VSSHP kuntaneuvottelu 2018
Learning café –ryhmien
yhteenvedot

Ryhmä 1: pj toimialuejohtaja Ville Äärimaa, kirjuri vs. potilasturvallisuuspäällikkö Arja Pekonen
TULES: toimialuejohtaja Ville Äärimaa
Asiantuntijapalvelut: palvelualuejohtaja Anja Kylävalli
Totek: ylihoitaja Hanna Vinberg, ylihoitaja Hanna-Maija Takala, osastonylilääkäri Tuula Manner

•
•

•
•
•

Terapiakäytäntöjen – toimijaverkoston yhdistäminen (maakunnallisen
kuntoutuksen järjestäminen)
Nivelrikkopotilaiden hoidon yhtenäistäminen - kolmannen sektorin
mukaan ottaminen – nivelkoulut ja elämäntapaohjaus osaksi hoitoketjuja
– digihoitopolku polvipotilaille – sähköinen asiointisovellus myös
ammattilaisille
SAS pth ja lähisairaalayhteistyön yhdistäminen - maakunnan
vuodeosastoresurssin yhteinen näkymä
Turun ja VSSHP tietovarannon yhdistäminen, maakunnalliset
tunnusluvut, hoitoketjun tapahtumatiedot, tieto liikuntatottumuksista
Myös ilta-aikaisten vastaanottoaikojen mahdollistaminen TYKSssä

Ryhmä 2: pj toimitusjohtaja Sirpa Rantanen, kirjuri suunnittelija Riitta Danielsson-Ojala
Sydänkeskus: toimialuejohtaja Juhani Airaksinen, ylihoitaja Heidi Laine
Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka: toimialuejohtaja Arto Rantala, ylihoitaja Tarja Horn,
EPLL: toimitusjohtaja Sirpa Rantanen, henkilöstö- ja kehittämispäällikkö Kaarina Tanttu

Potilasryhmäkohtaiset kehittämisen aihiot
Sote-suunnittelun kautta
(järjestämistyöryhmät,
tuotantotyöryhmät)

Kunnan ja toimialueen
suorana yhteistyönä

Sairaanhoitopiirin
kehittämistyönä 2019-

Akuuttipalvelut, palveluverkko
- yhteinen sopiminen, mitä on
kiirepalvelu ja mitä
päivystyspalvelu?
- Päiväaikaisen kiirepalvelun
määrä vaihtelee kunnittain

Os.hoidon paikkatilanne
maakunnassa – pilotti tulossa
(eKäyttöaste)

Monimuotoiset
konsultaatiomahdollisuudet jotain yhteneväistä toimialueiden
kesken ja ehdotusta kunnille

Vuodeosastoverkon suunnittelu

Kummitoimintaa toivotaan
laajennettavan
Esim. sydänhoitajaverkon
yhteistyön syventämiseen liittyvä
suunnittelu

Virtuaalisairaalatoiminta

Palveluverkon yhteinen
suunnittelu tarveperusteisesti (ei
kuntaperusteisesti)

Palliatiivinen/elämän loppuvaiheen
hoito

116117 pilotointi yhteistyössä
peruspalveluiden kanssa
(vetovastuu EPLL)

Ikääntyneiden päivystyspalvelu
- (Turku ja EPLL)

Ryhmä 3: pj toimialuejohtaja Risto Roine, kirjuri suunnittelija Anu Vaihekoski
Neuro: toimialuejohtaja Risto Roine, ylihoitaja Sari Johansson
Medisiininen: toimialuejohtaja Ilkka Kantola
Laboratoriopalvelut:toimialuejohtaja Kari Pulkki
Kuvantaminen: toimialuejohtaja Satu Jääskeläinen, ylihoitaja Helena Luotolinna-Lybeck

• TyksLabin ja kuvantamisen asiakaskunnat ovat
tyytyväisiä yhteistyöhön
• Kotisairaalatoiminta (Turku, Salo), kotiutuskoordinaattori
• Erikoislääkärien jalkautus, pikakonsultaatiot,
kummilääkärit
• Kuntoutuksen kehittäminen, geriatrinen ja
neurokuntoutus
• Tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä parannettava
(tietoallas)
• Koulutus

Ryhmä 4: pj toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö, kirjuri projektikoordinaattori Oskari Mällinen
Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit: toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö, ylihoitaja Ritva Kosklin
Naistentaudit: ylihoitaja Marjo Kauppila, äitiyspoliklinikan vastuulääkäri Kristiina Tertti
Turunmaan sairaalan liikelaitos: toimitusjohtaja Reijo Grönfors

•

Terveyskeskuksissa kaivatut erikoisalakonsultaatiot: Psykiatria geriatria
sisätaudit

•

Hoitoketjut: avohoidon lääkäri tarvitsee nopeasti ja helposti tiedon
erikoisalakohtaisista käytännöistä. Hoito-ohjeita haetaan esim käypä hoito
suosituksista, niitä ei niinkään tarvita sairaalakohtaisesti. Lähetekäytännöt
tärkeää tietoa. Päivittäminen on haasteellista.

•

Digitalisaatio: kuvat tärkeitä, esim. haavanhoidossa. Myös sähköinen
äitiysneuvolakortti on tulevaisuutta.

•

Konsultaatiopuhelimet toimivat pääsääntöisesti hyvin. Voisikohan kehittää
konsultaatio chat palveluja

•

Elämän loppuvaiheen hoito: palliatiivisen hoidon ketjulähettitoiminta ja
mahdollisuus käydä tutustumassa esh:n työhön (työnkierto)

Ryhmä 5: pj toimialuejohtaja Heikki Lukkarinen, ylihoitaja Outi Tuominen ja kirjuri suunnittelija
Minna Pohjola
Lasten ja nuorten klinikka: toimialuejohtaja Heikki Lukkarinen
Psykiatria: johtava ylihoitaja Marjo Saarenmaa
Hoitoketjut

Sote -tietovaranto

Nopeasti erikoislääkärille

Rakennetaan yhdessä, mutta
kuntakohtainen sovellus

Samat tietojärjestelmät

Psykiatrian konsultaatio, erityisesti
päihdepsykiatria

Tavoitteena potilaan normaalit
ongelmat hoidetaan lähellä kotia

Yhteiset toiminta- ja talousluvut
(perusasiat kuntoon!)

Lasten ja nuorten psykiatrin
konsultaatio

Avopediatritoiminta koettu hyvänä,
sujuvoittanut hoitoa

Paljon palveluita käyttäneet
lähetteiden tarkastelu

Lastenlääkäri konsultaatio
- avopediatritoiminta nopeuttanut
hoitoon pääsyä, kiinteä yhteistyö
muiden toimijoiden kanssa,
toiminnan laajentaminen suunnitteilla
yhteistyössä kuntien kanssa

SO-SI-TE näkökulmien huomiointi

Lastenneurologi

Päihteet, ADHD, Asperger ja
psykiatrian hoitoketjuille tarve
Lasten syömishäiriö ketju tekeillä

Jalkautuva esh lisää pth osaamista

Perhekeskus suunnittelu yhteistyö

Etävastaanottojen kehittäminen

Kehitysvammaisten palvelut
tulevaisuudessa
KIMPASSA-ALLIHOPA!
Muuta: jalkautuva hoitotyö, pth ja esh tilojen yhteiskäyttö, ehkäisevä terveydenhuolto ja terveyden edistäminen

