Case: Tiera mobiilikotihoito
Rovaniemen kaupunki
projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo

Suuri pinta‐ala
Rovaniemi 31.12.2012
Väestö
pinta-ala
maa-aluetta
vesialuetta
kaava-aluetta
as/ km2

60 877 asukasta
8 017,2 km2
7 593,32 km2
433,88
, km2
50,4 km2
7

Helsinki
Väestö
Pinta-ala
Maapinta-ala
V i i t l
Vesipinta-ala
as/km2

604 380 asukasta
185 km2
184 km2
1 kkm2
2
3 266
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Rovaniemen kaupungin väestö 61 245 (31.12.2013)
palveluiden p
piirissä 1123 as. (12/2013).
( /
)
Kotihoidon p
Säännöllisiä asiakkaita 615 (12/2013)
Kotihoidon henkilökuntaa noin 140
Mobiilikotihoidon käyttäjiä 106

Toiminnanohjauksen käyttöönoton tavoitteet
•

Lisätä iäkkäiden kotona asumisen osuutta ja vähentää laitoshoidon tarvetta.

•

Edistää kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia laadukkaalla ja
asiakkaan palvelutarpeisiin vastaavalla tavalla.

•

Kustannustehokkuuden lisääminen

•

Lisätä välitöntä palveluaikaa
– Palveluaika on lisääntynyt 50 hengen kotihoitoyksikössä 40 prosentista 65
prosenttiin Toiminnan muutoksen tuomaa laskennallista hyötyä on tutkittu
prosenttiin.
edelläkävijäkunnissa.

•

Vastata olemassa olevilla resursseilla lisääntyvään palvelutarpeeseen lähivuosina.

•

y
j jja p
prosesseja.
j
Uudistaa kotihoidon toimintakäytäntöjä

Tiera Mobiilikotihoito

Käyttöönoton vaiheet lyhyesti

Alkuvaihe

Pilotointi/tes‐
taus

Kä ttöö tt
Käyttöönotto

• Tarve lisätä välitöntä työaikaa ja henkilöstön riittävyyttä
• Tarve parantaa työajansuunnittelua, sekä työn kuormittavuuden tasaantumista
• Päätös hankkia ratkaisu kotihoitotyön organisointiin, tilastointiin ja kirjaamiseen

• Pilottialueena Uittotiimi (45 hlöä). Pilottikäyttö alkoi 8.5.
• HILKKA‐ toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja toimivuuden testaus:
til t i ti kirjaus
tilastointi,
ki j
ja
j ttyövuorojen
ö
j suunnittelu.
itt l
• Rajapintojen toteutus (potilastietojärjestelmä ja työvuorosuunnittelu)
• Koulutukset

• Varsinainen käyttöönotto 10.6; käytön laajentaminen Rovatiimiin ja Ounas‐Saaren
tiimiin.
• Käytössä palvelukokonaisuus, joka hyödyttää kuntaa tehostamalla kotihoitoa ja
yhtenäistää hyviä käytäntöjä

Käyttöönoton organisaatio
Rovaniemen kaupungin terveyspalvelukeskus,
terveyspalvelukeskus Kotihoidon palveluiden organisaatio
Rovaniemen kaupungin tietohallinto

Kokonaisvastuu palvelun toimituksesta Rovaniemen kaupungille

Palvelun hankinta ja jakelu valtakunnallisesti
p
alihankkija
j
LapIT:n

Tieran Mobiilikotihoito toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja
Tieran alihankkija

Kokemuksia – käyttöönoton
y
valmistelu
•
‐
‐
‐

Koulutus
Ennakoivaan koulutukseen ja viestintään tulee panostaa.
Hyötyjen esilletuominen ennakkoon kaikille tiimeille.
tiimeille
Yhteistyö niiden kuntien kanssa, joissa HILKKA on jo käyttöönotettu.

• Viikko‐ohjelma
‐ Viikko‐ohjelma tulee ottaa aktiiviseen tuotantokäyttöön jo ennen
kä ttöö tt
käyttöönottoprojektia.
j kti
‐ Viikko‐ohjelma tulee kouluttaa etukäteen, jotta se ei ole työntekijöille uusi
asia.
‐ Jos viikko‐ohjelmassa on virhe, asiakkaan tiedot eivät nouse HILKKAan.

Kokemuksia – käyttöönoton
y
valmistelu
• Käyttöönoton aikataulutus
‐ Tulee huomioida myös muut hankkeet
‐ Käyttöönotossa tarvitaan myös potilastietojärjestelmän ja
työvuorosuunnitteluohjelman pääkäyttäjien työaikaa
‐ HILKKA‐pääkäyttäjien resurssointi erityisesti pilottivaiheessa ja
käyttöönotossa
‐ Tarkka aikataulun suunnittelu ja tavoiteaikataulusta kiinni pitäminen

Ensikokemuksia – käyttöönotto
•
‐

Tuki lähelle
Työnjakajat tarvitsevat toistensa tukea

‐

Avainasemassa alkuvaiheessa tiimien lähiesimiehet, vaikuttaa työtekijöiden sitoutumiseen
muutosprosessissa.
i

•
‐
‐
‐

Uusi tekniikka ‐ älypuhelin
Kosketusnäytöllisen puhelimen käytön oppimisille tulee varata aikaa. Kaikki ovat oppineet.
Tärkeää, että työtekijät luottavat tekniikkaan (asiakaskäyntien päivittyminen mobiililaitteisiin)
Uusi työntekijä lähtee ensin toisen työntekijän pariksi.
‐ Tutustuu asiakkaisiin
‐ Saa samalla perehdytyksen mobiililaitteen ja HILKKA‐mobiilisovelluksen käyttöön.

‐
‐
‐

Jos tulee kirjata paljon tekstiä, kirjaus tehdään yleensä toimistolla.
Käytössä Samsung SIII 4G. Toimivat muutoin hyvin, mutta haasteena akkujen riittävyys.
Navigointi käytettävissä, joten karttaa ei enää tarvita.

Ensikokemuksia – työn
tehostuminen
h
i
•
‐

Työn jakaminen tehostunut
Perustettu uusi ammattiryhmä: työnjakajat
‐
‐

‐

6 työnjakajaa (2 per tiimi), joista 3 kerrallaan töissä
Jatkossa 1 työnjakaja töissä myös viikonloppuisin

Aamuruuhka vähentynyt
‐

Työnjaon suorittaa yksi henkilö per tiimi. Aiemmin kaikki työntekijät osallistuivat työn
jakamiseen.

‐

Nähdään toiminnanohjausjärjestelmästä tiimin työtilanne

‐
‐
‐

Töitä voidaan jakaa yli tiimirajojen (tiimien yhteistyö parantunut)
Ostopalveluiden käyttö ja sijaistamiset vähentyneet
Järjestelmä tukee asiakkaan hoidon erityistarpeen ja työntekijöiden
erityisosaamisen huomioimista
‐

Järjestelmä kertoo, jos käyntiin merkittävällä työntekijällä ei ole käynnin vaatimaa erityisosaamista.

Ensikokemuksia – työn
tehostuminen
h
•
‐
‐
‐

Tehostanut työtä
Kirjaaminen tehdään pääsääntöisesti asiakkaan kotona
Työ tulee näkyväksi. Aiemmin käyntien kirjaus tehtiin toimistolla eikä kirjaukseen
käytetty
y y aika näkynyt
y y tilastoissa.
Välitön työaika on lisääntynyt. Tällä hetkellä välitön työaika 50 – 60 % välillä.

•
‐
‐

Tasapuolisuus lisääntynyt
Tiimin ja henkilöiden työtilanne nähdään reaaliaikaisesti.
Työnjakaja jakaa työt.

•
‐
‐

Turvallisuuden ja joustavuuden lisääntyneen
Käytettävissä työntekijöiden reaaliaikainen sijaintitieto.
Yhteystiedot (työntekijät, asiakkaat) käytettävissä.
‐ Käynnin pidentyessä voi pyytää siirtämään seuraavan asiakkaan toiselle. Voi
pyytää toisen työntekijän työpariksi.
työpariksi

Jatkosuunnitelmia
•

LapIT:ltä tulossa palautekysely kotihoidon työntekijöille

•
‐

Optimointi
Ohjelmassa on mahdollisuuksia,
mahdollisuuksia joita voidaan jatkossa ottaa käyttöön
‐
‐

Reittien suunnittelu
Ajokilometrien raportointi automaattisesti

– Kauppalista‐toiminnallisuus
Kauppalista toiminnallisuus
– Sähköisen ovenavauksen käyttöönotto

