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Kehittämistyön lähtökohdat ja tavoitteet:
Sosiaali- ja terveysministeriön päivystysasetus edellyttää, että päivystyksellisten mielenterveys- ja
päihdepalveluiden tarjonta tulee keskittää somaattisen päivystyksen yhteyteen. Visalan sairaalassa
päivystyksellisten psykiatristen potilaiden vastaanottotoiminta loppuu 1.1.2015 uuden
päivystysasetuksen mukaisesti.  Yhteispäivystyksen päivystyspotilaiden mielenterveysongelmien
hoitamiseen ei ole riittävästi osaamista nykyisillä toimintatavoilla. Erityisesti huumaavia aineita
käyttävät, psykoottiset tai itsemurhaa yrittäneet potilaat tarvitsevat entistä enemmän päivystyksen
palveluita. Päivystykseen ohjautuu muun muassa psykiatrian puutteellisen päiväaikaisen toiminnan
vuoksi potilaita, jotka eivät ole päivystyksen keinoin riittävästi autettavissa. Kehittämishankkeen
tavoitteena on kehittää psykiatrisen päivystyshoidon osaamista Oulaskankaan sairaalan
yhteispäivystyksessä aloittamalla siellä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotoiminta.

Tarkoitus:
Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on kehittää päivystyspotilaiden psykiatrisen hoidontarpeen
arviointia ja hoitoketjujen toimivuutta. Lisäksi tarkoituksena on lisätä somaattisten
päivystyspotilaiden psyykkistä tukea ja parantaa psykiatristen palvelujen saatavuutta alueen
asiakkaille.

Toteutus:
Psykiatrisen sairaanhoitajan toimintamallin kehittämistä varten perustettiin Oulaskankaan ja Visalan
sairaalan yhteiset ohjaus- ja työryhmät toukokuussa 2014. Työryhmä perehtyi vastaavaan toimintaan
Lahdessa sekä selvitti toimintamallia Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäivystyksessä.
Tehtäväkuvan osaamistarpeet määriteltiin, tehtävät aukikuvattiin, vastuunjaosta sovittiin ja
tukijärjestelmät sekä perehdytysohjelma suunniteltiin syksyn aikana. Psykiatrisen sairaanhoitajan
vastaanottotoiminnan pilotointi aloitetaan tammikuussa 2015 henkilöstön valintojen jälkeen.
Toimintamalli vakiinnutetaan osaksi yhteispäivystyksen toimintaa.

Arviointi:
Pilotointiajalle 1.2.2015-31.12.2015 perustetaan työryhmä psykiatrisen sairaanhoitajien tueksi.
Toimintaa arvioidaan kolmen kuukauden välein osallistujia haastattelemalla työryhmän toimesta.
Asiakaskysely ja kysely yhteispäivystyksen henkilökunnalle järjestetään syksyllä 2015.


