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Lähde: Muistiliitto Hyvän hoidon kriteeristö http://www.muistiliitto.fi/files/3014/7445/2088/Hyvan_hoidon_kriteeristo_2016.pdf

Talon rakentamiseen on käytetty Hyvän hoidon kriteeristön- elementtejä. 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.
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HANKKEEN KUULUMISIA
MUISTIKKA-hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja Pohjois-Savon Muistiyhdistyksen hallinnoima kehittämisavustus (C) vuosille 2016-2018.
Muistikka-hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja ikääntyvien kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen ja tukeen. Tarkoituksena on tarjota tasavertaiset palvelut myös muistisairaille
kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Nettisivustomme
Olemme avanneet Pohjois-Savon Muisti ry:n nettisivujen yhteyteen omat MUISTIKKA-hankkeen sivustomme
www.muistikka.fi.

Tarkoitus on täydentää sivustoja sitä mukaa, kun hanke edistyy. Palautetta otamme mielellämme vastaan,
sillä tarkoitus on koostaa sivut lukijoitamme varten.
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Miten hankkeessa on edetty?
Pilottiryhmät
Kevään aikana olemme pilotoineet Muistikka-hanketta viidessä eri pilottikohteessa Pohjois-Savon
alueella. Ensimmäisellä käynnillä kartoitimme pilottikohteen alkutilanteen ja rakensimme sen mukaisesti ohjaus/neuvonta paketin (mm. materiaalit, käytännön vinkit, info-paketit). Materiaalin kävimme läpi hyvin yksilöllisesti, pilottikohteittemme tarpeiden mukaisesti.
Lue lisää: Pilotti malli https://kotisivukone.fi/app/www/muistikka.fi.kotisivukone.com/hankkeen-aikataulu
Ohjaus/koulutus materiaali koostui seuraavista osa-alueista:

Varhaisen tunnistamisen mallin kehittäminen
Pilottikohteissa on käytetty varhaisen tunnistamisen mallia kehitysvammaisten muistisairauksien
tunnistamiseen, jonka olemme tehneet pohjautuen amerikkalaiseen NTG-malliin (National Task
Group, Early Detection Screen for dementia).
Olemme panostaneet siihen, että 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
Varhaisen tunnistamisen-malli on pilotointi vaiheessa, mutta myöhemmin nettisivuillamme saatavana. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit varhaisen tunnistamisen mallista.
Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja/tai kommentteihin. (kts. yhteystiedot tai ota yhteyttä).
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Elämäntarina näkyväksi
Jokaisen tarina on yhtä arvokas
– kehitysvammaisen elämäntarina näkyväksi

Elämäntarinat näkyviksi-HAASTE

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.

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

Lue: Jokaisen tarina on yhtä arvokas.

VAIN MIELIKUVITUS ON RAJANA

ONKO KIINNOSTUSTA SYKSYLLÄ TAVATA MEITÄ? OTA YHTEYTTÄ!
Hankkeen avulla saatte tietoa ja käytännön työkaluja muistisairaiden kehitysvammaisten hoivaan
ja tukeen sekä tietoa kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen. Tietoa ja tukea tarjotaan tässä vaiheessa henkilöstölle, mutta myöhemmin myös kehitysvammaisille henkilöille itselleen ja läheisille, kaikille tarpeen mukaan.

Meidät löydät Pohjois-Savon Muisti ry:n netti-sivuilta www.psmuisti.fi kohdasta Hankkeet/Muistikka tai www.muistikka.fi. Tietoa ja materiaalia laitamme luettavaksi nettisivuillemme sitä mukaan, kun sitä valmistuu.

Yhteistyöterveisin
Maria Eriksson, projektipäällikkö,
p. 044 0661228 / maria.eriksson@psmuisti.fi
Kaija Valta, muistiohjaaja
p. 044 0661271 / kaija.valta@psmuisti.fi
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