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Julkisessa terveydenhuollosea on aikaisempina vuosi- 
na 1isaSntyvSän kysyntaan vastattu resuraeia kasvat- 
tavin menetelmin. Valtionosuusuudietuksen jYlkeen 
uusina menetelmin3 ovat olleet käytössY mm. tuot- 
teistaminen. Lahitulevaieuudessa on tiedosea, etta 
julkishallinnan menoja tullaan edelleen leikkaamaan, 
tamg koskee myöskin sosiaali- ja terveydenhuollon 
sektoria. 

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissa toiminnan 
sopeuttamiseen pyritaan yhteisellä sopimuksella, 
joka sieY1taa rakenteellieina muutokeina eiirtymiien 
ns. kahden eairaalan malliin. Lisäksi sairaalan ja 
alueen terveyekeekusten välille luodaan verkoetojar- 
jeetelm3. Molemmat ratkaisut edellyttavSt hoitotoi- 
minnan uudistamista potilaskeskeisasti, toiminnan 
ydinprosessien uudiatarnista. Prosessien monimutkai- 
suuden syitä ovat olleet voimakas tuottavien yksi- 
köiden miarän kasvu seka siihen liittyvien dokumen- 
toitujen tietojen merkittava lisääntyminen. Näiden 
hallittavuus on sitonut entieta enemmin henkilösti5S 
vareinaieen ydinprosessin hoitamieen ohi. 

Jotta alueellamme euunniteltu verkostoituminen on- 
nistuisi, edellyttla ee toimenpiteena sairaanhoito- 
piirin eisaisten toimintaproeeesien, sairaanhoito- 
piirin ja alueen terveyskeskusten yhteisten toimin- 
taprosessien eeka terveyskeskusten omien toiminta- 
prosessien uudistamieta. Uudistuminen on edellytyk- 
sen3, jotta alueellisen verkoston mahdollisuudet 
tayeimaaraiseeti voidaan ottaa käyttöön. Verkoston 
ensisijaisena lahtötavoitteena on mahdollistaa elek- 
torinen lahete, siihen liittyvä ajanvaraus, sairaus- 
kertomus- ja palautejYrjestelma. 

Ensi vaiheessa hoitoprosessin uudistamista kaynnis- 
tetaan lahete-ajanvaraus-hoitopalauteproaessi. Se 
edellyttää sairaanhoitopiirissä toiminnan t ä m h  
hetkista kuvausta, ongelmien kartoitusta seka kor- 
jausehdotuksien laatimista. (Luennon yhteydessä 
LYHKI-potilaan kulusta esirnerkinomaieena) 

Samanaikaisesti tehdään kuvausta terveyskeskusten 
ajanvaraustoiminnasta, siihen liittyneesta sis&iees- 
ta toiminnasta, 1Yhete- ja palautetoiminnasta. 



Lahete-ajanvaraueprosessiin liittyneen3 on tavoit- 
teena se, että terveyekeskusl&Skari pystyy mahdolli- 
simman pitkëlle tulemaan erikoissairaanhoidon jar- 
jestelmien sisälle. Tämän hy8tynä on potilaan nopeu- 
tunut suunnitellusti rakennettu pääsy erikoiseai- 
raanhoitoon, joka mahdollistaa odotusaikojen lyhene- 
misen, potilaan tiedonsaannin paranemisen hoitoon 
pY3systa. Toiminta edellyttla tutkimushoitokokonai- 
suuksien luomieta, jotka nopeuttavat kokonaieproses- 
seja, hoitoketjun rationalieointia eeká resurssien 
oikeaa käyttöä. Proeeeeiuudietue edellyttPa erikoia- 
sairaanhoidon sisällä toimivia yhteensopivia atk- 
jarjestelmia, samoin terveyekeskusten siealla toimi- 
via j~rjestelmia seka näiden rajapintojen yhteenso- 
vittamiata. 




