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MUISTIKKA-koti sisältää jo lähes kaikki tarvittavat muistiystävällisen kodin elementit. MUISTIKKA- hankkeen tavoitteiden, varhaisen tunnistamisen mallin, oikea-aikaisen ja sopivan hoidon, vertaistoiminnan ja -ryhmä tukimallien avulla Muistiystävällinen koti on valmis.

Lue ajankohtaisia mietteitä blogi tekstistämme.
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HANKKEEN KUULUMISET
MUISTIKKA-hanke oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja Pohjois-Savon
Muistiyhdistyksen hallinnoima kehittämisavustus (C) vuosille 2016-2018.
Yhteistyökumppaneina hankkeen aikana olivat SAVAS (Savon Vammaisasuntosäätiö), Vaalijalan kuntayhtymä ja SAKKY (Savon ammattiopisto). Mukana yhteistyössä olivat myös KVL (Kehitysvammaliitto), TOMhanke, Kuopion kaupunki sekä muut asiantuntija tahot, joilta saimme tukea, neuvoja ja ideoita hanketyöhön.
Muistikka-hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalleja ikääntyvien kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen ja tukeen. Tarkoituksena on tarjota tasavertaiset palvelut myös muistisairaille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen.

MUISTIKKA-hanke lyhyesti
Tähän olemme koonneet Uutiskirjeistä 2016-2018 tärkeimmät kohdat MUISTIKKAhankkeesta; hankkeen eri vaiheet, tuloksia ja kehitetyt välineet.

Nettisivustomme
MUISTIKKA-hankkeella on Pohjois-Savon Muisti ry:n nettisivujen yhteydessä omat netti sivustot
www.muistikka.fi. Nettisivustomme on rakennettu tietopaketiksi, jossa on haettavissa/saatavissa
hankkeen tuottamaa tietoa ja jo olemassa olevaa tietoa netistä (lue linkit-välilehdeltä linkkivinkit).

Varhaisen tunnistamisen työvälineet käyttöösi:
MUISTIKKA-seurantaväline: tulostettava tästä, sähköinen tästä ja OPAS tästä
MUISTIKKA-uppföljningsverktyg: formen här, elektrisk här är guide här
NTG-EDSD seulontaväline: tästä ja virallinen tiedote tästä
MUISTIKKA-hanke toivoo niiden laajaa käyttöönottoa. Välineet on tarkoitettu muistisairauden
tunnistamisen ja sairauden seurantaan. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia välineitä. Niiden
käyttö voidaan valita tarpeen mukaan.
Kun huoli herää … toimintakyvyn muutokset/muistioireiden havaitseminen….
Tärkein muutos on muutos arjessa, muutos entiseen
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Hankkeen toiminta
Uutiskirjeistä poimittuja
Uutiskirje 1 / 2016
SYKSY 2016
Muistikka- hanke oli Pohjois-Savon Muisti ry; n ja Savon vammaisasuntosäätiön yhteishanke. Projektipäällikkönä toimi Maria Eriksson (Savon
vammaisasuntosäätiö, Savas) ja Muistiluotsista hankkeeseen siirtynyt
muistiohjaaja Kaija Valta (Pohjois-Savon Muisti ry). Tarkoituksena oli
myös koota moniammatillinen asiantuntijaryhmä hankkeen tueksi, joka
olisi kokoontunut määrä ajoin. Ryhmää emme saaneet kokoon, mutta eri
asiantuntijat olivat yhteistyössä kanssamme. Saimme asiantuntijoiden
tieto/taitoa kehittäessämme toimintamallit, kuten varhaisen tunnistamisen välineet (MUISTIKKA-seurantaväline ja NTG-EDSD seulontaväline)
sekä muun materiaalin kehittämiseen.

© Sonja Räsänen

Miksi juuri Muistikka-hanke?
Kehitysvammaiset henkilöt ikääntyvät siinä missä muukin väestö. Lääketieteen kehittyessä, kehitysvammaisten elinikäennuste on noussut muiden mukana, sen myötä riski muistisairauksille
kasvaa. Kehitysvammaisuuden kirjossa on oireyhtymiä, joiden kantajien riski sairastua muistisairauteen on huomattavan suuri, esimerkiksi Downin syndrooma oireyhtymän henkilöillä on eri
tutkimuksesta riippuen huomattavan korkea riski saada muistisairaus ikääntyessään. Erityispiirteenä on lisäksi, että sairaus voi tulla jo erittäin varhaisella iällä, jopa jo noin 35 vuotiaasta alkaen ja
taudinkuva voi olla muuta väestöä aggressiivisempi.
Muistisairauksien tunnistaminen kehitysvammaisilla voi olla hyvin haastavaa. Mahdollisia oireita,
kuten käytösmuutoksia mm. käytösmuutoksia, kömpelyyttä, vuorokausirytmin sekoittumista, ruokahalun muutoksia (ja lukuisia muita) voidaan pitää normaaleina ikääntymiseen kuuluviksi oireiksi.
Toisaalta kehitysvammaisella henkilöllä voi jo ennestään olla alentunut toimintakyky monella eri
osa-alueella (esim. kommunikaatio, hahmottaminen, muisti jne.) ja sen myötä oireiden liittäminen
kehitysvammaisuuteen liittyväksi piirteeksi on tyypillistä. Ei nähdä niin sanotusti metsää puilta.
Myös henkilöstön ja lähi-ihmisten vähäinen tieto muistisairauksista, voi olla yksi syy niiden tunnistamattomuuteen kyseisessä ryhmässä. Kehitysvammaisilla on yhdenvertainen oikeus päästä tutkimuksiin ja saada hoitoa ja tukea. MUISTIKKA-hankkeen tärkeä tavoite on levittää tietoa aiheesta ja
vaikuttaa asenteisiin yhteiskunnassa.
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Mistä hanke aloitti?
MUISTIKKA hankkeessa oli tarkoitus kehittää toimintamalleja kehitysvammaisen muistisairaan tunnistamiseen ja tukeen. Mitä se sitten tarkoitti? Aiheesta ei Suomessa ole kovin paljon tietoa kehitysvammaisten muistisairauksiin ja niiden tukeen tai sen puuttumiseen on havahduttu vasta muutama vuosi sitten. Muutama projekti/hanke, joka käsittelee kehitysvammaisuutta ja muistisairautta
on Suomessa ollut ja meneillään on, tämän meidän hankkeen lisäksi, Etelä- Pohjanmaan TOM-hanke
(2015-2018), jonka tavoitteena on jakaa tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista.
http://www.anvianet.fi/muistiyhdistys/index.php?page=tom---tietoa-omaisille-ja-kehitysvammaisille--hanke
TOM-hankkeen kanssa teimme yhteistyötä, jottemme tee samoja asioita kahdessa eri hankkeessa
vaan pystyisimme hyödyntämään toistemme tuotoksia ja tuloksia omassa hankkeissamme ja niiden
etenemisessä.
Yhteneväisyyksiä oli hankkeittemme osalta, sillä aihepiiri oli sama, mutta kuitenkin hankkeillamme
oli eri painopisteet; TOM-hankkeella omaisille ja kehitysvammaisille tiedon lisääminen muistisairauksista ja MUISTIKKA-hankkeella toimintamallien kehittäminen kehitysvammaisten henkilöiden
muistisairauksien tunnistamiseen ja tukemiseen.

Kansainvälisesti aiheesta on myös alkanut löytyä hyvinkin käytännönläheistä tutkimus- ja
hankemateriaalia. Savon kielen jouti vaihtamaan välillä jenkki murteeksi. Nähtäväksi jää
sulautuuko suurenmaailman opit Suomen kamaralle.

© Sonja Räsänen

Alkukartoitukset
Jotta saimme hankkeen käynnistymään 100 %:sti ja tuottamaan tulosta, tarvitsimme myös kehitysvammapuolen ammattihenkilöstön apua. Laitoimme aika ajoin postia kyselyin ja Uutis-kirjein
tuloksista ja hankkeen etenemisestä sekä tapahtumista. Vastaukset surveypal-kyselyihin oli meille
kullan arvoista tietoa, joista saimme materiaalia käyttöömme sekä työstettyä hanketta eteenpäin
suunnitelman mukaisesti.
Kesän 2016 1. kyselyn tuloksia:
Ensimmäinen kysely tehtiin kesän lopulla 34 kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön PohjoisSavon alueella ja vastauksia tuli 22. Suuret kiitokset siis kaikille vastaajille. Vastauksista selvisi, että
diagnosoituja muistisairauksia on n. 61 %:lla asumispalveluyksiköistä (1-3 hlöllä/yksikkö). Muistisairausepäilyjä ja/tai muistin kanssa ongelmia olevia on 78 % yksiköistä (1-5/yksikkö).
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Avoin kysymys, jossa sai kertoa ajatuksia ja kommentteja aiheeseen kehitysvammaiset ja muistisairaus/muistiongelmat tuli kiitettävästi vastauksia. Seuraavia asioita mm. nousi esille:
- On vaikea erottaa mikä on kehitysvammaisuutta ja mikä on muistisairauteen liittyvää. Tunnistamisen vaikeus. → tietoa ja työvälineitä mm. varhaiseen tunnistamiseen
-Kuinka tukea kehitysvammaisen muistia ja muistisairauden vaikutukset arkeen sekä toimintakyvyn
ylläpitäminen → tietoa ja koulutusta
Nämä vastaukset tukevat hyvin tavoitteitamme, tästä oli siis hyvä jatkaa hanketta eteenpäin.

Uutiskirjeet 1-4 / 2017
KEVÄT 2017

Miten hankkeessa edettiin?
Ensimmäisen Uutiskirjeen jälkeen laitoimme toisen Surveypal:n kyselyn lokakuussa (2016) 39
asumispalveluyksikölle, vastauksia saimme 18.
Vastausprosentti oli 46 %.
2. kyselyn kysymykset ja tulokset:
Mikä asiakastietojärjestelmä on käytössänne
(nimi ja kuvaus)?
- Yleisin asiointijärjestelmä on Doma Care 10/18
- Muita käytettyjä järjestelmiä Effica 4/18, Pegasos 2/18 ja Hilkka 1/18.
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Mitä toimintakyvyn arviointimenetelmää käytätte? (TOIMI, KETO, PSYTO, AAPEP, joku muu?)
- Arviointimenetelmänä TOIMI on käytössä kaikilla vastanneilla (18/18)
- TOIMI arviointimenetelmän rinnalla käytetään myös muita arviomenetelmiä lisäksi,
PSYTO 4/18 ja AAPEP 2/18.
Kuinka usein toimintakyvyn arviointi tehdään?
- Arviointia tehdään useimmissa paikoissa 1krt/ vuosi 12/18 tai harvemmin 10/18
- 3/18 vastaajista tekee arvioinnin 3-6 kk välein
Onko käytössänne arviointimenetelmä tai muistitesti muistisairauden tunnistamiseen? Mikä?
- 16/18 vastasi ettei ollut arviointimenetelmää tai muistitestiä käytössä (huom!)
- Ja 2/18 vastasi kyllä eli toisessa paikassa on käytössä aika ajoin kotiasiakkaille Minimental-testi
(MMSE) ja muistipoliklinikalla laajennettu testi ja toisessa paikassa käytetään TOIMIA ja jatkuvaa seurantaa päivittäisten toimintojen selviytymisessä.
Missä muistisairaus diagnoosit on tehty?
- Muistisairaus diagnoosit oli yleensä tehty erityissairaanhoidossa (9/18) sekä terveyskeskuksessa (7/18) ja muutama erityisneuvolassa (3/18).
- Vastauksia tuli myös kohtaan ”Ei koske meitä (ei diagnosoituja asiakkaita)” 5/18.
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Millaisia asioita seuraatte, jos epäilette muistisairautta/ongelmaa?
(arvioasteikko 1=vähemmän merkitystä - 5=enemmän merkitystä)

- Seurattavia asioita, joita seurannassa pidettiin merkityksellisinä, olivat:
- muistin muutokset (5=72%, 4=28%)
- päivittäistoimintojen heikkeneminen (5=72%, 4=22 %, 3=6%)
- oppimisen tai ohjeiden vastaanottamisen vaikeus (5=61%, 4=28%, 3=11%)
- persoonallisuuden muutokset (5=56%, 4=33%, 3=5,5%, 2=5,5%)
- puhetaidon muutokset (5=41%, 4=53%, 3=6%)
- passiivisuus tai apaattisuus (5=45%, 4=44%, 3=11%)
- harhat (5=41%, 4=41%, 3=18%)
- hahmottamisen häiriöt (5=33%, 4=56%, 3=11%)
- unihäiriöt (5=28%, 4=44%, 3=22%,2=6%)
- epileptiset kohtaukset/tajunnan häiriöt (5=22%, 4=11%, 3=28%,2=28%, 1=11%)
Vapaa sana, kommentit osioon tuli meille ja hankkeen kannalta tärkeitä vastauksia. Yhteenveto
kommenteista:
- Esille nousi muistisairauden tai ongelmien tunnistamisen vaikeudet
- Monet olivat pohtineet sitä, että moni asia vaikuttaa kehitysvammaisen toimintakykyyn ja
muisti asioihin, varsinkin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin on syytä reagoida ja olla yhteydessä
hoitavaan lääkäriin
- Tärkeinä asioina pidettiin muutosten kirjaamista ja pidemmän ajan seurantaa
- Jossakin oli kokeiltu muistisairautta poteville Down-asiakkaille muistilääkitystä, mutta toivottuja tuloksia ei oltu saatu ja lääkitys on pitänyt lopettaa ja siirrytty muuhun lääkitykseen
- Joillakin on nuoria asukkaita palvelutalossa, eikä näin ollen oltu vielä jouduttu tekemisiin muistisairauksien kanssa.

© Sonja Räsänen
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Kuinka etenimme hankkeessa
Hankkeen pilotointi malli
MUISTIKKA-hanke jalkautui Pohjois-Savon alueen
asumisyksiköihin, joista saimme pilottiyksiköt
hankkeeseemme. Kevään aikana olimme pilotoineet MUISTIKKA-hanketta viidessä eri pilottikohteessa Pohjois-Savon alueella. Ensimmäisen
käynnin aikana kartoitamme yksikön ns. muistitilanteen, sen jälkeen räätälöimme jokaiselle pilottikohteellemme tarpeiden mukaisen mallin (mm.
materiaalit, käytännön vinkit, info-paketit) seuraaville sovituille käynneille. Materiaalin kävimme läpi hyvin yksilöllisesti, pilottikohteittemme
tarpeiden mukaisesti. Käyntejä pilottikohteisiin tuli
2-6 käyntiä tarpeen mukaan. Käyntikerrat rakensimme seuraavan pilottimallin mukaan:
Ohjaus/koulutus materiaali koostui seuraavista
osa-alueista:

Varhaisen tunnistamisen mallin kehittäminen
Pilottikohteissa käytimme pääsääntöisesti varhaisen tunnistamisen mallia kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen eli MUISTIKKA-seurantavälinettä, jonka olimme tehneet pohjautuen
mm. amerikkalaiseen NTG-EDSD seulontavälineeseen (National Task Group, Early Detection Screen
for dementia). Vaalijalan kuntayhtymän kanssa olimme aloittaneet yhteistyön syksyllä 2016, jossa
Markus Sundin, psykologi, suomensi NTG-EDSD seulontavälinettä. Hankkeen lyhytaikaisuuden
vuoksi meidän oli kuitenkin saatava tunnistamisen väline kenttätyöhön mahdollisimman nopeasti.
Panostimme siihen, että MUISTIKKA-malli olisi hyvin yksinkertainen ja helppo käyttää. Mallin käyttö
edellyttää, että hoitaja/lähi-ihminen tuntee asukkaan hyvin, jolle varhaisen tunnistamisen lomaketta käytetään. Malli ei ole diagnostinen väline, vaan sen tarkoitus on olla työväline lähi-ihmisille,
hoitajille, ohjaajille ja läheisille, kun huoli mahdollisesta muistisairaudesta herää. Malli kokoaa toimintakykyyn ja muistisairauteen viittaavaa oireistoa, jonka tarkoitus on myös tukea lääkäriä diagnoosin teossa. Mallin avulla on mahdollisuus lisäksi seurata muistisairauden etenemistä ja/tai muistisairauslääkkeiden vaikuttavuutta.
Lue lisää: http://www.muistikka.fi/varhainen-tunnistaminen
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Elämäntarina näkyväksi - Jokaisen tarina on yhtä arvokas
Jokaisen elämä on tarina. Elämä alkaa syntymästä ja päättyy kuolemaan ja tähän väliin mahtuu jokaisen yksilöllinen
arvokas elämä, joka koostuu lukuisista pienistä tarinoista.
Tarinoista, jotka liittyvät lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen, työelämään, eläkeikään ja vanhuuteen. Näihin
liittyvistä kokemuksista ja asioista syntyy siis meille jokaiselle meidän arvokas ja merkityksellinen elämäntarina.
Lue: Jokaisen tarina on yhtä arvokas.

Elämäntarinat näkyviksi-HAASTE
Laittakaa meille kuvia/ vinkkejä
kuinka te olette toteuttaneet elämäntarinat. Laittaisimme malleja
muille tiedoksi / näkyväksi nettisivustollemme. Luvallanne tietenkin.

Elämäntarina tuotoksia Päivänkierto/ Siilinjärvi
Kuva: Laitettiin matkalaukkuun
tavaroita, jotka ovat asukkaalle
VAIN MIELIKUVITUS ON RAJANA!
tärkeitä ja niitä voi laukusta ottaa myös käyttöön. Tavarat ovat
huoneessa esillä.
Kiitos hyvästä ideasta Päivänkierron henkilöstö

SYKSY 2017

Berliini ja Helsinki
MUISTIKKA-hanke oli mukana seuraavissa tapahtumissa:
Berliini
4.10.2017
MUISTIKKAhankkeen
abstrakti Developing Early Detection of Dementia
with People with Intellectual and Developmental Disabilities, tekijät Markus Sundin ja Maria Eriksson, on
hyväksytty esiteltäväksi (posteri) 27th. Alzheimer Europe Conference "Care today, cure tomorrow" Berlin,
Germany-2-4.10.2017 http://alzheimer-europe.org/Conferences/Berlin-2017 .
Kuvassa oikealla posteri.
Työntekijämme estyessä Berliinin matka peruuntui,
mutta materiaali saatiin perille Saksaan. Posterilla ja
esitteillä saimme näkyvyyttä paikan päällä ja suurena
apuna tässä olivat Muistiliiton asiantuntija. 27th. Alzheimer Europe Conference "Care today, cure tomorrow" Berlin, Germany-2-4.10.2017 -tapahtumasta enemmän nettisivuilla: http://alzheimer-eu
rope.org/News/Alzheimer-Europe
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Muistikonferenssi 15.-16.11.2017 / Helsinki
MUISTIKKA-hankkeella oli puheenvuoro ja posteri Muistiliiton Muistikonferensissa, "Muistisairauden monet kasvot" Helsingissä 15-16.11.2017.
Teemana kehitysvammaisuus ja muistisairaudet.
Hankeen edustajana puheenvuoron piti projektipäällikkö Maria Eriksson, otsikolla Tiedä ja Tunnista.

Yhteistyö: Vaalijalan kuntayhtymä
MUISTIKKA-hanke on Vaalijalan kuntayhtymän
kanssa suomentaneet yhteistyössä amerikkalaisen
NTG-EDSD- seulontavälineen (National Task Group,
Early Detection Screen for dementia).
MUISTIKKA-hanke järjesti yhdessä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa koulutuksen amerikkalaisen NTGEDSD seulontavälineen (National Task Group, Early
Detection Screen for dementia) käytöstä. kouluttajana on psykologi, psykoterapeutti Markus Sundin
Vaalijalasta.

Koulutustilaisuus ke 25.10.2017 klo 12-16

Uusi väline kehitysvammaisten muistisairauksien ja dementian seulontaan
Savon ammatti- ja aikuisopisto (Presidentink. 3)

Kiitos suurelle osallistujamäärälle, ilo oli nähdä, että asia kiinnosti suuresti Pohjois-Savossa.
Lue enemmän tapahtumasta etusivultamme https://www.muistikka.fi/ tai blogista
https://www.muistikka.fi/blogi.html.

Kevään 2018 aikana Vaalijalan kuntayhtymä järjesti lisäksi maksuttomia koulutuksia Jyväskylässä
(24.1.) ja Pieksämäellä (1.2.).
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Uutiskirjeet 1-3 / 2018
KEVÄT 2018

Toiminnallinen aivoretki-päivä
MUISTIKKA-hanke ja Muistiluotsi järjestivät Toiminnallisen aivoretken Pohjois-Savon Muistiyhdistyksen
tiloissa12.3.2018. Tämän Aivoretki päivän kohderyhmä poikkesi hieman tavallisesta Muistiluotsin
asiakasryhmästä, nyt tapahtumaan kutsuttiin ensisijaisesti kehitysvammaisia henkilöitä sekä heidän
lähi-henkilöitä, läheisiä ja ohjaajia.
Tapahtuma keräsi mukavasti kävijöitä (n. 40) muualtakin paikkakunnalta. Apuna meillä oli päivää toteuttamassa Savonian aikuisopiston opiskelijaryhmä.
Retkipäivän valmistelut aloitimme Muistiluotsi vetäjien Tiina ja Virpin kanssa jo hyvissä ajoin viime vuoden puolella. Myös lähihoitaja- opiskelijoista koostuva 10 hengen ryhmä ilmoittautui mukaan päivän
toteuttamiseen. Tiinalla ja Virpillä oli kokemusta
vastaavan retken suunnittelusta ja toteutuksesta,
joten päätimme ottaa käyttöön jo hyväksi koetun
suunnitelman päivästä. Siihen liittyi erilaisia toiminnallisia pisteitä muun muassa tunnustelua, tuoksuttelua ja makuja ja saipa sivussa pyöräyttää bingoakin arpajaispalkinnon saadakseen.
Toiminnallisuus, vapaa ja rento meininki tuntuivat olevan mieleen, sillä erityisesti vieraat tuntuivat olevan
mieleissään keskusteluista ja ajanvietosta nuorien lähi- hoitaja opiskelijoidemme kanssa. Tämän ajattelimmekin olevan päivän parasta antia, kohtaamisia, joissa aito tasavertainen vuorovaikutus syntyi henkilöiden
välille, jotka eivät välttämättä muuten arjessa kohtaa. Toki päivän teemana ollut aivoterveys ja siihen liittyvä tieto, tuli palautteen mukaan myös tarpeeseen.
Päivä oli niin onnistunut ja toi hyvää mieltä niin osallistujille kuin järjestäjille, joten toivomme, että vastaava
päivä järjestettäisiin jatkossakin MUISTIKKA- hankeen 2016-2018 ns. perintönä Muistiluotsien toimintaan.
Kiitos kaikille osallistujille, alla palautteita päivästä:
Vierailta:
-Hyvä mieli tuli
-Haastavaa, mutta mukavaa
-Kaikki kiinnosti
-Tulen uudestaan, jos on tällainen päivä

Opiskelijoilta:
-Varmasti jatkossa teen työtä uudestaan kehitysvammaisten kanssa
-Oli mukavaa, asiakkaat tykkäsi ja innostui ja viihtyivät pitkään
-Tikkataulu oli huonokuntoinen, tikat ei pysyneet ☹
-Tuli todella hyvä mieli asiakkaiden iloisuudesta

Hymynaama palautteet:
26/30

3/30

1/30
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Kuvia toiminnallisesta aivoretkipäivästä.

Toimintapassi, johon osallistujat keräsivät leimoja:
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Yhteistyötä TOM- hankkeen kanssa
Seminaarit Eskoossa 14.3., 15.3. ja 22.3.2018
- teemalla ”Miten huolehtia kehitysvammaisen muistista – tunnista ongelmat ajoissa
MUISTIKKA-hanke oli esittelemässä varhaisen
tunnistamisen välineitä kyseisessä seminaarissa. Pääpaino oli MUISTIKKA-seurantavälineellä, mutta toki NTG-EDSD-seulontaväline
esiteltiin myös. Ja palautteiden mukaan välineet tulevat tarpeeseen.

Palautteiden satoa:
- Hanketta pidettiin mielenkiintoisena ja hankkeen tekemää kehittämistyötä tärkeänä.
-Tärkeitä ja hyviä apuvälineitä palveluasumiseen, muistisairauden varhaiseen tunnistamiseen ja
toimintakyvyn seurantaan.
- Hyvä, ajankohtainen aihe ja myös muistiasiat tulivat esille
- Toivottiin, että enemmän aikaa olisi käytetty välineiden käyttöön ja monessa toivottiin jatkokoulutusta
- Toivottiin selkeyttä esitykseen, toisaalta taas esitystä pidettiin selkeänä ja hyvänä.
MUISTIKKA-seurantavälineestä muutamia suoria lainauksia:
-

-

Hyödyllinen väline omaan työhön arvioidessa toimintakykyä ja muutoksia.
Erittäin hyvä. Voisi ottaa käyttöön arjessa työelämässä moniammatillisen työryhmän kesken.
Vaikuttaa hyvältä seurantavälineeltä kehitysvammaisen muistisairauksien diagnosoinnissa. Lisää
koulutustilaisuuksia muistihoitajille, kehitysvammaisten parissa työskenteleville ja lääkäreille.
Hyvä oli saada konkreettinen työväline muistisairauden tunnistamiseen. Jes!
Vaikuttaa aivan hyvältä ja riittävän yksinkertaiselta = helpompi ottaa käyttöön yksikössä.
Selkeä ja hyvä, kun ei numeroarviointia. Arvioidaan jokapäiväisiä toimintoja, ei kirjatietoa.
Muistikka vaikuttaa selkeältä seurantavälineeltä. Tarpeeksi ”kevyt” käyttää arjessa. Keskittyy olennaisiin asioihin. HYVÄ!
Yhtäkkiä ainakin tuntuu hyvältä välineeltä. Itse ainakin ajattelin käyttää omassa työssäni kehitysvammaisten kanssa, sekä ”siviilissä” muistisairaan omaisena.
Mielenkiinnolla odotan, että pääsen tutkimaan Muistikan sivustoa. Katsomaan
erilaisia Toimintamalleja ja kehittää itseä sen myötä. Muistikka tuntuu olevan tehty ajatuksella,
hyödyksi työntekijöille.
Hyvä nykyajan tietopankki. Olisiko hyvä kehitellä omaisille tai hoitajille varhaisen epäilyn mallia rasti
ruutuun menetelmällä. Jos tietty määrä oireita toteutuu kannattaisi käydä testauksessa. Omainen
voisi näin viedä asiaa eteenpäin ja tiedetään ajoissa lähteä hoitamaan – näin ajattelen. Muistikka oli
vastaus tähän.
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Yhteistyötä Kehitysvammaliiton (KVL) kanssa

Keväällä 2018 aloitimme yhteistyön Kehitysvammaliiton (KVL) kanssa. Olimme
mukana koulutustapahtumissa, joissa aiheena on Muistisairaudet ja kehitysvammaisuus. Koulutustapahtumia oli seuraavilla paikkakunnilla Helsinki 5.4.2018,
Oulu 18.4.2018 ja Vaasa 17.5.2018.
Koulutukseen osallistui henkilöitä hyvin
moniammatillisesti, sillä kyselyjen perusteella mukana oli niin terveyden- kuin
myös sosiaalialan ammattilaisia. Kolmeen
eri paikkakunnan koulutukseen osallistui
yhteensä 97 henkilöä.
Koulutuksen päätteeksi keräsimme palautteet koulutuksen annista ja sisällöstä
asteikolla 1-5 ja avoimilla kysymyksillä.

Keskiarvot kysymyksiin koulutuspalautteista (arviointi asteikko 1-5):
- Tietoni muistisairauksista ja niiden tunnistamisesta kehitysvammaisten henkilöiden
kohdalla lisääntyi: 3,97
- Sairauden oireita keräävä tunnistamisen väline on tarpeellinen työkalu
kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien tunnistamiseen: 4,75
- Koulutuksesta saamani tieto on hyödyllistä työssäni: 4,47
- Suosittelisin vastaavaa koulutusta myös muille työyhteisöni jäsenille: 4,33
- Tärkeimpiä asioita, mitkä nousivat kommenteissa:
- tiivis ja hyvä paketti/kokonaisuus
- hyvä ja tarpeellinen koulutus, hyvää ja hyödyllistä tietoa, konkreettinen ja ajankohtainen
koulutus, paljon arvokasta uutta tietoa, koulutus oli monipuolinen
- koulutus pitäisi saada kaikille työyhteisössä, koulutus tarpeen kehitysvammapuolelle,
koulutusta viedä myös terveydenhuoltopuolelle
- materiaali hyvää, aineistoa/materiaalia todella paljon, linkkejä hyvin
- sai tietoa ja ideoita omaan työhön, paljon välineitä työhön, seurantaväline ja tieto
viedään työyhteisöön, seurantaväline tulee käyttöön
- seurantaväline erinomainen, kätevä ja helppo työkalu, selkeä ja toimiva apuväline työhön,
hyödyllinen apuväline
- asiaa yhdelle päivälle liian paljon, lisää koulutuksia, useammalle päivälle
- enemmän aikaa käydä läpi keräävään tunnistamisen välineeseen ja käyttäytymisen muuttumiseen
- aikaa enemmän keskusteluille ja ryhmätyöt olisivat tervetulleita
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Hankkeen pilottikohteiden palautekyselyt
Hankkeen pilottikohteet (4 asumis- ja palveluyksikköä)
Alkukevät 2018 oli hankkeen kannalta vielä hyvin työn täyteistä, mutta myös palautteiden ja toimintamme
yhteenvetoa ja analysointia. Hankkeen pilotti kohteiden loppukartoitusten myötä saimme tärkeää tietoa
kentältä hankkeen toimintaan liittyen.
Vastauksia saimme 45 hlöltä ja arvo asteikko 1-5 (1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä), ohessa keskiarvo tulokset hankkeen toimintaan liittyen:

Pilottikohteiden ohjaus/neuvonta käynteihin oltiin verrattain tyytyväisiä ja hanke/hankkeen toiminta katsottiin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi. Monessa kohteessa oli saatu ohjeita, vinkkejä ja opastusta työhön,
joka on auttanut työyhteisöä toimimaan yhdenmukaisesti. Palautteiden mukaan tieto kehitysvammaisten
muistisairauksiin oli lisääntynyt, oli saatu oikea aikaisen hoivan ja hoidon suunnitteluun apua, vinkkejä fyysisen ympäristön vaikutukseen muistisairaalle ja räätälöityä koulutusta toivottiin enemmän.
Keskiarvo tulokset varhaisen tunnistamisen malliin MUISTIKKA-seurantavälineeseen:

MUISTIKKA-seurantavälinettä olivat käyttäneet 30 hlöä 45:stä ja seurantavälinettä oli käytetty 1-4 asiakkaaseen / ohjaaja / palvelukoti tai asumisyksikkö. MUISTIKKA-seulontavälinettä pidettiin toimivana, tarpeeksi
yksinkertaisena ja helppo käyttöisenä, hyvänä työvälineenä sekä toistuva käyttäminen auttaa huomioimaan
muutokset. Joitakin sanamuotoja toivottiin muutettavan ja lisäsaraketta ”ei pysty sanomaan/ arvioimaan”
toivottiin. Epäkohtana nähtiin se, että väline ei ole sähköisessä muodossa eikä asiakastietojärjestelmässä.
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Pilottikohteista saatiin myös terveisiä MUISTIKKA-hankkeelle ja näillä eväillä on hyvä jatkaa:
- hyvä koulutus, jatkoa koulutukseen, tarpeellinen hanke, enemmän tietoisuutta muistisairauksista
- tietopaketin kokonaisuus hyödyllinen työssäni
- hyvä kun tullaan yksikköön ja käydään yksikön asioita läpi konkreettisesti ja asiakaslähtöisesti

Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien ym. palautekyselyt
Lähetimme myös MUISTIKKA- hankkeen yhteistyökumppaneille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, kehitysvammaisten asiakkaiden läheisille/lähiohjaajille sekä muille tahoille, jotka ovat olleet eri tavoin mukana hankkeen toiminnassa. Kysely lähetettiin arviolta yli 300 hlölle/organisaatiolle ja heidän kauttaan
mahdollisesti myös organisaatioiden työntekijöille. Kyselystä lähetettiin muistutus vielä viikonpäästä 125
hlölle ja vastauksia kyselyyn tuli 41 kpl.
Surveypal-palautekyselyn sisältö oli rakennettu niin, että se vastaisi STEA:n raportin kysymyksiin.
Vastaajien jakauma oli:
- sosiaali- ja terveydenalan ammattilainen/asiantuntija 83 %
- hankkeen yhteistyökumppani 15%
- Kehitysvammaisen henkilön läheinen/lähi-ihminen 1%
- Joku muu, kuka (järjestön hallinnollinen työntekijä, X muistiyhdistys ry, X Muistiyhdistyksen sihteeri
ja opiskelija) 10%

Kirjallinen palaute oli pääosin positiivista: hanketta pidetään tärkeänä ja tarpeellisena, osaaminen ja

ym-

märrys lisääntynyt saadun tiedon myötä kehitysvammaisten muistisairauksista, työväline eli MUISTIKKAseurantaväline on hyvä, selkeä ja helppo täyttää, helpottaa työntekijää muistioireiden tunnista-misessa.

Kysymysten vastaukset graafisena esityksenä:
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Palautetta varhaisen tunnistamisen välineistä

MUISTIKKA-hanke on ehtinyt aloittamaan osin juurruttamistyötään ja
päässyt esittelemään ja ohjaamaan varhaisen tunnistamisen välineiden
käyttöä erilaisille kohderyhmille. Kehitysvammaisten muistisairauden
tunnistaminen, diagnosointi ja sairauteen
liittyvä hoiva ja hoito vaativat moniammatillisen yhteistyön. Olemme hankkeessa
iloisia siitä, että osallistuja listoillamme
on ollut laajasti erilaisista ammattien/
tehtävien edustajistoa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Suuri osa tilaisuuksissa olleista on kehitysvammaisten
palveluasumisen tai toimintakeskusten henkilöstöä, mutta terveydenhuollon edustajat ovat olleet myös
hyvällä joukolla mukana mm, muistihoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä on ollut paikalla. Lisäksi paikalla on ollut jokunen opetusalan ja järjestöjen edustajia.

Alla tunnistamisen välineistä saatuja autenttisia palautteita:
Seurantaväline tulee ehdottomasti käyttöön töissä, saa tarkemmin tietoa etenemisestä ja nykyisestä tilanteesta, kun pelkillä "muistitesteillä"
Erityisesti MUISTIKKA-seurantaväline on mahtava, aion käyttää sitä hyödykseni seuratessani isäni
muistisairauden etenemistä.
Seulonta/tunnistamisväline erinomainen, kätevä, helppo työkalu.
Tuntuu toimivalta, kunhan saadaan arkiseen käyttöön.
Hyvä nykyajan tietopankki. Olisiko hyvä kehitellä omaisille tai hoitajille varhaisen epäilyn mallia
rasti ruutuun menetelmällä. Jos tietty määrä oireita toteutuu kannattaisi käydä testauksessa. Omainen voisi näin viedä asiaa eteenpäin ja tiedetään ajoissa lähteä hoitamaan – näin ajattelen. Muistikka oli vastaus tähän.
Seurantaväline vaikuttaa hyvinkin selkeältä työkalulta meidän työhön myös. Aika näyttää onko/tuleeko käytännön myötä kehitettävää lomakkeeseen
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Palaute on ollut lähes pelkästään positiivista, tosin viitaten jälkimmäiseen palautteeseen ”vasta aika näyttää miten välineet lopullisesti toimivat” ja mikä niiden merkitys muistisairaan kehitysvammaisen tulee lopulta olemaan. MUISTIKKA-seurantavälineen käytön soveltuvuus myös muidenkin kuin kehitysvammaisten
henkilöiden keskuudessa on positiivinen lisä välineen käytölle.

Opas seurantavälineen käyttöön
Varhaisen tunnistamisen MUISTIKKA-seurantaväline sai käyttöönoton tueksi Oppaan, jossa on :
Taustaa ja tarve- muistisairauden tunnistaminen
kehitysvammaisella henkilöllä
Ohjeet seurantavälineen täyttämiseen
Ohje sähköisen välineen täyttämiseen
MUISTIKKA- seurantavälineestä ja oppaasta il mestyy syksyllä ruotsinkieliset versiot sekä esittely video.

MUISTIKKA-hankkeen loppusuoran terveisiä
SYKSY 2018
MUISTIKKA-hanke (2016–2018) alkaa olla jo loppusuoralla. Hankkeessa olemme saaneet tehdä jo ns. juurruttamistyötä valtakunnallisesti muuallakin kuin ainoastaan pilottipaikoissa. Ohjaus ja neuvonta käyntejä
olemme toteuttaneet enimmäkseen Pohjois-Savon alueella kehitysvammapuolen palvelu- ja asumisyksiköissä, mutta kiinnostusta iloksemme on löytynyt myös muualla päin Suomea. Joten tämän viimeisen vuoden olemme saaneet tutustua ihaniin ihmisiin, joille hanketyömme ja hankkeen tuotokset ovat olleet tärkeitä ja ne ovat herättäneet kiinnostuksen aina tapaamiseen saakka.
Hankkeen tavoitteita oli tuottaa varhaisen tunnistamisen väline kehitysvammaisen henkilön muistisairauden tunnistamiseen ja siinä onnistuttiin. Itse asiassa työkaluja varhaiseen tunnistamiseen on tuotettu kaksi
eli MUISTIKKA-seurantaväline ja NTG-EDSD seulontaväline:
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MUISTIKKA- seurantaväline + opas.
Saatavana www.muistikka.fi sivustolta, myös ruotsinkielisenä. Lomakkeet tulostettavassa ja sähköisessä muodossa.

MUISTIKKA-seurantavälineen esittely video
Käy katsomassa YouTube:sta
https://youtu.be/YiVFXZrMEHI

NTG-EDSD-seurantaväline

Suomennettu NTG- EDSD seulontaväline
+ käsikirja. Suomentanut Markus Sundin
Vaalijalan kuntayhtymästä.
Saatavana www.Muistikka.fi tai
NTG-EDSD Screening Instrument-sivustolta netistä:
https://aadmd.org/ntg/screening tai
suoraan lomakkeeseen
https://aadmd.org/sites/default/files/NTG-EDSD%20Finnish.pdf

Välineet on tarkoitettu muistisairauden tunnistamisen ja sairauden seurantaan. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia välineitä. Niiden käyttö voidaan valita tarpeen mukaan.
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Hankkeen Tiedä ja Tunnista-seminaarit
MUISTIKKA-hanke järjesti syksyllä 2018 kaksi
seminaaritapahtumaa Iisalmessa 31.10. ja
Kuopiossa 1.11., joissa asiantuntijat käsittelivät seuraavia aiheita eri näkökulmista.
Asiantuntijapuheenvuoro aiheita: kehitysvammaisuus, muistisairaus kehitysvammaisella, toimintakyky, itsemääräämisoikeus,
muistisairauden tunnistaminen ja tunnistamisen haasteet sekä tunnistamisen välineet.
Seminaari oli suunnattu sosiaali- ja terveydenalan ammattihenkilöstölle, jotka kohtaavat työssään kehitysvammaisia asiakkaita ja
myös muille asiasta kiinnostuneille.
Saimme tavata uusia ihmisiä, joita ”Tiedä ja
Tunnista” seminaari aihe muistisairaus ja kehitysvammaisuus kiinnosti. Osallistujia oli
niin kunnan, kaupungin kuin yksityisen ja kolmannen sektorin puolelta. Iisalmessa osallistujia oli 31 hlöä ja Kuopiossa 50 hlöä.
Seminaari palautteiden osuus oli hyvä 75/81
ja seminaarista palautuksen antaneet katsoivat seminaarin vastaavan odotuksia hyvin
44/75 ja erinomaisesti 31/75.
Palautteissa kysyttiin asiantuntija luentojen sisällöstä, työvälineistä ja niiden sisällöstä sekä saiko uutta tietämystä seminaari aiheeseen liittyen. Arvio oli 1=täysin erimieltä – 4=täysin samaa mieltä.
32/75 olivat 3=jokseenkin samaa mieltä ja 43/75 olivat 4=täysin samaa mieltä.
”Muuta” - palaute osioista poimittuja:
Plussat: Käsitellyt asiat ovat tärkeitä ja ajatuksia herättäviä / Liian tiivis ”paketti”, mutta paljon hyödyllistä
tietoa / ”Aivojumppa” osiosta pidettiin, josta saatu ideaa myös omaan työhön / Kiitosta tuli mielenkiintoisista aiheista ja hyvistä asiantuntijaluennoitsijoista / Seminaari kokonaisuutta pidettiin hyvänä / Useammat
vievät työyhteisöönsä seminaarista saadun tiedon ja vinkit arjen työhön / MUISTIKKA-hanke on tehnyt tärkeää ja tarpeellista työtä.
Miinukset: Seminaariaineistoa olisi toivottu tulostettuna käyttöön ja mukaan/Seminaari aika pidettiin liian
lyhyenä (2h) suhteessa käsiteltäviin aiheisiin / Keskustelulle ja mielipiteille ei jäänyt riittävästi aikaa / Iisalmen osalta etäyhteys luennosta palautetta särisevästä äänentoistosta.

Kiitos palautteista, niistä saa aina lisäarvoa ja tietoa varsinkin seuraavien tapahtumien järjestämiseen sekä
siihen kehitystyöhön, jota olemme MUISTIKKA-hankkeessa tehneet.
SUURET KIITOKSET kaikille seminaariin osallistujille ja asiantuntijalennoitsijoille.
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Suuren kiitoksen ansaitsevat myös pilottikohteemme, jotka rohkeasti tulivat mukaan hankkeen alusta lähtien rakentamaan ja kehittämään hankkeen tuotoksia. Yhtä suuret kiitokset ansaitsevat yhteistyökumppanit
Savon Vammaisasuntosäätiö (SAVAS), Vaalijalan kuntayhtymä ja Savon ammattiopisto (Sakky) ja muut yhteistyössä olleet tahot kuten Kehitysvammaliitto (KVL), TOM-hanke, Kuopion kaupunki sekä asiantuntija tahot, joilta olemme tukea, neuvoja ja ideoita saaneet.
Hankkeen terveisinä toivomme, että tuottamamme välineet ja materiaalit lähtevät elämään omaa elämää
käytännön työhön arjen työtä helpottaviksi työvälineiksi.

MUISTIKKA-hankkeen löydät Pohjois-Savon Muisti ry:n nettisivuilta www.psmuisti.fi kohdasta
Hankkeet/Muistikka tai suoraan www.muistikka.fi. Keräsimme tietoa ja materiaalia nettisivuillemme käytettäväksi jokaiselle työhön ja oppimiseen.
Maria Eriksson, projektipäällikkö
p. 044 0661228
maria.eriksson@psmuisti.fi
Kaija Valta, muistiohjaaja
p. 044 0661271
kaija.valta@psmuisti.fi

