Inhimillisesti tehokas
uusi sairaala 2022 Miten saadaan palvelun
käyttäjät mukaan tekemään
tulevaisuutta?
Potilas- ja omaisneuvoston kokous 7.11.2016
Projektinjohtaja Miia Palo

Projekti pähkinänkuoressa
ITU 2022 on lyhenne Inhimillisesti tehokas uusi
sairaala ITU 2022 -projektista, jossa
valmistellaan keskussairaalan
toiminnanmuutosta ja sen pohjalta
laajennusta.
ITU on myös Lapin keskussairaalan tulevan
laajennuksen arkkitehtuuri-kilpailun Verstas
Arkkitehdit Oy:n voittajatyön nimi.

ITU 2022-projekti hyödyntää Lapin sairaanhoitopiirin monivuotista Inhimillisesti tehokas
sairaala -tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on uusi sairaala, joka on
inhimillinen potilaiden ja henkilöstön kannalta, tehokas ja tuottava osaamisen,
näkemysten ja osallistumisen avulla.

Laajennushankkeen eteneminen ja osallisuus
Osallisuus

Toimintakonsepti ja master plan

ylläpito ja päivittäminen, elävä dokumentti

Prosessien kehittäminen ja käyttöönotto
Priorisoitu hankesuunnitelma,
40 m€
Suunnittelu osahanke 1
Rakentaminen
osahanke 1

Suunnittelu osahanke 2

7.11.2016

Rakentaminen
Suunnittelu osahanke 2

osahanke 2

Missä mennään?

Keskussairaalan laajennushankkeen budjettiraamiksi on asetettu
tässä vaiheessa 40 M€.
Keskussairaalan laajennushankkeen toiminnan muutoksen
suunnitteluprojekti :
• osallistuu sote-toimintakonseptin valmisteluun ++
• koordinoi toiminnan muutoksen konseptisuunnittelua
keskussairaalassa ja sen ympäristössä
+
• vastaa siitä, että tilasuunnittelu perustuu asiakastarpeisiin ja
kehitettyihin toimintakonsepteihin
-

Sairaala on osa hyvinvointipalveluja
Ihmisen arki
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sairauksien hoito ja kuntoutus

Inhimillisesti tehokas
uusi sairaala 2022

ITU 2022 projektin osallisuus 2015 - 2016
Kuntatilaisuudet:
Muonio, Enontekiö, Inari,
Utsjoki, Sodankylä

Järjestöyhteistyö
osallisuudessa
Osallistuminen
tapahtumiin
Kyselyt
henkilöstölle ja
potilaille
LKS asiakasraati
Ohjausryhmässä
asiakasraadin
edustus

ITU-Pata

Torstaityöskentely syys-lokakuu 2016

Avoin osallisuus,
asiakkaat,
henkilöstö,
sidosryhmät
Nettisivut,
palaute/ideakanava

ITU-Sarka
Vastuuhenkilöt

ITU-Talikko

Viestintä

Johto

ITU-Projekti

Lääkehuoltoseminaari

Ohjausryhmä
Projektihenkilöstö

Asiakasprosessityön
asiakasosallisuus

ITU-satoa
 Välinehuoltoselvitys
 Kuuman sairaalan selvitys
 Lääkehuoltokysely ja työseminaari
 Kuvantamispalvelut
 Sairaansijasimulointi (Rovaniemen sairaansijat)
 Sädehoito (kesken)

 Yhteistyö Lapin liiton Sote-Savotan terveyskeskusten
vuodeosastoselvityksen kanssa (kesken)
 Palvelumalliluonnos Sairauksien hoito ja kuntoutus 2022
 ITU 2022 toimintakonsepti -> päätöksentekoon marraskuu
2016

Potilaan kokonaisuus

• Potilaan prosessi syntyy toimintojen ketjuna ja
osaamisverkostossa
- Lapin alueen sote-valmistelun laajassa asiakasprosessityössä
kuvattu tulevaisuuden palveluita asiakasryhmien näkökulmasta:
perheet, ikäihmiset, toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus,
vammaiset, sairauksien ehkäisy ja hoito, päivystykset ja ensihoito
ja aikuisten psykososiaaliset palvelut
- Sairaalan tehtävä erityisesti sairauksien hoito ja kuntoutus
-

Ydinprosessit: päivystysalkuinen ja elektiivinen
Prosessikuvaus kotoa kotiin –periaatteella, segmentointi eri
asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti

Sairauksien hoito ja kuntoutus, päivystysalkuinen,
yhdistelmä - luonnos
Kotikunta / alue

Koti

Hyvinvointikeskuksen päivystys, yleisterveydenhuolto,
suu, sos

Kotisairaala, kunta

Lähikuntoutusosasto tai palveluasumisen yhteydessä
olevat akuutti- ja kuntoutuspaikat

Oma hyvinvointikeskus
HTA ja neuvontapalvelu virka-aikaan
Yhteispäivystys
Triage
Aku, yle, kardi,
sis, kir, suu,
neu, sos, psyk,
lapset, ger,,
gyn, ane

Teho ja
valvonta
Sydänpaja

Rad ja lab
Yleinen linja: yle, kir,med, suu

Kotiutus

AVH-yksikkö
(kuntoutus?)

Päivystys
osasto

24/7 puhelinneuvonta ja hoidon tarpeen
arviointi + sähköinen asiointi

Leikkausja
anestesia

Kotisairaala
Rovaniemi

Ensihoito
Hoidon tarpeen arvio,
triage, ensihoito, Hoito
kohteessa, Kuljetus,
Jatkohoidon ohjaus,
Kotisairaalan ja
kotihoidon tuki

Lastensuojelu

Aikuisten
somaattiset
vuodeosastot

Poliisi
Pelastustoimi

Sairaalan
erikoisalapoliklinikat
ja osaamiskeskukset
Kardiologia
KNF
Silmätautien pkl
Suusairaudet
Tähystyskeskus

Geriatrian päivystys. Päivystysaikainen
hoidon koordinointi

Lasten linja

Psyk.
tarkkailu

Lasten päivystys
HTA ja Triage
Puhelin, paikanpäällä, netti, oirearvio,
chat, virtu.

Psykiatrian linja

Geriatrinen akuuttiosasto
Selviämispa
ikat

24/7 mt- ja pai puhelinneuvonta

Geriatrian linja

Psyk
akuuttiosasto

Lastenosastot
Osasto 6 naistentaudit ja
synnytykset

Synnyttäjät

Kuuma sairaala

Keskitetyt osastot ja
potilashotelli

Kiireelliset avopalvelut,
mitkä ?
Lasten poliklinikat
Mielenterveys ja
päihdepalvelut,
akuuttitiimi, kriisityö
Palliatiivisen hoidon
osaamiskeskus, kipu

Erityisosaamisen
avopalvelut ja
konsultointi

Sairauksien hoito ja kuntoutus – elektiivinen yhdistelmä - luonnos
Norja, Karasjoki saamenkieliset palvelut?

Koti + lähipalvelut
Sähköinen
asiointi
Ajanvaraus,
Omahoito,
Omalääkäri/hoit
aja,
Seulonnat,
kyselyt,
oirearvioinnit,
informaatiokana
va

Virtu-pisteet
Sähköinen ja
virtuaalinen
palvelu
itsenäisesti
tai
määräaikoina
avusteisesti.
Diagnostiikav
älineistö
Hoitajapalvel
u ja esim. lab
näytteenotto

Sähköiset
Tilapäinen ksh Lab ja kuvantaminen
palvelut ja
Avosairaanhoidon vastaanotto, lääkäri, sh, ft
virtuaalivasta
Pitkäaikaissairauksien hoito ja yksittäisten
anotot
episodien hoito, kiirevastaanotot,
Omahoito,
Hoito- ja kuntoutussuunnittelu
Omalääkäri/h
Terveystarkastukset ja lausunnot, rokotukset,
oitajapalvelu
seulonnat
Ryhmät
Hammaslääkärin
Virka-(ja ilta-)aikainen
Nettiterapiat
ja suuhygienistin
yleislääkäripäivystys
vo
Kuntoutuspalvelut: terapiat (ft, tt, puheter, personal
trainer/sostt, apuvälineet, kuntoutusohjaus, ryhmätoiminnat
Äitiys- ja
Puhelinpalvelu
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden
Erityisosaaminen
lastenne
Ohjaus, neuvonta,
lähiosaaminen kotikäynnit,
paikan päällä tai
uvola
HTA omalla
vastaanotot, verkostot Nopeat palvelut
virtuna:
Koulu- ja
terveysasemalle
Pitkäaikaiset palvelut Erityisosaajien
Erikoislääkärit,
opiskelut
virka-aikaan
verkosto
erityistyöntekijät,
erveyden
osaamiskeskusket
huolto
Kotihoito tai palveluasumisen
Kotikuntoutus
Lähikuntoutusosasto tai
sairaanhoitaja,
omalääkäri
(tk24/7 mt- ja päi
Kotiutus
palveluasumisen
yhteydessä
lääk,
kotihoidon
lääkäri
tai
puhelinneuvonta
olevat
kuntoutusja
etälääkäri)
Kotisairaala
akuuttihoitopaikat

Lasten
osastot

Geriatrinen
kuntoutusosasto

Erityisen
vaikeahoitoiste
n yksikkö

Lääkinnällinen
Päihdeklinikka
kuntoutusosasto
Aikuisten somaattiset
Psykiatriset sairaansijat
vuodeosastot
Potilashotelli

Saattohoito-osasto

Keskitetyt osastot ja potilashotelli

Sairauksien ehkäisy
Kampanjat, tapahtumat,
viestintämateriaali, mittaaminen,
menetelmät, potilasjärjestötyö
Päivä- ja iltasairaala
Hoitosuunnitelman mukainen polikliininen
hoito kootaan yhteen (nykyisin osastoilla ja
pkl:lla), majoittuminen tarvittaessa
potilashotellissa
Sairaalan erikoisalapoliklinikat ja
osaamiskeskukset

Kuntoutuksen osaamiskeskus, TULES
Mielenterveys ja päihdepalvelut
Naistentaudit ja synnytykset,
keskusäitiysneuvola
Suusairaudet
Lasten poliklinikat
Geriatrian pkl/ ikäosaamiskeskus

Palliatiivisen hoidon osaamiskeskus, kipu
Tartuntataudit

Leikkaus- ja anestesia
Teho ja valvonta
Sydänpaja
Kuvantaminen (rad) ja lab

Kuuma sairaala

Maha/Tähystyskeskus

Silmätautien pkl
Erikoisalapoliklinikat?

Erityisosaamisen avopalvelut ja
konsultointi

ITU 2022 sairaalan toimintakonsepti
tavoite- ja tahtotila, syksy 2016
 Sisältö :
- Toiminnan yhteiset periaatteet ja linjaukset, LSHP strategiset valinnat
- Sairaalakampukselle tulevaisuudessa sijoittuvat toiminnot
- Toimintojen kuvaus, keskeiset kehittämistapeet, niiden vaikutukset,
tilatarpeet (sijaintipreferenssit, tilojen muutostarpeet)
 Pohjana asiakasprosessityö, sairauksien hoidon ja kuntoutuksen
palvelumalliluonnos ja muu aiempi valmistelu
 ITU 2022- toimintakonsepti toimielimiin marras-joulukuussa 2016
- Hyväksyttäisiin jatkovalmistelun pohjaksi
- Edellytettäisiin toimeenpanon aloittamista ja huomioimista toiminnan ja
talouden suunnittelussa

Lapin sairaanhoitopiirin
strategiset valinnat

Lapin laajan päivystyksen sairaala
Inhimillisesti tehokas sairaala
Ammattilaiset ihmisiä varten

Vastuullinen osa sosiaali- ja
terveyspalveluita

Keskeiset muutoskohteet 1/4
 Sairaansijakonsepti uudistetaan







 Rovaniemellä sairaansijat keskitetään yhteen paikkaan.Koko alueen
sairaansijakokonaisuus muodostaa yhden toiminnallisen
kokonaisuuden.
 Erikoisalojen yhteinen vuodeosasto – myös yle ja geriatria
 Kuntoutusosastot
 Päivystysosaston käyttöönotolla lyhennetään sairaalahoidon kestoa >nopea diagnostiikka
 Valvontapotilaiden hoito keskitetään tehon yhteyteen
 Psykiatrinen sairaalahoito tuodaan sairaalakampukselle ja
vähennetään sairaansijoja, lasten ja nuorten osastot yhteen
Päiväsairaala, hoidollinen potilashotelli ja kotisairaala korvaavat
sairaalahoitoa
Aikuisten somaattisten sairaansijojen tarve vähenee
Psykiatriset sairaansijat vähenevät, painopistettä avohoitoon
Lasten sairaansijat vähenevät

Keskeiset muutoskohteet 2/4
 Päivystys
 Päivystysaikaista ja kiireetöntä palveluohjausta ja hoidon tarpeen
arviointia kehitetään
 Ikäihmisten päivystykselliset tilanteet hoidetaan osaavasti,
sujuvasti ja ennakoiden
Hoitosuunnitelmat, lääkärikonsultaatiot, liikkuva
palvelu, ensihoidon hoitopolut, lähiosastomalli,
kotiutustiimit
 Lasten päivystyksen ensilinjan osaamista vahvistetaan
 Mielenterveys- ja päihdepäivystys tuodaan yhteispäivystyksen
yhteyteen, samoin sosiaalipäivystys ja suun terveydenhuollon
päivystys
 Päivystysosasto

Keskeiset muutoskohteet 3/4
 Avopalvelut
 Toiminnallisesti yhtenäinen avopalveluiden kokonaisuus
 Avopalveluissa kasvokkain asiointia korvataan etäpalveluilla ja
koordinoidaan palvelut paremmin
 Avopalveluihin siirretään potilasryhmät, jotka eivät tarvitse
sairaalahoitoa (poliklinikat, päiväsairaala, kotisairaala,
potilashotelli ja hoidollinen potilashotelli
 Toimintakykyprosessi mallinnetaan ja otetaan käyttöön yhdessä
peruspalveluiden kanssa
 Kuntoutusosaamista kootaan yhteen -> kuntoutuksen
osaamiskeskus
 Apuvälinepalvelut yhdistetään
 Alueen yhteinen skopiakeskus
 Aukioloaikojan pidentämällä parannetaan kalliiden tilojen ja
laitteiden käyttöastetta ja parannetaan palvelua

Keskeiset muutoskohteet 4/4
 , alueen kuvantamisen erityispalvelut yhdistetään,
Rovaniemellä kuvantamisen toiminnot yhteen pisteeseen
 Sairaala-apteekkitoiminnot yhdistetään, lääkelogistiikkaa
suoraviivaistetaan lainsäädännön sallimissa rajoissa, jotta
farmaseuttista palvelua lääkehoidon tueksi. Lääkehuollon
alueellisessa toiminnassa tehdään yhteistyötä alueen
avoapteekkien kanssa.
 Varaudutaan tilojen osalta välinehuollon keskittämiseen
Rovaniemelle

Vielä vaiheessa…
 Odotetaan työnjaon linjaukset LSHP-LPSHP-PPSHP
 Esim. synnytykset, elektiivinen leikkaustoiminta,
sydänpaja, silmätaudit, psykiatrinen raskas hoito
 Vaikutus volyymeihin, ei niinkään prosessiin tai
toimintakonseptiin
 Lainsäädännön vaikutukset, vaikuttaako prosesseihin?
Varaudutaanko tontin käytössä palvelulaitoksen tehtävien
keskittämiseen sairaalakampukselle pidemmällä
aikavälillä?
 Kuntoutus
 Lasten ja perheiden palvelut
 Ym

Mahdollisuuksia ja haasteita tulevaisuuden
palveluita kuviteltaessa
Miten resurssit käytetään vaikuttavasti?
Asiakkaan roolin muutos aktiiviseksi toimijaksi,
valinnanvapauden vaikutukset

Teknologian kehitys: mobiilit palvelut, etädiagnostiikka,
paikkariippumattomuus, personoitu lääketiede, robotiikka,
tekoäly, lääketieteen kehittyminen
Tietojärjestelmien ja kokonaisarkkitehtuurin keskeneräisyys.
Suurempi pullonkaula kuin tilat.
Uusien mahdollisuuksien näkeminen ja jostain vanhasta pois
oppiminen - arki pitää tehokkaasti kiinni nykyhetkessä

ITU 2022 osallisuus 2017- ?
Miten organisoidaan
palveluiden käyttäjien
osallisuus?

Järjestöyhteistyö
osallisuudessa
Osallistuminen
tapahtumiin

ITU-Pata
Avoin osallisuus,
asiakkaat,
henkilöstö,
sidosryhmät

LKS asiakasraati

Henkilöstö
aktiivisemmin
mukaan, miten?

ITU-Sarka
Vastuuhenkilöt

Kyselyt
henkilöstölle ja
potilaille

Uusi työvaihe, uudet
osallisuuden tarpeet ja
keinot. Kohti konkretiaa…

ITU-Talikko

Alueellisten
erityispiirteiden
huomioiminen?

Johto

ITU-Projekti
Ohjausryhmä
Projektihenkilöstö

Viestintä
Nettisivut,
palaute/ideakanava

