KUNTAPILOTTI
TERVOLA 26.3.2015 KLO 10.30‐13.30
Tervolan terveyskeskus, Keskustie 78, 95300 Tervola

1. Tilaisuuden avaus ja esittäytyminen
Paikalla: Vanhuspalveluiden ohjaaja Outi Kinnunen, sairaanhoitaja/kotipalvelu Anne Pulkkinen,
sairaanhoitaja Arja Vaarala ja Jenni Suorsa.
SenioriKaste‐hankkeesta paikalla kehittämispäällikkö Leila Mukkala, muistikoordinaattori Saara
Bitter, kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti ja Virtu.fi hankkeesta Maarit Pirttijärvi

2. Tervolan ” hoitajan lähete” mallin kehittäminen sosiaali‐ ja vanhuspalveluiden tarpeisiin
vastaavaksi.
Länsi‐Pohjan alueella on käytössä sähköinen hoitajan lähete, jonka avulla kunnasta voidaan siirtää
tietoa Länsi‐Pohjan keskussairaalan päivystykseen. Sähköisen lähetteen käyttöä haluttaisiin
laajentaa Tervolan kunnassa siten, että lähetteen avulla hoitohenkilökunta voisi välittää tietoja
asiakkaasta oman kunnan sisällä. Työntekijät ovat testanneet vuodeosastolla sähköisen hoitajan
lähetteen käyttöä nyt muutaman kerran.
Tällä hetkellä kunnassa on tiedonsiirtoa varten käytössä kaksi erilaista paperiversiota. Lyhyempi
lähete on kunnan sisäisessä käytössä ja toinen pidempi lähete on käytössä silloin, kun potilas siirtyy
Länsi‐Pohjan päivystykseen. Työntekijöiden kesken on käyty keskustelua siitä, mitä tietoja halutaan
vaihtaa asiakkaan siirtyessä paikasta toiseen.

3. Virtu ‐yhteistyö kehittämisen tukena
Maarit Pirttijärvi esittelee Virtu.fi‐hanketta ja Länsi‐Pohjan käytössä olevaa ”hoitajan lähete” ‐
mallia. Kunnan työntekijät pääsevät varmennekortilla eKollegaan. Ensimmäisellä kerralla sisään
kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, tämän jälkeen riittää pelkkä varmennekortilla
toimiminen. Tällä hetkellä hoitajan lähete tallentuu lähettävän henkilön ”asiointitilille” kohtaan
vastaukset. Lähetteen voi tallettaa myös luonnoksena ja sen täydentämistä voi jatkaa myöhemmin.
Lähetteen pääsee näkemään Ekollegassa vain se henkilö, joka tallenteen on tehnyt, muut eivät
pääse sitä näkemään. Palvelu on tietoturvallinen.
Länsi‐Pohjan alueen tarpeista lähtien on selvitelty lähetteen liittämismahdollisuutta
aluepegasokseen. Lähetteet tallentuvat nyt Eskoon Länsi‐Pohjan sairaanhoitopiirissä pdf

tiedostoina. Länsi‐Pohjan päivystys on tällä hetkellä ainoa paikka, mihin sähköinen lähete menee.
Aluepegasos asia etenee Länsi‐pohjan aikataulun mukaisesti, yhteyshenkilönä toimii Kristiina
Mattanen.

4. Pilottiryhmän valinta
Tervolan kunnassa hoitajan lähete kehitetään paremmin muistisairaan potilaan hoitoon
soveltuvaksi. Lomakkeen kehittäminen aloitetaan työpajassa, joka järjestetään toukokuussa.
Ensimmäiseen työpajaan on syytä varata aikaa neljä tuntia. Muistikoordinaattori Saara Bitter sopii
työntekijöiden kanssa toukokuun ajankohdasta tarkemmin.

5. Tervolassa asiassa yhdyshenkilönä toimii vuodeosaston osastonhoitaja Paula Skinnari, SenioriKaste‐
hankkeesta asiaa koordinoi Saara Bitter.

6. Tilaisuus päättyi klo 12:15

