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Patient- och klientsäkerheten är grunden 
för en god vård, omsorg och betjäning 
och ett gemensamt mål för oss alla – såväl 
professionella, patienter, klienter som 
närstående. Organisationerna är viktiga 
aktörer och partner i det här arbetet.

Organisationerna erbjuder mångsidig och 
aktiv verksamhet, sakkunskap och erfarenhet 
till exempel med anknytning till olika sjukdoms-
grupper. De organiserar frivilligverksamhet och 
övrigt hjälparbete och bidrar med sakkunskap till 
exempel i kundpaneler och råd. 
	 Det	finns	över	11	000	social-	och	hälsovårds-
organisationer	i	Finland	och	de	har	1,3	miljoner	
medlemmar. En halv miljon aktiva deltar i 
frivilligverksamhet	och	260	000	i	kamratverksam-
het. I organisationerna arbetar också tiotusentals 
professionella. Social- och hälsoorganisationernas 
understödscentral STEA stöder organisationernas 
verksamhet. 

En allvarlig sjukdom förändrade den 
aktiva idrottarens liv

För Arto Hannolin har äktenskapet, barnen 
och idrotten utgjort viktiga inslag i livet. Arto är 
en tidigare aktiv idrottare inom styrkelyft och har 
länge varit internationell domare och nivåtränare 
inom grenen. 
 En allvarlig sjukdom och dess följdsjukdomar 
gav livet en ny riktning. 
 Efter en hypofystumör (makroadenom) som 
opererades	hösten	2014	följde	Hortons	huvud-
värk, Basedows sjukdom och Alzheimers sjuk-
dom. En kraftig huvudvärk plågar Arto varje dag. 

Arbetar aktivt för smärtpatienterna 

Sjukdomarna och de egna erfarenheterna väckte 
viljan att påverka: att förstärka patientens del- 
aktighet och framhäva vikten av att lyssna. Nu är 
organisationsverksamheten en viktig del av Artos 
vardag och han hjälper andra med liknande 
erfarenheter. 
 Arto deltar aktivt i föreningen Suomen Kipu 
ry,	som	grundades	1992.	Föreningen	är	en	na-
tionell intresse- och samarbetsorganisation för 

smärtpatienter, deras anhöriga, vårdpersonal och 
andra som är intresserade av smärtfrågor. 
	 Arto	ingår	också	i	HUS	kundpanel	inom	
anestesi, intensivvård och smärtlindring. Panelen 
är en mångprofessionell och aktiv grupp där 
många aktörer samarbetar kring utvecklingen av 
vården.

För en god vård krävs förmåga och 
vilja att lyssna, empati och förtroende

Som långtidssjuk vill Arto lyfta fram vikten av att 
lyssna på och höra patienten. 
 – Samförstånd kan nås endast genom att 
lyssna på patienten, eftersom hen inte alltid kan 
beskriva alla sina symtom. Och om symtomen 
inte	identifieras	genast,	kan	personalen	börja	tro	
att patienten hittar på eller inbillar sig symtomen. 
När patienten märker det kan hen bli rädd och 
börja tro att hen inte får den vård som hen behö-
ver. 
 Arto säger att patienten är den bästa experten 
på följderna av de behandlingar som hen har fått 
för sina sjukdomar. Därför bör hen engageras i 
vården och planeringen av den. 
 – För att kunna delta i beslutsfattandet behö-
ver patienten information, men informationen 
måste vara begriplig och patientens frågor måste 
höras och beaktas och besluten motiveras. 
 Arto hoppas att alla ska lyssna, tro och fråga, 
om de inte vet. Okunskap är en last endast om 
man inte vågar medge den. 
 – Att kunna diskutera och lyssna är en dygd, 
bara det görs med de berörda personerna, och i 
det	här	fallet	är	det	jag.	När	ett	fel	inträffar	måste	
vårdpersonalen vara beredd att bära ansvaret för 
sitt fel. Det är inte rätt om felmomentet ökar, för 
priset och följderna betalas av mig, inte av vård-
personalen, konstaterar Arto till slut. 
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