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Sairaanhoitopiirin
apuvälinepalvelut
• Keskitetyt apuvälinepalvelut
– Erikoissairaanhoidon palvelut koko shp
• Lasten liikkuminen ja pt, aikuisten vaativat
apuvälineet, näön käytön apuvälineet
• Shp:n apuvälinepalvelujen koordinointi

– Perusterveydenhuollon palvelut
• Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,
Oulu ja Tyrnävä
• Oulunkaari vaativat perusterveydenhuollon arviot
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Toimintalukuja v. 2014
•
•
•

Potilaita ajanvaraustoiminnassa
Potilaita lainaamossa
Apuvälineluovutuksia

3786
5028
21 717 kpl

yht.8814 pot.

– Kaikki luovutetut apuvälineet; käynnit, maksusitoumukset,
näkövammaisten apuvälineet

•

Muistutukset 7+1 kpl
– Perusteet apuvälineratkaisulle eivät ole muuttuneet
– Apuvälinepalveluprosessin läpimenoaika on ollut lain mukainen

•

Hallintokantelu 1 kpl
– Ratkaisu: apuvälinearvio on tehty yksilöllisesti ja päätös on perustunut
yhtenäisiin saatavuuskriteereihin.
– Perustelut: kunnan ja shp:n on huolehdittava vastuullaan olevien
asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saatavuudesta
yhdenvertaisesti koko alueella.

•

Asiakaspalaute 2 x vuodessa
– Kevät ja syksy 2vko
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Toimintaa ohjaa
•
•
•

•

Terveydenhuoltolaki
Apuvälineasetus
Apuvälinepalvelujen
laatusuositus (Sosiaali- ja
terveysministeriön oppaita
2003:7)
Yhtenäiset kiireettömän
hoidon perusteet (2004)
– Erikoissairaanhoidon
apuvälinepalvelun perusteet

•
•
•

THL:n ohjeet
apuvälinepalvelun
tuottamiseksi (2014)
Shp:n saatavuusperusteet
Apuvälinekeskuksen
toimintaohjeet
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Monet asiat vaikuttavat yhtenäisiin käytäntöihin
Mm. Avustajakoirat
Auton hankintajärjestelmä

Ohjeita
apuvälinepalveluiden
toteuttamisen
tueksi
2013-2014

Vaikeavammaisten
apuvälinepalvelutselvitys
2014-2015

Apuvälinepalveluiden
laatusuositus
2003

APUVÄLINEPALVELUIDEN
YHTENÄINEN
TOTEUTTAMINEN

Apuvälineasetus
2012
Kuntakirje
asumispalveluyksiköiden
av-palveluista
2013

Terveydenhuoltolaki
2011

Shp:t: tk:n kanssa:
Alueellinen suunnitelma:
työn- ja vastuunjaot.
Luovutusperusteita.
Alueelliset
apuvälinekeskukset
2003-

Yhtenäiset
kiireettömän
hoidon
perusteet avpalveluissa
2004

Erikoissairaanhoidon avpalvelun
perusteet 2004

Apuvälinepalveluiden
saatavuusselvitykset
-2007

33§, 34§, 36§, 43§

Outi Töytäri
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Apuvälinepalvelun yleiset
perusteet
• Ensisijaisesti turvataan ne apuvälineet, jotka ovat
välttämättömiä elintärkeiden ja keskeisimpien
päivittäisten toimintojen ylläpitämiseksi tai, jotka ovat
välttämättömiä henkilön itsenäisen suoriutumisen
tukemisessa. Ensisijaisuutta arvioitaessa huomioidaan
mm.
–
–
–
–
–
–

sairauden etenemisnopeus
tapaturman /vamman aiheuttama tarve
sairaalasta kotiutuksen mahdollistavat apuvälineet
laitoshoitoon joutumisen uhka
lasten kehityksen ja kasvun vaatimukset
apuvälineen käyttö edistää turvallisuutta
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Tekninen työryhmä

2 hlö kotiasennukset. Apuvälineiden asennukset ja purku potilaan kotona.
• 7:30-15:30 myös pienet muutostyöt apuvälineen käytön mahdollistamiseksi.
Luiskat, rivat, nousutuet, moottoroidut patja, wc korotukset. Yhteistyössä
Ouka. ja muut kotiuttavat yksiköt
2 hlö mekaaniset apuvälineet Rehapolis 1
• pikahuollot, ajanvarauksella korjaukset, vuosihuollot, sovitukset, pienet
muutostyöt 08:00-16:00 mekaaniset liikkumisen apuvälineet, istuintyynyt …
2 hlö sähköiset- ja lasten apuvälineet Rehapolis 2
• pikakorjaukset, ajanvarauksella vuosihuollot, korjaukset, pienet muutostyöt.
Sängyt, patjat, sähköpyörätuolit, sähkömopot…
1,5 hlö varastotyöntekijä Rehapolis 1 ja 2
• Varastointi apuvälineille, vastanotto, lähetys, hengitysapuvälineet oys
----------------------------------------------------------------------------------------------• Apuvälineitä 35285kpl joita tarttumapihdeistä aina sähköiseen hoitosänkyyn
Suurin vuosihuollettavat apuvälineluokat ovat mekaaniset apuvälineet. Rollat
2500kpl PT. 3000kpl sähkärit ja mopot 350kpl vuositapahtumat teknisessä
ryhmässä v.2013 oli 5500kpl. Toimintaa myös ostopalveluina.
Potilailla mahdollisuus soittaa suoraan huoltomiesten numeroihin.
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Tulevaisuuden haasteet
• Kotiin tarvittavat apuvälineet
– Ihmisten kotona asumisen mahdollistaminen
• Apuvälineet
• Kodinmuutostyöt
• Kotona toimivan hoitohenkilöstön ergonomiaa
tukevat välineet

• Selkäydinvammaisten keskitetty hoito ja
kuntoutus
– Apuvälinepalvelut
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Meillä on noussut kysymyksiä seuraavista
asioista (vammaiset ovat ottaneet yhteyttä):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Apuvälineiden saatavuudesta tiedottamista voisi kehittää/lisätä
- Päivystys virka-ajan ulkopuolella
- Äkillisiin tilanteisiin toimintaohje (esim. kun asiakas joutuu
onnettomuuteen ja apuväline hajoaa)
- Huollon hitaus vaikuttaa asiakkaiden arkeen
- Asiakkaalle tulisi antaa suunnitelma aikataulusta, jossa ajassa
esim. huolto hoidetaan, jos tulee muutoksia siitä olisi hyvä
ilmoittaa asiakkaalle
- Huollossa olevan apuvälineen tilalle tulisi saada ”vara-apuväline”
- Apuvälineen uusinta esim. ortopediset jalkineet tai proteesit,
arviointi on tiukentunut. Asiakas voi kokea, että häntä
painostetaan ostamaan esim. jalkineet itse
- Ajattelun muutosta palvelualttiimmaksi tarvittaisiin
- Ruusujakin toki on
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