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Espoo ottaa tiimimallia
käyttöön terveysasemien ehdoilla
Tiimiterveysasema-toimintatapa on
ratkonut hoitoon pääsyn haasteita
Espoossa Kilon terveysasemalla. Nyt
koulutukset ovat käynnistyneet Ison
Omenan ja Kalajärven terveysasemilla.
Malli räätälöidään aina aseman henkilökunnan ammattitaitoa hyödyntäen ja
toimipisteen erityispiirteet huomioiden.
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Ison Omenan terveysaseman lääkärit Sanna Vainio ja Elina Karjalainen
ovat jo nähneet, että hiottu tiimityö tuo vastaanotolle sinne kuuluvat potilaat.

M

oniammatillinen tiimimalli ”Kun potilaat tulevat vastaanotolle, Hän sanoo, että uusien ideoiden toon herättänyt koko maassa
heidän paikkansa todella on siellä.”
teuttaminen on voinut aiemmin jääsuurta kiinnostusta, ja myös
dä siihen, etteivät ne ole vastanneet
kritiikki on ollut kuuluvaa. Yhtenä
Espoon linjaa.
pelkona on, että jonoja puretaan
Espoon tiimiterveysasemat
tekemällä lääkäreistä etälääkäreitä.
”Nyt kehittäminen on oikeasti päitukevat lääkärinä kasvamista
Ison Omenan tiimiterveysasemalla
vittäistä ja jatkuvaa. Systeemiin on
työskentelevä LL Elina Karjalainen
Kokeneella lääkärillä voi olla enem- leivottuna sisään se, että kehittämisanoo, että suhtautuminen lähi- ja
män tuntumaa potilaan hoitamiseen
nen on toivottua ja mietimme yhdesetävastaanottoihin on ollut jo val- etänä, mutta Espoon mallissa lää- sä jatkuvasti, miten voimme tehdä
misteluvaiheessa selvä: etäyhteys on
käreillä on aina mahdollisuus ottaa
työmme tänään paremmin.”
keino, ei tarkoitus.
potilas vastaan terveysasemalla, jos
hän kokee sen tarpeelliseksi. Tätä
”Meillä ratkaistaan potilaan tilanne
pidetään tärkeänä etenkin nuorten
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.” lääkärien kohdalla.
Tule sinäkin
lääkäriksi Espooseen!
Tiimiterveysasemalla suuri osa po- ”Tiimiterveysasema tukee muutenkin
Avaa QR-koodi ja
tilaiden ongelmista tosin ratkeaa jo
lääkärinä kasvamista, sillä se kokoaa
jätä yhteystietosi.
ensimmäisessä kontaktissa. Siinä
ympärille oman lauman samaan tahoitajat aloittavat potilaan ongelmien
paan kuin sairaalassa. Potilastaparatkaisemisen jo ensimmäisen pu- uksia mietitään yhdessä ja samal- Voit myös olla yhteydessä
helun aikana. Lääkärit ovat valmiina
la jaetaan tietoa”, apulaisylilääkäri
laakariksi@espoo.fi
konsultoimaan samassa huoneessa.
Sanna Vainio sanoo.
Lue lisää:
espoo.fi/laakariksi-espooseen
Ison Omenan tiimissä ovat myös
Espoon tiimiterveysasema-toiminvanhus-, sosiaali- ja mielenterve- tatapaa on hiottu yhdessä prosesystyön ammattilaiset sekä etäyh- sivalmentajien kanssa. Vainio sanoo,
teyden päässä fysioterapeutti. Jos
että työtapa asettaa omat raaminsa,
tiimi ei ratkaise ongelmaa ensikon- mutta niiden sisällä on paikallista
taktissa, jatkotoimenpiteet ja niiden
liikkumavaraa. Espoossa yli kymmetekijät ovat selvillä ennen puhelun
nen vuotta työskennellyt Karjalainen
päättymistä.
näkee siinä selvän eron aiempaan.
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