Kuntaneuvottelut 4.5.2017
Learning Cafe

Ryhmä 1: pj palvelualuejohtaja Anja Kylävalli, kirjuri opetuskoordinaattori Tiina Tarr
TULES: toimialuejohtaja Ville Äärimaa, ylihoitaja Tuija Lehtikunnas
Asiantuntijapalvelut: palvelualuejohtaja Anja Kylävalli
Totek: palvelualuejohtaja Tuula Manner, ylihoitaja Hanna Vinberg, ylihoitaja Hanna-Maija Takala, vt
vastuualuejohtaja heng.tuki Waltteri Siirala

Potilasryhmäkohtaiset kehittämisen aihiot:
•
•
•
•
•
•
•

Lähetekäytäntö ja sen analysointi (datapaketti kunnille- lähetteet, tmp,
hoidon terveysvaikutus)
Puheterapian yhteiset käytänteet työ valmis
Toimintaterapian yhteiset käytänteet
Ravitsemusterapia yhteistyön tiivistäminen alueella
Alueellinen koulutus ( esim. kivunhoito)
Geriatrinen osaaminen eri hoitoprosesseihin
Turun geriatrisen kuntoutuksen mallin levittäminen lähikuntiin

Ryhmä 2: pj toimitusjohtaja Sirpa Rantanen, kirjuri suunnittelija Riitta Danielsson-Ojala
Sydänkeskus: toimialuejohtaja Juhani Airaksinen, ylihoitaja Heidi Laine
Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka: yh Tarja Horn, toimialuejohtaja Arto Rantala estynyt
EPLL: toimitusjohtaja Sirpa Rantanen, ylihoitaja Anne Hedman

Potilasryhmäkohtaiset kehittämisen aihiot
Erityisaiheena on geriatrisen potilaan kuntoutuksen järjestäminen piirin alueella
Terveydenhuollon järsun
pysyvän asiantuntijatyöryhmänkautta

Kunnan ja toimialueen
suorana yhteistyönä

Sairaanhoitopiirin
kehittämistyönä 2018-

Kotiin vietävän akuuttihoidon
suunnittelu

Palliatiivinen hoito
sydämenvajaatoimintapotilas

ODA yhteistyö 2018
Tiedonsiirto Kannan kautta
(Tekniikan) mahdollistamat
konsultaatiopalvelut

Sotemuutokseen liittyvänä työnä
• Geriatrisen potilaan kuntoutushoitoketjun suunnittelu
• Perustaso, arviointi ja intensiivinen kuntoutus
• Psykogeriatristen potilaiden hoidon suunnittelu

Ryhmä 3: pj ylihoitaja Sari Johansson, kirjuri suunnittelija Riikka Maijala
Neuro: toimialuejohtaja Risto Roine, ylihoitaja Sari Johansson
Medisiininen: toimialuejohtaja Ilkka Kantola, ylihoitaja Anne Isotalo, ylilääkäri Kaj Metsärinne
SAPA: toimitusjohtaja Hanna Mäkäräinen, johtaja Paula Grönroos, ylihoitaja Helena Luotolinna-Lybeck, palvelujohtaja Antti
Hakanen, palvelualuejohtaja Roberto Blanko
SAPA:n esittäytymisessä viitattu asiakirja: SAPAn Esiselvitys Sairaanhoidolliset tukipalvelut – laboratorio ja kuvantaminen –
SOTE-rakenteissa. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017/6

Potilasryhmäkohtaiset kehittämisen aihiot
SAPA
•
Turku: terveyspalvelujen aukioloajat kasvavat, samoin diagnostisten palvelujen tarve tämän mukaisesti
•
Salon alue: magneettitutkimusten pitkät jonot (magneettirekan vuokraaminen yhteisesti pth/esh?)
•
Turun ympäristökunnat: laajempi yhteistyö ”SuomiLab”?
Medisiininen toimialue
•
Turku: potilastietojen ajantasaisuus jatkohoitoon lähetettäessä, potilaan siirtoprosessi
•
Loimaan alue: Käytännössä havaittu, että dg voi vaihtua vain perustasoa vaativaksi ellei esh:n paikkoja ole
vapaana lähisairaalassa potilasta siirrettäessä. Polikliinisten palvelujen täsmentäminen kokonaisuutena.
•
Salon alue: Vuodeosastotoiminnan kehittäminen. Salon vasta käynnistetty geriatrinen arviointipoliklinikka tukee
geriatrisen potilaan hoitopolun sujuvuutta. Jalkautuvat lääkärit.
•
Vakka-Suomen alue: tuen tarve munuaisten vajaatoiminnan ja keliakian hoidon ravitsemuksen ohjaukseen
•
Turun ympäristökunnat: Jalkautuvat lääkärit nefrologien osalta. Konsultaatiopuhelimen yhteystietojen
toimittaminen kuntiin.
Neurotoimialue
•
Turku: yhteistyön tarve tunnistettu puolin ja toisin mm. työnjaon suhteen
•
Salon alue: lähetteiden merkittävä lisääntyminen -> shp:ssa tehdään selvitys tilanteesta
•
Vakka-Suomen alue: Aivohalvauspotilaiden kuntouttava hoito, osaamisen varmentaminen tässä. Lähetteiden
kasvun selvitys.
•
Turun ympäristökunnat: lähetteiden kasvun selvitys. Jalkautuvat lääkärit.

Ryhmä 4: pj toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö / ylihoitaja Ritva Kosklin, kirjuri suunnittelija Tiina Hassinen
Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit; toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö, ylihoitaja Ritva Kosklin
Naistentaudit; vastuualuejohtaja Kaarin Mäkikallio-Anttila, ylihoitaja Marjo Kauppila
Turunmaan sairaalan liikelaitos: toimitusjohtaja Grönfors Reijo, vs.henkilöstö- ja kehittämispäällikkö
Susanna Friman

Geriatrinen kuntoutus
• Erilaisten palvelukokonaisuuksien kuvaaminen ja tunnistaminen
• Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja vahvistaminen
• Tavoitetila tulevaisuudessa maakunnan liikelaitoksessa/avohoidon
palvelukokonaisuudessa
• Tarvittavan osaamisen tunnistaminen (ammatilliset roolit)
• Koulutustarpeiden tunnistaminen (ammatillinen koulutus,
täydennyskoulutus)
• Hyvinvointiteknologian haltuun ottaminen hyvän johtamisen avulla
Yhteenveto
• Toivotaan ”työrukkasen” kokoamista, jonka tehtävänä on
maakunnan geriatristen kuntouttavien palvelujen suunnitteleminen
huomioiden rajapinnat liikelaitoksen ja avopalvelujen välillä

Ryhmä 5: pj kehittämisjohtaja Timo Vähämurto, kirjuri suunnittelija Minna Pohjola
Lasten ja nuorten klinikka: toimialuejohtaja Jussi Mertsola, ylihoitaja Wiveka Kauppila
Psykiatria: tulosyksikön johtaja Pirkko Koivu, tulosyksikön johtaja Kim Kronström, tulosyksikön
johtaja Teija Nummelin, ylihoitaja Jaana Silvola, ylihoitaja Sirpa Vuorinen

Potilasryhmäkohtaiset kehittämisen aihiot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Väestön palveluista huolehtiminen tulevassa maakunnassa, aluepoliklinikat (psykiatria), palveluiden
tuominen lähelle väestöä
Perhekeskuksen kehittäminen
Jalkautuvan esh kehittäminen
Ikääntyneen palveluiden varmistaminen alueellisesti (psykiatria ja somatiikka)
Avopediatritoiminnan laajentaminen
Lähisairaaloihin geropsykiatrisia hoitopaikkoja
Ennaltaehkäisy, varhaisen puuttumisen ja matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen
Ruotsinkielisten palveluiden kehittäminen
Etäpalveluiden ja liikkuvan palvelun tehostaminen (Monikanavainen palvelurakenne)
Selkeä ohje kuinka tavoittaa virka-aikana päivystävä psykiatri
Korvaushoitoa vaativien potilaiden hoito (yhteiset kriteerit, arviointi)
Alueelliset koulutukset: päihde- ja mielenterveys
Vanhuspsykiatrian konsultaatioiden kehittäminen
Konsultoiva aikuispsykiatri terveysasemalla
Yhteistyön jatkuminen Turku-VSSHP (mielenterveys- ja päihdetiimit)
Syömishäiriöisten potilaiden hoito
Lasten neurologisten potilaiden hoito

