Päivitetty 14.11.2013

MIELENTERVEYDEN PALVELUVERKKO IHMISELLE, JOKA ON
KEHITYSVAMMAINEN –TYÖSUUNNITELMA

TAVOITTEET


Lisätä tietoa eri toimijoiden roolista kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyden
palvelupolulla.
o Kuvata eri toimijoiden asiantuntijuus, osaamisen alue, sekä tuotetut palvelut
kehitysvammaisen ihmisen palvelupolulla
o Tuoda esiin yhteistyön paikkoja erilaisille osaajille, jotta kehitysvammainen ihminen
tulisi hoidetuksi ja eteenpäin ohjatuksi parhaalla mahdollisella tavalla.



Lisätä palvelupolkujen selkeyttä ja toimivuutta kehitysvammaisten ihmisten osalta
o Varmistaa kehitysvammaisen ihmisen ohjautuminen oikeaan paikkaan oikeaan
aikaan
o Selkeyttää työnjakoa: kotien, asumisyksiköiden ja terveydenhuollon osalta sekä
kuntien omien palvelujen ja Vaalijalan palvelujen osalta



Tuoda esiin uusien toimintatapojen ja –mallien paikkoja kehitysvammaisten ihmisten
terveydenhuollon palvelupolulla
o TEPA-projektin konsultoivan terveydenhuollon ammattilaisen työmalli
o Moniammatillisen yhteistyön toimintatavat, esimerkiksi jalkautuvat työn
kehittäminen haastaviin tilanteisiin

TULOKSET
-

-

Internet-sivustolle palveluverkkokuvaus kehitysvammaisille ihmisille, heidän
lähiverkostolleen sekä ammattilaisille
Kuvaus palveluverkostosta, sen sisältämistä prosesseista sekä erityisesti rajapinnoista.
Lisäksi: kehittämistehtävien määrittäminen TEPA-projektille ja kehittämiskohteiden
määrittäminen Mikkelin Seutusoten sisällä eteenpäin vietäviksi

KOHDERYHMÄ
-

Kehitysvammainen ihminen ja hänen lähiverkostonsa
Kehitysvammaisen ihmisen palvelupolulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaiset
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja suunnittelevat ja niistä vastaavat tahot
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TEEMAT JA AIKATAULUSTA TYÖLLE
TEEMA
AIKA
KOTI JA VARHAINEN
1.11.
TUKI
klo 9-11.00

PALVELUVERKON OSAT
Arjen tuen muodot:
mahdollisimman itsenäinen
asuminen

TARVITTAVA ASIANTUNTIJUUS
Kodit ja palvelukodit – millaista
osaamista ja asiantuntijuutta
löytyy

Mielenterveys ongelmien
tunnistaminen ja arvioiva
kirjaaminen

Sosiaalihuollon/vammaispalvelut
ja tuen muodot koteihin

Avun hakeminen: avun
tarpeen arviointi,
suunnitelma ja seuranta
Avun saaminen kotiin –
mahdollisuudet esiin
TEEMA JATKUU…

KRIISI- JA
PÄIVYSTYSTILANTEET

24.1.2014

tammihelmikuu

Perusterveydenhuolto:
vastaanotto/mielenterveysneuvola
Vaalijalan poliklinikka tunnistaminen ja seuranta

Kehitysvammapalvelut ja
mielenterveys

Palveluista pyydetty kertomaan
Arja Tirronen

Vaalijalan Etelä-Savon
Kehitysvammapoliklinikka

Työntekijät kertovat palveluista

Asiakkaan kulkeminen
kriisi- ja
päivystystilanteissa

Tunnistaminen kodeissa

Koti
Vammaispalvelut
Perusterveydenhuolto
Vaalijalan poliklinikka
Erikoissairaanhoito
Vaalijalan kuntoutus
Koti

Vammaispalvelujen tarveharkinta
ja palveluohjaus (konsultoiva tuki)
Perusterveydenhuollon konsultoiva
tuki, tarpeen arviointi sekä
palveluohjaus
Vaalijalan poliklinikan
konsultoiva tuki, tarpeen arviointi ja
palveluohjaus
Vaalijalan kuntoutuskeskus:

KUNTOUTUMINEN JA
KOTIUTUMINEN

maalishuhtikuu

Kuntoutuspaikka, Vaalijala
Koti
- tukea kotiutumiseen
- seuranta
- kokonaisvastuu

Erikoissairaanhoito: sisään
pääseminen, hoitoprosessi, jatkon
suunnittelu (konsultaation
saaminen)
Vaalijalassa
- muuttoprosessin kuvaus
Rakenne, jossa varmistetaan
kotiutumisen onnistuminen

Vammaispalvelut
(palvelusuunnitelma)
Perusterveydenhoito
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(hoitosuunnitelma)
Kokonaisuuden
arviointi ja
toimenpiteet

Toukokuu
2014
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