Palliatiivisen ja saattohoidon
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Leena Surakka, Siun sote

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon
kolmiportainen malli
Palliatiivisen hoidon palveluketjut

Perustaso
C
Vaativa erityistaso

Yhteistyö alueellisen
palliatiivisen hoidon
palveluketjun kanssa

• Tunnistetaan lähestyvä kuolema
• Tehdään elämän loppuvaiheen ennakoiva
B
hoitosuunnitelma
Erityistaso
• Palliatiivisen hoidon toteutus hoitosuunnitelman
mukaisesti silloin, kun
– potilaan oirekuva on vakaa A
Paikalliset saattohoitoyksiköt
– hoidon ja tuen tarve on ennakoitavissa
Perustaso
Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt joissa
hoidetaan kuolevia potilaita:
Kotihoito, vanhainkodit, tehostettu palveluasuminen, ensihoito,
sairaaloiden vuodeosastot

Perusopetuksen antamat valmiudet + jatkuvaa täydennyskoulutusta

A-tason saattohoitoyksiköt
• Perustason vaatimukset +
• Palliatiivista ja saattohoitoa on kehitetty
C
osana yksikön perustehtävää:
Vaativa erityistaso
– Nimetty vastuuhenkilöt (lääkäri ja sh)
– Saattohoitotyö huomioitu henkilöstön
mitoituksessa ja
B
täydennyskoulutussuunnitelmassa
Erityistaso
– Kirjallinen toimintamalli mm. Palliatiivinen

Yksikkö on kiinteä
osa alueellista
palliatiivisen hoidon
palveluketjua,
tarjoaa lähipalvelua.

konsultaatiotiimi tai Kotisairaala

A
Paikalliset saattohoitoyksiköt:
Terveyskeskussairaaloiden ja erikoissairaanhoidon
vuodeosastot, voivat toimia Kotisairaalan tukiosastona

C
Vaativa
erityistaso

Palliatiivinen poliklinikka
Palliatiivinen kons.tiimi
Saattohoito-osasto tai -koti
YliopistosairaanPalliatiivinen vuodeosasto
hoitopiirien
Kotisairaala
palliatiiviset keskukset
Palliatiivinen päiväsairaala
Psykosos. tuen palvelut
Pall.erikoislääkärin
Erityistaso B
Sairaanhoitopiirien palliatiiviset 24/7 päivystys

Erityistaso

keskukset sekä alueelliset
palliatiivisen hoidon ja
saattohoidon yksiköt

A
Paikalliset
saattohoito
onsaattohoitoyksiköt
yksikön pääasiallinen

• Palliatiivinen ja
tehtävä
• Erikoiskoulutettu henkilökunta (lääkärit ja sairaanhoitajat)
• Moniammatillinen tiimi: Fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä,
psykososiaalisen tuen ammattilaiset; henkisen ja hengellisen tuen
ammattilaiset, kivunhoidon Perustaso
ammattilaiset, erityistyöntekijät
• Koulutetut vapaaehtoistyöntekijät
• Jatkuva täydennyskoulutus (henkilökohtainen koulutussuunnitelma)

Palliatiivinen poliklinikka,
konsultaatiotiimi ja
päiväsairaala

C
Vaativa
erityistaso
Yliopistosairaanhoitopiirien palliatiiviset
keskukset

B
Erityistaso

Sairaanhoitopiirien palliatiiviset
keskukset sekä alueelliset palliatiivisen
hoidon ja saattohoidon yksiköt

• Palliatiivinen poliklinikka on palliatiiviseen hoitoon erikoistunut
lähetepoliklinikka (avopalvelut)
• Palliatiivisen hoidon konsultaatiotiimi tarjoaa konsultaatioita
sairaalan osastoilla (perus- ja A-taso) hoidettaville palliatiivista
hoitoa tarvitseville potilaille
– Konsultaatiotiimi/250 vuodepaikkaa

• Päiväsairaala tukee potilaan kotona selviytymistä tarjoamalla
palvelua yhtenä tai useampana päivänä viikossa

Palliatiivinen kotisairaala vie
sairaalapalvelut kotiin
• Vastuualue > 30 000 – 50 000 asukasta
• Henkilöstömitoitus vähintään
– 2 lääkäriä/100 000 asukasta
– 13 – 16 sairaanhoitajaa/100 000 asukasta

C
Vaativa
erityistaso
Yliopistosairaanhoitopiirien palliatiiviset
keskukset

B
Erityistaso
Sairaanhoitopiirien palliatiiviset
keskukset sekä alueelliset palliatiivisen
hoidon ja saattohoidon yksiköt

• Erityistason palliatiivinen ja
saattohoito

• Palliat. hoitoon erikoist. sh
kotikäyntivalmiudessa 24/7
• Palliat. erikoislääkäri osallistuu
päivittäistoimintaan, valmius
kotikäynteihin virka-aikana
•
• Psykosos. tuen, henkisen ja
hengellisen tuen ammattilaisilla
valmius kotikäynteihin virka-aikana

– Potilaan kotona tai muussa
asuinpaikassa
– Konsultaatiotuki terv.huollon
perus- ja A-tason yksiköihin

Tukiosastona erityistason
palliatiivinen tai saattohoitoosasto, -koti tai A-tason
saattohoitoyksikkö

Palliatiivinen tai
saatto-osasto/koti
• Toiminta on keskittynyt palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon:
– Erityistason palliatiivinen ja saattohoito (vaativa kivunhoito, psykiatrinen
kriisituki, henkinen ja hengellisen tuki), myös Kotisairaalan tukiosasto
– Valmiudet tehdä potilaan oireiden syyn selvittämiseen ja lievittämiseen
tähtääviä tutkimuksia ja toimenpiteitä
– Viihtyisä ja läheisten läsnäolon huomioiva hoitoympäristö

• Vähintään 8 paikkaa (10 paikkaa/100 00 as)
• Henkilökunta:
– 1.2 sh ja 0.15 lääkäriä/vuodepaikka (EAPC)
– Pall. erikoislääkäri virka-aikana osastolla ja
konsultoitavissa 24/7
– Pall. asiantuntijash kaikissa vuoroissa

C
Vaativa
erityistaso

Yliopistosairaanhoitopiirien palliatiiviset
keskukset

B
Erityistaso
Sairaanhoitopiirien palliatiiviset
keskukset sekä alueelliset palliatiivisen
hoidon ja saattohoidon yksiköt

Sairaanhoitopiirin palliatiivisten keskusten
tehtävänä on shp:n
B
palveluketjujen
Erityistaso
Sairaanhoitopiirien
rakentaminen
palliatiiviset keskukset
ja koordinointi
• Erityistason palliatiiviset palvelut maakunnan asukkaille,
keskussairaalan palliatiivisten potilaiden hoito
• Ympärivuorokautinen konsultaatiotuki ja päivystyspalvelut
• Shp:n palveluketjujen suunnittelu ja yhteensovittaminen
– kattava kotisairaala- ja saattohoito-osastoverkosto

• Koordinoi shp:n henkisen ja hengellisen tuen sekä
psykososiaalisen tuen palveluita
• Shp:n täydennyskoulutusten koordinointi
• Laadunseuranta

Yliopistosairaaloiden palliatiivisten
keskusten tehtävänä on
C
erityisvastuualueiden
Vaativa erityistaso
koordinointi

Yliopistosairaanhoitopiirien
Palliatiiviset keskukset

• Vaativan erityistason (C) palliatiivisen ja saattohoidon palvelut
yliopistosairaalan erityisvastuualueelle (erva)
• Ympärivuorokautinen konsultaatiotuki ja etäpalvelut ervan
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
• Ervan palveluketjujen suunnittelu ja yhteensovittaminen
• Lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon
suunnitelman laatiminen yhteistyössä lasten ja nuorten
hoidosta vastaavien tahojen kanssa
• Opetus, koulutus, tutkimus, hoidon kehittäminen ja
laadunseuranta

Koulutustarve eri osaamistasoilla
Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja
työelämälähtöinen kehittäminen

Perustason saattoyksiköt

Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaiset

Perusopetus

A

Täydennyskoulutus

B
Erityistaso

Erikoistumiskoulutus

C
Vaativa
erityistaso

