
Päivystyksen mobiiliyksikkö

HUS-PTH-Integraatiohanke (?)

Lisätiedot: 

Johtava ylilääkäri Roope Leppänen

Espoon sairaala

roope.leppanen@espoo.fi



Espoon sairaala on ikääntyneen espoolaisen 

kotona asumisen tukipalvelu
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Menestystarinoita on jo
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Vuoden ensihoitaja
Vuoden 2018 ensihoitaja Kari Törrönen tulee 
Siun Sotesta

Lappeenrantalainen Jan-Erik Palviainen on valittu 

Vuoden 2017 ensihoitajaksi.

PHSOTEY tiedottaa 2015: Yhtymän 

laatu- ja kehittämispalkinto yhden 

ensihoitajan ensihoitoyksikölle

PK-seudulla fokus volyymissa eikä etäisyyksissä

Voidaan kohdentaa tiettyihin asiakasryhmiin



ASETUS 

ENSIHOITOPALVELUSTA 2018

- Uutena mahdollisuutena asetukseen on lisätty 

ensihoitopalvelun yksikkö, jossa on yksi hoitotason 

ensihoitaja. 

- Tämän yhden hengen yksikön tehtäviin kuuluu 

potilaan hoidon tarpeen arviointi, välittömän hoidon 

aloittaminen ja muiden ensihoitopalveluiden 

yksiköiden tukeminen. 

- Tämä ensihoidon yksikkö ei kuljeta potilaita.
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Mobiiliyksikkö 

• 24/7

• Konsultoiva kokenut sairaanhoitaja/ensihoitaja + ajoneuvo

• Vieridiagnostiikkaa, laboratoriopikatestit, ekg, bakteerinäytteiden 
ottaminen

• Laadukas videokonsultaatioiden mahdollisuus ja videovälitteinen 
potilaan tutkiminen

• Mahdollisuus hoidon aloitukseen (i.v. antibiootti, nesteytys, 
kivunhoito)

• Jatkohoidon toteutus paikallisessa kotisairaala
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Palvelutalo

• Hälytys 116117

116117

• Arvioi ja hälyttää 
Mobiiliyksikön

Mobiiliyksikkö

• Paikalle

• Tutkii

• Konsultoi lääkäriä 
videoteitse

Päivystävä lääkäri 

• Arvioi

• Tutkii videoteitse

• Päättää hoidosta

Mobiiiliyksikkö

• Antaa 1. hoidon

• Tiedottaa jatkohoidosta 
kotisairaalalle

Kotisairaala

• Jatkaa lääketieteellistä 
hoitoa

• Arvioi hoidon päättymisen



Miksi Mobiiliyksikkö?

• Vähentämään asiakkaiden turhia päivystyskäyntejä ja sairaalajaksoja

– Potilaan nopeampi paraneminen
• Sairaalasiirtojen aiheuttama delirium

• Nopeampi hoidon aloitus

– Potilaan parempi palliatiivinen hoito
• Ei päivystykseen lääkemääräystä/hoitolinjausta varten

– Kustannussäästöt 

– Päivystyksen hoitajakuormitus laskee

• Tukemaan kotihoidon ja pitkäaikaishoidon henkilökuntaa
– Ei päivystykseen ”varmuuden vuoksi”, koska konsultaatiomahdollisuus puuttuu 

• Lisäämään elämänlaatua, hoito toteutetaan potilaan tutussa ympäristössä
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Alustavia laskelmia Espoosta 

• Kotihoidon asukkaita Espoossa n. 2500
– 15-20% on käynyt päivystyksessä ed 90 päivän aikana 

>150käyntiä/kk (RAI) 

• Pitkäaikaishoidossa asiakkaita Espoossa n.1400
– N. 65 käyntiä päivystyksessä/kk

• Espoon sairaalan kotisairaalan yhteyteen     
– Vuorossa 1 sh kerrallaan, toimintaa 24/7

• Lääkäriresurssi 
– virka-aikana Espoon kotisairaala 

– Päivystysaikana HYKS Akuutti

• Välitysjärjestelmä HYKS Akuutti VälKe tai 116117 kautta
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Ensiaskelia

• Rahoitusta haettu HUS pth-esh –integraatiohankkeen yhteydessä 

(suunnittelukokous 20.4. klo 14!)

• Tavoitteena pilottihanke Espoossa 2019 alkaen

• Levittäminen Vantaa, Helsinki jos tulokset tukevat

• Yritetään saada tutkimustoimintaa heti alusta alkaen

• Kustannusarvio XX €/vuosi
• Espoo 

– n. 5 sairaanhoitajaa/ensihoitajaa

– Videokonsultaatiolaitteisto

– Pikadiagnostiikka

– Ajoneuvon varustelu + leasing + käyttö

• Lääkäriresurssi ja välityspalvelu osin HYKS Akuutista


