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Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on kilpailutettu vuonna 2020 etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden hankinta tehostettuun palveluasumiseen siten, että yhtymähallitus on päättänyt hankinnasta kokouksessaan 15.12.2020. Palveluntuottajaksi on valittu Pihlajalinna
ja sopimuskaudeksi on sovittu 1.2.2021 - 31.12.2024, jonka lisäksi
optiokausi 1.1.2025 - 31.12.2026. Kilpailutuksessa ja tehdyssä sopimuksessa on ollut optiona mahdollinen palvelun laajennus kotihoitoon.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kotihoidossa hoidetaan koko ajan
enemmän asiakkaita ja toisaalta asiakkailla on yhä enemmän lääketieteellisiä ongelmia. Tämän vuoksi kokonaistaloudellisesti on järkevää panostaa kotihoidon lääkäripalveluihin ja taata lääkäripalvelut
mahdollisimman laajasti. Pihlajalinnan tuottamana etävastuulääkäripalvelut tehostetussa palveluasumisessa ovat vähentäneet merkittävästi mm. asiakkaiden päivystyskäyntejä ja siirtoja terveyskeskukseen tai sairaalaan. Kotihoidon vastuulääkärimallissa tavoitellaan tehostetun palveluasumisen vastuulääkärimallin mukaisesti asiakkaiden kokonaishoitoa kotiin sekä vähennetään kotihoidon asiakkaiden
siirtämistä tai kulkemista terveyskeskukseen tai sairaalaan. Vastuulääkärimalli toimii 24/7 eli lääkärin saatavuus paranee merkittävästi
nykyisestä. Mallissa toteutetaan säännöllisesti hoitajan ja lääkärin
konsultaatiot 1–2 viikon välein. Lisäksi lääkäri tapaa etänä jokaisen
kotihoidon asiakkaan kerran vuodessa. Näihin tapaamisiin voi osallistua myös omaiset. Tämä on myös merkittävä parannus kotihoidon
asiakkaille. Säännöllisen kotihoidon palveluiden lisäksi vastuulääkäri
hoitaa myös liikkuvan sairaalan eli ALISA-mallin konsultaatiot kotihoidon asiakkaiden osalta. Tämä mahdollistaa erityisesti sen, että
ALISA-mallissa saadaan nopea lääkärikonsultaatio ja yhtä lailla vältytään turhilta sairaalasiirroilta.
Palvelun hinta on aiemmin solmitun sopimuksen mukaisesti 48
€/asiakas/kuukausi. Kotihoidon asiakasmäärä vaihtelee, mutta tämänhetkinen asiakasmäärä on noin 400 asiakasta, jolloin vuosikustannus 230 400 euroa. Talousarviossa ei sinänsä ole varauduttu tähän, mutta talousarviossa on varaus lääkäripalveluiden ostoon. Vastuulääkäripalvelun avulla voidaan välttää muuta lääkäriostoa, jolloin
taloudellinen vaikutus on +/- 0. On kuitenkin huomioitava, että tehostetussa palveluasumisessa vastuulääkärimalli on tuonut heijastusvaikutuksena säästöjä mm. erikoissairaanhoidosta sekä vähentää osas-

ton kuormitusta sekä oman kiirevastaanoton tarvetta. Tästä syystä
on odotettavissa, että vastuulääkärimallin laajentaminen kotihoitoon
tuo taloudellisia hyötyä myös edellä mainituilta osa-alueita.
Olemassa oleva sopimus sekä siihen laadittu lisäliite saatavilla kokouksessa oheismateriaalina.
Lisätietoja asiassa antavat johtava ylilääkäri Heidi Ojala puh.
040 484 6177 ja ikäihmisten palvelujohtaja Katri Nikkola puh.
050 371 7368, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää laajentaa etälääketieteellisen vastuulääkärimalliin liittyvän sopimuksen
mukaisesti etälääkärivastuulääkäripalvelua kotihoitoon 1.9.2021 alkaen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan lisäliitteen
olemassa olevaan sopimukseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

