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TOIMINNAN PERIAATTEITA

• Yhden päivän aikana toteutettavaa
hoitoa, jolle rajataan etukäteisvarauksen
perusteella tietty aika ja muut resurssit

• Potilaslähtöinen hoito
• Hoitajavetoinen yksikkö
• Hoitoprosessit ohjaavat toimintaa



HOIDON VASTUU POLIKLINIKOILLA

ANGIOGRAFIA
ANGIOPLASTIA
EFYS
TAHDISTIN
SYDÄN BIOPSIA
KARDIOVERSIO

MAKSABIOPSIA

KOLONOSKOPIA
(ANESTESIA)

GASTROSKOPIA
(ANESTESIA)

BIOLOGISET
LÄÄKKEET I.V.

BRONKOSKOPIA
PLEURAPUNKTIO
RASITUSKOKEET
I.V LÄÄKKEET

DSA-
ANGIOGRAFIA

I.V LÄÄKKEET

MAKSABIOPSIA

PLEURAPUNKTIO

VERI – JA
TROMBOSYYTTI
TIPUTUKSET

MUNUAISPIOBSIA
I.V LÄÄKKEET

KARDIOLOGIA VATSAKESKUS SISÄTAUDIT NEUROLOGIA

IHO

I.V LÄÄKKEET

SYÖPÄTAUDIT
JA

HEMATOLOGIA

MUNUAISOSASTO

MEDISIINISEN PÄIVÄSAIRAALAN POTILASPROSESSEISTA VASTAAVAT POLIKLIINISET HOITOYKSIKÖT

HOIDON TOTEUTUS
PÄIVÄSAIRAALAN HOITOHENKILÖKUNTA, EI LÄÄKÄRIN TYÖPANOSTA

MEDISIINISEN PÄIVÄSAIRAALAN POLKLIINISET
YHTEISTYÖTAHOT
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7000 potilasta vuodessa, 30 potilasta päivässä
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Henkilöstö ja työkierto
• Oh Anna-Kaisa Katiska-Riihiaho
• Vastuulääkäri toimii os.35 lääkäri Kari Kaikkonen
• Päiväsairaalassa työskentelee 16 sairaanhoitajaa

ja yksi perushoitaja/sihteeri
• Hoitohenkilöstö tulee eri erikoisaloilta
• Työkierron kesto on 2-3 vuotta
• Henkilökunta vaihtuu porrastetusti
• Päiväsairaalassa on 5 vakinaista sairaanhoitajaa
• Vastuufarmaseutti työskentelee päiväsairaalassa

ti ja to Klo.09-10.00



Päiväsairaalan hoitajan
osaamisvahvuudet

• Selkeät hoitoprosessit toiminnan edellytyksenä

– Itsenäinen hoidonarvio, päätöksenteko ja potilaan
kotiutus

– Tiimi- ja parityöskentely kokonaisvaltaisen
osaamisen varmistamiseksi

– Kollegiaalisuus
– Vastuunotto kaikkien erikoisalojen potilaista



Laatua potilaalle

• Asiakaslähtöisyys ja potilaan kohtaaminen

• Hyvin ohjeistettu ja ketjutettu toiminta

• Potilasturvallisuus

• Nopea hoitoon pääsy

• Nopea hoidon aloitus

• Potilaan vaikutusmahdollisuudet lisääntyneet

• Osallistuva asiakas –hanke
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Potilaspalautteita

– Henkilökunta oli asiantuntevaa ja kertoi hyvin ja tarkasti koko ajan
mitä tehdään ja miksi. Osastolla olo tuntui turvalliselta ja tunsin
olevani ”hyvissä käsissä” koko ajan.

– Avarat tilat ja muuten mukava ja valoisa. Siivoojilla ainakin hyvä
siivota.

– Kaikki oli myönteistä. Kaikki oli hyvin juuri nyt ja onnellinen olo.

– Ennen tai viimeistään jälkeen toimenpiteen lääkärin ja potilaan
väliseen kommunikointiin järjestettävä aikaa. Potilas ei pysty
leikkauspöydältä (rauhoittavaa annettu) tarpeeksi vakuuttavasti
kommunikoimaan.
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Uuden toimintamallin haasteet

• Hoitoprosessit ja niiden jatkuva arviointi yhteistyötahojen kanssa
• Perehdytys (kaikki erikoisalat)
• Jatkuva osaamisen kehittäminen (kaikki erikoisalat, uudet

potilasryhmät, lääkehoito-osaaminen)
• Potilaan ja lääkärin kohtaaminen
• Potilasmäärien kasvu
• Päiväsairaalaan soveltuvia potilaita löytyy koko ajan lisää eri

erikoisaloilta, haasteena tilojen ja toiminta-ajan riittävyys
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Näyttöä toiminnasta

• Anu Mursula 2014: Tietojärjestelmät ja tietovirrat
erikoissairaanhoidon toiminnanohjauksessa sekä potilasprosessien
tehostamisessa. Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta.
Diplomityö.

• Sonja Petäjäjärvi 2016: Erikoissairaanhoidon tuottavuuden mittaus
- tapaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Pro
gradu, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu.

• Johanna Korva 2017: Osallistuva asiakas medisiinisessä
päiväsairaalassa. YAMK-työ

• Senja Salmela 2015: Asiakaslähtöisyyden toteutuminen OYS:n
medisiinisessä päiväsairaalassa. Lapin ammattikorkeakoulu. YAMK-
työ.

• Satu Mikkonen 2018: Asiakkaan osallisuuden mittarin kehittäminen:
mittarin pilotointi ja esitestaus Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirissä. Oulun yliopisto. Pro gradu.
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Päiväsairaala ja poliklinikat tulevaisuuden
sairaalan 2020 suunnittelussa

• Päiväsairaala 2018 – 2020
• Medisiinisellä tulosalueella on meneillään kokeilu, jossa kehitetään

päiväsairaalan toimintamallia ja valmistaudutaan kaikkia
erikoisaloja palvelevan päiväsairaalan avaamiseen

• Poliklinikoita pyritään yhdistämään suurimmiksi kokonaisuuksiksi
• Avohoidon kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia toimintamallien

ja työnjaon uudistamiseen sekä teknologian hyödyntämiseen

• TULSA 2030: tuleeko useita päiväsairaalayksiköitä vai yksi iso
kokonaisuus, osaamiskeskukset -> eri erikoisalojen hajauttaminen

Lähde: Tulevaisuuden sairaala OYS 2020
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VISIO 2040?
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