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Mitä yhdistymisellä tavoitellaan ?
• Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tilanne ja asema paranevat
• Asiakkaat huomioidaan kokonaisvaltaisesti
• Lisää ja monipuolisempaa avopalvelua, matalan kynnyksen palvelua
lisää, sairaalan käyttö vähenee merkittävästi
• Palveluprosessit selkiytyvät, päällekkäiset toiminnat karsitaan
• Toimintakulttuuri yhtenäistyy: yhteiset käytännöt ja toimintatavat
näyttöön perustuvien menetelmien pohjalta
• Yhteys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kesken vahvistuu ->
saumattomat integroidut palveluketjut
• Potilas- ja asiakastietojen saanti ja käytettävyys helpottuu
• Samalla rahalla enemmän palvelua, kustannukset laskevat

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivystys on yksi kiireellisimmin
järjestettävistä osa-alueista!
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Toimeksianto
Toimeksianto:
Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 24.2.2016 ja
Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 23.2.2016:
LSHP:n psykiatrian ja Rovaniemen mielenterveys- ja päihdepalveluiden
toiminnan ja hallinnon yhdistymisen valmistelut aloitetaan.
Valmistelu koskee aluksi Rovaniemeä ja sairaanhoitopiiriä, mutta koko ajan
otetaan huomioon muutkin sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ja niiden
tarvitsemat palvelut sekä tuleva Sote-uudistus.
Jatkokäsittely
LSHP hallitus 25.5.2016 ja Rovaniemen perusturvalautakunta 31.5.2016
käsittelevät yhdistymistä ohjausryhmän väliraportin pohjalta
→ LSHP:n valtuusto 15.6 .
→ Rovaniemen kaupunginhallitus 6.6. 2016 tai 20.6
Sairaanhoitopiiri vastaisi jatkossa uudesta palvelukokonaisuudesta
Mahdollisten positiivisten päätösten jälkeen liikkeenluovutussopimus
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Tulevaisuuden palvelujen suunnittelutyö
Sähköinen kysely mielenterveys- ja päihdetyön henkilöstölle
• 10.4. 2016 päättyneeseen kyselyyn 101 vastausta.
• Kyselyä on avattu lähettämättä vastausta 294 kertaa. → tiedot
suunnitteluryhmien käyttöön, analyysia väliraporttiin
• Yhteystietonsa lähettäneitä 61 – arvotaan heidän kesken lahjakortti

Yksikkötapaamiset
•
•

Alkaneet, asiantuntijaryhmä käy kaikissa avohoidon yksiköissä toukokuun
alkupäiviin mennessä.
Henkilöstö laatii SWOT-analyysin tulevaisuuden palveluista
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Tulevaisuuden palvelujen suunnittelutyö
Tulevaisuuden palvelujen suunnittelun periaatteet
•
•

Projektiryhmä ja Ohjausryhmä käsitelleet aihioita, jotka toimitettu tiedoksi myös
LSHP:n alueen aikuisten psyk.sos. palvelujen asiakasprosessityöryhmälle
Väliraporttivaiheessa ei vielä varsinaisesti kuvata palveluprosesseja vaan pysytään
palvelujen uudelleen ryhmittelyn tasolla, sekä otetaan kantaa siihen missä uusien
kokonaisuuksien olisi tarkoituksenmukaista/ realista sijaita lyhyellä ja pitemmällä
aikavälillä

Benchmarking
•

Otetaan oppia mm. Eksoten, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan uusista
palvelujärjestelmistä

Asiakasnäkökulma
•

Kokemusasiakkaat Balanssista ja Poskesta tulossa myöhemmin mukaan. Ollaan
mukana Balanssin hakemassa kehittämishankkeessa, jos se toteutuu
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Valmisteluun kuuluvat myös seuraavat osa-alueet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talous- ja hankinnat
Henkilöstöön siirtoon liittyvät asiat
Lääkehuolto
Laitoshuolto, turvallisuus ja vartiointi
Puhelinliikenne, posti- ja lähettipalvelut
Potilasasiamiestoiminta
Viestintä
Koulutus
Tietohallinto
Tekstinkäsittely
Potilaskertomus- ja hallinnon arkisto
Yhteistyö oman sairaanhoitopiirin alueen ja koko Lapin sote valmisteluun
• Tilat
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Aurinkoista kevättä!
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