Muistio
Työkokous yhtenäisen muistipolun/muistihoitaja/muistikoordinaattori mallin kehittämiseksi
Länsi-Pohjan alueelle.
SenioriKaste- hanke Länsi-Pohjan alueen muistihoitajat/ muistikoordinaattorit/ geriatrit
Aika: 22.10.2015 klo 13.00 – 14.30 Paikka: Sauvosaaren sairaala yläkerta,
Sauvosaarenkatu 24, Kemi
Tukitiimin työkokoukseen osallistujat:
Raili Perkaus, Tornion muistihoitaja/ muistikoordinaattori, Sari Söyrinki Keminmaan
muistihoitaja/muistikoordinaattori, Kemin muistihoitaja Pia Järvinen, muistikoordinaattori
Marjut Alapoikela.
Poissa: Maarit Mesilaakso Ylitornion muistihoitaja vuorotteluvapaalla, Riitta Kanto
Tervolan muistihoitaja ilm. estymisestään, Lea Vuokila Tervolan muistihoitaja ilm.
estymisestään
Tilaisuuden avaus:
SenioriKaste- hankkeesta muistikoordinaattori Saara Bitter avasi tilaisuuden ja käytiin lyhyt
kuulumiskierros.
Torniossa muistisairaiden hoidon osalta tilanne on kohtuullinen. Asiakkaat saavat ajan
muistihoitajalle kohtuullisen ajan puitteissa samoin kuin geriatrille.
Kemissä tilanne edelleen tiukka, uusien aikojen saaminen muistihoitajalle on n. 2
kuukautta. Geriatri Paula Vuollo on aloittanut 1 pvä/ vko Kemin geriatrina.
Keminmaassa tilanne on ennallaan. Muistihoitaja toimii edelleen kotisairaanhoidossa ja
tekee muistihoitajan/muistikoordinaattorin työtä oman työnsä ohella 2 pv/ vko.
1. Kotikuntoutuksen malli, kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkola, ei esitetty,
yhteensattumien vuoksi peruuntui
2. Keskusteltiin lyhyesti kuntakortteihin kerätyistä tilastoista.
3. Lääkärin, muistihoitajan ja muistikoordinaattorin työnkuvia tarkasteltu
edelleen, siihen ei lisättävää.
4. Saara Bitter jakoi kaikille paperit ja Learning- cafe tyyppisesti jokainen
kirjoitti mitä kuuluisi alueellisen muistikoordinaattorin työhön.
Seuraavia ehdotuksia/kommentteja tuli esille:
- tukipalveluista, etuuksista ja apuvälineistä tiedottaminen
- ensitietokurssit, yleinen tiedottaminen muistiasioista
- yhteistyö alueen muistihoitajien, kotihoidon henkilöstön, hoivakotien ja
asiakkaiden kanssa/välillä
- hakemusten täyttämisessä avustaminen
- kotikäynnit asiakkaiden luona

-

muistisairaiden etujen valvoja ” rinnalla kulkija”
muistisairaiden ja läheisten tukeminen
helposti tavoitettavissa
Informointi tukiasioista, kursseista, lomista ym.
alueellinen yhteistyö
muistihoitajien, muistikoordinaattoreiden yhteisten palaverien
järjestäminen

5. Saara Bitter esitti tekemänsä koosteen työnkuvasta alueelliselle
muistikoordinaattorille. Keskusteltu yleisesti alueellisen
muistikoordinaattorin tarpeesta ja hänelle mahdollisesti kuuluvista
työtehtävistä. Todetaan että alueelliselle muistikoordinaattorille olisi
tarvetta se helpottaisi alueella toimivien muistihoitajien ja
muistikoordinaattorin työtä sekä mahdollisesti lisäisi heidän resurssejaan
oman työnsä tekemiseen. Raili Perkaus ilmaisi kiinnostuksensa alueellisen
muistikoordinaattorin työtehtävästä, jos alueelle sellaista ollaan
perustamassa.
6. Saara Bitter muistutti työkokouksen osallistujia tulevista valmennussarjoista sekä kehotettu varaamaan tiloja ja yhteyksiä tilaisuuksiin ja
tiedottamaan kulloistakin kohderyhmää kunnissa.
Muistisairauden eteneminen ja muutoksiin reagointi- valmennus sarja
27.10.15
klo 13 -14.30
10.11.15
klo 13 -14.30
7. Saara Bitter muistutti tulossa olevasta Seminaaripäivästä/ työkokouksesta
3.11.2015. Kehotettu osallistujia huolehtimaan ilmoittautumisestaan ja
mahdollisuuksien mukaan tulemaan paikanpäälle Rovaniemelle.
8. Geriatri Pirkko Jäntin vierailu Länsi-Pohjaan 5.11.2015, muistutettu alueen
muistihoitajia ja muistikoordinaattoria osallistumisen tärkeydestä.
9. Tervolan ja Ylitornion pilotit.
Saara Bitter kertoi suunnitelman etenemisestä Tervolan osalta eli sinne on
sovittu pidettäväksi palaveri 12.11.2015 henkilöstön opastamiseksi
geriatrin etäkonsultaation käyttämiseen. Samalla on tarkoitus tarkastella
kuntien muistihoitajien työnkuvia ja heidän resurssejaan työn tekemiseen.
Ylitorniolla ei ole tällä hetkellä muistihoitajaa, joten asian eteenpäin
vieminen heidän osaltaan on kesken.
10. Seuraava työkokous 21.1.2016 klo 13 -15, Torniossa. Raili Perkaus varaa
tilan.

