Sairaalapalvelut
Varsinais-Suomen maakunnassa
Sairaalapalvelut-työryhmän raportti
sote-järjestämisen ryhmälle 19.4.2018

Palvelutuottajalakiesitys HE 52/2017:
6 § sairaalan käsite
• leikkaustoimintaa harjoittava terveyspalveluyksikkö
• terveyspalveluyksikkö, jossa tehdään yleisanestesiassa eli
nukutuksessa tehtäviä toimenpiteitä (esim. hampaan paikkaus tai
poisto vakavassa hammashoitopelkotilanteessa)
• ympärivuorokautista lääketieteellistä hoitotoimintaa harjoittava
terveyspalveluyksikkö: potilaan lääketieteeseen perustuvaa
hoitamista tai hänen tilansa seuraamista terveydenhuollon
ammattihenkilön toimesta tai terveydenhuollon palveluyksikössä
– yliopistosairaala, keskussairaala, psykiatriset sairaalat
– erikoissairaanhoidon ympärivuorokautisesti toimivat yksiköt sekä
terveyskeskusten vuodeosastot
– yksiköt, joissa voidaan seurata potilaan vointia ja terveydentilaa
terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta hoitotoimenpiteen
jälkeen esimerkiksi seuraavaan aamuun

Sairaalapalvelut-ryhmän työskentely
• Sairaalakonseptin määrittely työpajassa joulukuussa 2017
• Seutukunnallinen valmistelu omissa edustavissa
alatyöryhmissä helmi-maaliskuun ajan
• Alatyöryhmien puheenjohtajat koonneet vuodeosastohoitoa
kuvaavan dokumentin
• Työ jatkuu sairaalapalvelun sisällön kuvauksin –
palvelukuvaukset touko-kesäkuussa
• Muut teemat valmistelussa:
• Lasten erikoissairaanhoidon avopalvelut (määrittely tehty)
• Aikuisten erikoissairaanhoidon avopalvelut (määrittely kesken)
• Maakunnallinen lääkehuolto (käynnistymässä)

Keskitetyn sairaalapalvelun konsepti
•
•
•
•

näyttöön perustuva hoito, korkeatasoinen diagnostiikka
moniammatillisuus - kyky kartoittaa kaikki palvelutarpeet
läpimenoaikojen optimointi, turhat viiveet pois
”keskussairaala” tuottaa jalkautuvat palvelut lähelle ja kotiin
saakka – hoitovastuu säilyy pitkään liikelaitoksella - laadukas
kotiutus ja sen tukijoukot
• keskitetty kuntoutus silloin kuin erityisosaamisen tarve
• IT tukee hoitoprosessia
• hyvä hallinto

Lähisairaalan konsepti
• ei pitkäaikaishoitoa!
• akuuttihoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuus syntyy osaavan ja
koulutetun henkilöstön ja toiminnan intensiteetin avulla
• valmius ottaa päivystyksenä vastaan potilaita joka päivä edellyttää
lääkäriresurssia joka päivä (ei yöpäivystystä)
• Joka viikonpäivä on kuntoutuspäivä – edellyttää mm. riittävää
fysioterapeuttimiehitystä
• keskitetyt vuodeosastot ja satelliittipalveluina kotiin annettavia
palveluita, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen tuki
• erikoisalapalvelut konsultoitavissa, esh polit saavutettavissa, myös
osastokierrot
• tarvitaan yhtenäiset toimintatavat ja mittarit toiminnan arviointiin
• isompia ja pienempiä lähisairaaloita, isoissa monipuolisia palveluita ja
jotain erikoistumistakin, pienimmät yksiköt yleisluontoisia –
profiloituminen!

TYKS
TK vos

VSSHP
Sairaansijamäärä nyk.

1017
(Tyks 973,
EPLL 11,
Turunmaa 33)
Turussa
938 ss
Salossa
79 ss

Sairaan Profiloituminen
sijatarve
Vaativa
erikoissairaanhoito
kahdella kielellä.
Yo-sairaalatason
diagnostiikka- ja
hoitopalvelut sekä
ympärivuorokautinen
vaativa päivystys
Turussa.

Monialainen eshosastohoito ja päivystys
24/7 Salossa.

Tilojen
kunto

Tulevaisuuden tila- ja
paikkalukuratkaisut

hyvä/
tyydyttävä
(Salo
heikko)

T3-uudisrakentaminen korvaa Usairaalan tilat.
Psykiatrisen sairaalan rakentaminen
Tyksin yhteyteen mahdollistaa koko
psykiatrisen vuodeosastohoidon ja
päivystyksen keskittämisen Halikosta,
Paraisilta ja Kupittaalta yhteen
lokaatioon.
Saloon tarvitaan sairaalatoimintaan
uudisrakennus.

Ikäihmisen kotona pärjäämisen tuki on tarpeen
laitoshoidon tarpeen rajaamiseksi

Turun kaupunki
Sairaansija- Sairaa
määrä nyk. nsijatarve

Profiloituminen

Tilojen
kunto

Tulevaisuuden tila- ja
paikkalukuratkaisut

328 (puolet 305
akuuttisairaalaa,
puolet
kuntoutusta,
tilastoidaan
esh:ksi?)

Pääosin perustason
erikoissairaanhoito,
geriatrinen ja muu
kuntoutus, palliatiivinen
hoito

Yksi
osasto
hankala
potilaille –
pois?

Epätarkoituksenmukaisen
vuodeosastokäytön suuruinen
paikkavähennys edellyttää nykyistä
parempaa pääsyä tehostettuun
palveluasumiseen ja kotiin
annettavien palvelujen pariin.

Turun seutukunta:
Raisio, Lieto, Kaarina, Naantali, Paimio, Nousiainen,
Masku, Mynämäki, Rusko, Sauvo, Parainen, Kemiönsaari
Sairaansijamäärä
nyk.

Sairaan Profiloituminen
sijatarve

Tilojen
kunto

Tulevaisuuden tila- ja
paikkalukuratkaisut

317

255

hyvä/
kohtalainen
(Lieto: yksi
osasto
huono)

Härkätie sulkee mahdollisesti vuoden
2018 loppuun mennessä yhden 23 ss
osaston.

Perustason palvelujen
laadun ja tehokkuuden
kehittämiseksi
profiloituminen
1) geriatriseen
kuntoutukseen
2) infektioiden hoitoon
3) palliatiivinen hoitoon
4) ruotsinkieliseen
perustason
vuodeosastohoitoon.
Laskelma ei sisällä
Paraisten 55
pitkäaikaispaikkaa
(vanhuspalv)

Edelleen laskennallinen
supistusmahdollisuus jopa 40 ss,
kunhan kehitetään vaihtoehtoiset
palvelut (kotiin annettavat palvelut ja
tehostettu palveluasuminen)
korvaamaan tämän hetkistä
epätarkoituksenmukaista
vuodeosastokäyttöä.
Paraisilla akuuttihoitoon riittäisi 10 ss,
Kemiönsaarella 20-21 ss.

Salon seutukunta (pth)
Sairaan- Sairaan- Profiloituminen
sijamäärä sijatarve
nyk.
131

117

Tilojen kunto

Ympärivuorokautinen
hyvä (Somero),
yhteispäivystys ja laajat Salo (uudisdiagnostiikkapalvelut.
rakentamisen
tarve)
Sisätautien ja kirurgian
erikoissairaanhoito 24/7.
Perustason
profiloitumismahdollisuudet kuten Turun
seutukunnalla (1-3)

Tulevaisuuden tila- ja
paikkalukuratkaisut

Geriatrista arviointia lisätään ad
20 ss.
Tehostettua palveluasumista ja
kotisairaalapalvelua tarvitaan
lisää ennen kuin paikkamääriä
sairaaloissa voidaan vähentää
14 kpl.
Uudisrakennuksella tavoitellaan
yhteiskäyttöisiä vuodeosastoja.
Someron osasto säilytetään
toistaiseksi, 23 ss arvioidaan
riittäväksi.

Loimaan seutukunta:
Loimaa, Oripää, Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl
Sairaansijamäärä nyk.

Sairaan- Profiloituminen
sijatarve

96
92-95
(Loimaa 46
(84-87)
pth + 20 eshkäytössä,
Pöytyä 30)

Tilojen Tulevaisuuden tila- ja
kunto paikkalukuratkaisut

Perustason päivystys 8-22. hyvä

Diagnostiikkapalvelut
Loimaalla ja Pöytyällä.
Erikoislääkärikonsultaatiot
usealla alalla, polikliininen
kirurgia.

Kotiin annettavien palvelujen mm.
kotisairaalahoidon kehittäminen
tarpeen ennen mahdollista
vuodeosastopaikkojen laajempaa
karsimista (epätark käyttö 9 ss).
Pöytyän akuuttitoiminnan lisäksi
Härkätien 8 ss keskittäminen
Loimaalle?

Perustason profiloitumismahdollisuudet kuten Turun
seutukunnalla (1-3)

(Jos Härkätie edelleen hoitaa Marttilan ja Koski Tl:n vuodeosasto
potilaat).

Vakka-Suomen seutu: Uusikaupunki, Laitila
Sairaansijamäärä Sairaannyk.
sijatarve
100
80
(Uki 23 pth ja 14
esh + geriatrinen
kuntoutusyksikkö
20, Vehmaa 20,
Laitila 23)

Profiloituminen
Perustason
päivystys 8-22.
Diagnostiikkapalvelut Ugissa.

Tilojen kunto

Tulevaisuuden tila- ja
paikkalukuratkaisut
hyvä (Laitila)
Paljon pitkäaikaishoivapaikkoja (Kalanti,
hyvä/tyydyttävä Laitila).
Laitilassakin tarvitaan vielä kotisairaalan
tukisairaala, mutta siirtymäajan
kuluessa akuuttivuodeosasto-hoito
siirtyisi Ukiin.
Geriatrinen kuntoutusyksikkö siirtyisi
vanhuspalveluista terveydenhuoltoon.
Myös Vehmaalta kuntoutus- ja
akuuttipaikkojen keskittäminen U:kiin.
Tulevaisuudessa mahdollisuus tarjota
sairaalapalveluja mynämäkeläisille (14
ss)?

