Omaishoidon maakuntapäivä 13.3.2018 Kanta-Häme työpajaosuuden tulokset tiivistetysti
OMAISHOITOSUHTEEN TUKEMINEN
Omaishoitajaa tukemaan on parhaimmillaan organisoitu…
•
•

nimetty oma osaava työntekijä, jonka tavoitettavuus on hyvä, yhteydensaantikeinot tiedossa ja joka tuntee perheen
tilanteen hyvin
sellainen tuen, ohjauksen, neuvonnan ja palveluiden kokonaisuus, joka on yksilöllisiä tilanteita palveleva (mm.
perhehoidon roolia ja tunnettuutta lisättävä)

Parhaimmat tukitoimet ovat…
•
•
•

vertaistuki
itse valitut, perheen tilannetta aidosti avustavat asiat
aito kiinnostus, kuunteleva, auttava ja positiivinen asenne

Suunnitelman rooli ja sisältö omaishoitotilanteessa on…
•
•

hyödyntää monipuolista osaamista: tehdä kattava taustojen selvitys, hoidettavan toimintakyky ja avun tarve kirjattu,
kaikkien osapuolten sitoutuminen järjestelyyn varmistetaan
yksilöllisyyden huomioiminen

Vaikka toimeksiantosuhdetta omaistaan hoitavaan ei solmittaisi, tulisi…
•
•

kertoa mahdollisista tukitoimista ja työntekijä voisi kysellä kuulumisia säännöllisesti
tehdä tiedotustyötä - muistuttaa minkä vuoksi on tärkeää pyytää apua ennen kuin uupuu

1

20.3.2018

Annukka Kuismin

OMAISHOIDON KOKONAISUUDEN KEHITTÄMINEN
Kehittäminen onnistuu parhaiten huomioimalla omaishoitajat ja järjestöt
Omaishoidon tuen palveluiden parhaat järjestämiskeinot ovat…
•
•
•
•

vertaistuki, kuuntelu
yksilöllisten ratkaisuiden toteuttaminen
palveluiden piiriin pääsemisen madaltaminen
säännölliset useamman kerran vuodessa tapahtuvat työntekijän tukikäynnit ja muut yhteydenotot

Laadun valvonta ja seuraaminen onnistuu parhaiten…
•
•
•

säännöllisillä usein toistuvilla kotikäynneillä
asiakastyytyväisyyskyselyillä
mahdollisuudella tehdä ilmoituksia, reklamaatioita

Palautteen kerääminen onnistuu parhaiten…
•
•
•

helposti vastattavilla koordinoiduilla kyselyillä, joissa monenlaisia kanavia ja vaihtoehtoja vastaamistavalle
vuosittaisilla käynneillä
tiedottamalla etukäteen aikeista kerätä palautetta, jotta ajatuksiaan ehtii jäsentää
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OMAISHOIDON TUEN KOKONAISUUDEN TOIMINTAMAAILMASSA
Tiedolla on keskeinen rooli
•

•
•
•
•

Käytetään monikanavaista viestintää; on verkkosivut, chat, lehti-ilmoitukset käytössä. Omaishoitoa käsitellään
medioissa. Erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja toiminnoissa henkilöstö osaa neuvoa ja niistä löytyy
asiaa koskevia esitteitä ja oppaita
… vuoropuhelussa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken
… helposti saavutettavissa olevassa palveluohjauksessa ja matalan kynnyksen palvelupisteissä
Yhteystiedot ovat helposti löydettävissä
Omaishoidon valmennus on sillä tavoin avointa, että kuka vaan kiinnostunut voi osallistua – ei tarvita ensin päätöstä
omaishoidon tuen myöntämisestä

Maakunnalla on yhteiset myöntämiskriteerit
•
•
•
•
•

… jotka on avattu ja tehty ymmärrettäviksi mm. erilaisin esimerkein asiakkaille ja ammattilaisille
… jotka ovat niin selkeät, että oman tilanteensa pystyy tarkistamaan niiden pohjalta
… jotka ovat yhdenvertaiset mutteivat tasapäistävät, ottavat yksilöllisyyden huomioon ja ovat joustavat
… jotka linjaavat, mitä tapahtuu, kun tilanne muuttuu omaishoitosuhteessa
… joiden muutoksista viestitään hyvissä ajoin
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Maakunnalla on yhteinen omaishoidon tuen toimintaohje
•
•

… joka helpottaa omaishoitajien tilannetta vaikka he muuttaisivat maakunnan sisällä
… joka auttaa uusien työntekijöiden perehdyttämisessä varmistaen yhtenäisen toimintatavan

Omaishoidon tuen hakemisen ihannetapa on…
•
•
•

sellainen missä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussa, jossa tilanne huomataan / tunnistetaan, käynnistetään
prosessi ilman että aluksi odotetaan hakemuksen saapumista
sellainen missä automaattiset vaatimukset esimerkiksi lääkärinlausunnolle eivät viivästytä prosessia
muutokset huomioiva: jos joskus on saanut kielteisen päätöksen, se ei lannista, vaan asia jää ikään kuin vireille ja odottamaan;
esim. puolen vuoden välein joku soittaa ja kysyy onko tilanne perheessä muuttunut

Ensimmäinen palvelutarpeen arviointi sisältää parhaimmillaan…
•
•
•
•
•
•

yksilöllisten, oikea-aikaisten palvelujen suunnittelemisen keskustelun pohjalta
kaikkien osallistamisen keskusteluun ja sen sisältöihin: myös lähipiirin huomioiminen, esim. muu perhe, aikuiset lapset,
isovanhemmat
perheen kokonaistilanteen huomioimisen (esim. tukiverkostot alueella)
omaishoitajan ja perheen resurssien huomioimisen (piilevät voimavarat, tarve koulutukseen, omaishoitajan terveydentila)
vapaapäiväkäytänteiden läpikäymisen
luottamuksen ja keskusteluyhteyden syntymisen

Päätös palvelutarpeen arvioinnin jälkeen…
•
•
•
•

on sellainen mitä omaishoitaja tietää odottaa keskustelujen pohjalta ja tietää koska odottaa
sisältää selkeät tiedot yhteyshenkilöstä
ollessaan kielteinen sisältää ohjeet siitä mitä vaihtoehtoisia palveluja olisi mahdollista olla käytössä ja niiden yhteystiedot
paikallisen omaishoitoyhdistyksen yhteystiedot
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Toimeksiantosuhteen aikana yhteistyö sisältää parhaimmillaan…
•
•
•
•

säännölliset terveystarkastukset omaishoitajalle
tapaamiset vähintään kerran vuodessa oman työntekijän kanssa
koulutusta/valmennusta
oman työntekijän saavutettavuutta, helppoutta ottaa yhteyttä

•
•

ohjeet miten toimia muutostilanteissa
vapaapäivien käytön seurantaa

Toimeksiantosuhteen aikana yhteistyötä on myös…
•
•

perhehoitoon
säännöllisin omaishoitokirjein (kertovat palveluvaihtoehdoista)

•
•

hoitopaikkojen tutustumisilloissa
virkistyspäivinä

Omaishoitosuhteen päättyessä parhaimmillaan…
•
•
•
•
•

toteutuu hallittu ja ennakoiva siirtymä
rakennetaan tukiverkosto omaishoitajalle (siirtymäaika)
käytetään järjestöjen oppaita
tuetaan omaishoitajan kuntoa
omaishoitaja saa vertaistukea
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OMAISHOIDON TUEN RESURSSIT
Omaishoidon organisoiminen vastuutyöntekijöille on toimivin keino, tosin haavoittuvainen
•

Työntekijän omaishoitoperheiden määrän tulisi suhteutua siihen mitä muuta työtä hänellä on ja millaisia tilanteita
perheissä on, koska henkilökohtainen tuttuus on olennaista

Omaishoidon seurannan osalta
•
•
•

isoon alueelliseen kokonaisuuteen tulee luoda ne hyvät käytännöt ja tuntumat perheisiin, jotka ovat totta nyt
pienemmillä alueilla
tarvitaan tilastoanalyysia tekeviä ammattilaisia
tiedon keräämisen tapana ensisijassa puhelin ja henkilökohtaiset kontaktit perheeseen, myös verkostot
mahdollistettava sähköisissä järjestelmissä

Kumppanuudessa järjestöjen ja yhdistysten kanssa ominaista on, että
•
•
•
•

järjestöjen keskinäinen yhteistyö toimii
palveluohjaus on niiden kontaktina maakuntaan
järjestetään yhteisiä koulutuksia ja hyödynnetään tyhjiä tiloja
järjestöjen rahallinen tuki on ratkaistu

Omaishoidon tukea saavat ja omaishoitajat ovat myös osa kokonaisuuden resursseja
•
•

vertaistuen ja kerhojen, yhdistystoiminnan kautta
osallisina uuden suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä
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Maakunnan kattavat yhteiset palkkiokäytännöt …
•
•
•

on yhdenmukaistettu keskitason tai vähän sen yli mukaisesti
vaikuttavat johdonmukaisesti siihen tehdäänkö päätökset toistaiseksi voimassaolevina vai määräaikaisina
tarkoittavat kaikille samoja hoitopalkkioluokkia vaikka harkinnanvaralle on jätetty tilaa

Omaishoidon tuen osalta budjetoidaan palkkiomäärärahat, mutta varaudutaan myös…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vapaiden järjestämiseen joustavasti
riittäviin henkilöstöresursseihin
muihin tukipalveluihin
matkakustannuksiin
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviin asioihin jaksamisen tueksi
kriisiapuun
valmennuksiin
hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin
kuntoutukseen ja tilapäisjärjestelyihin
markkinointiin ja tiedotukseen
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