Prosessin nimi

Prosessin tavoite

Masennuspotilaan
palveluketju

Tukea yksilön
Tina Halpin
mielenterveyttä ja
kykyä omaan
aktiivisuuteen ja
osallisuuteen

Palvelua
tarvitseva
asiakas ottaa
yhteyden

Moniammatillinen
hoidon
suunnittelu

Prosessin
omistaja

Palvelutarpeen
arviointi

Prosessin käyttäjät

Laatija/päivittäjä:

Hyväksytty:

Terveydenhuollon
henkilöstö

13.10.2017
Arja Nyman
Anne Lillsund
Susanna Ittonen
Tina Halpin

10.11.2017
Vt. sosiaali- ja
terveysjohtaja
Pia-Maria Sjöström

Hoito

Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
- Avohoito
- Osastohoito

Seuranta
Arviointi
Palvelu päätetään tai suunnitellaan uuudelleen

Kuntoutus
Tukitoimet

Seuranta
Arviointi
Palvelu
päätetään tai
suunnitellaan
uudelleen

Prosessin päävaiheet on kuvattu ruuduissa asiakkaan näkökulmasta.
Prosessivaihe

Mitä tehdään

Kuka tekee/Vastuu

Asiakas tuntee
olonsa masentuneeksi – ottaa yhteyden terveydenhuoltoon

Henkilöstö vastaanottaa ilmoituksen

Kouluterveydenhuolto
Työterveyshuolto
Terveyskeskus
Mielenterveyskeskus

Moniammatillinen
hoidonsuunnittelu

Hoidon suunnittelu

Palvelutarpeen arviointi kouluterveydenhuollossa,
työterveyshuollossa, terveyskeskuksessa tai mielenterveyskeskuksessa

Vaikeusasteen
arviointi

Alustava hoidontarpeen kartoitus

Potilaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma

Oppilashuoltotiimi
Työterveyshuolto
Terveyskeskuksen ja
mielenterveyskeskuksen tiimit
- terveydenhoitaja,
kuraattori, psykologi
- depressiohoitaja,
tk-psykologi, tk-lääkäri
- psykiatrinen
sairaanhoitaja,
psykologi, psykiatri

Mittari ja
tavoitetaso
Vastaanotetut
uudet ilmoitukset

Arviointi

Ohjeet
Sosiaali- ja terveysvirasto
www.mielenterveystalo.fi
www.mielenterveysseura.fi

Moniammatillinen
tiimityö, jonka
lähtökohtana ovat
potilaan tarpeet
Standardisoitu arviointi kyselylomakkeen ja haastattelujen avulla

Käypä hoito

Hoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito

Kuntoutus ja
tukitoimet

Selvittelyt, diagnosointi, lääkehoito
Tukikeskustelut,
psykoedukaatio,
oireiden hallintaryhmä, verkostotyö, terapiat, seuranta

Kodin ulkopuolinen
tuki ja aktiviteetit,
turvallisuus ja yhteenkuuluvuuden
tunne arjessa, kotikäynnit

Oppilashuoltotiimi
Työterveyshuolto
Depressiohoitaja,
tk-psykologi, tklääkäri

Suunnitelman
mukainen hoito ja
palvelu

Perusterveydenhuolto
Yhtenäiset kiireettömän hoidon
perusteet

Psykiatrinen sairaanhoitaja,
psykologi,
sosiaalityöntekijä,
psykiatri
Päiväkeskuksen
henkilöstö

Toimintakyvyn
parantaminen ja
ylläpitäminen

Erikoissairaanhoito
Mielenterveyskeskus

Suunnitelman
mukainen
kuntoutus

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kuntoutus tukee
ja parantaa kykyä
opiskella ja tehdä
työtä – parantaa
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista
toimintakykyä

Kela
http://www.kela.fi/

Kuntoutuskurssit ja
sopeutumisvalmennus
Ammatillinen
kuntoutus
Kuntouttava
psykoterapia

Psykoterapeutti

Psykosociala förbundet
http://www.fspc.fi/

Kolmas sektori

Seurakunta
www.pietarsaarenseurakunnat.fi

Seuranta
Arviointi
Palvelu päätetään
tai suunnitellaan
uudelleen
Prosessin perustiedot
Prosessin omistaja
Prosessikuvauksen laatija
Hyväksymispäivä ja hyväksyjä
Prosessin kohderyhmä
Prosessin sidosryhmät
Prosessin onnistumisen edellytykset
Mittarit ja tunnusluvut
Prosessin kehittäminen ja päivittäminen
Kosketuspinnat muihin prosesseihin
Version numero

Terveydenhuollon ja Henkilökohtainen
kuntoutuksen
hoitosuunnitelma
henkilöstö
Potilaan osallisuus
Yksityiset toimijat
Kolmas sektori

Tina Halpin
Arja Nyman, Susanna Ittonen, Anne Lillsund, Tina Halpin
10.11.2017 vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström
Aikuiset masennuspotilaat
Resurssit, osaaminen, yhteistyö
Effica-tilastot
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä kuntoutuksen käyntimäärät
Prosessi arvioidaan ja päivitetään vuosikellon mukaisesti tammikuussa
Versio 1
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