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Osallistujat:
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, kokouksen puheenjohtaja
Eira Joutsijärvi, A-kiltojen liitto ry
Päivi Väänänen, Kuuloliitto ry:n Lapin alue
Sari Heikka, Käpy ry
Kyösti Kaihua, Lapin läänin lihastautiyhdistys
Matti Väliahdet, Lapin Kehitysvammaisten tukipiiri ry
Kaarina Pyörälä, Rovaniemen seudun Sydänyhdistys ry
Iris Herva, Lapin munuais- ja maksayhdistys ry
Anja Maunula, Lapin Näkövammaiset ry
Seija Tikkala-Aula, Lapin sydänpiiri ry
Pauli Niemelä, Rovaniemen Reumayhdistys ry
Riitta Hautaniemi, Keliakialiitto ry
Eija Pöyliö, Lapin aivoyhdistys
Merja Penders, Lapin Kipupotilasyhdistys
Hanna Hämeenaho, Lapin MS-yhdistys
Arja Maunula, Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
Veikko Guttorm, SamiSoster ry
Ensio Räihä, Suomen diabetesliitto
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri, LSHP
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja, LSHP
Mikko Häikiö, kehittämisjohtaja, LSHP
Sirpa Elkki, potilasasiamies, kokouksen sihteeri, LSHP
Poissa:

Rovaniemen Invalidit
Suomen Mielenterveysseuran edustaja
Lapin CP-yhdistyksen edustajat
Mielenterveyden keskusliitto, Rovaniemen aluekeskuksen edustaja
Napapiirin hengitysyhdistyksen edustaja
Pohjois-Suomen syöpäyhdistys r.y. edustaja
Rovalan Setlementti ry:n edustaja
Invalidiliitto ry/Lapin kuntoutus edustaja
Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piiri ry:n edustaja
Omaishoitajat ja Läheiset liiton edustaja
Lapin muistiyhdistyksen edustaja
Munuais- ja maksaliitto ry, Pohjois-Suomen aluetoimiston edustaja
Balanssi ry:n edustaja
Hyvän mielen talo ry:n edustaja
Suomen Punainen Risti, Lapin piirin edustaja
Lapin järjestoiminnan kehittämishanke:
järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo
Järjestötyöntekijä Seija Sipola
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Kyösti Haataja, ylilääkäri – operatiivisen hoidon tulosalueen johtaja, LSHP
Erkki Kiviniemi, ylilääkäri – konservatiivisen tulosalueen johtaja, LSHP
Sanna Blanco-Sequeiros, ylilääkäri – psykiatrisen tulosalueen johtaja, LSHP
Katri Vuopala, ylilääkäri – sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtaja, LSHP
Elisa Kusmin, talousjohtaja – sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Hallintoylihoitaja Soili Vesterinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen aluksi todettiin kokoukseen osallistujat (ks.osallistujat).
2. Edellisen kokouksen muistio
Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela kertasi lyhyesti kokouskutsun mukana toimitetun edellisen
kokouksen (29.10.2012) muistion ja käsitellyt asiat. Muistio todettiin kokouksen kulkua vastaavaksi. Potilas- ja omaisneuvoston kokouspöytäkirjat löytyvät Lapin sairaanhoitopiirin Internetsivuilta osoitteesta www. lshp.fi -> potilaat ja läheiset.

3. Itseilmoittautumisautomaatit
Kehittämisjohtaja Mikko Häikiö kertoi iltseilmoittautumisautomaattien (”pömpeli”) tämänhetkisestä tilanteesta Lapin sairaanhoitopiirissä. Hankintaprosessi on tällä hetkellä vielä kesken ja
neuvotteluja käydään. ”Pömpeleitä” tullaan sijoittamaan useaan paikkaa ja alussa käyttöä tulee
ohjaamaan aulaemäntä. Suunnitelmissa on aloittaa pilotointi sisätautien ja kirurgian poliklinikoilla marras-joulukuussa 2013.
”Pömpelit” ohjaavat asiakkaita hakeutumaan oikeaan hoitopaikkaan. Ilmoittautuminen tapahtuu
kela kortilla, ajanvarauskirjeellä tai kortilla, mikä sisältää viivakoodin. Potilas- ja omaisjärjestöistä toivotaan vapaaehtoisia mukaan kehittämistyöhön ja kokeilemaan ”pömpeliä”, jotta saisimme
ne käyttäjäystävälliseksi ja eri potilasryhmien erityistarpeet huomioonottavaksi.
Itseilmoittautumisautomaateista keskusteltiin vilkkaasti ja omista kokemuksista kerrottiin. Vapaaehtoisia kaivataan kokeilemaan ”pömpeleiden toimivuutta, mistä Mikko Häikiö laatii erillisen
tiedotteen muistion liitteeksi.
4. Muuta ajankohtaista
Hallintoylihoitaja Soili Vesterinen ilmoitti, että potilasasiamieheksi on valittu Kati Koivunen Oulusta. Hän aloittaa syyskuun alusta ja potilasasiamiehenä jatkaa siihen asti Sirpa Elkki.
Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela kertoi ajankohtaisista rakennushankkeista. Nykyiset tilat
on otettu käyttöön 25 vuotta sitten ja ne eivät vastaa terveyden- ja sairaanhoidon muuttuneita
olosuhteita. Esimerkiksi sairaalan apteekin tilat ovat aivan liian ahtaat, jotta edellytykset apteekkitoiminnalle sairaalassa säilyisivät. Toiminnan aktiivinen ylläpitäminen edellyttää investointeja omaan sairaalaan. Uuden rakennuksen valmiskustannukset ovat pienemmät, kuin
vanhojen epäkäytännöllisten ja ahtaiden tilojen kunnostaminen tarpeita vastaavaksi.
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Johtava lääkäri Eva Salomaa kertoi sairaalan toiminnan kesäaikaan sujuvan normaalisti. Henkilökuntaa on saatavilla hyvin ja kesäajan sulut toteutetaan normaalisti. Vuoden vaihteen jälkeen ensihoito Lapissa (Utsjokea lukuun ottamatta) kuuluu Lapin sairaanhoitopiirin alaisuuteen.
FinnHEMS51 pelastushelikopterin toiminta on sujunut. Yhteistyö rajavartiolaitoksen kanssa jatkuu tarvittaessa edelleen..
Lapin sairaanhoitopiirin alueella on aloitettu metalli-metalli liukupintaisten proteesien (MoM)
seurantaohjelma. Valtaosalla potilaista metalli-metalli liukupintainen proteesi toimii moitteettomasti. Tekonivelestä irtoava metallihierre saattaa osalle potilaista aiheuttaa kudosvaurioita tai
harvoille kobolttimyrkytysoireita vaatien uusintaleikkauksen. Lapin sairaanhoitopiirin alueella
vähän yli 400 potilasta on saanut oirekyselyn ja laboratoriolähetteen. Noin 180 potilasta kutsutaan polikliiniseen tarkastukseen. Potilaista noin 80–90 tarvitsee magneettitutkimuksen.
Ikäihmisten määrä kasvaa ja vanhuspalveluun kiinnitetään huomiota vastaisuudessa. Ikäihmiset palvelut - työryhmä kehittää vanhuspalvelujen järjestämistä erikois- ja perusterveydenhuollon yhteistyönä Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Riitta Pakisjärvi on aloittanut potilasturvallisuus- ja laatukoordinaattorina Lapin sairaanhoitopiirissä. Hoidon kehittämiseen, turvallisuuteen
ja laatuun tuullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

5. Muut asiat
Veikko Guttorm SamiSoster ry:stä kysyi, missä saamen kielen tulkkipalveluissa mennään. Soile Vesterinen kertoi asian olevan vireillä. Sopimuksia saamen kielen tulkkien järjestämiseksi ei
ole vielä tehty. Talossa työskentelee tällä hetkellä muutama saamen kielen tulkki. Toivomuksena tällä hetkellä olisi, että lähetteessä olisi maininta saamen kielen tarpeesta ja miltä alueelta.
Tietovakkahankkeen tarkoituksena oli perustaa Lapin keskussairaalaan tila, jossa yhdistysten
edustajat voivat jakaa tietoa ja esitteitä potilaille. Tila on järjestetty ja Lapin sairaanhoitopiirin
toimesta tilaan on hankittu tietokone. Tämän hetkisestä toiminnasta ei ole tietoa, koska hankkeen vetäjä Mervi Rautajoki ei ole läsnä kokouksessa.
Läsnäolijat olivat kiinnostuneita sairaalainfektioista LKS:ssä. Eva Salomaa kertoi, että olemme
säästyneet varsinaisilta sairaalainfektioilta. Sairaalassamme on tänä vuonna keskitetty käsihygienian tehostamiseen, minkä arvellaan olevan osasyynä välttyä sairaalainfektioilta.
Jari Jokela tiedusteli, että koetaanko potilas- ja omaisneuvoston tapaamiset tarpeellisina. Kaikki olivat yhtä mieltä tapaamisien jatkamisesta.
5. Kokousaikataulu
Seuraava kokous pidetään marraskuussa 2013. Kokouksen ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jari Jokela päätti kokouksen klo 14.55.
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