LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄ
Potilas- ja omaisneuvosto

MUISTIO

Lapin sairaanhoitopiirin potilas- ja omaisneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

Maanantai 13.11.2017 klo 13.02 – 15:20
Lapin keskussairaalan auditorio, Ounasrinteentie 22, Rovaniemi

Osallistujat:

Balanssi ry, Terhi Savilahti (poistui 14:25)
Lapin kuntoutus, Kati Itkonen,
Käpy ry, Heidi Lonnakko
Lapin aivoyhdistys ry, Sirpa Kuukkanen
Lapin kehitysvammaisten tukipiiri ry, Taimi Tolvanen,
Lapin munuais- ja maksayhdistys ry, Iiris Herva
Lapin Muistiyhdistys ry, Leif Vilenius
Lapin Näkövammaiset ry, Juho Hiltunen
Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piiri ry, Tiia Nyman (14:50)
Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry, Paavo Olli
Rovaniemen invalidit, Minna Muukkonen
Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas, Liisa Väänänen
Rovaniemen seudun Sydänyhdistys ry, Raija Arvola
SamiSoster ry, Ristenrauna Magga
Suomen reumaliitto, Rovaniemen Reumayhdistys ry, Pauli Niemelä
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, kokouksen puheenjohtaja
Mika Heikkilä, suunnittelija
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö
Kati Koivunen, potilasasiamies, kokouksen sihteeri, LSHP
Elisa Kusmin, talousjohtaja LSHP
Jukka Mattila, johtajaylilääkäri LSHP (13:35-15:00)
Seija Miettunen, potilasturvallisuuskoordinaattori LSHP
Riitta Pakisjärvi, laatu- ja potilasturvallisuuskoordinaattori
Miia Palo, vt. ylilääkäri
Matti Virtanen, päihdeklinikan johtaja

Poissa:

Hyvän mielentalo ry
Keliakialiitto ry
Kuuloliitto ry:n Lapin alue
Lapin allergia- ja astmayhdistys ry
Lapin CP-yhdistys
Lapin kipu ry
Lapin lihastautiyhdistys
Lapin Neuroyhdistys ry
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys
Lapin Sydänpiiri ry
Munuais- ja maksaliitto ry, Pohjois-Suomen aluetoimisto
Napapiirin hengitysyhdistys
Omaishoitajat ja läheiset Liitto ry
Rovalan Setlementti
Suomen Reumaliitto Rovaniemen reumayhdistys
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Punainen Risti Lapin piiri
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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
Hyväksyttiin edellinen kokousmuistio (5.6.2017). Potilas- ja omaisneuvoston kokousmuistiot löytyvät Lapin
sairaanhoitopiirin Internet-sivuilta osoitteesta www.lshp.fi -> potilaille ja läheisille.
3. Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta Lapin sairaanhoitopiirille
Vt. ylilääkäri Miia Palo kertoi potilas- ja omaisneuvostoon kokoukseen osallistuville Muonio-Enontekiön
terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille 1.10.2017 siirtyneestä perusterveydenhuollon
järjestämisestä. Sosiaalipalveluissa ei ole tapahtunut muutosta, vaan kunnat järjestävät ne edelleen itse. Siirtymisen valmistelu tapahtui nopealla aikataululla ja toimintojen yhteensovittaminen on edelleen osittain kesken. Asiakkaiden kannalta siirtoon ei liity suuria muutoksia palveluihin. Yhdistymisessä saatuja tietoja tullaan hyödyntämään maakuntavalmistelussa.
Yhdistymisen tavoitteena Palon mukaan oli ennen kaikkea toiminnan turvaaminen. Vaikka päätöksenteko
siirtyy sairaanhoitopiirin toimielimille, käytännön esimiestyö on säilynyt kuntien alueella. Uhkana palvelun
siirtymisessä on nähty päätöksenteon etääntyminen mutta tätä korjaamaan perustetaan terveydenhuollon
neuvottelukunta, jota kautta alueen asukkaiden näkökulma saadaan päätöksentekoon. Neuvottelukunta seuraa
palvelujen toteutumista ja osallistuu toiminnan ja talouden suunnitteluun ja voi tehdä aloitteita kunnille ja
sairaanhoitopiirille. Neuvottelukunnan perustaminen on edelleen kesken.
4. Päihdepalveluselvitys ja kolmas sektori
Päihdeklinikan johtaja Matti Virtanen kertoi saamastaan tehtävästä selvittää minkä tyyppistä palvelujen järjestämistarvetta kunnissa esiintyy. Virtanen on kiertänyt kaikki Lshp:n jäsenkunnat sekä Länsi-Pohjan keskussairaalan alueen kunnista Keminmaan. Selvitystyön tarkoituksena on ollut kartoittaa päihdepalveluissa
toimivat asiat sekä kehittämistä vaativat kohteet mutta myös osaamisen varmistamisen. Tapaamiset kunnissa
on järjestetty joko sosiaali- tai terveydenhuollosta olleen yhdyshenkilön toimesta. Myös järjestöjen edustajia
oli toivottu osallistumaan tapaamisiin kunnissa, mutta tämä ei toteutunut kaikissa kunnissa. Virtanen peräänkuulutti järjestöjen aktiivisuutta. Loppuraportti päihdepalveluselvityksestä valmistuu joulukuussa 2017.
5. Järjestöjen kuulumiset
Edellisessä potilas- ja omaisneuvoston kokouksessa 5.6.2017 johtajaylilääkäri Mattila pyysi järjestöjä miettimään oman jäsenistön kannalta muutaman tärkeimmän palvelujen tuottajan valintaan vaikuttavan asian tai
ominaisuuden, jotka ratkaisevat jäsenkunnan sote-keskuksen valinnan. Sairaanhoitopiirin johtaja kävi läpi
järjestöiltä toimitetut vastaukset, jotka ovat muistion liitteenä.
Keskustelussa järjestöjen kuulumisissa tuotiin esille
- kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamisessa palvelujen kehittämisessä.
- saamenkielisen hoitohenkilökunnan saatavuutta
- esteettömyyttä palveluissa esim. kuvakommunikaation lisäämistä terveydenhuollossa, riittävän pitkiä
vastaanottoaikoja tilanteen vaatiessa tulkkia
- terveyspassin kehittämistä
6. Sote-uudistuksen valmistelun tilanne
Johtajaylilääkäri Jukka Mattila kertoi sote-uudistuksen nykytilanteesta ja vaikutuksista tuleviin palveluihin.
Uudistuksen myötä tulevat kilpailevat markkinat perusterveydenhuollon osalta. Tämän myötä sote-keskukset
haluavat järjestöjen jäseniä asiakkaikseen. Tällöin tulee mietittäväksi myös kriteerit, joiden perusteella järjestöistä suositellaan palveluja jäsenille. Lapin alueella kysymykseksi jää kuinka paljon valinnanvapautta todelPostiosoite
PL 8041
96101 ROVANIEMI

Katuosoite
Ounasrinteentie 22
96400 ROVANIEMI

Puhelin
(016) 328 1

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄ
Potilas- ja omaisneuvosto
MUISTIO
16.11.2017
lisuudessa pienissä kunnissa on tulevaisuudessakaan. Uudistuksen myötä maakunta tulee saamaan vähemmän rahaa kuin nykytilassa on. Johtajaylilääkäri kertoi sote-keskusten ja maakunnan liikelaitoksen tehtävistä.
Osassa alueita Suomessa on jo tehty integraatiotyötä mutta Lapissa asia on jäljessä. Lapissa on kaksi sairaanhoitopiiriä, joissa molemmissa liian pieni väestöpohja laajalle päivystykselle mutta molemmille sairaala
on tärkeä. Hyvää yhteistyötä potilaiden hoitamiseksi Lshp:n ja Lpshp:n välillä tehdään edelleen. Järjestöjen
taholta huolta uudistuksessa aiheutti mm. henkilökohtainen budjetti ja yleensäkin määrärahojen riittävyys.
”Jos rahat loppuvat loppuuko hoitokin?” Johtajaylilääkäri Mattilan mukaan tilanne ei ole ongelmaton ja
kaikkiin kysymyksiin ei ole vielä vastauksia.
7. Syöpäpotilaiden voinnin reaaliaikainen seuranta (Noona)
Suunnittelija Mika Heikkilä kertoi Noonasta, joka on sähköinen mobiilipalvelu syöpäpotilaille. Noonan kautta potilaat voivat kuvailla hoidon haittavaikutuksia ja lääkityksen toimivuutta hoitohenkilökunnalle. Aikaisemmin tiedonvälitys on hoitunut esim. poliklinikka käynnin yhteydessä. Noonan avulla kysely tulee kotiin
ja potilas voi rauhassa miettiä asiaa ja vastauksia kotona. Noona ei ole akuuttitilanteita varten ja tuolloin
tulee soittaa terveydenhuoltoon. Potilaan hoitotiedot eivät näy Noonassa vaan ainoastaan ne tiedot mitä potilas kommunikoi hoitohenkilökunnan kanssa. Noona on ollut käytössä Lapin keskussairaalassa pari kuukautta
ja kokemukset ovat olleet hyviä. Noona ei ole vielä käytössä kaikilla syöpäpotilailla mutta käyttöä pyritään
laajentamaan.
8. Vakavien vaaratapahtumien tutkintakäytännöt
Potilasturvallisuuskoordinaattori Seija Miettunen kertoi Lapin keskussairaalan vakavien potilaan hoidossa
tapahtuneiden vaaratapahtumien tutkinnasta. Tutkinta on oma sisäinen selvitys hoidossa tapahtumien poikkeaminen selvittämisessä. Tutkinta mahdollistaa heikkouksien ja puutteiden tunnistamisen. Vakavasta vaaratapahtumasta ilmoitetaan esimiehelle ja/tai soittamalla johtajaylilääkärille. Johtajaylilääkäri määrää tutkintaryhmän perustamisesta ja jäsenistä.
9. Muut asiat
Järjestöjen taholta tiedusteltiin sairaalan laajennushankkeen etenemistä, jota on aikaisemmissa kokouksissa
esitelty. Sairaanhoitopiirin johtajan mukaan suunnitelma on hyväksytty mutta rakentamispäätöstä ei ole vielä
tehty.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelan tiedustelun perusteella potilas- ja omaisneuvoston kokoontuminen
nähtiin edelleen tarpeellisena. Seuraava kokous pidetään keväällä 2018. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jari Jokela päätti kokouksen klo 15:20
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