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Lapin sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien neuvottelut 2013

Aika
Paikka
Läsnä

6.5.2013 klo 13:30-16:20
Sodankylän kunnantalo
Pekka Tuomivaara, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jyrki Siirtola, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen
Tuula Annala, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen
Milja Mettiäinen, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen
Paula Lintunen, johtavahoitaja
Reetta Moilanen, johtavalääkäri
Essi Poikela, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Harri Tiuraniemi, sosiaalijohtaja
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja
Elisa Kusmin, talousjohtaja
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Pekka Tuomivaara avasi kokouksen. Mikko Häikiö laatii muistion.

2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Sodankylän lääkäritilanne on tällä hetkellä huono. Tulevaisuuden uhkakuvana on se, että Sodankylän
terveyskeskuksessa toimii vain 1-2 lääkäriä. Mikäli edellä mainittuun tilanteeseen päädytään erilaisista
toimenpiteistä huolimatta, on Sodankylä jatkossa täysin sairaanhoitopiirin avun varassa. Tehtyjen päivystarvekartoitusten perusteella lääkäripäivystystarpeen vaje on loppuvuoden osalta noin 1 400 tuntia.
Päivystysaikaisen lääkärivajeen paikkaamiseksi kunta käy neuvotteluja mm. ASLAK:in tukiyhdistyksen
ja muutaman muun yksityisen yrityksen kanssa. Mikäli neuvotteluista huolimatta asiaan ei löydetä ratkaisua, esittääkin Sodankylä päivystyksen siirtämistä Lapin keskussairaalaan. Tässä tapauksessa toiveena onkin, että kuntalaisia voitaisiin ohjeistaa mahdollisimman nopeasti, miten toimitaan päivystysaikana ja missä tapauksissa lähdetään hakemaan hoitoa Lapin keskussairaalasta.
Kunnan akuutti lääkäripula on heijastumassa myös muihinkin perusterveydenhuollon toimintoihin kuin
päivystys- ja vastaanottotilanteisiin. Lääkäripula on johtanut kokeneiden hoitotyöntekijöiden pitkäaikaisiin poissaoloihin ja irtisanomisiin. Tilannetta on voitu paikata osin sijaisilla, mutta kokeneiden hoitajien
poissaolo vaikuttaa jatkossa eittämättä leikkauskelpoisuusarviointien tekemiseen ja/tai tekemättäjättämiseen, hoitajapoliklinikoiden vähentämiseen, työpahoinvoinnin lisäätymisenä jne.
Lisäksi kunta toivoo, että tässä neuvottelussa annetaan tietoa 1) Aslakin tilanteesta ja mahdollisesta
yhteistyöstä ja 2) NordLabin toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

3. Ajankohtaista sairaanhoidosta
Eva Salomaa esitteli ajankohtaisia asioita sairaanhoidosta. Käsittelyssä oli mm. ensihoidon palvelutasopäätös, ensihoidon kustannukset, psykiatrian kehittämistoiminnan pilotointi Tunturi-Lapissa, terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja ajankohtaisia asioita. Salomaan esitys liitteenä.
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Keskusteltiin ensihoidon järjestämisestä ja kustannuksista. Käytiin läpi ensihoidon kustannusten jakoperiaatteita, joista vahvimpina vaihtoehtoina ovat nousseet esille kaksi mallia ylitse muiden:1) kapitaatioperusteinen tai 2) puoleksi kapitaatio- ja puoleksi käyttöön perustuva kustannusten jakomalli. Lausuntopyyntö ensihoidon kustannusten jaosta lähtee kuntiin lausuntopyynnölle kevään aikana.
Lisäksi keskusteltiin mm. aluelaboratoriotoiminnan jatkosta ja sen leviämisestä kuntiin. Muutamalla
kunnalla on ollut kiinnostusta hankkia laboratoriopalvelut NordLabilta.
Eva Salomaa vastasi myös helikopteritoimintaan liittyviin kysymyksiin. Lapin sairaanhoitopiirin alueella
toimii tällä hetkellä yksi lääkintähelikopteri, jonka toiminnasta vastaa FinnHems. FinnHEMS:n toiminnasta Lapin sairaanhoitopiirille koituvia kustannuksia on 8 hoitajan palkkakulut (4sh + 4lh). Helikopterilla (FinHEMS)138 potilasta on kuljetettu sairaalaan ja tehtäviä 413. Lapin sairaanhoitopiiri ei jatkossakaan tule käyttämään Aslakia lääkinnällisistä hoitoa vaativissa tehtävissä, sillä Aslak ei täytä kaikkia
lääkinnälliseen hoitoon vaadittavia normeja.

4. Sairaanhoitopiirin talous
Elisa Kusmin esitteli sairaanhoitopiirin taloutta. Kusminin esitys liitteenä.

5. Lapin keskussairaalan tulevaisuus ja investoinnit
Jari Jokela esitteli Lapin keskussairaalan tulevaisuutta ja tulevia investointeja. Jokelan esitys liitteenä.
Keskusteltiin mm. tulevan SOTE -uudistuksen vaikutuksista rakennus- ja investointisuunnitelmiin. Rakennus- ja investointisuunnitelmien osalta on päädytty siihen käsitykseen, että Lapissa tulee jatkossakin olemaan päivystävä keskussairaala, jota on kehitettävä ja joka pystyy palvelumaan lappilaisia.

6. Muut asiat
Ei muita esille nousseita asioita.

7. Loppukeskustelu ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:20.
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