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Potilasturvallisuussuunnitelma
valmis ensi vuonna
Potilasturvallisuus on hyvän terveyden- ja sairaanhoidon perusta ja keskeinen osa hoidon laatua.
Hyvä, laadukas ja turvallinen hoito ei kuitenkaan synny itsestään, vaan se vaatii työtä ja selkeitä toimintamalleja, joiden avulla hoidon turvallisuus varmistetaan. Ensimmäinen suomalainen potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009–2013 linjaa potilasturvallisuuden kehittämisen suuntaviivat valtakunnallisesti.
rin potilasturvallisuustyöryhmä toimii
opinnäytetyön ohjausryhmänä ja asiantuntijaryhmänä potilasturvallisuuteen
liittyvissä kysymyksissä. Potilasturvallisuussuunnitelma valmistuu vuoden
2011 aikana.

Potilasturvallisuutta

Lapin sairaanhoitopiirin potilasturvallisuussuunnitelman tavoitteena on tukea
potilasturvallisuuden systemaattista kehittämistä ja organisointia sairaanhoitopiirin alueella. Suunnitelma toimii päivittäisen potilasturvallisuustyön perustana
ja tietopankkina, josta henkilökunta saa
tarvittaessa tukea päivittäiseen työhön
ja päätöksentekoon potilasturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Suunnitelmassa esitetään keskeisimmät
turvallisuuden varmistamiseen liittyvät käytännöt, joista osa on jo käytössä
päivittäistoiminnassa. Näitä käytäntöjä
ovat muun muassa erilaiset varmistusrutiinit, vakiotoimintamenetelmät,
tarkistuslistat, kommunikaatioon ja tiedonkulkuun liittyvät periaatteet.

Huomioliivi ”Ei saa häiritä” ilmoittaa muille, että työntekijä on tekemässä potilasturvallisuuden kannalta tarkkaa työtä - lääkkeidenjakoa, jolloin häntä ei saa keskeyttää eikä häiritä. Lääkkeenjakovuorossa
4 A:lla sairaanhoitaja Satu Konttijärvi.

Potilasturvallisuusstrategian
mukaan
potiasturvallisuutta tulee edistää suunnitelmallisesti ja riittävin voimavaroin.
Terveydenhuollon toimintayksiköiden
tulee laatia vuoteen 2013 mennessä
potilasturvallisuussuunnitelma,
jossa
kuvataan organisaation potilasturvallisuusjärjestelmä ja potilasturvallisuuden
varmistamiseen liittyvät käytännöt.
Potilasturvallisuuden
varmistaminen
edellyttää organisaatiolta selkeää, systemaattista tapaa käsitellä turvallisuuteen
liittyviä asioita. Potilasturvallisuussuunnitelma on organisaation potilasturvallisuustyön perusta, jossa kuvataan organisaation potilasturvallisuuspolitiikka,
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potilasturvallisuusjärjestelmä ja keskeisimmät potilasturvallisuuden varmistamiseen liittyvät toimintaperiaatteet.
Organisaatiolla tulee lisäksi olla selkeä
riskienhallintaohjelma ja menetelmät
vaaratapahtumien raportoimiseksi ja
niistä oppimiseksi.

Potilasturvallisuussuunnitelman myötä
otetaan käyttöön myös malli vakavien
vaaratapahtumien käsittelemiseksi. Potilaiden roolia turvallisuuden edistämisessä pyritään lisäämään kannustamalla
potilaita ottamaan turvallisuuteen liittyviä asioita puheeksi. Hoitoon liittyvistä
riskeistä keskustellaan potilaan kanssa
avoimesti ja haittatapahtuman sattuessa
potilasta informoidaan tapahtuneesta
asianmukaisesti.
Potilasturvallisuus on kaikkien sosiaa-

Perustaa päivittäiseen potilas- li- ja terveysalan ammattilaisten ja potiturvallisuuteen
laiden yhteinen asia. PotilasturvallisuusSairaanhoitopiirin potilasturvallisuussuunnitelmaa laaditaan parhaillaan
opinnäytetyönä Rovaniemen ammattikorkeakoulussa, ylemmän ammattikorkeakoulun terveyden edistämisen
koulutusohjelmassa. Sairaanhoitopii-
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strategian mukaisesti: edistämme potilasturvallisuutta yhdessä!
Marko Vatanen
sairaanhoitaja
Teho-osasto

HaiPro-ilmoituksista

tietoa vaaratilanteiden ehkäisyyn

Haitta- ja vaaratapahtumia ilmoittamalla
ja raportoimalla HaiProssa saadaan esiin
potilasturvallisuuteen liittyviä tilanteita,
joihin jatkossa voidaan kiinnittää enemmän huomiota ja täten ennaltaehkäistä
vastaavanlaisia tilanteita.
HaiProssa oleellista on vapaaehtoinen
nimetön raportointi ja rankaisemattomuus. Tärkeintä on vaaratapahtumien
raportoiminen ja niistä oppiminen sekä
saada tarvittavat muutokset prosesseihin.
- Raportoinnin tarkoituksena on selvittää haitta- ja vaaratapahtumien ja läheltä piti-tilanteiden syitä, jotta voidaan
löytää parhaiten tehoavat, ennalta ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet potilasturvallisuuden edistämiseksi. Tämä
edellyttää avointa keskustelukulttuuria
ja johdon sitoutumista, toteaa HaiPron
käyttöönotossa projektikoordinaattorina työskennellyt, osastonhoitaja AnnaLeena Flink.
HaiPro raportointijärjestelmä otettiin
käyttöön sairaanhoitopiirissä reilu vuosi
sitten. Henkilökuntaa on koulutettu ja
opastettu ilmoitusten tekemisessä ja järjestelmän käyttöönotossa. Ilmoitusaktiivisuus oli aluksi vain muutamissa
yksiköissä, mutta vähitellen ilmoitusten
määrä on lisääntynyt. Ilmoituksen tekijöistä suurin osa kuuluu hoitohenkilöstöön.
- Valtaosa ilmoituksista liittyy lääke- ja
nestehoidon toteutuksessa ilmenneisiin
joko läheltä piti- tapahtumiin tai itse
vahinko on jo tapahtunut potilaalle.
Toiseksi eniten ilmoituksia tulee tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyviin
tapahtumiin ja kolmanneksi tulevat väkivaltatapahtumat, listaa Anna-Leena
Flink ilmoitusten sisältöjä.

Suurin osa ilmotuksia koskee lääkkeiden jako, -anto- tai kirjaamisvirheitä.
Osa niistä paljastuu kaksoistarkistuksessa. Ilmoituksista yli puolet on jo tapahtunut potilaalle ja noin kolmannes on
läheltä piti-tilanteita. Haitat ovat olleet
yleensä lieviä, mutta nekin aiheuttavat
hoitavalle yksikölle lisätöitä.

Huomio prosesseihin
Vaaratapahtumien raportointi ja saatavan tiedon hyödyntäminen on monivaiheinen prosessi, joka edellyttää koko
organisaation sitoutumista, korostaa
Anna-Leena Flink.
- Haitta- ja vaaratilanteiden, läheltä pititilanteiden käsittelyprosessissa tulisi
kiinnittää enemmän huomiota syihin
ja analyyseihin. Tämä on tärkeää ennen
kaikkea prosessien korjaamisen kannalta. Siihen tarvitsemmekin lisää koulutusta, arvioi ilmoitusten jatkokäsittelyjä
Anna-Leena Flink.
Jo tehdyt kehittämistoimenpiteet ovat
liittyneet lääkehoitoon, kirjaamiskäytäntöihin, hoitotoimien ohjeistuksiin,
toimintakäytäntöjen yhtenäistämiseen
ja fyysiseen työympäristöön.
Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilla on
myös mahdollisuus liittyä samaan
HaiPro organisaatiopuuhun. Rovaniemen kaupunki liittyi HaiPro-järjestel-
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mään ja sen käyttäjäksi keväällä ja nyt
syksyllä on liittynyt Ranuan kunta. Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pello, Posio ja
Utsjoki ovat myös ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä mukaan.
- Tämä mahdollistaa vuorovaikutteisen
ilmoittamisen myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä,
arvioi Anna-Leena Flink HaiPron hyödyllisyyttä.
Tällä hetkellä haitta- ja vaaratapahtumista voivat tehdä ilmoituksia sairaaloissa työskentelevät terveydenhuollon
työntekijät.

Potilasturvallisuutta

Terveydenhuollon toimijoiden
käytössä on HaiPro-järjestelmä
vaara- ja haittatapahtumien
raportointia varten. Sairaanhoitopiirissä on tänä vuonna
marraskun loppuun mennessä
jätetty 483 ilmoitusta.

- Jossain vaiheessa meilläkin voitaisiin
ottaa käyttöön potilaiden ilmoitusmahdollisuus, jolloin potilaat itse voivat tehdä ilmoituksen. Tällainen käytäntö on jo
Vaasassa, kertoo Anna-Leena Flink.

Potilasturvallisuuden koulutuspäivä
tiistaina 14.12. klo 9-15
-

Terveydenhuoltolaki ja potilasturvallisuus
Potilasturvallisuussuunnitelma
Katsaus HaiPro ilmoituksiin
Potilasturvallisuus teho-osastolla
Lääketurvallisuuden sisäinen auditointi
Check-listat leikkaus- ja anestesiaosastolla
Haittatapahtumien käsittelyprosessi ja
hyödyntäminen johtamisen näkökulmasta
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Työhyvinvointisuunnitelmat satsaamista työn sujuvuuteen
Sairaanhoitopiirin kaikki 59 työyksikköä sai laadittua työhyvintointisuunnitelmansa määräaikaan mennessä. Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen suunnitelmien laatimiseen kertoo, että työyksiköiden
henkilökunnat ottavat työhyvinvoinnin vakavasti ja haluavat sitoutua sen yksikkönsä kehittämiseen.

Työhyvinvointia

Työhyvinvointisuunnitelmissa
kukin
työyksikkö asetti omat konkreettiset
työhyvinvointiaan edistävät tavoitteensa ja toimenpiteensä, joita sitten lähtevät toteuttamaan. Jotkut toimenpiteet
tarvitsevat enemmän aikaa käytäntöön
siirtämisessä kuin toiset.
Kehittämisylihoitaja Ulla Hiltunen henkilöstöpalveluista kertoo, että työyksiköissä työntekijät paneutuivat suunnitelmien laatimiseen ja esiin nostettiin
asioita, joihin harvemmin ehditään paneutumaan. Suunnitelmissa keskityttiin
niihin asioihin, joita työporukka pitää
tärkempänä ja joihin voidaan vaikuttaa.
- Työpajoissa yksiköt tekivät töitä tosissaan. Yhdessä työntekijät miettivät ja arvioivat oman yksikkönsä työhyvinvoinnin perustaa sekä asioita ja toimintoja,
joihin tarttumalla saataisiin työyksikön
arki toimivammaksi ja paremmaksi.
- Työhyvinvointisuunnitelmissa näkyy
myös yksiköiden moniammatillisuus ja
tavoitteiden asettelussa käytännönläheisyys. Yksiköiden kehittämistarpeet
kohdentuvat hyvin konkreettisiin asioihin, toimintamalleihin ja järjestelyihin.

kyä ja terveyttä sekä osaamiseen liittyviä
kehittämistoimenpiteitä muun maussa
työmenetelmiin ja välineisiin, turvallisuuteen, palkitsemiseen, kuntoutukseen
ja koulutukseen.
- Yksiköt aikovat laatia huoneentauluja,
joilla halutaan selkeyttää toimintatapoja ja muistuttaa miten meillä toimitaan
missäkin asioissa. Yksikön ”kuumat
perunat ja herkulliset hetket” halutaan
tuoda yksikköpalaveriin, jotta saadaan
ikävät ja iloiset asiat jaettua yhdessä eivätkä ikävät jää hiertämään arkipäivän
toimintaan, kertoo kehittämisylihoitaja
muutamia esimerkkejä käytännön tasolta.

Ravintopalvelujen YYA
Ravintopalvelujen työhyvinvointisuunnitelman ydinajatus on kiteytetty lauseeseen: ”Tehdään hyvä työpaikka yhteistyöllä, ystävyydellä ja avunannolla eli
YYA”.
- Haluamme korostaa yhteistyön merkitystä tiimiemme välillä, muistuttaa
toisiamme työmme arvostamisesta, pa-

lautteen antamisesta, avunantamisesta
ja pyytämisessä, purkaa ravitsemispäällikkö Outi Määttää lauseen sisältöä tarkemmin.
- Kyllä meillä ollaan aina osattu apua antaa ja pyytää jo ennen suunnitelmiakin,
kommentoidaan virkistystiimistä. Nyt
ne kirjattu ylös kuten muutkin yksikön
kehittämistarpeet, joten tehtävät ja toimenpiteet ovat kaikille selvät.
Ravintopalvelut nostivat suunnitelmaansa kolme tärkeimmäksi kokemaansa asiaa, jotka ovat ergonomia, kiire
sekä tiimien yhteistoiminta ja toistensa
arvostaminen. Toimivamman arjen parantamiseksi onkin jo otettu askeleita.
- Keittiöllä työskenteleminen on fyysisesti raskasta ja siksipä olemme alkaneet
kiinnittää entistä enemmän huomiota
ergonomiaan eli työtapoihimme muun
muassa nostamisiin, kurkottamisiin ja
pitkäkestoisiin yksipuolisiin liikkeisiin.
Tavoitteena on säästää tuki- ja liikuntaelimiä ja vähentää sairastumisia, kertoo
Outi Määttä.

Selkeät tehtävämäärittelyt, toimintatavat, oikea resursointi ovat tekijöitä,
jotka yksiköiden mukaan luovat perustaa hyvälle työskentelylle ja ilmapiirille.
Lisäksi hyvän esimiestyön ja johtamisen
koetaan edistävän yksiköiden sujuvaa
toimintaa.
Yksiköiden kehittämiskohteet painottuvat työyhteisön toimivuuteen, työoloihin, osaamiseen ja johtamiseen, kertoo
yhteenvetoa suunnitelmista tehnyt kehittämisylihoitaja Ulla Hiltunen.
Suunnitelmissa tulee esille, että asioiden
yhteinen käsittely, sisäinen tiedonkulku ja työkavereiden tuki ovat tärkeitä
tekijöitä työn toimivuudelle. Lisäksi
suunnitelmat sisältävät työoloja, työky-

4

Ravitsemistyöntekijät Anneli Niemi, Raija Heikkilä ja Seija Tapio taukojumpalla.
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Ravintopalvelujen
tiimien työnilon
reseptit
Huoltotiimin Päivän Paistos

Ravitsemistyöntekijä Päivi Perunka tyhjentää tottuneesti 10 kilon
perunapussin kypsennyskaukoloon.

Työtavat, välineet ja
hankinnat
Yksi konkreettinen toimenpide keventää työtä on toteutunut marraskuussa,
kun painavat perunasankot saatiin vaihdettua vakuumipakattuihin perunapusseihin. Kun perunavesisanko painoi lähes 25 kiloa, niin nyt tämä pussi 10 kiloa.
- Helpottaahan se huomattavasti työtä,
nyt nostaminen on keventynyt ja työ
sujuu sutjakkaammin kun perunoita ei
tarvitse kauhoa vesimassasta keittokaukaloon, mikä vei aikaa. Pussin jaksaa
kaataa vuokaan ja se myös jouduttaa
työntekoa, toteaa ravitsemistyöntekijä
Päivi Perunka.
Syksyn aikana on tarkistettu myös työtasojen, pöytien ja vaunujen korkeuksia
sekä kiinnitetty huomiota nostojen työtapoihin. Ensi keväänä ravintopalveluissa pareittain arvioidaan työntekijöiden
työasentoja ja työtapoja.
- Parit seuraavat toistensa työtapoja, joihin sitten voivat antaa palautetta ja mahdollisia vinkkejä tapojen korjaamiseksi
ja kehittämiseksi. Tämä on toistemme
ohjaamista ja hyvien työskentelymallien
jakamista, toteaa ravitsemispäällikkö.

Taukojumpat
Ravintopalveluissa aamupäivä on erityisen kiire, jonka vähentämiseen yksikössä paneudutaankin ensi vuoden aikana

tiiviimmin. Tällä hetkellä aamuun tuo
piristystä kuitenkin unhossa ollut ja nyt
elvytetty taukojumppa. Jumppavetäjä vaihtuu päivittäin ja ohjeet on saatu
Koposen Hannulta. Taukojumpalle kerääntyy mukavasti porukkaa ennen puoli kahtatoista.
- Olemme huomanneet, että parin minuutinkin venyttely ja pyörittely vetreyttävät kummasti jäykistyneitä lihaksia ja
piristää oloa, arvioi torstaipäivän jumpan vetäjä, ravitsemistyönjohtaja Kaisa
Huhtaniska.

Työnilon reseptit
Ravintopalveluissa yhteydenpito tapahtuu viikkopalavereissa. Työntekijät
voivat laittaa yhteiselle ilmoitustaululle
omia asioita ja esityksiä, joita palavereissa haluavat käsiteltäväksi. Lisäksi
yksikössä on ns. paineenpurkausvihko,
jonne voi päästellä kuumimmat höyryt,
mutta myös lempeät lauseet.
Tiimien yhteistyötä ja tuntemusta sekä
ennen kaikkea toistensa työn arvostamiseksi työyksikössä on laadittu työnilon
reseptit.
- Halusimme nostattaa yhteishenkeä ja
yhteenkuuluvuutta tiimien keksimillä
työnilon resepteillä. Ne ovat meistä niin
mainiot, että sopivat kopiotavaksi muihinkin yksiköihin yhteishengen kohottajaksi, toteaa ravitsemispäällikkö Outi
Määttä.
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Tarpeellinen määrä avoimuutta ja
palautteen vastaanottamista.
Sekoitetaan hyvin. Kuoritaan pois
vähättelyt, toisten arvostelut.
Paistetaan hyvässä lämmössä,
ettei paistos läsähdä eikä pala
pohjaan.

Kylmätiimin resepti
FOXIN tahtiin
Hymyhuulet asiakkaan tuovat
Hymyhuulet huomataan
Hymyhuulet kertoo työtä
jota tekijänsä rakastaa
Onnen apilaa et kaipaa
vaan auttajaa osaavaa
Kun tiimityö näin toimii
ja erilaisuus hyväksytään

Työhyvinvointia

40 kg työkavereita
100 kg huumoria
100 kg reiluutta
100 kg kiitosta
100 kg hymyä
100 kg toisten arvostusta
100 kg toisten huomioon
ottamista

Kuumatiimin resepti
RÄPIN tahtiin
Ajattele toista tukien
Pieni apua on iso apu
Astiat likoon - järjestä hyllyt
Huomaa ! Toinen voi ajatella
toisella tavalla
Muistele miten toinen toimii
Ootko huomannut ?
kysymykset - tiedon jakaminen
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Sairaanhoitopiirin kulunvalvontalaitteet uusitaan ja laitteiden
määrää lisätään. Jokaiseen toimipaikkaan tulee leimauslaitteet.
Keskussairaalaan asennetaan jokaiseen
kerrokseen laitteet ja Muurolaankin niitä tulee useampia. Uudet laitteet asennetaan myös Lähteentielle, Päihdeklinikkaan, Porokadulle, Sairaalakadulle
sekä Kolpeneen tekniikkaan.
Kaikkien työntekijöiden tulee leimata
itsensä sisään aloittasaan työt. Leimaus
tehdään työpistettään lähinnä olevalla
leimauslaitteella. Samoilla pelisäännöillä
leimataan myös itsensä ulos töistä lähtiessä.

Sisään - Ulos

Osana sähköistä henkilöstöhallintoa
Kulunvalvonnan uudistaminen liittyy
laajaan henkilöstöhallinnon sähköistämiseen. Sähköistämisellä haetaan tuottavuutta ja tehokkuutta, kerran sähköisesti tallennettua tietoa pyritään hyödyntämään mahdollisimman pitkälle.
Kulunvalvonnan ja työvuoro-ohjelmiston välille rakennetaan ensi vuoden
aikana integraatio. Tällöin helpotetaan
toteutuneiden ja muuttuneiden työvuorojen vahvistaminen.

Pelisäännöt työajan seurantaan
Koska kulunvalvonnan tiedot hyödynnetään toteutuneiden työvuorojen
vahvistamisessa, on tärkeää, että käytännöille luodaan yhdessä järjestöjen
kanssa pelisäännöt.

Lähtökohtana on, että mikäli työntekijä
ei tee liukuvaa toimistotyöaikaa, ei työaika tule muuttumaan liukuvaksi tämän
jälkeenkään. Ohjeistukset ja pelisäännöt luodaan alkuvuoden aikana ja niistä tullaan tiedottamaan työntekijöitä.
Pelisääntöjen luomisessa noudatetaan
avointa ja rehtiä henkilöstöpolitiikkaa.

Kulunvalvonta ja turvallisuus
Kulunvalvontajärjestelmä parantaa työntekijöiden tavoitettavuutta. Kulunvalvontajärjestelmää hyödynnetään myös
integroitujen turvajärjestelmien henkilötietokantana sekä raportoinnin keskusyksikkönä. On tärkeää, että järjestelmästä saadaan tieto, keitä työntekijöitä
talossa milläkin hetkellä on töissä.

Aikataulutus
Jokainen työntekijä tulee saamaan uuden tunnistimen ja niiden mukana tiiviin oppaan kulunvalvonnan laitteiston
käytöstä. Uusien tunnistimien jako aloitetaan keskussairaalan asiakaspalvelukeskuksessa viikolla 49. Muurolassa tunnistimia voi noutaa kassalta viikolla 50.
Vanhat tunnistimet palautetaan asiakaspalveluksekseen 15.2.2011 mennessä.
Tanja Peltovuoma
Henkilöstöjohtaja

16.11.2010

Kulunvalvonta uudistuu

Juha Pauri työskentelee
apuvälinehuollossa ja
hänen vastuulla on
sähköisten välineiden
kuten sähköpyörätuolien ja
ympäristöhallintalaitteiden
ohjelmointi, asentaminen
ja huoltaminen.
Juha Paurin työstä 80 %
tapahtuu asiakaspotilaiden
luona, heidän kodeissaan.

Juha Pauri tuli taloon töihin 20 vuotta sitten. Ennen sitä hän oli huoltanut
ja säätänyt seerumianalysaattoreita ja
teollisuuden tutkimuslaitteita. Hänen
ensimmäinen työpiste oli lääkintälaitehuolto, josta hänet siirrettiin apuvälinehuoltoon.
Nykyisessä työssään Juha Paurin tärkeimmät ”työkalut” ovat kannettava tietokone ohjelmointiohjelmineen ja hyvä
teknisen alan englanninkielen hallinta,
sillä kaikki ohjelmointi tapahtuu englannin kielellä.
Klo 7.46 Kirjaan itseni työmaalle. Tänään
on asennuspäivä, joten aloitan ympäristönhallintalaitteiden osien kartoittamisen ja siirrän
kaikki tarvikkeet laatikkoon sekä otan kannettavan PC ja ohjelmointiopuksen mukaani.
Talon auto on käytössämme, joten pääsen
Määtän Teron kyyditsemänä kotikäynnille
Validian palvelutalolle.
Klo 9.30 Soittelen asiakkaan ovikelloa ja
siirryn työn ääreen. Yhdessä mietimme erään
vastaanottimen paikkaa ja käyttäjä kysyy, jotta voikos sen asentaa vaikka eteisen seinään.
Hetken mietittyäni myönnyn, kyllä se siinä
on ihan ok. Näissä asennustöissäkin on hyvä
huomioida asiakkaan koti ja kodinomaisuus.
- Välineiden ja laitteiden asennustyö
on tarkkaa ja aina vammaisen ehdoilla
tapahtuvaa työtä ja vuoropuhelua, jossa hyvin usein on haasteena käyttäjän
puhekyvyn taso tai puhekyvyttömyys.
Tällöin asentajalla tulee olla tuntosarvet
kohdallaan muutenkin kuin sormenpäissä.

Seija Jäntin huone henkilöstötoimistossa on täyttynyt uuden kulunvalvontalaitteen ohjeista ja tunnistimista.
Yhdessä Arja Oikaraisen kanssa he ovat sujauttaneet ”lshp-skarabeet” käyttöohjeineen kirjekuoriin asiakaspalveluun jakoa varten.
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Juha Pauri - Ammattimies

Klo 11.30 Siirryn eväiden kanssa taukotilaan ja saan tilaisuuden selvittää laitevikoja ja
huoltopyyntöjä henkilökunnan kanssa. Tärkeä hetki tämäkin.

- Sähköpyörätuolin ”aivoissa” on noin
250 eri parametriä, joihin voidaan vaikuttaa. Yleensä noin 30 % muutetaan
käyttäjän tarpeiden mukaisiksi. Työ
vaatii tarkkuutta ja kokeiluja. Yhden
sähköpyörätuolin ohjelmointiin uppoaa
useampi työtunti päivässä.
Klo 12.00 Takaisin sorvin ääreen, käyttäjä
on tällä välin lähtenyt kaupungille, mutta jatkan asennusta yksin, koska minulla on lähes
aina lupa asukkaalta myös yksin työskentelyyn.

Klo 13.30 Soittelen maahantuojalle erään
sähköpyörätuolin ongelmasta ja he aikoivat
lähettää asiakkaan sähköpostiin ohjelmointiohjeen täydennyksen.
- Tietokoneelle on tallennettu käyttäjien
sähköpyörätuolien ohjelmat, jotka suoritetaan kuntoutuspolilla ennen laitteen
luovuttamista käyttäjälle. Ennen välineen tai laitteen lopullista luovuttamista, asiakkaan luokse tehdään aina kotikäynti tilannekartoituksen vuoksi.
Klo 14.45 Toinen käyttäjä soittaa minulle
ja kertoilee viasta omassa sähköpyörätuolissa. Muistan heti, että magneettijarru on nyt
varmaan jäänyt puolitiehen. Siinähän se vika
olikin. Ohjaan puhelimitse ja käyttäjä pääsi
taas matkaan.
Ympäristönhallintalaitteet kuten ovia
avaavat järjestelmät kaukosäätimineen
ovat kestäviä. Sen sijaan sähköpyörätuolit ja -mopot ovat haastavia.
- Laakerit, ajomoottorit, karamoottorit
ja akut ovat näissä välineissä alituiseen
huollon ja korjausten tarpeessa. Tämä
kertoo, että välineitä ei ole testattu pohjoisissa olosuhteissa ennen markkinoille
pääsyä.
Klo 15.00 Pakkailen tavaroita ja jätän
asukkaalle lapun, jotta huomenna jatketaan,
saattaapi mennä tämä viikko tässä asunnossa. Soitan Terolle, hän on juuri lopettelemassa
huoltokäyntejään kaupungilla. Transit ajaa
pihaan, vaihdamme kuulumiset ja listaamme
uudet huoltopyynnöt ajelessamme kohti keskussairaalaa.

Työtä vuorossa

Apuvälinehuollossa jokaiselle asiakaalle
räätälöidään välineet ja laitteet potilaan
liikkumisen ja vammautumisen mukaan. Kyseessä on yleensä millimetrin
tarkkaa ohjelmointia, jossa huomoidaan
käyttäjän motoriikka kuten kädenliikkeet, pakkoliikkeet, istuma-asento, puristusvoima jne.

Klo 15.45 Aloitan uuden asennustyön laitetoimituksen tarkistamisen, jotta saamme reklamaation heti perille, jos aihetta on.
Klo 16.25 Leimaan itseni ulos, meni hieman
pitkäksi, mutta se on tässä työssä tavallista.
Juha Pauri haluaa kiittää tiimiään Juhani
Korvaa, Tero Määttää ja tiimin johtajaa,
huoltopäällikkö Kari Korhosta jämerästä työnjohdosta. Erityiskehut menevät
yhteistyökumppaneille ”fyster” Satu Nivalle ja osastonhoitaja Sirpa Perungalle
kuntoutukseen.

Joiku 4/2010
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Osasto 8 pikkujoululaulu
Sävel: Juice Leskinen SIKA
Sanat: Osasto 8 hoitajat
Joulunviettomme alkaa rattoisasti
Kokoonnumme yhteen riemukkaasti
Se yhdistää meitä ja vahvistaa		
Ja sitten taas jaksamme ahertaa		
Ja hoitsut laulaa joulunaika on ihanaa!

Valittuja paloja

Kinkku - saa veden kielelle
Glögi - hyvälle mielelle
Torttu - saa vatsan löysälle
Ja Arki - jää taka-alalle
Hoitajat kolmessa tasossa ees taas ryntää
Osastoa vaihtaa ja tulosta kyntää
Potilaat katsoo ja ihmettelee
kun hoitajat sinne tänne sinkoilee
Ja lapset laulaa, omatäti ois ehdoton!
Täti - on hommat hanskassa
Hanska - on joskus hukassa
Haipro - kaavake täytetään
Hoito - yhdessä kehitetään
Minä kansliassa lojuvaa konetta katson
Kärsivin ilmein, vellovin vatsoin
Lapsia ehdi hoitaa mä en
kun koneella ohjelmia vaihtelen
Ja lääkärit vaatii, kuumekurva on ehdoton!
Sapo - potilas etsitään
Esko - sinne kirjataan
Rafaela - sinne arvioidaan
Pauncil - mitä aikaan saan
Rakenteisesti kirjaan ja laitteita kertaan
Verkkokurssit suoritan ja ohjeita uusin
Vaativuutta työnkin me arvioitiin
Huima palkankorotus ansaittiin
Ja Johto vaatii, päiväkahvi on ehdoton!
Intra - sieltä tiedon saan
Keke - tavoitteet asetetaan
Ostari - mystinen kauppapaikka
Ekstra - oonko jo hukassa?
Silti työmme on hauskaa ja ilolla teemme
Yhdessä ongelmia selvittelemme
Hoitaminen sujuu ja palkitsee
Kun lapset nauraa ja paranee
Ja hoitsut laulaa, yhteistyössä on VOIMAA!
Perheet - ensin haastatellaan
Ongelmat - me esiin kaivetaan
Hoidot - hyvin suunnitellaan
Apu - me heille annetaan
Tämä ilta on täynnä kinkkua, torttuu
Ohjelmaa, juomaa ja tietenkin PUKKI
Kun juhlat päättyy ja kutsuu yö
Jokaisella hoitsulla löysällä vyö
Ja hoitsut laulaa, töihin palataan pian taas..
Kasi!... tralalalalaa-aa
Ysi!... tralalalalllaa-aa
Poli!...tralallalaaa-aa
”Yhdessä! ...trallallaa...”
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Ravintokeskuksen joulutiedote
keskussairaalassa työskenteleville

Ravintokeskuksen joulutiedote
Muurolassa työskenteleville

Työvuorossa olevalle henkilökunnalle tarjotaan
Joululounas keskiviikkona 15.12. klo 10.30–15.00
Kinkku, kastike, peruna, porkkana- ja lanttulaa
tikko, rosolli, lasimestarin silli, joululimppu,
luumukiisseli

Muurolan palvelukeittiö tarjoaa henkilökunnalle
joululounaan 15.12. klo 11–14 henkilökunnan
ruokasalissa.

Ruokasali Karpalo on avoinna
jouluaattona klo 10.30–13.30
Joulupäivänä ja Tapaninpäivänä klo 11.00–13.00
Henkilökunnan kevytateriaa ei ole ajalla
20.12.2010–9.1.2011.
Potilasasiakkaiden ruokailu Jouluaattona 24.12.
Aamupalan jakelu
klo 7.00 alkaen
Lounas jakelu
klo 10.30 alkaen
Päivällinen		
klo 15.30 alkaen
- Välipalat toimitetaan pääjakelun yhteydessä.
- Päivällisen yhteydessä toimitetaan talon tarjoama henkilökunnan joulupuuro ja kiisseli.
- Joulupäivänä ruokajakelut normaaliaikoina.
Kahvio Kaarnikan Joulun tienoo
torstaina 23.12. avoinna klo 8-16
Jouluaattona 24.12. suljettu
Joulupäivänä 25.12. suljettu
Tapaninpäivänä 26.12. avoinna klo 12-18
Uudenvuodenaattona 31.12. suljemme
klo 12.00
Uudenvuodenpäivänä 1.1. avoinna klo 12-18
Loppiaisena 6.1. avoinna klo 12-18

Jouluaatto, Joulupäivä ja Tapaninpäivä
Aamiainen		
klo 8.15–8.35 os 5
		
klo 8.35–8.55 os 3
		
klo 8.55–9.20 os 1
Lounas–päivällinen
		
		

klo 12–12.30 os 5
klo 12.30–13.00 os 3
Klo 13.00–13.30 os 1

Henkilökunnalla on mahdollisuus ruokailla potilasruokasalissa samaan aikaan käyttäen läpyskää
tai ruokalippua.
Vahvistettu iltapala noudetaan osastojen toimesta ravintokeskuksesta klo 14.45 mennessä.
Muurolan kahvion joulunaika
Jouluaattona ja Joulunpyhinä 24.-26. 12. suljettu
Uudenvuodenaattona 30.12. avoinna
klo 7.45-13.40, inventaario klo 7.45-10.00.
Loppiaisena 6.1. suljettu

Joulupuuroo tarjoo kunnon taloo.....
Joulupuuroo tarjoo kunnon taloo...

• Jouluaattona päivällisen yhteydessä talo tarjoaa työssä olevalle henkilökunnalleen
joulupuuron, luumukiisselin ja palan painikkeeksi maidon.
• Puuro (laktoositon), kiisseli, maito ja kertakäyttöastiat toimitetaan päivällisruokavaunun
yhteydessä.
• Psykiatrian klinikan osastojen puuro, kiisseli ja maito ovat haettavissa MS keittiöltä
viimeistään klo 14.45
• 24.12.2010 emme erikseen annosteltuna lähetä henkilökunnan ja opiskelijoiden päivällisruokia
• Laitoshuoltajien ja lääkäreiden ruoat toimitetaan osastoille
• Jotta keittiön väki osaisi lähettää puuroa oikeat määrät ja oikeisiin paikkoihin, pyydämme
osastonhoitajia tekemään tilaukset 17.12.2010 mennessä sähköpostilla: keittio.lks@lshp.fi

Sulut osastoilla ja poliklinikoilla
Osastot

20.12.2010-9.1.2011

Oosasto 6 B
20.-26.12. +6.-9.1.
		
naistenosastolla 4 sijaa
		
käytössä ja synnytysosasto
		käytössä
Osastot 8 ja 9
24.12.2010-9.1.2011
		
osasuluissa, 6 sijaa
		käytössä molemmilla
Aikuispsykiatria
- osastot 2 ja 4
24.12.-26.12.
Nuoristopsykiatria
24.12.2010-3.1.2011
Lastenpsykiatria
- osasto 7
22.-31.12.
Päihdehuolto
24.-31.12.
Poliklinikat
Dialyysiosasto
Fysiatria		
Ihotaudit		
Keuhkosairaudet
Keuhkofunktiolab.
Kliin.neurofysiologia
Neurologia		

JOULUKUU 2010
PÄÄTOIMITTAJA
Päivi Posio
TAITTO Päivi Posio
KUVAT Päivi Posio
(ellei toisin mainita)

22.12.+24.-25.12.
7.1.
24.12.2010-9.1.2011
3.-9.1.
3.-9.1.
7.1.
7.1.

Kirurgia		
7.1.
Korva-nenä-kurkku
7.1.
Kipu		
27.-31.12.
Lastentaudit
7.1.
Lastenneurologia
7.1.
Naistentaudit
7.1.
Äitiys		
7.1.
Silmätaudit
27.-31.12. + 7.1.
- hoitajapoliklinikka auki 28.-29.12.
Silmäpäiväkirurgia
27.-31.12.
Syöpätaudit
20.-26.12. + 7.1.
Lasten psykiatria
24.-31.12.
Nuorisopsykiatria
24.12.2010-2.1.2011
Leikkaussalit
Sali 1 		
Sali 4 		
Sali 5		

TOIMITUKSEN OSOITE
Lapin sairaanhoitopiiri
PL 8041
96101 Rovaniemi
puh. (016) 3281
fax (016) 328 2029

20.-31.12.
20.-26.12.
27.-31.12.

JULKAISIJA
Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
PAINOPAIKKA:
Pohjolan Painotuote Oy
Rovaniemi 2010

