Lapin muistihoitajien työkokous 29.4.2015 klo 9.30 – 11.00
Paikalla: Merja Piekkari, Kittilä, Paula Niemelä Kittilä, Pilvi Niemi Pello, Sirpa Kellokumpu Kemijärvi, Leila
Mukkala Poske
Leila:
‐

Hankkeen kuulumiset, mitä toiveita tulevia yhteisiä seminaareja varten olisi?

Kemijärvi:
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Muistihoitaja valmistuu kesäkuussa, pitkä työkokemus vanhustyöstä
Muistisairaan hoitopolun kehittämistyö on käynnissä. Muistihoitaja tekee työtä 1p/viikko
(asukasmäärä 7900). Kotisairaanhoitajan työssä voi tehdä joitakin muistitestejä. Toinen päivä olisi
tarpeellinen. Geriatri käy 1p/kk. Työikäiset muistiongelmaiset eivät ohjaudu muistihoitajalle eikä
heidän tilanteestaan ole muistihoitajalle mitään tietoa. Muistitiimiä ei ole perustettu
Palveluohjaaja on muistihoitajan työpari
Kotihoitoon saatu fysioterapeutti tammikuussa, kuntoutussuunnitelmia on alettu tekemään.
Moniammatillista työtä kehitetään
Seniorikatsastukset aloitetaan uudestaan 75v. täyttäneille, vapaaehtoiset. Ongelmana ne joilla
eniten tarvetta katsastuksille ei saada mukaan. Omaishoitajille ei järjestetä terveystarkastuksia
Hankkeen kautta käynnistetty toimintamalli nuorten työikäisten tarkastukset joiden tarkoituksena
on syrjäytymisen ehkäiseminen ja työhön palaaminen

Pello:
‐
‐
‐
‐
‐

Muistitiimi on perustettu ja toukokuussa aloittaa uusi muistihoitaja (onko kokoaikainen??).
Muistipolkua kehitellään. Ei ole kuntoutussuunnitelmia käytössä
EHKO:ja on tehty. Muistitiimissä tehdään ennaltaehkäisevää työtä. Omaishoitajille ei tehdä
terveystarkastuksia.
Tärkeää on kehittää varhaista havainnointia muistisairauksien tunnistamiseen
Miten muistiasiat otetaan puheeksi, tehdäänkö ja osataanko työtä tehdä kunnolla?
Seminaaripäivänä voisi käydä läpi kuntien kehittämisvaiheita muistipolun osalta, missä vaiheessa
itse kukin on  työkokoustyyppinen tapahtuma

Kittilä:
‐
‐
‐
‐

‐

Muistitutkimusajat menevät tällä hetkellä toukokuun ja kesäkuun vaihteeseen
Kotiutus‐muistihoitajan toimeen on haku menossa  nykyisen muistihoitajan tehtäväkuvien
uudelleen tarkastelu tulee ajankohtaiseksi
Kunnassa vähän yli 6200 asukasta. Muistihoitaja tekee työtä 3 päivänä viikossa mikä ei riitä
Ennaltaehkäisevä työ on nyt heikoilla ja vaatisi kehitettävää. EHKO:ja ei tällä hetkellä toteuteta.
Arviointikäyntejä on tehty asiakkaiden luokse satunnaisesti. Omaishoitajille ei ole tehty
terveystarkastuksia mutta niitä on tarkoitus käynnistää
Muistitiimin käynnistyminen on vireillä

‐

Työikäisten muistipolkua ei ole, mutta siihen pitäisi panostaa ja yhteistyötä tehdä
työterveyshuollon kanssa

Sovittiin että työkokouksissa tullaan suunnittelemaan mallia puheeksi ottamiselle. Seuraavaan
työkokoukseen jokainen tuo ideoita mukana.
Kuntoutussuunnitelmaan kaivataan myös mallia.

