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1. KESKEISIMMÄT PULLONKAULAT IKÄIHMISTEN TURVALLISESSA ELÄMÄSSÄ KOTONA?
 tiedon levittäminen muistisairauksista‐‐‐voidaan tehdä jotain
o ei ole riittävästi tietoa ihmisillä
o osa vastustaa palveluja
 PALVELUNEUVOJA
 fyysinen toimintakyky kartoitettava‐‐‐apuvälineet
o kuntoutussuunnitelmat
o apuvälineet, seurataan että osaa käyttää
 ei pääse os:lle kun on huono olo
o palvelutalolta paikka voi olla
o päivystykseen
 yksinäisyys, yksinelävät
o alamäki, kun puoliso/tukiverkko puuttuu
 muistisairaus tuo turvattomuutta
o kodit ovat kaukana
o ei naapureista
 kylällä pitäisi olla oma hoitaja
 kylätalkkari olisi hyvä
 tukiverkostoa ei ole
o turvapuhelimia on käytössä
o kuvapuhelimen käyttö olisi hyödyllistä
 teknologian puute, vähän käytössä
o SenioriTekin kukkatolppaa on kokeiltu
o puhuva dosetti on ollut käytössä

o puhelinsoitto vanhukselle
 muistisairauden varhainen lääkehoito‐‐‐varhainen diagnoosin tekeminen‐‐‐omaisia pitää
uskoa
 syrjässä asuvat vanhukset‐‐‐turvattomuus‐‐‐toimiiko puhelin kaikkialla
 ASENNE—ikäihminen itse torppaa hoidon
o ei ota lääkehoitoa käyttöön‐‐‐itsemääräämisoikeus‐‐‐viime kädessä itsensä
vastuulla
 seuraa raskaammat hoidot

2. VAHVUUTEMME, JOILLA IKÄIHMISEN TURVALLINEN ELÄMÄ KOTONA TOTEUTUU?










hyvin rakennettu turvapuhelintoiminta, jossa myös naapuri/omainen on yhteistyössä
pienellä paikkakunnalla ikäihmiset tuntevat hoitajat ym. työntekijät
yhteisöllisyys
kylätalkkaritoiminta, vapaaehtoistoiminta
henkilökunta maalaisjärkistä ja joustavaa
moniosaavia työntekijöitä
teknologiaa on otettu toiminnan ohjaukseen käyttöön
geriatrin palvelut (tk:n oma lääkäri on erikoistumassa)
sosiaalityöntekijällä kokonaisvastuu omasta palvelukentästä

TOISAALTA:
 pienet yksiköt, yksittäiset osaajat – haavoittuvaisuus
 sukupolven vaihdos työntekijöissä raju – hiljainen tieto
 tehtävät pirstaloituvat monelle

3. ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET?







muistikoordinaattorin, muistihoitajan ja geriatrin osalta
hallinnon yhdistäminen/keskittäminen
erityisosaajien osalta yhteiskäyttöä
kuntien raja‐alueiden osalta yhteistyötä (ei kuntarajaa rajoitteena)
palveluiden antamisen kriteerit, maksut, ikäohjelmat yhtenäiseksi
osaamisen vaihtoa eri kuntien työntekijöiden kesken/välillä
o valmiin päälle oman rakentaminen
 yhtenäiset vanhussuunnitelmat ja –strategiat
 palveluasuminen ‐‐‐paikat yhteiseen jakoon ”ulkokuntamyynti”
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