MUISTISAIRAAN PALVELUKETJUMALLIN / MUISTIKOORDINAATTORIMALLIN KEHITTÄMINEN
Aika: 31.3.2015 klo 13–15
Paikka: POSKEN tilat, Rovakatu 3, 96100 Rovaniemi
Paikalla :

projektipäällikkö Leila Mukkala, SenioriKaste‐hanke
muistikoordinaattori Saara Bitter, SenioriKaste‐hanke
kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkola, SenioriKaste‐hanke
kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti, SenioriKaste‐hanke

Etäyhteyden takana:
Savukoski: Tuija Westman, lähihoitaja Lilja Marjala
Kolari: perusturvajohtaja Lahja Harju
Tervola: terveydenhoitaja/muistihoitaja Lea Vuokila, terveydenhoitaja/muistihoitaja Riitta
Kanto, terveydenhoitajaopiskelija Anne Peltoniemi, avoterveydenhuollon osastonhoitaja
Markku Alatalo, Outi Kinnunen
Pello: Pilvi Niemi, muistihoitaja Katja Koivisto, sairaanhoitaja Jaana Kreivi
Inari: terveydenhoitaja Anneli Pekkala
Kittilä: Katja Hietanen, muistihoitaja Merja Piekkari ja osastonhoitaja Aija Kollin‐Mänttäri
Kemi: Rauha Hannu
Ylitornio: kotisairaanhoidon hoitaja Maarit Mesilaakso
Ranua: terveydenhoitaja Anne Hiltula
1. Muistisairaan palveluprosessimallin kehittäminen Lapin kunnissa
Projektipäällikkö Leila Mukkalan esitys / Muistipolun kehittäminen
Muistipolun kehittämisessä painotus on varhaisen työn kehittämisessä. Tavoitteena on kehittää
kotihoitoa. Toimintakyvyn säilyminen on tärkeä asia kotona selviytymisen tueksi. Palvelurakenteen
muutos etenee laitoshoidosta kotihoitoon.

2. Länsi‐Pohjan kuntien muistisairaiden hoidon nykytilanne (selvitystyö)
Muistikoordinaattori Saara Bitterin esitys / Nykytila‐analyysi Länsi‐Pohjan alueen muistisairaiden
hoidon tilanteesta
3. Kuntien odotukset ja ideat kehittämistyölle
Ylitornio: Muistihoitajaa ei ole vielä kunnassa, toivotaan että se saadaan.
Tervola: Muistihoitajille pitäisi olla yhtenäinen koulutus tehtäviin, vaikka
ammattikorkeakoulun koordinoimana. Muistihoitajatoimintaa, muistipoliklinikka ja geriatrin
palveluita on kunnassa.
Kemi: Ideoita ja odotuksia ei kuultu huonon yhteyden vuoksi.

Pello: Ensimmäinen kokoontuminen on pidetty kaksi viikkoa sitten. Tarkoitus on pohtia
moniammatillisesti mitä palveluja Pellossa pitäisi kehittää, muistikoordinaattori olisi hyvä
asia. Omaishoitajia pitäisi huomioida enemmän. Asioita kehitetään jatkossa muistitiimissä.
Inari: Hankevuosina 2012‐13 on kunnassa tehty muistityön polku, jota on toteutettu. Miten
voidaan edelleen kehittää muistityötä ja yhteistyötä. Yhtenäinen muistihoitajan koulutus olisi
hyvä asia. Geriatri on ollut käytettävissä 8 kk kunnassa, tämän kuun lopulla geriatri lopettaa
työt. Miten saadaan jatkossa geriatrin palvelut käyttöön?
Projektipäällikkö Leila Mukkalan puheenvuoro: Ikäosaamiskeskukseen haetaan parhaillaan
geriatrian ylilääkäriä, virka on haussa 7.4. saakka. Geriatrin osaaminen on kuntien tukena
ensi syksynä. Geriatrin työ on ensivaiheessa 50 % kehittämistyötä ja 50 % asiakastyötä.
Koulutusyhdyshenkilöiden kanssa suunnitellaan alueellisia koulutuksia. Hankkeen aikana
koulutusta voidaan kohdentaa muistihoitajille.
Kolari: Olisi hyvä selvittää ministeriöstä ja kuntaliitosta mitä voi periä asiakasmaksuina. Koko
alueella pitäisi pyrkiä yhdenmukaisuuteen myös tässä asiassa. Yhtenäinen muistihoitajien
koulutus olisi hyvä asia. Kolarissa on koulutettu muistiosaajia, seudulliset koulutukset olisivat
miettimisen arvoisia. Kolarissa on osa‐aikainen muistihoitaja, joka tekee kotipalvelun ohessa
muistihoitajan töitä. Ensitietopäivä on tulossa syksyllä. Kunnassa on muistitiimi.
Savukoski: Muistihommaa aletaan kehittää, vuoden ajan tehty CERAD‐tehtäväsarjaa.
Ranua: CERAD‐tehtäväsarjaa on tehty ja asiakas pääsee tutkimuksiin. Jatkopalveluja pitäisi
kehittää.
Muistikoordinaattori Saara Bitter: Asiakasmaksuja lähdetään selvittämään. Asiakkaille voi
olla kynnyskysymys vastaanottaa palveluja, jos ovat maksullisia. Länsi‐Pohjan
keskussairaalaan suunnataan myös selvitystyö ja samalla selvitetään myös työikäisten
muistisairaiden osuutta. Länsi‐Pohjan alueella alueellinen muistisairaan hoitopolkua
käsittelevä työkokous pidetään 16.4. Työkokouksen tarkoituksena on työstää muistipolkua ja
kehittää sitä eteenpäin. Tälle keväälle on sovittu jo kolme työkokousta.
Muistikoordinaattorin puute näkyy kunnissa ja, omaisille annettava tuki on aika huonosti
koordinoitua.
Lapin muistihoitajille ja muistikoordinaattoreille on lähtenyt sama kysely muistisairaiden
hoidon nykytilanteesta. Tuloksia esitellään huhtikuun puolessa välissä. Huhti‐toukokuun
vaiheessa käynnistyvät myös muistisairaan hoitopolkua käsittelevät työkokoukset Lapin
alueella. Geriatrin työpanosta toivotaan jatkossa, mahdollisuus käyttää geriatri Pirkko Jäntin
palveluja konsultaatiotyyppisesti. Jos kunnissa on tarvetta käyttää geriatri Pirkko Jäntin
palveluita, niin yhteydenotot menevät Projektipäällikkö Leila Mukkalan tai kuntoutuksen
kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkolan kautta.

4. Kuntien tukihenkilöt (muistihoitaja/th/sh/muistikoordinaattori/muu)
Pello: muistihoitaja Katja Koivisto
Tervola: muistihoitaja Lea Vuokila & muistihoitaja Riitta Kanto
Ylitornio: muistihoitaja Maarit Mesilaakso
Savukoski: Tuija Westman
Inari: terveydenhoitaja Anneli Pekkala
Tornio: muistihoitaja Raili Perkaus
Kemi: muistihoitaja Pia Järvinen, muistikoordinaattori Marjut Alapoikela
Keminmaa: muistihoitaja Sari Söyrinki

