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TYKS UNI- JA HENGITYSKESKUS

HENGITYSVAJEEN JA UNI- JA VIREYSTILAN HÄIRIÖIDEN OSAAMISKESKUS

STRATEGIA V. 2020 - 2021
Hengitysvajeen ja uni- ja vireystilahäiriöiden kansallinen osaamiskeskus koordinoi valtakunnallisesti em.
sairauksien diagnostiikkaa, hoitoa, tutkimusta ja koulutusta. Tavoitteena on yhtenäistää em. sairauksia
sairastavien hoitoonpääsyajat, hoitokäytännöt ja hoidon laatu Suomessa yhdessä muiden
yliopistosairaaloiden kanssa ja näin turvata potilaiden yhdenvertaisuus hoidon saamisessa
kotipaikkakunnasta riippumatta. Tavoitteena on järjestää kansallisen tason monimuotokoulutusta
terveydenhuollon eri ammattiryhmille yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) ja Turun
yliopiston (TY) kanssa. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä alan sekä tutkijalähtöistä että
teollisuuslähtöistä tutkimusta ja siten kehittää hoitoa näyttöön perustuen.
Visio
Kansallinen koordinoiva osaamiskeskus on kansainvälisesti tunnistettu laatuyksikkö, jossa hoito on
oikea-aikaista ja näyttöön perustuvaa ja joka kehittää uusia hoitomuotoja, tekee korkeatasoista
tieteellistä tutkimusta ja järjestää alueellista, kansallista ja kansainvälistä opetusta ja koulutusta. Keskus
on yksi Pohjoismaiden ja Euroopan johtavista keskuksista.
Toimintaympäristö
Osaamiskeskus on TY:n, VSSHP:n, Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP) ja Vaasan
sairaanhoitopiirin (VSHP) toimi- ja palvelualueet ylittävä ja organisaatio, joka toimii osana
sairaanhoitopiirin ja yliopiston moniammatillista työyhteisöä yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden
ja valtakunnallisten asiantuntijalaitosten kanssa.
Tehtävät
1) Oman alueen potilaiden hoito
2) Diagnostiikan ja hoidon kehittäminen ja koordinaatio
3) Konsultointi
4) Koulutus
5) Tieteellinen tutkimus
6) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: asiatiedon tarjoaminen potilaille ja medioille
Potilashoidon osuus on osa normaalia terveydenhuoltoa. Siihen osallistuvat tällä hetkellä erikoisaloista
keuhkosairaudet, anestesiologia, korva- nenä- ja kurkkutaudit, suu- ja leukasairaudet, kliininen
neurofysiologia,
neurologia,
psykiatria,
nuorisopsykiatria,
lastenpsykiatria,
lastentaudit,
lastenneurologia, työlääketiede ja naistentaudit ja synnytykset. Tieteellinen tutkimus, opetus ja koulutus
tuotetaan Terveyskampus Turku –yhteistyössä erityisesti TY:n Unitutkimuskeskuksen, Turku Brain and
Mind Centerin, psykologian ja logopedian laitoksen psykologian oppiaineen, Tulevaisuuden teknologian
kehittämiskeskuksen, hoitotieteen laitoksen, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian
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kanssa. Sen tukipalveluita tuotetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin CRC (Clinical Reserch
Center) Turku- ja Auria tietopalvelu-yksiköissä sekä Auria Biopankissa.
Konkreettiset tavoitteet
1. Organisaation vakiinnuttaminen ja kliinisen osaamisen kehittäminen
2. Viestinnän kehittäminen
3. Alueellinen ja kansallinen monierikoisalainen ja moniammatillinen konsultaatiotoiminta.
4. Keskus koordinoi ja luo kansalliset osaamis- ja laatustandardit terveydenhuollon eri tasoille
5. Laaturekistereiden perustaminen
6. Keskus kehittää yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa
7. Diagnostiikan ja hoidon jatkuva kehittäminen ja tutkimustoiminta lisääntyy
Konkreettiset toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi
Keskuksen strategian toimeenpano edellyttää seuraavien tehtävien toteuttamista:
1. Varmistetaan toimiva organisaatio osapuolten kesken mm. madaltamalla erikoisalojen ja
ammattiryhmien välisiä raja-aitoja (toimintamallien yhtenäistäminen VSSHP:n ervan alueella, riittävä
resurssointi ja tilat, tietohallinto tukemaan seuranta- ja laatumittareiden raportointia, mahdollisuus
lähetteen ohjelmointiin samanaikaisesti useamman erikoisalan toimesta). Vahvistetaan
henkilökunnan verkostoitumista Tyksissä, ervalla ja kansallisesti. Vahvistetaan osaamista luotujen
kansallisten osaamisvaatimusten pohjalta ja pyritään laajentamaan osaamista useammille heniköille.
2. Päivitetään ja kehitetään keskuksen nettisivustoa, jossa on tietoa kansalaisille, terveydenhuollon
henkilökunnalle, tutkijoille ja yhteistyökumppaneille. Annetaan haastatteluja medioille. Hyödynnetään
muodostettuja eri ammattiryhmien alueellisia ja kansallisia verkostoja viestinnässä.
3. Varmistetaan toimialueilla riittävä monialainen henkilöstöresurssointi ja hyödynnetään Terveyskylän
ammattilaisosion teknisiä ratkaisuja. Vahvistetaan erityisesti hoitohenkilökunnan antamia
konsultaatiopalveluja.
4. Laaditaan puuttuvat kansalliset osaamis- ja laatustandardit ja perustetaan laaturekistereitä
yhteistyössä muiden yliopistosairaanhoitopiirien kanssa.
5. Jatketaan valtakunnallista ja alueellista koulutusta yhteistyössä osaamiskeskuksen eri osapuolten
kanssa (mm. erikoislääkärien unilääketieteen erityispätevyys, hengitysvajehoitajat, unihoitajat kuten
uniapnea- ja unihäiriöhoitajat, moniammatillinen unihäiriöiden koulutus).
6. Muutetaan toimintatapoja ja eri ammattiryhmien työnjakoa hoidon sujuvuuden parantamiseksi ja
hyödynnetään aktiivisesti digitaalisia ratkaisuja diagnostiikan ja hoidon tukena. Lisätään
tutkimusyhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen ja asiantuntijalaitosten (THL, TTL)
kanssa ja hyödynnetään niin hoidon kehittämisessä kuin tutkimustyössäkin Auria tietopalvelua.
Hoitomuotojen ja –prosessien
kustannusvaikuttavuuden tutkimusta kehitetään. Rahoitusta
hankitaan mm. teollisuuslähtöisillä kliinisillä laite- ja lääketutkimuksilla ja koulutuksen tuotoilla.
Perustetaan osa-aikainen yliopiston sivuvirka opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi.
Keskuksen toimintayksiköt osallistuvat strategian toimeenpanoon sekä tavoitteiden toteutumisen
vuosittaiseen seurantaan. Strategian toteutumisen seuraamiseksi on perustettu hallinnollinen
ohjausryhmä sekä kliininen johtoryhmä.

