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MUISTIO

7.11.2016

Lapin sairaanhoitopiirin potilas- ja omaisneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

Maanantai 7.11.2016 klo 13.00 – 15:00
Lapin keskussairaalan auditorio, Ounasrinteentie 22, Rovaniemi

Osallistujat:
Päivi Isojärvi, Hyvän mielentalo ry
Riitta Hautaniemi, Keliakialiitto ry
Päivi Väänänen, Kuuloliitto ry:n Lapin alue
Eija Pöyliö, Lapin aivoyhdistys ry
Taimi Tolvanen, Lapin kehitysvammaisten tukipiiri ry
Mervi Niemi, Lapin läänin lihastautiyhdistys
Iiris Herva, Lapin munuais- ja maksayhdistys ry (poistui 14:40)
Tuulikki Pasma, Lapin Muistiyhdistys ry
Jukka Loias ja Sari Tapio, Lapin näkövammaiset ry
Tiia Nyman, Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piiri ry
Taisto Jääskö, Napapiirin hengitysyhdistys
Johanna Tervala, Omaishoitajat ja läheiset Liitto ry
Tuija Saarelainen-Stark, Rovalan Setlementti
Minna Muukkonen, Rovaniemen invalidit
Pirjo Kantola, Kemijärven Reumayhdistys ry, Suomen reumaliitto
Riikka Vikström, Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
Raija Arvola ja Kaarina Pyörälä, Rovaniemen seudun Sydänyhdistys ry
Ristenrauna Magga, SamiSoster ry
Ensio Räihä, Suomen Diabetesliitto ry
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, kokouksen puheenjohtaja
Liisa Manner-Raappana, vt. hallintoylihoitajan sijaisena LSHP
Kati Koivunen, potilasasiamies, kokouksen sihteeri, LSHP
Seija Miettunen, potilasturvallisuuskoordinaattori LSHP
Heli Niskala, laatu- ja potilasturvallisuuskoordinaattorin sijaisena LSHP
Johanna Erholtz, tulosaluejohtaja Psykiatrinen tulosalue
Miia Palo projektijohtaja Lshp
Heidi Ylisaukko-oja, tilakoordinaattori LSHP (saapui klo 13:35)
Poissa:
Balanssi ry edustaja
Lapin kuntoutus edustaja
Käpy ry edustaja
Lapin allergia- ja astmayhdistys ry edustaja
Lapin CP-yhdistys edustaja
Lapin kipu ry edustaja
Lapin MS-yhdistys edustaja
Lapin Neuroyhdistys ry edustaja
Lapin Sydänpiiri ry edustaja
Mielenterveyden keskusliitto, Rovaniemen aluekeskus edustaja
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Munuais- ja maksaliitto ry, Pohjois-Suomen aluetoimisto edustaja
Pohjois-Suomen syöpäyhdistys edustaja
Kemijärven Reumayhdistys ry,
Suomen mielenterveysseura edustaja
Suomen reumaliitto Rovaniemen reumayhdistys edustaja
Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin edustaja
Jukka Mattila, johtajaylilääkäri, LSHP
Kyösti Haataja, ylilääkäri, operatiivisen hoidon tulosaluejohtaja, LSHP
Susanna Halonen, ylilääkäri, konservatiivisen tulosalueen johtaja, LSHP
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö LSHP
Katri Vuopala, ylilääkäri, sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtaja,
LSHP
Elisa Kusmin, talousjohtaja LSHP
Antti Saari, ylilääkäri päivystys- ja ensihoito, tulosaluejohtaja
Timo Tammilehto, henkilöstöjohtaja
Antti Alaräisänen ,vastaava ylilääkäri, psykiatrian tulosalue
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Kokouksen aluksi todettiin kokoukseen osallistujat (ks.osallistujat).
2. Edellisen kokouksen muistio
Kokouksen puheenjohtaja kertasi lyhyesti edellisen kokouksen (26.4.2016) muistion ja käsitellyt asiat. Hyväksyttiin edellinen kokousmuistio. Potilas- ja omaisneuvoston kokousmuistiot löytyvät Lapin sairaanhoitopiirin Internet-sivuilta osoitteesta www. lshp.fi -> potilaille ja läheisille.
3. ITU-projekti – Inhimillisesti tehokas uusi sairaala. Miten saadaan palvelunkäyttäjät
mukaan tekemään tulevaisuutta?
Projektijohtaja Miia Palo kertoi ITU –projektin taustoista ja tarkoituksesta. Näkökulma esityksessä oli nimenomaan asiakkaiden/potilaiden osallisuus. Tarkoitus on kerätä tietoa eri
näkökulmista koko Lapin alueelta. ITU-projektin tiimoilta on pidetty kuntatilaisuuksia, joissa
paikalla on ollut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtoa että myös kuntalaisia. Järjestömessuilla ITU on ollut paikalla ja asiakasraadin edustus on mukana kehittämistyössä. Nykytilassa projektityö on vielä yleisellä tasolla, mutta tulevaisuudessa siirrytään enemmän
yksityiskohtiin. Miia Palon esityksen pohjalta käydyssä keskustelussa kävi esille, että viestintä järjestöille ei ollut saavuttanut tarkoitettuja tahoja. Annetun palautteen myötä Järjestötalo huomioidaan ja Riitta Vikström välittää viestiä Lappilaiset.fi sivuston kautta maakuntiin
sekä Soster kautta. Esille kävi myös saamen kielen huomioiminen suunnittelussa sekä
järjestöjen taholta toivotaan tietoa arkipäivän kielellä. Projektipäällikkö Miia Paloon voi olla
yhteydessä sähköpostitse Miia.Palo@lshp.fi taikka puhelimitse 040 653 2728.
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4. Biopankki Borealis – mitä se tarkoittaa potilaalle?
Ylilääkäri Tuula Toljamo kertoi biopankista alueellisesti sekä myös valtakunnallisesti. Biopankki Borealis keskittyy erityisesti hoidon vaikuttavuuden tai sivuvaikutusiin liittyvään tutkimukseen sekä patologisia löydöksiä hyödyntävään tutkimukseen. Biopankki ei vaikuta
millään tavalla potilaan sen hetkiseen hoitoon vaan vain ylimääräiset näytteet tallennetaan
ja tiedot koodataan. Tietosuoja on tiukka ja vain rajattu henkilöpiiri pääsee käyttämään
tietoja. Viranomaisena Valvira valvoo biopankkien toimintaa eikä biopankki rahoita kenenkään tutkimusta. Tietoa Biopankki Borealiksesta löytyy http://www.ppshp.fi/biopankki.
5. ”Lapissa asiakas saa palvelut oikeaan aikaan. Lähellä ihmistä”.
Tulevaisuuden sähköiset palvelut.
Suunnittelijat Kaisu Anttila sekä Mika Heikkilä kertoivat alueella meneillään olevasta digitiekartan laatimisesta. Sähköisillä palveluilla halutaan parantaa palveluiden saatavuutta
mm. kehittämällä palveluita, jotka olisivat käytössä ympäri vuorokauden. Digimpi Lappi
projektissa osana oli mm. ikäihmisten tuominen sähköisten palveluiden piiriin. Alueella on
esim. digilähettiläitä, jotka jakavat tietoutta.
Potilaiden aseman parantamiseksi Lshp:ssäkin ollaan vuoden 2017 alkupuolella siirtymässä asteittain tekstiviestimuistutuksiin ajanvarauksista.
6. Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon yhdistäminen
Psykiatrian tulosalueen vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz kertoi psykiatrian- ja päihdepalvelujen yhdistämisen edistymisestä. Tavoitteena yhdistymisessä on avohoitopainotteisuus ja lähipalvelujen vahvistaminen. Matalan kynnyksen palveluille on asetettu pääpainopistettä, jotta jo puhelinsoiton perusteella pääsisi tarvittavan avun piiriin. Laitoshoitoa vähennetään, mutta sitä tarvitaan kuitenkin edelleen. Tilajärjestelyt ovat meneillään tavoitteena keskeinen sijainti. Yhdistyminen ei vaikuta muiden kuntien palveluihin vaan LSHP
antaa edelleen palveluja koko Lapin alueelle.
Järjestöjen taholta tiedusteltiin niiden roolista yhdistymisessä? Järjestöt ovat keskustelussa mukana ja erityisesti prosessisuunnittelutasolla tulevat huomioiduksi. Yhdistymisen
suunnitteluun liittyen Johanna Erholtziin voi olla yhteydessä Johanna.Erholtz@lshp.fi.
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään keväällä 2017. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jari Jokela päätti kokouksen klo 15:00
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