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Lapin sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien neuvottelut 2013

Aika
Paikka
Läsnä

25.4.2013 klo 9:00-11:10
Pellon koulukeskus, Helmi-Kabinetti
Risto Kuusijärvi, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Tapani Risku, johtavalääkäri
Johanna Korteniemi, osastopäällikkö, sosiaalijohtaja
Sami Baas, vt. kunnanjohtaja
Tuula Leinonen, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen
Anna-Liisa Pasma, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen
Simo Keränen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja
Elisa Kusmin, talousjohtaja
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Risto Kuusijärvi avasi kokouksen. Mikko Häikiö laatii muistion.

2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Pellon kuntaa huolettaa erikoissairaanhoidon jatkuva kustannusten nousu ja kuntalaskutuksen epäselvyydet. Tämän hetkisen tiedon mukaan Pellon kunnan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat
nousemassa yli 500 000 euroa.
Hoitopalautteet kunnan ja erikoissairaanhoidon välillä eivät toimi vieläkään. Ongelmat keskittyvät lähinnä KNK, psykiatrian ja kirurgian klinikoiden hoitopalautteisiin. Asialle toivotaan pikaista ratkaisua.
Tulevaisuudessa toivotaan, että sairaanhoitopiiri kehittäisi ajanvarauksien kokonaisvaltaista koordinointia, mikä osaltaan vähentäisi kuntalaisten matkustustarvetta Rovaniemelle. Lisäksi toivotaan, että kotiuttamiskriteereitä ja muutenkin hoitoprosesseja kehitettäisiin kokonaisvaltaisemmiksi perusterveydenhuollon toimijat huomioiden.
Muuten yhteistyö Pellon kunnan ja sairaanhoitopiirin osalta toimii hyvin.

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.
Soili Vesterinen kertoi ajankohtaistietoa Lapin keskussairaalan hoitohenkilöstötilanteesta. Tulevan kesän osalta vuodeosastoilla on ollut hieman vaikeuksia hoitajien rekrytoinnin kanssa, mutta muuten hoitajatilanne näyttää hyvältä. Hallintoylihoitaja ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu ovat keskustelleet
röntgenhoitaja- ja bioanalyytikkokoulutuksen kilpailuttamisesta. Molempien organisaatioiden tavoitteeLapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
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na on saada edellä mainitut koulutusalojen koulutus järjestymään tulevaisuudessa Rovaniemelle. Lisäksi Vesterinen kertoi, että potilasasiamies on vaihtumassa lähiaikoina, sillä uuden viranhaltijan rekrytointiprosessi on vielä kesken.
Lisäksi keskusteltiin tarkemmin ensihoidon järjestämisestä, ensihoidon kustannuksista ja kustannusten jakoperiaatteista. Kustannusten jakoperiaatteista vahvimmiksi vaihtoehdoiksi ovat nousemassa
puhtaasti kapitaatioperusteinen tai osin kapitaatio- ja osin palveluiden käyttöön perustuva malli. Lausuntopyyntö ensihoidon kustannusten jaosta lähtee kuntiin lausuntopyynnölle kevään aikana.

4. Sairaanhoitopiirin talous
Elisa Kusmin esitteli sairaanhoitopiirin taloutta. Kusminin esitys liitteenä.
Keskusteltiin mm. henkilöstömäärästä ja ulkokuntalaisten laskutuksesta.

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 11:10.
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