POPsote hankeosioiden
tilanne 3/2021
9.4.2021

• Hanketyö etenee suunnitelman mukaisesti
• Työvaliokunta ja suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontuneet 2 –
•
Yleistä

•
•

•

3 viikon välein
Laaja poliittinen ohjausryhmä kokoontunut 4 kertaa, viides kokous
13.4.2021
Alueelliset poliittiset seurantaryhmät kokoontuneet kerran, toiset
kokoukset toukokuussa 2021
Hankkeen budjetointia tarkennettu
• Kuntoutus uudeksi kehittämisohjelmaksi
• Sosiaalitoimen tietojen Kantaan siirto takaisin
rakennehankkeeseen
Vuoden 2020 maksatushakemukset jätetty

• Varautuminen hyvinvointialueen valmistelun käynnistymiseen
(väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeäminen) käynnissä

• Kuntakokoukset 29.1. ja 13.4.2021

• Sen jälkeen väliaikainen valmistelutoimielin ryhtyy valmistelemaan

Hyvinvointialueen
valmistelu

valmisteluorganisaatiota
• Osana POPsoten hanketyötä tehdään hyvinvointialueen
valmisteluun liittyen

• Sote-palvelustrategia, koetalousarvio ja talouden simulointi
• Alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän valmistelu
• Muu ICT-valmistelu (toimialariippumattomat tietojärjestelmät ja ictinfra)

• Hyvinvointialueen toimeenpano käynnistyy lakien tultua voimaan
(heinäkuusta 2021 alkaen)

• Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa prosessia
• Valmisteluorganisaatio aloittaa
• Henkilöstö-, sopimus-, irtaimisto- ym. asiat

POPsoten viestintää maaliskuussa
2021
Missä mennään, mitä tehdään?
• Monikanavaista viestintää: popsote.fi, uutiskirje, blogit,
paikallismedia,
soteuudistus.fi, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram,
LinkedIn
• Henkilöstön POPup-aamukahvit aloitettu, kaikille avoimet
väliseminaarit tulossa huhtikuussa
• Hankkeiden esittelyvideoita tehdään ja valmistunut
• Valokuvauksia suunnitellaan
• Saavutettavuus: työ jatkuu, saavutettavuusseloste valmis
• Osallisuus: kuntalais- ja henkilöstökyselyitä valmisteltu,
vuorovaikutteinen osallisuusalusta selvittelyssä
• Mukana kansallisessa sote-viestintäverkostossa, PohjoisPohjanmaan viestintäverkoston vetovastuu

Miten näkyy kuntalaisille?
• Aktiivisena, saavutettavana ja osallistumisen mahdollisuuksia
tarjoavana viestintänä POPsoten ja osahankkeiden
etenemisestä ja tapahtumista

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
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Budjetti
12/2021 saakka

Kunnissa perhekeskustoiminnan kehittäminen on lähtenyt käyntiin alueellisen
perhekeskusverkoston toiminnan myötä

Lapset, nuoret ja
perheet –
kehittämisohjelma

•

Tehdään eri asiakasryhmien palvelupolkujen kuvauksia (esim. neuropsykiatriset haasteet)

•

Lisätään yhteistyötä eri työntekijöiden välillä kehittämällä työparityötä ja tiimityötä
varsinkin tilanteissa, joissa perheellä on useita tuen ja avun tarpeita

•

Kehitetään sähköisiä palveluita (kuntien nettisivut ja yhteydenottokanavat, ohjevideot)

•

Vahvistetaan työntekijöiden osaamista (mm. menetelmäkoulutuksia vanhemmuusryhmien
vetämiseen ja kursseja mielenterveystietoisuuden lisäämiseen liittyen)

•

Tiivistetään järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä (esim. vertaistuellisten
kohtaamispaikkojen kehittäminen perhekeskuksiin)

Asiakaskysely palveluiden käyttökokemuksista käynnistyy porrastetusti keväällä – tuloksia
hyödynnetään kehittämistyössä suoraan
Kokemus- ja kehittäjäasiakkaat otetaan mukaan erilaisiin tilaisuuksiin ja eri palvelupolkujen
kehittämistyöhön
Syksyn ja talven aikana työ on painottunut vahvasti nykytilanteen kartoitukseen ja
taustatyöhön. Konkreettinen kehittämistyö on käynnistymässä.

Mielenterveys- ja
päihdepalvelut kehittämisohjelma

• Alkukartoitus ja eri työmuotojen katsastus on tehty
• Koulutushankkeet ovat joiltain osin jo pitkällä
(Lyhytinterventiot perustasolle) ja muilta osin
alkamassa tai suunnittelu on valmistumassa
• Palveluprosessien kuvaus on meneillään (työnjako,
hoidon kriteerit, palvelupolut)
• Paikallisten toimijoiden kanssa hiotaan yhteistyön
muotoja
• Järjestöyhteistyöhön ollaan luomassa
yhteistyömallia
• Kokemustoimijoiden ja kehittäjäasiakkaiden roolia
kehittämistyössä hiotaan
• Kansalaisen osallisuuden vahvistaminen: etsitään
työtapoja
• Palvelujen toteutumisen seurantaan ollaan
luomassa mallia

Ikäihmisten
palvelujen
kehittämisohjelma

Tulevat näkymään
asiakkaille
yhdenvertaisina, oikeaaikaisina ja hänen
toimintakykyään
tukevina palveluina.

•

Yhtenäisen asiakas- ja palveluohjausmallin määritteleminen aloitettu alueiden, HYTE- ja THL:n
sekä Innokylän asiantuntijoiden kanssa. Painopisteenä alueelliset monipuoliset hyvinvointia
tukevat verkostot siirtämään myöhäisemmäksi tarvetta aloittaa raskaimpia palveluja.

•

Tavoitteiltaan yhtenäisten ja laadukkaiden kotikuntoutus- ja 24/7 kotihoito- sekä välimuotoisen
asumisen käytäntöjen mallintaminen jatkuu alueiden asiantuntijoiden kanssa työkokouksissa.

•

Kotisairaalatoiminnan, palliatiivisen hoidon, päivystystilannekäytänteiden ja ensihoitoyhteistyön
kehittämiseen tähtäävät työryhmät kokoontuneet. Työryhmät moniammatillisia. Tähän teemaan
haetaan uutena vahvistuksena projektiasiantuntijaa (soteintegraattoria).

•

Edellä mainittuja kehittämistoimenpiteitä tukevat koulutusprosessit
käynnistyneet/käynnistymässä. Hankintoja näiden suhteen tehty ja edelleen on käynnissä.
Alueen oppilaitosyhteistyöhön askelmerkit tehty ja ensimmäiset stepit otettu.

•
•

Koulutussuunnitelma maakunnan vanhuspalveluvastaaville lanseerattu.

•

Kansalliseen henkilöstömitoituspilottiin (Virta – hanke) lähdetty mukaan yhdessä tietojohtamisen
osahankkeen kanssa.

•

Kriteerit asumisen ja kotihoidon osalta maakuntakierroksella testattu, seuraavaksi työstetään
yhtenäisiä omaishoidon kriteerejä ja tukitoimia. RAI-järjestelmän käytön yhtenäistämiseksi
tarvetta. RAIkoordinaattorin rekry ja yhdyshenkilöiden verkoston nimeäminen loppukeväästä
tätä tarvetta vastaamaan.

•

Etäkuntoutuspilotit valmisteltu, alustat valittu, konkreettiset pilotit alkavat. Asiakas - ja
palveluohjauksen toiminnanohjausjärjestelmän (SBM) käyttöönotto pilottiorganisaatioissa
käynnistynyt. Nämä yhteistyössä Digi-osahankkeen kanssa. KotiTV otettu hyvin monipuolisesti
vastaan.

NHG:n kotihoidon vertaiskehittämisen hankintaprosessi käynnissä yhdessä tietojohtamisen
osahankkeen kanssa.

Hoitotakuun
kehittämisohjelma

• 10/2020-1/2021 alkuvaiheen kartoitus kiireettömän hoitoon pääsyn osalta
• 1/2021-> organisaatioiden omista tarpeista lähtevät kehittämistoimet (esim.
Kallion yhteisasiakkuusmalli ja Hailuodon ja Selänteen etävastaanotot eri
muodoissaan)
• 3/2021-5/2021 tutustumme moniammatillisen yhteistyön eri toteutustapoihin
etäyhteyksin, työpajojen avulla ja vierailemalla Kajaaniin. Työpajoihin osallistuu
THL.
• 4/2021-6/2021 suunnitellaan muutamia versioita karkeasta mallista joilla
moniammatillista työtapaa voidaan lähteä Pohjois-Pohjanmaalla pilotoimaan.
Tässä teemme yhteistyötä PTH-yksikön kanssa (etenkin koulutus) ja
yleislääketieteen oppialan kanssa ( lähtötilanteen kartoitus ja vaikuttavuuden
sekä hoidon jatkuvuuden seuranta).
• 3/2021-> koulutusta yhteistyössä PTH-yksikön kanssa (3/2021 Monisairaan
potilaan Käypä hoito-suositus, 5/2021 hoidon jatkuvuus)
• Esh-pth-yhdyspinta:
• Työkokouksissa syvennetty vuoropuhelua nykytilasta ja jatkokehityksestä
• Yksi työpajoista huhtikuussa järjestetään yhdessä HyTe-osion kanssa,
mukana järjestöt ja sen myötä asiakkaan/potilaan näkökulma
• Esh:n digihoitopolkujen laajentaminen aloitettu Rakennehankkeen puolelta
yhteistyössä PPSHP:n kanssa sepelvaltimotautipotilaan hoidon osalta
• PPSHP ja PTH-yksikkö työstävät etäkonsultaation pilottia
• Digihankeosio tuo Omaolo-palvelua Pohjois-Pohjanmaalle, myös Hoitotakuuosio osallistuu sen käyttöönottoon

Rakennehanke

10,9

Osa-alue 1 Valmistelu ja hankekoordinaatio
Hanketoimisto
0,5 M €

M€

Varautuminen
HVAvalmisteluun
1,69 M €

Hankeaika
12/2021 saakka

Osa-alue 2 (Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen)
Sotepalvelustrategia
1,25 M €

Henk.resurssien
ennakointi ja
työvuorosuunn
optimointi
0,46 M €

Ensihoito
0,1 M €

Osa-alue 3 Digitaaliset välineet
Sote-ICT
1,50 M €

Pth kirjaamiskäytännöt
1,28 M €

HYTE
0,58 M €

Tietojohtaminen
0,85 M €

Innnovaatioja testaustoiminta
0,50 M €

Osa-alue 4 Yht.työaluetas kehitt.
Digipalvelut
1,74 M €

Pohjoisen OTkeskus
0,46 M €

Sote-palvelustrategia
Tilannekatsaus
•

Sote-palvelustrategia-asiakirjan rungon, sisällön ja
ulkoasun työstäminen on meneillään. Selvitetään
sähköisen, vuorovaikutteisen ja osin pelillistetyn
verkkoalustan hyödyntämistä.

•

Sote-palvelustrategian painopisteiden ja
kärkitavoitteiden työstäminen on käynnissä taustaaineistojen (mm. työpajat, Innoduel, kyselyt) pohjalta.

•

Koetalousarviotyö etenee (sis. sote ja pela).
Controller-verkosto toimii ja ensimmäinen tietopyyntö
on meneillään. Yhteistyö Deloitten kanssa jatkuu.

•

Järjestämisen tapoihin ja palvelujen verkostoon
liittyvän asiantuntijaselvityksen toteuttajaksi on valittu
NHG. Selvitys valmistuu kesäkuussa 2021.

•

Kriteeristöjen yhtenäistämisessä on edetty
yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskuksen
kehittämisohjelmien asiantuntijoiden kanssa.

•

Tähän mennessä on järjestetty yhteensä n. 120
esittely-/yhteistyötilaisuutta. Työpajoihin on
osallistunut n. 900 toimijaa.

Nostoja seuraavista askeleista
•

•
•
•

Työstetään sote-palvelustrategian
”välitilinpäätöstä” touko-kesäkuulle 2021
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Talouden simulointi jatkuu.
NHG:n selvitys etenee toteutusvaiheeseen.
Tarkennetaan tietojohtamisen osahankkeen
kanssa palvelustrategiatyössä tarvittavan tietopohjan, käyttötapausten ja mittareiden määrittelyä.

Ajankohtaista kuntalaisille ja
verkostokumppaneille
•
•

Asukas-, henkilöstö- ja järjestökyselyt avautuvat.
Sote-yrittäjien sparrausverkosto ja
palvelutuottajajärjestöjen verkosto mukana
kehittämistyössä.

Henkilöstöresurssien ennakointi
• Teksti puuttuu

Henkilöstöresurssien
ennakointi ja
automatisoitu
työvuorosuunnittelu

Toimintalähtöinen automatisoitu työvuorosuunnittelu
• Tehty hankintapäätös asiantuntijapalveluista
• Valittu pilotit: RAS, Kallio, Selänne ja PPSHP

• Rashky pilotti loppuraporttivaiheessa
• Kallio ja Selänne, pilotit aloitettu

Ensihoitopalvelun uudelleen organisointi PPSHP ensihoitopalveluksi 2022 alkaen (EPP2022 projekti)
• Selvitykset ja päätökset uudelleen organisoinnista on tehty.
• Parhaillaan työstetään: muutoksen johtaminen, ensihoidon toimialueen organisoiminen,
henkilöstöresurssin hallinta- ja työaikamalli, ensihoitajien tehtävänkuvien yhteensovittaminen
sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmään, tietojärjestelmien integrointi, toimitiloja ja
yhteistoimintaa koskeva yhteistyö pelastustoimen kanssa, talousarvion valmistelu vuodelle
2022 ja useiden ensihoidon prosessien yhteensovittaminen.
• EPP2022 projektin työ on edennyt suunnitellusti.
• Näkyy kuntalaiselle häiriöttömänä ensihoitopalvelun tuottamisena.

Ensihoito

Ensihoidon kehittämishanke: Ensihoitopalvelun sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhteistyön
kehittäminen
• Valtakunnallisiin pilotteihin ja hankkeisiin tutustuttu.
• Kotiin vietävien päivystyksellisten palveluiden tuki ja yhteistyö ikäohjelman kotisairaala
akuuttitilanteiden työryhmän kanssa alkamassa. Ikäohjelman projektisuunnittelijan rekrytointi.
• Ensihoidon potilaiden hoidon jatkuvuus ja tarkoituksenmukaisiin palveluihin ohjautuminen.
Kokeillaan ensihoidon antamaa tietoa potilaan palvelunohjaustarpeesta
perusterveydenhuoltoon Selänteen ja Oulunkaaren alueilla alku kesällä 2021.
• Päivystyksellisten palveluiden tarkoituksenmukainen käyttö ja ensihoidon kuormituksen
vähentäminen. Ohjataan D-kiireellisyysluokan ensihoitotehtäviä käsiteltäväksi ensihoidon
tilannekeskuspäivystäjälle puhelimitse tapahtuvaan hoidon tarpeen arvioon. Pilotti käyntiin
Oulussa syksyllä 2021.
• Näkyy tulevaisuudessa kuntalaiselle niin, että kiireellisissä hätätilanteissa resurssit ohjautuvat
oikein ja laadukas ensihoito turvataan kaikille sitä tarvitseville. Potilaan auttaminen
sotepalvelun piiriin oikea-aikaisesti vähentää inhimillistä kärsimystä, kustannuksia ja helpottaa
avunsaantia.

Hyte-osahanke
Esimerkkejä siitä, mitä on tehty

Mitä tehdään seuraavaksi?

•

•

Jatketaan kehittämistyötä kaikilla rintamilla

•

Hyteä ja järjestöyhteistyötä integroitu hankeosioihin: esim.
• Ikäihmisten arkikuntoutuksessa hyte keskiössä
• Sote-palvelustrategia

Palkataan viides hyte-asiantuntija
kehittämään asiakaspolkuja hyten
näkökulmasta

•

Projektipäällikön työpanoksen nosto 100
prosenttiin  tavoitteiden toteutuminen

Moni kunta ja sote-keskus valinneet tarjottuja hyviä käytäntöjä
kehittämiskohteeksi (esim. kokemustoiminta, penkkikahvila,
kulttuuriresepti, 100 min kulttuuria, elintapaneuvonta,
Mielenterveyden ensiapu -koulutukset)  avi kielsi Mt-ensiapukoulutusten kustantamisen kunnille osahankkeen piikkiin

Miten työ näkyy kuntalaiselle?

•

•

Minun arkeni ja elämäni -kyselykokonaisuus asukkaille ja järjestöille
 kokemustiedon keruu toukokuussa yhdessä vapaaehtoisten
kuntien kanssa

•

Sote-keskuksiin nimetty hyvinvointi- ja järjestöyhdyshenkilöitä

•

Työn alla taloudellisen hyvinvoinnin puheeksioton ja tukemisen
malli kokemustoimijan tukemana

•

Tuettu yhdyspintatoimintaa:
• Yhteistyö sote-johtajien ja kuntien hyvinvointiryhmien kanssa
• Järjestöt ja yhdistykset mukana lähes kaikkien osioiden
kehittämistyössä

•

Minun arkeni ja elämäni -kysely 
kokemustietoa palvelustrategiaan ja POPhyvinvointikertomukseen

•

Myöhemmin näkyy mm. ihmisen arjen ja
elämän huomioivina
palvelukokonaisuuksina, joiden taustalla
vahva kunta-sote-järjestö-yhteistyö

POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta: tilanne 9.4.2021
Osahankkeen edistyminen
• POP-alueen innovaatioyhteistyötä mahdollistavan toimintamallin yhteiskehittäminen: kuvausta
innovaatioprosessista sekä innovaatiotoiminnan tukitoimijoista ja -toiminnoista kehitetty/kehitetään alueen ja
TKIO-sidosryhmiä kattavasti osallistaen.
• POP-alueen innovaatiotoimintaa tukevan sähköisen innovaatioalustan kehittäminen ja käyttöönotto etenee
aikataulussa: alustan katselmoinnit aloitettu. Kaikki sidosryhmät osallistava lanseeraus ja yhteiskehittäminen
toteutuu hankesuunnitelman mukaisesti elokuusta alkaen.
• Testaustoiminnan mallin kuvaaminen alueellisen osaamisen (mm. OuluHealth Labs) pohjalta sekä integrointi
osaksi hankintaprosesseja: edistetty ja toteutetaan. Kehitetään ”Health Labs -leima” (leima osoittaa ratkaisun
läpäisseen Health Labs -testausprotokollan)
• Palvelut kuntalaisille ja ammattilaisille – Health Labs -mallin edelleen kehittäminen sekä Virtuaalinen showroom
-mallin kehitys (lisätietoa) edennyt hankesuunnitelman mukaisesti.
• Alueellisen innovaatio- ja testausyhteistyön käytännön kokeilut sekä yritysyhteistyön vahvistaminen: koko
aluetta palvelevia ratkaisuja yhteiskehitetään ja testataan alueen toimijat ja POPsoten osahankkeet/-ohjelmat
aktiivisesti osallistaen
• Meneillään suunnittelutyö muiden alueiden ja THL/innokylä-toimijoiden kansallisen innovaatioverkoston ja
alueiden välisen yhteiskehittämisen mahdollistamiseksi – ”sote-uudistus innovaatioalustana”
• Kehitetään kaikki sidosryhmät huomioivaa sähköistä ”innovaatio-, kehitys- ja testaustoiminnan
palvelunohjaustyökalua” sote-kehittämiseen osallistumisen tueksi: työkalu kuvaa prosessin ja mahdollisuudet
osallistumiseen sekä saatavilla olevat, tukevat palvelut (esim. Health Labs) sidosryhmäkohtaisesti.
• Nivottu hanketyöskentely ja syntyvät ratkaisut eri sidosryhmien toimintaan: POP-alueet, OuluHealth, yritykset,
kuntalaiset, POPsote-osahankkeet ja -ohjelmat, PPSHP Perusterveydenhuollon yksikkö, kansallinen taso (mm.
THL, muut alueet)
Osahanketyön vaikutus kuntalaisten palveluihin
• Kuntalaisille varmistetaan yhtenäisen toimintamallin avulla mahdollisuudet sujuvasti osallistua palveluidensa
kehittämiseen
• Tuetaan alueen soten innovaatio-, kehitys- ja testaustoiminnan yhtenäisyyttä – parempi yhteistyö, tiedonkulku

• POPDW Teknisen alustan tietokanta sisältää alkulataustiedot vuosien 2018-2020
perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteritiedoilla (hilmo) ja ensihoidon tiedoilla. Lisäksi
käytettävissä ovat erikoisairaanhoidon laskutus- ja kustannustiedot sekä väestötietoa.
Tietopohjan laajennus ja reaaliaikaisuus etenee vaiheittain kansallisen uudistuksen
aikataulun mukaisesti niin, että se vastaa järjestäjän tietotarpeita.
• Raportointitapausten määrittely- ja toteutustyöt jatkuvat. Tuotoksia on esitelty eri
osahankkeiden kanssa pidettävissä yhteistyökokouksissa. Kevään aikana käynnistyy useita
yhteistyöprojekteja eri toimittajien kanssa liittyen raportoinnin työvälinekokeiluihin,
yhdistettyjen aineistojen raportointiin, tiedon visualisointiin sekä pth/esh luokitustuotteiden
pilotointiin. Tuloksia esitellään raportoinnin demotilaisuuksina mm. osahankkeille ja soteryhmälle kevään ja ensi syksyn aikana.

Tietojohtaminen

• Toimenpiteet rekisteritiedon laadun parantamiseksi on käynnistetty yhteistyössä Raahen
hyvinvointikuntayhtymän vetovastuulla olevan pth kirjaamisen yhdenmukaistaminen osahankkeen kanssa.
• Tietojohtamisen ensimmäisen koulutustilaisuus pidetään kahtena puolen päivän mittaisena
tapahtumana kesäkuun alussa. Osallistujat POPsoten johtotason henkilöitä. Syyskauden
alussa järjestään toinen koulutustapahtuma alemmalle esimiestasolle, asiantuntijoille ja
muille toimijoille.
• Tietojohtamisen projektissa luodaan tietojohtamisen toimintamalli, missä sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminnassa syntynyt tieto jalostetaan ja osataan käyttää niin, että se
hyödyttää entistä selkeästi paremmin palvelujen suunnittelua, toiminnan kehittämistä sekä
päivittäisjohtamista. Laajaan organisaatioon luotavan yhtenäisen toimintamallin avulla
edistetään myös kehittyvän vaikuttavuustiedon käyttöä päätöksenteossa.
• Kansalainen hyötyy paremmista päätöksistä ja saa laadukkaampaa informaatiota.

Sote-ICT
• Osa-alue 1. Alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden (APTJ) suunnittelu
• Suppea poliittinen ohjausryhmä on 19.3 kokouksessaan linjannut sote-ict –hankkeen uudeksi toimenpiteeksi sosiaalihuollon
asiakastietojen Kantaan liittymisen tuen kokonaisuuden (palvelutehtäväluokitus, Kantaan liittymisen tuki, ennen Kantaan liittymistä
muodostuneiden asiakastietojen arkistointi) organisaatioiden vaiheen mukaisesti
• Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän vaatimusmäärittelytyö on käynnistynyt Esko Systems Oy:n ja POPsote –hankkeen
yhteistyönä. Salivirta & Partners on mukana vaatimusmäärittelytyössä.
• Pohjois-Pohjanmaan alueellisen ict-valmistelun tilannekatsaus –ryhmä käynnistynyt, kokoontuu n. 1,5 – 2 kk välein
• Maaliskuun aikana hankkeessa on laadittu ja työstetty Alueellinen APTJ –tiekartta, Siirtyminen alueellisiin tietojärjestelmiin –tiekartta,
Toimialasidonnaisten (TOSI) tietojärjestelmien tietojärjestelmäkartta
• Tiekartat ja tietojärjestelmäkartat käydään lävitse pääosin huhtikuun aikana kunkin alueen asiantuntijoiden kanssa, sotejohdolle touko-kesäkuussa
• Tämän jälkeen organisaatiokohtaisten tiekarttojen laatiminen POPsote-hankkeen ja alueen organisaatioiden yhteistyönä
• Osa-alue 3. Hoidon tukipalveluiden alueellisten tietojärjestelmien tuotteistaminen ja käyttöönotto
• Sähköiset siirtopyynnöt projekti etenee toistaiseksi aikataulussaan, käyttöönotto mahdollinen suunnitellusti 30.9.2021
• Kalajoen Effector –käyttöönottoprojekti käynnistyy kevään aikana, käyttöönotto kevätkesällä 2021
• Osa-alue 4. Alueellisen kyber- ja tietoturvallisuuden kehittäminen
• Istekki on tekemässä tarjousta hankkeelle alueellisen kyber- ja tietoturvastrategian laatimisesta alueelle. Myös muita vaihtoehtoja
yhteistyökumppanista kartoitetaan. Työ käynnistyy huhtikuun aikana

 Yhteisen alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä alueellisten hoidon tukipalvelujärjestelmien
ansiosta pohjois-pohjanmaalaisten tiedot ovat kirjattuna yhdenmukaisesti alueellisiin järjestelmiin, jolloin tiedot löytyvät helposti
vapauttaen ammattilaisten aikaa hoitotyöhön. Alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa asukkaiden terveyden sekä
hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen tarkastelun. Yhteiset alueelliset tietojärjestelmät parantavat myös tietoturvaa.

• Kirjaamisen yhtenäistämisen osaprojekti 1 valmis, tuotoksena yhteinen
•
•

Perusterveydenhuollon
kirjaamiskäytännöt

•

•
•

kirjaamisen ohje: mihin kirjataan, mikä on suositeltu sisältö, yhtenäiset
näkymät paikallisesti ja Kanta-palvelussa. Fraasipankin kehitys jatkuu.
Osaprojekti 2 päättymässä, tuotoksena opas keskeisille
toiminnallisuuksille: Lääkitys, terveys- ja hoitosuunnitelma sekä mittaukset
ja perustiedot.
Tilastoinnin kehittäminen lisätty työsuunnitelmaan.
• Esiselvitys kansallisista tilastoista, järjestelmistä ja käyttäjiltä.
Keskeisten tilastoinnin työnkulkujen yhtenäistäminen ja
dokumentointi. Yhteistyössä mm. tietojohtamisen kanssa.
Edellä syntyvien tuotosten jalkautus organisaatioihin.
• Tiimi yhdistää ja täydentää ohjeet. Valmistetaan koulutusmateriaalit
(mm. esitykset ja videot) ja opastetaan organisaatioiden
vastuuhenkilöt koulutusten toteutukseen. Tuetaan koulutusten
järjestämisessä. Tarjolla toukokuun lopulla.
Ostopalvelu- ja palvelusetelituottajien kirjaamiskäytännöistä ja Kantapalvelujen käytön yhtenäistämisen osalta tilanneselvitys meneillään.
Sovitetaan em. ohjeistus ilmeneviin kehitystarpeisiin.
Osaprojektit 3 ”alueelliset kirjauspohjat” ja 4 ”keskeisten hoitopolkujen
yhtenäistäminen” käynnistyvät huhtikuussa.
• Yhteistyössä mm. PPSHP PTH yksikön kanssa. Koulutukset
loppuvuodesta.

Asukkaan ja
ammattilaisen digipalvelut
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Pohjois-Pohjanmaan
digipalvelupilotit
PPSHP: kuntoutus- ja päiväkanavapalvelu
KOTI TV, sydänpotilaan digihoitopolku,
sähköinen perhekeskus

Oulu: Etäkoti/etäkuntoutus, kuntoutus- ja
päiväkanavapalvelu KOTI TV, asiakkuudenhallinta,
sydänpotilaan digihoitopolku, sähköinen perhekeskus
Lakeus: Omaolo, kuntoutus ja
päiväkanavapalvelu KOTI TV, sähköinen
perhekeskus, Liminka: sydänpotilaan
digihoitopolku

Koillismaa: Omaolo,
etäkoti/etäkuntoutus,
kuntoutus- ja
päiväkanavapalvelu KOTI
TV, asiakkuudenhallinta

Oulunkaari: Omaolo, Kuntoutus- ja
päiväkanavapalvelu KOTI TV , Sähköinen
perhekeskus

Rannikko: Omaolo, kuntoutus ja
päiväkanavapalvelu KOTI TV,
sähköinen perhekeskus
Oulun eteläinen: Omaolo ( - Kärsämäki & Siikalatva)
etäkoti/etäkuntoutus, kuntoutus- ja päiväkanavapalvelu KOTI TV ,
sähköinen perhekeskus, Selänne ja Helmi: sydänpotilaan
digihoitopolku, Selänne: asiakkuudenhallinta

• ”Kehittämistyökalu”: Yhteisövaikuttavuus -lähestymistapa (CI=Collective
Impact)
• Mukana toteuttamassa ”Monialaisesti kohti yhteistä parasta -webinaaria
19.3.21”
• Kansallinen työ eri OT-keskushankkeiden kanssa (KYS, TYKS) sekä STM
koordinaatioryhmässä (14.4.21-31.12.2022)
• Yhteistyön vahvistaminen VIP-verkoston, tutkimusyksiköiden ja muiden sivsote
–hankkeiden kanssa esim. innovaatio- sekä strategiatyö sekä digikehittäminen

Pohjoisen
OT-keskuksen
jatkovalmistelu

Seuraavat stepit;
• Alueilta valikoituvien kompleksisien ongelmien ratkaiseminen CIlähestymistavan kautta. (kysely) so. työstetään kehittyvän tutkimus- ja
kehittämisrakenteen kautta. (TKIO)
• Virtuaalisen alustan pilotointi ja kehittäminen syksyyn mennessä vastaamaan
tarvittavia/konsultaatiokäytänteitä
• Verkostossa toimiva ydinyksikkö/backbone-organisaation aihio olemassa
syksyllä
• Työpajat 12.4, 10.6. ja syyskuussa 2021 vievät kaikkia tehtäväkokonaisuuksia
eteenpäin-työskentelyssä käytetään Orchidea -työkalua yhteistyössä
innovaatiokehittämisen kanssa

Kiitos!
www.popsote.fi

