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Ratamo hyvinvointipalvelut
Uudistuva palvelurakenne – terveyspalveluista
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
Sosiaali- ja terveyshuolto sekä
erikoissairaanhoito toimivat saumattomasti
asiakkaan tarpeen mukaan
Yhden luukun periaate – sujuva hoitopolku

Ratamo-keskus
Koko kaupungin elinvoimaisuuden avaintekijä ensiluokkaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Keskeisin kehittämishanke Kouvolassa

Tukee valtakunnallisia sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittämistavoitteita
Tukee kaupunkistrategiaa – palveleva Kouvola
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Missä mennään

Vopa - Vuorovaikutteinen palveluohjaus
INR
Palvelutori
Perheneuvolan vuorovaikutteinen palvelukanava
Kotihoidon ja hyvinvointipalveluiden mobiiliteknologia
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Palvelutori
«uses»

Palvelutietojen
etsintä hakusanalla

«uses»

kuntalaiset
Asiakas

palveluntuottajat
(kunnan omat + yksityiset)
• tietojen päivitys
• seurantatietojen
toimitus

5/30/2013

• tiedot palveluista
• tuki palvelun valintaan

Palvelutietojen
selaaminen

palvelun tilaaja
(Kouvola)

Palvelutori
toiminnan
seuranta
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Case Salli Kouvolalainen
Salli on miehensä ja kissansa kanssa asuva 80-vuotias rouva. Salli on
dementoituneen miehensä omaishoitaja.
Salli asuu kolmikerroksisessa kerrostalossa missä ei ole hissiä. Lapset (poika ja tytär)
asuvat kaukana ja ehtivät harvoin äitiään katsomaan.

Salli ei ole ollut aiemmin tukipalvelujen piirissä, vaikka terveydenhuollon palveluita
onkin käyttänyt.
Sallilla on insuliinihoitoinen diabetes ja ylipainoa. Sallilla on MRSA.
•

Kesken kevätsiivouksen Salli putosi porrastikkailta mutta onneksi kännykkä oli
lähellä ja Salli pystyi soittamaan hätäkeskukseen – liikkumaan Salli ei päässyt.
Sallilla oli lapsenlapsi hoidossa vanhempien ollessa ulkomaan matkalla.

•

Ensihoito tuli paikalle ja Salli kuljetettiin Ratamoon. Ensiavussa Salli otettiin
vastaan ja häneltä kyseltiin taustatietoja. Tutkimuksissa selvisi, että Sallilla on
lonkkamurtuma.

•

Kesken hoitojakson Salli saa akuutin sydäninfarktin ja hänen muistinsa
heikkenee. Omaiset ovat harvoin yhteyksissä puhelimella. Sallille tehdään
pallolaajennus Ratamon ulkopuolella.

•

Sairaalahoitojakson jälkeen Salli kuitenkin pystytään kotiuttamaan
kuntoutuksen vuodeosastolta kotihoidon palveluiden turvin. Sallin miestä ei
voitu vielä kotiuttaa.

Miten palvelu toimii Sallin
kannalta optimaalisesti?
Mikä on tärkeää Sallille?
Miten palvelu toimii
omaisten kannalta
optimaalisesti? Mikä on
tärkeää omaisille?
Millaiset ratkaisut
tukevat hoitoon
osallistuvan
henkilöstön työtä?
Miten palvelu
tuotetaan
tehokkaasti?

Jotta Salli ei jäisi sänkyyn
•
•
•
•
•

Avohoitopainotteisuus
Kuntouttaminen
Toimintaa tukevat tilat
Omaiset resurssina
100 % digitaalinen tieto

Salli Kouvolalaisen palvelupolku
Salli soittaa hätäkeskukseen ja kertoo
tilanteen. Hätäkeskus tilaa ambulanssin
Sallin luo.

Salli ja omaiset voivat aina pyytää tukea
asiakasvastuuhenkilöltä.

Salli ja Sallin ilmoittamat omaiset saavat automaattisen
muistutuksen kontrolleista. Kuntoutusta tuetaan
digitaalisilla palveluilla.
Nimetty hoitotiimi pyritään pitämään samana
kuin oli sairaalajakson aikana.

Ensihoito aloittaa Sallin
digitaalisten potilastietojen
täyttämisen reaaliajassa.
Koko hoitojakson ajan
Sallin omaiset saavat
proaktiivisesti tietoa Sallin
tilasta ja hoidosta.
Sallii kokee olonsa Ratamossa
turvalliseksi ja hänen
yksityisyyttä hoidon aikana
kunnioitetaan ja Ratamon
tilat soveltuvat hoitoon.

Sallin kotiutus suunnitellaan yhdessä
Sallin, omaisten ja hoitohenkilöstön
kanssa. Suunnitelma on kaikkien
osapuolien saatavilla ja
täydennettävissä sekä
kommentoitavissa digitaalisena.
Asiakasvastuuhenkilö vastaa
suunnittelun etenemisestä.

Ratamo käyttää reaaliajassa
ensihoidon digitaalisia
potilastietoja.

Sallilla on hoitosuunnitelman mukainen
nimetty hoitotiimi. Hoidossa hyödynnetään
Ratamon laajaa asiantuntijahenkilöstöä
tilanteeseen soveltuvin osin.

Kaikessa hoidossa huomioidaan
aktiivinen kuntoutuminen.

Digitaalinen potilas- ja hoitotieto rikastuu
ja siirtyy automaattisesti koko hoidon ajan
koko hoitotiimille.

Sallille nimetään automaattisesti
asiakasvastuuhenkilö, joka tulee auttamaan Sallia ja
omaisia koko hoitojakson ajan.

Automaattinen toiminnanohjaus varaa
tehokkaasti hoidon aikana vaadittavia tila, instrumentti-, apuväline- ja
henkilöresursseja.

Kaikilla hoitoon osallistuvilla on
digitaalinen hoito-ohje aina
saatavilla.

Miten Ratamo mahdollistaa tavoitteiden mukaisen palvelun Sallille?
HYÖDYT ASIAKKAALLE
• Parantunut hoidon/asioinnin laatu ja
potilas/asiakasturvallisuus
• Asiakasvirtojen sujuva, saumaton
liikkuminen

HYÖDYT TOIMINNALLE
• Tavara- ja tietovirtojen sujuva ja
saumaton liikkuminen
• Päällekkäisten toimintojen
vähentyminen

HYÖDYT HENKILÖSTÖLLE JA
JOHTAMISELLE
• Osaava henkilöstö
• Haluttu työnantaja
• Joustavuus resurssien suhteen

HYÖDYT TALOUDELLE JA
TUOTTAVUUDELLE
• Resurssien tehokas käyttö
• Tehokas ICT:n hyödyntäminen

MITTAREITA:
• Asiakas/potilastyytyväisyys
• Läpimenoaika
• Jonotusaika
• Hoitotakuun toteutuminen

MITTAREITA:
• Läpimenoaika
• Hoitotakuun toteutuminen
• Ensi- ja kontrollikäyntien osuus

MITTAREITA:
• Virkojen ja toimien täyttöaste
• Resurssien käyttöaste

MITTAREITA:
• Resurssien käyttöaste
• Vähemmän tilakustannuksia suhteessa
suoritteisiin

”Olipas mukavaa
henkilökuntaa.
Niin sujuvaakin
kaikki.”

MAHDOLLISTAJAT
Monipuolinen
asiantuntijaverkosto
Ratamossa parantaa
palvelua
Nimetty hoitotiimi
koko hoitojakson
ajan parantaa
asiakaskokemusta
Asiakkaan ja omaisen
ennakoivat ja
ymmärrettävät digitaaliset
palvelut tehostavat
yhteistyötä, hoitoa ja
kuntoutusta.

Eheä ja reaaliaikainen
asiakas- ja potilastieto
tehostaa hoitotyötä ja
lisää
potilasturvallisuutta
Tehokas
prosessiohjaus

Asiakasvastuuhenkilö koko
hoitojakson ajan asiakkaan
ja omaisten tukena.
Tehostaa Ratamon
hoitotiimin toimintaa.

Edistyksellinen
Ratamo on haluttu
työnantaja

OSAAVA JA SITOUTUNUT HOITOTIIMI

DIGITAALISET JA RATAMO-KESKUKSEN LISÄPALVELUT

Maanlaajuinen
osaamisverkosto
käytettävissä
tehokkaasti pääte- ja
teknologiaratkaisuilla

Ratamo-keskuksen
lisäpalvelut parantavat
hoitojakson aikaista
asiakaskokemusta

Hoitotyötä ja
asiakaspalvelua tukevat
pääte- ja
teknologiaratkaisut

100% DIGITAALINEN, REAALIAIKAINEN JA VIRHEETÖN DATA

AUTOMAATTINEN TOIMINNANOHJAUS

RATAMO-KESKUS

Tehokas
kapasiteetin
hallinta

Digitaalinen palveluarkkitehtuuri
DIGITAALISET ITSEPALVELUT
Asiakas Ratamossa tai kotona ja
hänen omaisensa voivat seurata
hoitoa ja osallistua suunnitteluun
digitaalisessa palvelussa.
Ratamossa asiakas voi lisäksi
Ratamo-päätteellä käyttää mm.
3.osapuolen digitaalisia palveluja.

Aktivointi
Tukeminen
Ohjaaminen

VIRHEETÖN JA DIGITAALINEN TIETO
Kaikki potilaaseen ja hoitoon liittyvät tiedot
kirjataan 100% digitaalisesti hyödyntäen
mm. langattoman sairaalan, monipuolisten
päätelaitteiden ja puheentunnistuksen
muotoja.

OMAINEN

ASIAKAS

3- osapuolen
digitaaliset
palvelut

DIGITAALISET ITSEPALVELUT
Muistutukset
Suunnitelmat
Raportit

Tunnistus ja
profilointi

Interaktiiviset palvelut

Itsehoito

Seuranta

Suunnittelu

Laskutus

Keskustelu, ohjaus, konsultaatio

POTILASTIETO
Asiakas

Hoito

Puheentunnistus
Potilaspäätteet
Kannettavat päätteet
Valvonta

Omainen

TOIMINNAN OHJAUS
Resurssien
hallinta

Tehtävät, varaukset, ohjeet, seuranta

Automat.
prosessit

Raportointi
HENKILÖSTÖ

Taloushallinto

Varaukset, huollot

AUTOMAATTINEN TOIMINNANOHJAUS
Potilastietojen ja hoitosuunnitelman
perusteella, automaattinen toiminnanohjaus
ohjaa Ratamon resursseja ja viestintää ilman
manuaalityötä tai viestiketjujen viivästyksiä
tai katkeamisia.

Tilaukset

RESURSSIT

Raportointi, seuranta, suunnittelu
JOHTO
SIDOSRYHMÄT

• Asiointialustojen tulee pystyä tarjoamaan
asiointipalveluja sekä itsenäisesti että yhteisesti, joten
molempiin alustoihin tarvitaan tietyt sähköisen
asioinnin mah-dollistavat tukikomponentteja. Lisäksi
molemmat asiointialustat käyttävät myös ulkoisia
tukikomponentteja ja kansallisia tietovarantoja.
Kartoittamalla molempi-en alustojen palvelut ja
tukikomponentit, pyritään tekemään ehdotus nykyisten
komponenttien roolijaoksi sekä löytämään nykyisten
komponenttien lisäksi

