Paljon tukea tarvitsevat - Paljon palveluita käyttävät- kehittämishanke

Muistio
Aika:
Paikka:
Paikalla:
Jakelu:

Ma 27.2.2017 klo 9-10.30
Poske neuvotteluhuone, Rovakatu 3
Outi Pohjola, Johanna Alajoutsijärvi, Eija Savelius-Koski, Kaisa Kostamo-Pääkkö, Riitta
Liinamaa, Sanna Blanco Sequeiros (klo 9.30)
Outi Pohjola, Eija Savelius-Koski, Arja Saarinen, Riitta Liinamaa, Kaisa Kostamo-Pääkkö, Tarja
Laurila, Johanna Alajoutsijärvi, Sanna Blanco Sequeiros

1.

Avattiin kokous klo 9. Asialistan asioista muut ajankohtaiset asiat siirrettiin asialistan kohdaksi 3.

2.

Hyväksyttiin edellinen muistio

3. Todettiin, että tukitiimin jäsenistä Riitta Liinamaan taustaorganisaatio on muuttunut LSHP:ksi.
Riitan esityksestä tukitiimi täydentyy, siten että siihen jatkossa osallistuu myös Sanna Blanco
Sequeiros LSHP:stä.
4. Yhteisten sote-asiakassuunnitelmien tilanne Rovaniemellä
 otsikot viety (sosiaali)YPH Efficaan ja otetaan käyttöön, muutetaan vielä otsikoksi: Yhteinen
asiakassuunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollossa
 hoito- ja palvelusuunnitelma otsikointia pidettiin liian kapeana - > enemmän
kotipalvelun/kotihoidon suunnitelmana
 Sanna otti esille, että yhteissuunnittelun avulla saataisiin täydennettyä kuntoutussuunnitelmia
esim. Kelan vaativaa kuntoutusta ajatellen. Kriteerit ovat tiukentuneet ja yhteissuunnitelma
tukisi kuntoutus/etuushakemuksia.
 keskusteltiin siitä, kuinka tiivis sote-yhteistyö käynnistyy tukea tarvitsevien
asiakkaiden/potilaiden kohdalla mt/päihdepalveluista jatkossa ja kuinka tunnistetaan mtpäihdehoidon palveluissa henkilöt, jotka voisivat hyötyä palvelutarpeen arvioinnista ja
yhteissuunnittelusta
 konkreettisena toimenpiteenä yhteydenoton tekeminen sosiaalihuoltoon silloin, kun ohjaus ja
neuvonta eivät ole riittäviä asiassa
 Shl mukaisen palvelutarpeen arvioinnin tekee virkasuhteinen sosiaalihuollon ammattihenkilö,
tärkeää on kytkeä mukaan mm. tehdyt sosiaalisen tilanteen kartoitukset esim.
terveydenhuollossa, tiedonkulku ja tiedonsiirto korostuvat näissä tilanteissa
 sovittiin, että Eija voi tulla esittelemään hanketta ja yhteistyömallia LSHP ylilääkärien
kokoukseen, Sanna ilmoittaa ajan
5. Potilastiedostotyöryhmä / Rovaniemi palaute
 päivitetään asiakkaan suostumus tiedonvaihtoon-lomake sellaiseksi, että voi jäädä käyttöön
hankkeen jälkeen
 suunnitelmarunko voidaan ottaa käyttöön
6. Suunnitelman siirto tietojärjestelmissä
 toteutus toistaiseksi ”käsityönä”
 kun suunnitelma on syytä tallentaa potilastietojärjestelmään - > toimitetaan se terveydenhuoltoon,
jossa avoth tiimivastaava? tallentaa suunnitelman terveysEfficaan
 Esko ja TerveysEffica ei keskustele keskenään eli kuinka suunnitelma saadaan siirrettyä
 LSHP työntekijöiden katseluoikeudet ovat maksullisia, voidaanko skannata suoraan Eskoon?
7. Seuraava kokous 30.3.17 klo 14.30-16, paikkana Poske Rovakatu 3.

