Kuntoutus uusissa rakenteissa
Kuntoutuksen alueellinen kehittämispäivä
Päivän tavoitteet: Luoda yhteistä ymmärrystä kuntoutuksen roolista tulevissa rakenteissa ja luoda
suuntaviivoja tulevaan.
Aika

28.11.2018, klo 8:00 - 16

Paikka

Tapanilan hiihtomaja, Hiihtomajantie 98, Lahti

Läsnä

Liite nro 1

KÄSITELLYT ASIAT
Päivän avaus ja osallistujien esittäytyminen
Marja Mikkelsson avasi tilaisuuden ja esitteli osallistujat.
Valinnanvapaus lääkinnällisessä kuntoutuksessa
• Sote-keskukset
• Asiakasseteli
• Henkilökohtainen budjetti
Kuultiin Kirsi Korttilan esitys. Esitysmateriaali liitteenä nro 2.
Sote-keskus: Maakunnan järjestäjä tekee jokaisen tuottajan kanssa samansisältöisen
sopimuksen, missä avataan mitä kuntoutusneuvonta ja ohjaus ovat ja minkä tasoiset
työntekijät tuottavat palvelua. Sitra ja STM työstävät Sote-tietolomakkeita /
suosituksia joissa avattu palvelujen sisältöä. Maakunnan liikelaitoksella voi olla
laajempaa palvelutarjontaa, mutta maakunnan järjestäjä voi myös päättää, että Sotekeskuksessakin voi olla laajempaa palvelutarjontaa asukkaiden tarpeet huomioon
ottaen.
Henkilökohtainen budjetti: Arvioidaan henkilökohtaisen yksilöllisen tarpeen mukaan.
Asiakkaalla on myös omavastuu.
Maakunta- ja sote-uudistus ja strategiset lähtökohdat
Kuultiin Ismo Rautiaisen esitys, esitysmateriaali liitteenä nro 3.
Keskusteltiin potilaista, joita ei voida kotiuttaa, mutta sairaalakaan ei ole oikea paikka.
Sijoitukseen tulee löytää ratkaisu tulevaisuudessa.
Keskeiset palveluketjut maakunnassa pitäisi käydä läpi karkealla tasolla. Vaikeista
asiakassegmenteistä on ajateltu lähteä liikkeelle. Sote-keskuksen ja
erikoissairaanhoidon palveluketjujen kuvaaminen on tärkeää.
Kuntoutuksen maakunnalliset kuviot Johanna Patanen
Kuultiin Johanna Patasen esitys, esitysmateriaali liitteenä nro 4.
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Johanna kertoi ison maakunnan haasteista ja miten he ovat niitä pyrkineet
ratkaisemaan.
Toimialajohtajan puheenvuoro
Kimmo Kuosmanen nosti puheenvuorossaan kolme asiaa esiin:
- asiakkaan saama kokemus, merkittävää
- vaikuttavuus, esim. osastolla annettavan kuntoutuksen mittaaminen
- integraatio, prosessien nostaminen vahvemmin keskiöön
Kuntoutuksen asiakasohjaus
• Asiakkaiden ohjautuminen palvelun piirin
• Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelma, palvelukokonaisuuden
koordinointi
• Missä ja kuka tekee kuntoutussuunnitelmat (perustaso/esh)
Kuultiin Veli-Pekka Hakasen esitys, esitysmateriaali liitteenä nro 5.
Keskusteltiin mm. potilaiden kuntoutuksen kiireellisyyden arvioinnista, vrt. triagetoiminta.
TeSan kanssa täytyy kuvata tietyt palvelut.
Kuntoutuksen digipalvelut
Kuultiin Tarja Tiitisen esitys, esitysmateriaali liitteenä nro 6.
Millaisella organisaatiolla kuntoutus vastaa haasteeseen?
• Peilataan nykyistä organisaatiota tulevaan muutokseen
• Pienryhmätyöskentely/keskustelu
Kuultiin Pirkko Heinosen esitys, esitysmateriaali samassa liitteessä nro 5 kanssa.
Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Päivän annista käytiin pienryhmäkeskustelut, esille nousi seuraavia asioita:
- keskeiset palveluketjut
- asiakasohjauksen kehittäminen
- palveluun pääseminen. Jos tulee valinnanvapaus, ei meille haluta jos meille ei
pääse.
- miten osastolta eteenpäin, jos ei vielä valmis kotiutettavaksi
- palvelutarpeen arviointi, ei saisi hidastaa prosesseja, pitäisi olla jouhevaa
- vaikka arvijaksot tehtäisiin kotona, niin palvelutaloista tarvittaisiin paikkoja tilapäistä
kuntoutusta varten
- prosessikuvaukset kesken
- integraatio tärkeää, pidettävä kiinni, myös muut toimialat toimialatasoisesti
- verkostoyhteistyö
- yhteistyön lisääminen edelleen

Marja Mikkelsson ja Ismo Rautiainen päättivät tilaisuuden.
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