HOITOKETJUTYÖ POHJOIS-SAVOSSA
POSOTE20 strategiapäivä 4.2.2021:

Tulevaisuuden sote-keskuksessa kehitettäviä palveluja

Anu Ryynänen (Yleislääketieteen el, FM)
Hoitoketjukoordinaattori
Perusterveydenhuollon yksikkö
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri (KYS)

ALUEELLISET HOITO- JA PALVELUKETJUT
• Kuvaus terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden työnjaosta
• Voidaan liittää hoito-ohjeita ym. yhteisiä toimintakäytäntöjen ohjeita
• EIVÄT ole hoitopolkuja, digihoitopolkuja tai hoitosuosituksia
P-S:ssa ERILAISISSA HANKKEISSA ON TEHTY AINAKIN VIIMEISTEN 10 v. AIKANA
• Yksittäiset (ESH) klinikat, tuottavuusohjelmat ja näissä PTH tai sosiaalitoimi harvemmin ollut
mukana
• PTH:ssa (kunnat/kuntayhtymät) voi olla omia kuvattuja käytäntöjä tai sitten ei
• Terveysportin Hoitoketjuissa julkaistu aiemmin kolme kuvausta:
✓ Sydämen vajaatoiminnan hoitoketju PSSHP:ssa
✓ Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hoito P-S maakunnan alueella
✓ Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoitoketju
-> Toteutus kaikkiaan kirjavaa, poikkeavia sekä käytäntöjä että ketjukuvausten muotoja
-> Käytettävyys arjessa hankalaa (ei tiedetä, ei löydetä, tehdään toistotyötä mm. ohjeiden
laadinnassa)
-> Käyttö ei ole ollut vakiintunutta

HOITOKETJUTYÖ SYSTEMAATTISEKSI, RIIPPUMATTOMAKSI JA HALLITUKSI:
• PSSHP:n hoitoketjutyöstä vastaa Perusterveydenhuollon yksikkö (Terveydenhuoltolaki 35§)
• Hoitoketjukoordinaattori 1.4.2020 alkaen (anu.ryynanen@kuh.fi)
• Työn taustaraamit on linjattu, KYSin hallinnollinen ohje
-> hoitoketjutyöskentelyä ei tehdä lääketeollisuuden kanssa
HOITOKETJUJEN LAADINTA TEHDÄÄN TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYNÄ
• PTH (TK:t + TTH) ja ESH monialaisesti
• Moniammatillisuus (hoitajat, lääkärit, fysioterapeutit, sosiaalityöntekijät jne.) sekä potilasjärjestöt
tms. kolmannen sektorin toimijat
• Mahdollisuus kokemusasiantuntijan apuihin ketjun laadinnassa/täydennysehdotuksissa
YHTENEVÄT KUVAUKSET JA JULKAISUVÄYLÄT (koordinaattori koordinoi)
• Duodecimin Terveysporttiin
• Ammattilaisille tuttu
• Linkitys päätöksentukeen optiona
• Omat verkkosivut: Etusivu - Hoitoketjut (psshp.fi)
• Nämä löytyvät hakukoneilla (esim. Google)
• Kuka tahansa pääsee, vaikkei Terveysporttiin pääsisikään (potilaat!)

Julkaistu 8.12.2020
• Sääri- tai reisiamputaatio ja proteesikuntoutus -hoitoketju (PSSHP) - Duodecim (terveysportti.fi)

HUOMIOITA HOITOKETJUTYÖSKENTELYN NYKYTILASTA:
• Tarvetta on
• Kiinnostusta hoitoketjun laadintaan on useilla aloilla
• Työlästäkin on
• Ryhmät isoja –> etäkäytännöt auttavat paljon, tosin emme tapaa ryhmän jäseniä f2f
• Asiaa (usein) paljon
• Oman työn kuvaaminen tuntuu välillä vaikealta (ei olla totuttu?)
• Valmista kansallistakin materiaalia on paljon -> hakeminen ja valinta työlästä
• Malli on luotu ja julkaistu!
• Julkaisuväylät on avattu!

