VSSHP kuntaneuvottelu 2019
Learning café –ryhmien
yhteenvedot

Ryhmä 1: pj toimialuejohtaja Ville Äärimaa, kirjuri suunnittelija Arja Pekonen
TULES: toimialuejohtaja Ville Äärimaa, Paula Vainikainen
Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka: Arto Rantala, Tarja Horn
Asiantuntijapalvelut: palvelualuejohtaja Anja Kylävalli
Totek: Tuula Manner, Waltteri Siirala, Hanna Takala, Hanna Vinberg

•

Lähisairaalan seutukunnallinen johtoryhmä
– Hankinnat
– Resurssit
– Työnkierto

•

Maakunnallinen yhteinen kuntoutus ja fysioterapiapalvelu
– ARTROOSIKOULU
– Apuvälineet

•

Sähköinen asiointi
– Konsultaatiot
– Ajanvarauspalvelut
– chat

Ryhmä 2 EPLL: pj ylihoitaja Anne Hedman, projektipäällikkö Janne Mononen, kirjuri
suunnittelija Riitta Danielsson-Ojala, skypellä toimitusjohtaja Sirpa Rantanen

Omaolo osaksi palvelutarjontaa
•
•

Tukee kunnan nykyisiä palvelua
Volyymit alueilla tulisi saada suuremmaksi
– asukkaiden ja kuntapäättäjien tietoisuus
– massat auttavat palvelun kehittämistä
– Projektipäällikkö Janne Mononen voi tulla esittelemään kuntiin
janne.mononen@tyks.fi
– Kehittämisen kärki nyt Omaolossa, jatkossa 116 117

•
•

Liittyminen on ilmaista, muista kustannuksista (Duodecim, Solita,
resurssit) tietoa myöhemmin
Haetaan myös perusterveydenhuollon tuntevaa projektityöntekijää
1.9.19 lähtien

Ryhmä 3: pj toimialuejohtaja Ilkka Kantola, kirjuri osastonhoitaja Merja Korhonen
Neuro: ylihoitaja Sari Johansson
Medisiininen: toimialuejohtaja Ilkka Kantola, ylihoitaja Anne Laapotti-Salo, ylihoitaja Liisa Vikström
Laboratoriopalvelut: toimialuejohtaja Kari Pulkki, apulaisylilääkäri Pia Leino, ylilääkäri Antti Hakanen
Kuvantaminen: ylilääkäri Roberto Blanco, ylihoitaja Helena Luotolinna-Lybeck

1.
-

-

2.
-

3.
-

-

Pöytyälle neurotoimialueelta suora sähköinen ajanvaraus toimii tällä
hetkellä
muistihoitajalle, avh hoitajalle ja fysioterapeutille (aluksi valittu
selkeät kohderyhmät)
Pienempiin terveyskeskuksiin etävastaanottoja
Hoitopalaute terveyskeskukseen lähetepalautteen kautta

Turun kaupungin kanssa menossa yhteinen sisätauti- ja keuhkopotilaan
palveluketjun kuvaus
Poliklinikkatoiminnan kuvaus
Salon sairaalan suunnittelu yhteistyössä toimialueiden kanssa
Yhteiset diabetesvastaanotot. Soveltaminen muihinkin vastaanottoihin.
Kotisairaalatoiminta

Laboratorion ja kuvantamisen yhteiset palaverit pidetään tärkeinä
Opiskelijoiden majoittumismahdollisuus etäsairaaloissa opiskelun aikana
Ilmoittautumisautomaatit toimineet niissä paikoissa missä sellainen on
Paraisten röntgentoiminta

Ryhmä 4: pj toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö , kirjuri suunnittelija Ilkka Sairanen
Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit: toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö, ylihoitaja Ritva Kosklin
Sydänkeskus: toimialuejohtaja Juhani Airaksinen (Heikki Ukkonen), ylihoitaja Heidi Laine
Turunmaan sairaalan liikelaitos: toimitusjohtaja Reijo Grönfors, Kehittämis- ja
henkilöstöjohtaja Susanna Friman

•

•
•
•

Tavoitteena saumaton Esh-Pth yhteistyö, joka perustuu tiedon siirtymiseen
potilaan mukana, selkeästi linjattuun hoitoon ja matalan kynnyksen
konsultaatioihin. Erityisesti tarkasteltava mikä Tyksin toimialueilla on tilanne
ja mitä teknisiä mahdollisuuksia olisi konsultaatioiden tarjoamiseksi.
Palliatiivisessa hoidossa mahdollisuus yhden numeron konsultointiin ja
osaamisen kehittämiseen, myös pienissä kunnissa.
Verkostoituminen sekä kehittämisessä että kliinisessä toiminnassa arjen
toimijoiden kesken potilaspalautteen avulla.
Tavoitteena että Tyks on uskottava kaksikielinen palveluntarjoaja.

Ryhmä 5: pj Kaarin Mäkikallio, kirjuri suunnittelija Minna Pohjola
Naistenklinikka: toimialuejohtaja Kaarin Mäkikallio, ylihoitaja Leila Varakas
Lasten ja nuorten klinikka: erikoislääkäri Anna-Maija Kujari, ylihoitaja Outi Tuominen
Psykiatria: ylilääkäri Jyrki Heikkilä

•
•
•
•
•
•
•
•

Jalkautuvan esh toiminnan kehittäminen ja laajentaminen (pediatri, psykiatri,
geriatri, psyk.sh)
SERI tukikeskustoiminta: tiedottaminen ja yhteistyö kuntien kanssa
Psykiatrian maakunnallisen palveluverkon kehittäminen ja tasavertaisuus
(palvelut vaihtelevat), tarve yhteiselle kokoontumiselle kuntien kanssa
Huoli lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden psykiatrisista palveluista
Psykoterapiapalvelun saatavuus
Lasten ja nuorten yhteispäivystys (9/2019), yksi yhteydenottokanava
Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen (sosiaalityö, koulu)
Sähköiset palvelut, niistä tiedottaminen, sopimukset ja integrointi
tietojärjestelmiin

