Esityslista

1(5)

05.03.2020

Potilasjärjestöjen ja sairaanhoitopiirin yhteinen neuvottelu
Aika
Paikka
Osallistujat
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05.03.2020 kello 14.00-16.00
Luentosali 2. krs, D2
Eri potilasjärjestöjen ja sairaanhoitopiirin edustajat

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen
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Potilasjärjestöjen edustajien aloitteita ja palautetta sairaanhoitopiirille
Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry:
Neuroyhdistys järjestää 27.5 aulatapahtuman KHKS:ssa.
Pia Finnilä neurologianpoliklinikalta on tässä mukana.
Tiina Ala-Pirtti on aloittanut neurologian poliklinikan uutena ylilääkärinä.
Kanta-Hämeen Parkinson-yhdistys ry:
Ei edustajaa paikalla.
Hämeenlinnan reumayhdistys ry:
Ei ajankohtaista tiedotettavaa.
Sally Järvelä kertoi, että KHKS:n Potilas ensin –gaalassa palkittiin reumatologi Tea Uusitalo Henkilöt-sarjassa, jossa valinnan tekivät asiakkaat.
Kanta-Hämeen munuais- ja maksayhdistys KAMUSI ry:
Yhdistyksessä on mietitty, tulisiko kaikkien potilasjärjestöjen järjestää
joskus yhteinen tapahtuma sairaalan aulassa. Tähän asiaan palataan
aulatapahtumien vuosikellon yhteydessä.
Kanta-Hämeen Hengitys ry:
Matleena Aitasalo
Yhdistyksellä on huoli keuhkopoliklinikan hoitajaresurssista. On koettu,
että lähetteiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Hoitajaresurssia ei
kuitenkaan ole lisätty.
Kanta-Hämeen AVH-yhdistys:
Harri Rosendahl;
Ensitietopäivät KHKS:n kanssa jatkuvat ja niihin ollaan oltu hyvin tyytyväisiä.
FinFami, Kanta-Hämeen Mielenterveysomaiset ry:
Yhteistoimintaan psykiatrian tulosalueen kanssa on oltu hyvin tyytyväisiä.
Hämeenlinnan seudun Sydänyhdistys ry:
Yksi Elämä –hanke
Viime syksynä järjestettiin Yksi elämä- hankkeeseen liittyvä Terveysseminaari. Ensi syksylle olisi toiveissa tapahtuma, joka voitaisiin järjestää
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Kanta-Hämeen keskussairaalan tiloissa. Mukana ovat seuraavat yhdistykset; Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, MIELI Suomen Mielenterveys, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.
Neuvottelupäivän teemana olisi kuntoutus ja mukaan kutsuttaisiin myös
terveyskeskusten johtavia lääkäreitä ja kuntapäättäjiä. Teemana yhteistyön sisältö ja toimivuus hoitopoluissa ja hoitopolkujen toimivuus.
Tapahtuma voitaisiin kytkeä syksyn potilasjärjestöjen tapaamiseen.
Alustavasti on pohdittu, että sairaalan aulaan voisi tulla järjestöjen ja
terveystalkoiden esittelyä.
Kuluja toteutukseen aiheuttavat ilmoittelu, kahvit, aulassa jaettavat materiaalit, mahdollinen yhteinen esite (Yksi elämä, Kanta-Häme)
Järjestöjen alueryhmä kokoontuu seuraavan kerran 17.3 klo 10. Sen jälkeen perustetaan suunnitteluryhmä miettimään toteutusta. Anne on
tästä yhteydessä sydänyhdistykseen (tk.luopajarvi@gmail.com ). Sydänsairaala on myös mukana toteutuksessa. Sairaanhoitopiiri järjestää
tilaisuuteen luennoitsijat.
Kanta-Hämeen Luustoyhdistys:
Ei edustajaa
Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry:
Susanna Kollanus, ei erityisiä terveisiä.
Kiitos lastenosastolle hyvästä hoidosta.
Kanta-Hämeen muistiyhdistys ry: .
Mirka Lintinen
Marko Mustiala
Hienoa, että palvelusuunnittelija on saatu keskussairaalaan. Muistisairaan palvelupolku vaatisi kehittämistä.
Muistiyhdistyksellä on koulutettuja kokemusasiantuntijoita.
Hämeenlinnan seudun Invalidit ry:
Ei edustajaa
Hämeen Allergia- ja Astmayhdistys ry:
Ei edustajaa
Hämeen Keliakiayhdistys ry:
Ei edustajaa
Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry:
Ei edustajaa
HML Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry:
Ei edustajaa
HML Diabetesyhdistys ry:
Ei edustajaa
Kanta-Hämeen Epilepsiayhdistys ry:
Kirsi Koukkunen
Helmikuussa vietettiin epilepsiapäivää

3(5)
Hämeen Setlementtiyhdistys ry:
Sara Löyttyjärvi
Yhdistys koordinoi potilasjärjestöjen yhteistä toimintaa.
Meidänhame.fi portaali on avattu ja sisältää paljon tietoa potilasjärjestöistä ja niistä mielellään tultaisiin kertomaan myös henkilöstölle.
Todettiin, että tulevista palvelupoluista voisi olla myös linkit potilasjärjestöihin.
Hämeenlinnan alueen aivovammatuki
Ei edustajaa
Hämeenlinnan seudun Kuulo ry
Ei edustajaa
Etelä- Suomen Syöpäyhdistys
Marja Saarni
Hyvää yhteistyötä tehdään sairaalan kanssa
Perusterveyden ylilääkäri Tiina Merivuori
Keuhkosyöpäpotilaan hoitoketjua on kehitetty yhteisesti TAYS:n ja
Etelä-Pohjanmaan kanssa. Ketju on tehty Duodecimin pohjalla ja koska
mukana on useampia toimijoita, polku on vähän monimutkainen ja sisältää paljon linkkejä.
Hämeenlinnan Aivovammatuki ryhmä
Ei edustajaa
Sopimusvuori ry, Walonkulman klubitalo
Ellen Anttila
Yhdistys tekee paljon yhteistyötä mm. psykiatrian osastojen kanssa.
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Sairaanhoitopiirin ajankohtaisia asioita
Koronavirustartuntojen suhteen valmius sairaanhoitopiirillä on tässä
kohtaa hyvä. Koronaviruksen osalta on tehty järjestelyjä esim. näytteiden oton osalta ja myös mahdolliset sairaalahoitoon tulevien potilaiden
hoito on tarkkaan suunniteltu. THL:n ohjeistusten mukaisesti viimeisestä
altistuksesta tulee olla 14 vrk karanteenissa. Niillä joilla todetaan tauti,
puhutaan eristyksestä, jolloin ei olla kontaktissa muihin ihmisiin.
Maija Hansen, uusi palvelusuunnittelija, esittäytyi ja kertoi omasta taustastaan. Kotoa-kotiin palvelupolkuja suunniteltaessa kaikkia tarvitaan.
Järjestöjen edustajat ovat tärkeitä.
ASSI sairaalan ajankohtaiset asiat / Projektipäällikkö Eeva RikkiläKettunen
Kustannuslaskenta uusien suunnitelmien pohjalta on käynnistynyt.
19.5.2020 KHSHP:n hallitus käsittelee Assin toteutusvaiheeseen siirtymistä ja 9.6.2020 KHSHP:n valtuusto päättää hankkeen siirtämistä totuttamisvaiheeseen. Syksyllä 2020 alkavat maanrakennustyöt.
Hanketoimistolla on avoimet ovet 18.3. klo 14-18, johon kaikki halukkaat
ovat tervetulleita.
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Keskusteltiin pysäköinnin kustannuksista uudessa sairaalassa. Vuorokausihinta TAYS:ssa on n 40€. Päätöksiä uuden sairaalan osalta ei ole
tehty mutta Eeva Rikkilä-Kettunen totesi, että sairaanhoitopiiri tullee
osallistumaan kustannuksiin, että ne pysyvät kohtuullisina henkilökunnalle ja asiakkaille.
AULA- tapahtumien vuosikello
Asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen
Yhteisten aulatapahtumien osalta halutaan iloa ja tietoa asiakkaille ja
henkilökunnalle. Tapahtumaryhminä ovat erilaiset vakiintuneet tapahtumat, kansalliset ja kansainväliset tapahtumat, sairaalakohtaisia tapahtumia sekä järjestöjen ja tulosalueiden järjestämät tapahtumat.
Järjestöiltä tuli jo hyviä ehdotuksia erilaisille tapahtumille, kuten Sydänviikko toukokuun alussa, vanhusten viikko viikolla 41 ja omaishoitajien
viikko marraskuussa, viikko 48.
Tapahtumat tulisi näkyä myös sairaalan intra- ja internet sivuilla.
Kokemusasiantuntijat ja yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa / Ylihoitajat
Psykiatrian tulosalueella shp on järjestänyt itse kokemusasiantuntijakoulutusta. Tällä hetkellä on 25 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Tavoite on saada kokemusasiantuntijuutta kaikille tulosalueille. Tätä varten
olisi hyvä saada tietoa, mitä koulutusta järjestöt ylläpitävät, ettei tehtäisi
päällekkäistä työtä.
Hengitysliitolta on kokemustoimijoita. Heidän asiantuntemusta erityisesti
uniapneatoimintaan sekä harvinaisiin keuhkosairauksiin liittyen voitaisiin
käyntiin.
Potilasturvallisuus / asiakkaan osallistaminen / Potilasturvallisuuskoordinaattori Anne Kallava
10.-11.3 järjestetään potilasturvallisuuspäivät, jossa teemana ovat potilaan osallistaminen potilasturvallisuuden kehittämiseen ja käsihygienia.
12.3 järjestetään valtakunnallinen lääkehoidon päivä teemalla Lääkehoito hallussa. Lääkehoidon päivässä voi keskustella omasta lääkehoidostaan farmaseutin tai lääkärin kanssa.
Asiakkaan ja potilaan osallistuminen omalta osaltaan potilasturvallisuuden kehittämiseen nähdään tärkeänä myös valtakunnallisessa asiakasja potilasturvallisuusstrategiassa sekä Sosiaali ja terveysministeriön toimeenpanosuunnitelmassa koskien kyseistä strategiaa.
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021, toimeenpanosuunnitelma
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Muut asiat / kommentit ja kysymykset
Yh Eija Patteri on jäämässä ansaitulle eläkkeelle. Johtajaylilääkäri Sally
Järvelä kiitti Eijaa menneistä vuosista myös potilasjärjestöyhteistyön näkökulmasta.
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Seuraavan kokouksen ajankohta ja mahdollisesti käsiteltäviä aiheita
Seuraava kokous 8.10.2020 klo 14-16.
Silloin järjestetään myös Yksi Elämä hanke.

Sally Järvelä, johtajaylilääkäri
Puheenjohtaja

Anne Kallava, potilasturvallisuuskoordinaattori
Sihteeri

