruk den 1 januari 2023. 

Kundservicecentralen
Ring oss då du behöver bedömning av 
vårdbehov eller vill boka en tid till en 
läkar- eller sjukskötarmottagning. 
Öppet vardagar kl. 8–16. 
06 218 9000

Munhälsovårdens 
tidsbeställning och rådgivning
Ring oss då du vill boka en tid till  
tandläkaren, tandskötaren eller  
munhygienisten eller om du vill få 
information om vår service. 
Öppet må-to kl. 7.30–16 och fre  
kl. 7.30–15. 
06 218 9100

Hälso- och sjukvårdens jour
Ring oss om du behöver hjälp snabbt 
eller överväger att åka till jouren.  
Öppet dygnet runt.
116 117

Allmänt nödnummer
Ring det allmänna nödnumret 112 då  
du behöver hjälp direkt. 
Öppet dygnet runt.
112

Telefonväxel
Ring oss om du inte hittar de  
kontaktuppgifter du är ute efter. 
Öppet vardagar kl. 7–17.
06 218 1111

Klipp ut 
och spara 

servicenumren!

Tjänster på nätet
Våra elektroniska tjänster 
samt information om alla 
våra tjänster hittar du på 
adressen 
osterbottensvalfard.fi

Insamlade personuppgifter används endast vid lottdragningen och förstörs efter lottdragningen.

Namn:

Ålder:

Adress:

Samkommunen för  
Österbottens  
välfärdsområde/  
Kommunikation X1

Kod 5022450

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Telefonnummer:

Önskemål om teman samt övrig respons:

Österbottens 
välfärdsområde 
betalar portot

http://osterbottensvalfard.fi


Välkommen till H-huset!
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I H-byggnaden hittar du täckande tjänster 
som stöder din hälsa och ditt välmående, 
såsom skötar- och läkarmottagningar. 
Under samma tak hittar du även 
specialsjukvårdens mottagningar, 
polikliniker och vårdavdelningar samt 
socialvårdens tjänster. H-byggnaden 
finns på Vasa centralsjukhus område i 
Sandviken.
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Sanmarksgatan

Klipp ut och spara 
presentationen av 

Vasa centralsjukhus 
H-hus!



Våra tjänster kräver tidsbeställning. Du kan 
beställa tid till skötar- och läkarmottagningarna 
via vårt kundbetjäningscenter, tfn 06 218 9000, 
där våra sakkunniga bedömer ditt vårdbehov 
och hur brådskande du behöver vård. 
Specialsjukvårdens tjänster däremot kräver 
remiss eller ett vårdförhållande. Kontaktuppgifter 
för våra enheter och tjänster hittar du på vår 
webbplats.

Våra servicerådgivare finns på plats i 
huvudentrén varje vardag kl. 7–15 för att hjälpa 
dig med ditt besök.

När din närstående vårdas på en vårdavdelning 
i H-byggnaden kan du besöka hen mellan 
klockan 13 och 19. Noggrannare information om 
besök och avvikande besökstider fås på våra 
vårdavdelningar.

I H-byggnadens tredje våning finns det en 
restaurang som serverar mat och caféprodukter. 
I entrén finns det också ett café. 
På den första våningen finns ett apotek som du 
når direkt via H-byggnaden. Om du inte sköter 
ärenden i H-huset bör du använda dig av den 
ingång som finns invid T-byggnadens huvuddörr.

Tidsbeställning

Så här sköter du dina ärenden  
i H-byggnaden

I anslutning till H-byggnaden finns det både 
parkeringsområden och ett parkeringshus. 
Du kan köra fram till huvudingången för att 
lämna av dina medpassagerare och sedan köra 
vidare till något av våra parkeringsområden. 
På parkeringsområdena finns det även 
parkeringsplatser reserverade för personer 
med funktionsnedsättning (invaplatser). Du kan 
ta dig till centralsjukhusets område även med 
lokaltrafikens busslinjer 1, 4, 5, 7 och 7K.  
I närheten av ingångarna finns det också rejält 
med cykelplatser.

Ankomst

Du kan anmäla dig till ditt besök antingen 
med hjälp av din mobila enhet eller med våra 
anmälningsautomater. 
För att anmäla dig med våra automater behöver 
du ett FPA-kort, körkort eller ditt kallelsebrev. 
Med din mobila enhet anmäler du dig med den 
kod som du hittar i våra väntsalar. 
När du anmält dig informerar automaten eller 
din mobila enhet på vilken våning och i vilket 
rum du tas emot. För vissa tjänster skriver 
anmälningsautomaten även ut ett personligt 
id-band som du ska fästa runt din handled.

Anmälning

Servicerådgivare

Besök

Annan service

osterbottensvalfard.fi/ 06 218 9000
Webbplats Kundbetjäning

Klipp ut och spara 
presentationen av 

Vasa centralsjukhus 
H-hus!




