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Diabeteskurssi Porissa
Tietoa kehittämisprojektin sisällöstä ja suostumus osallistumiseen.
Kehittämisprojektin yhteystiedot
Projektin vastuuhenkilö:
Marianne Kukkasniemi
Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry
Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere
puh. 050 465 3703
sähköpostiosoite marianne.kukkasniemi(at)diabetes.fi
Projektiryhmä:
Virpi Kohtamäki ja Taina Katiskalahti, Porin Seudun Diabeetikot ry
Anneli Jylhä ja Kirsi Heinonen, Suomen Diabetesliitto ry
Kehittämisprojektin tarkoitus ja tavoite
Kehittämisprojekti Diabeteskurssi
tehdään opinnäytetyönä
Diabetesliiton
toimeksiannosta. Opinnäytetyön tekee järjestösuunnittelija Marianne Kukkasniemi
osana
kuntoutuksen
YAMK-tutkintoa,
joka
suoritetaan
Satakunnan
ammattikorkeakoulussa. Projektin raportti tehdään englanninkielellä, koska
koulutusohjelma on englanninkielinen (Master’s Degree in Rehabilitation).
Kehittämisprojektin tarkoituksena on kehittää Diabetesliiton paikallisia palveluita.
Yhtenä paikallisena palveluna voidaan tulevaisuudessa tarjota diabeteskurssia,
jonka tavoitteena on tukea diabeetikon omahoitoa vertaistuen ja tiedon avulla.
Projektissa kehitettävän mallin avulla toimintaa voidaan laajentaa eri puolille
Suomea.
Diabeteskurssi toteutetaan syksyllä 2019 Porissa yhteistyössä Porin Seudun
Diabeetikot ry:n kanssa. Kurssiin sisältyy neljä tapaamista, joista jokainen kestää 23 tuntia. Tapaamisia paikan päällä ohjaa vertaistukiryhmänohjaaja ja jokaisella
kerralla on eri ammattilaisen luento.
Kehittämisprojektin rahoittaa Suomen Diabetesliitto ry.
Osallistuminen
Osallistuminen kehittämisprojekti diabeteskurssille on täysin vapaaehtoista.
Diabeteskurssille hakeudutaan vapaaehtoisesti ilmoittautumalla ja osallistujat
valitaan satunnaisesti ilmoittautuneiden joukosta, kunhan kriteerit (diabetestyyppi,
ikä, alue) täyttyvät. Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta ja missä tahansa
vaiheessa kurssia osallistuja voi keskeyttää osallistumisensa.

1

Päivitetty 17.6.2019

Vakuutukset
Diabeteskurssi on Diabetesliiton
tapahtumissa,
koulutuksissa
ja
tapaturmavakuutus.

toimintaa.
kursseilla

Diabetesliiton
on
voimassa

järjestämissä
osallistujien

Suostumus
Osallistujan suostumus kehittämisprojekti Diabeteskurssille allekirjoitetaan kurssin
ensimmäisellä tapaamisella kahtena kappaleena, joista toinen jää osallistujalla ja
toisen arkistoi projektin vastuuhenkilö.
Projektissa kerättävän aineiston käyttötarkoitus, käsittely ja säilyttäminen
Projektissa kerätään tietoa kurssille osallistuvien henkilöiden kokemuksista.
Kurssille ilmoittautuminen on vapaaehtoista. Ilmoittautumisen yhteydessä
tallennetaan aineistorekisteriin henkilön nimi, syntymävuosi, sukupuoli,
diabetestyyppi ja asuinpaikka. Ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja
käytetään yleisellä tasolla projektista raportoitaessa. Raportoitaessa projektista
esille tulee osallistujien määrä, sukupuoli,
osallistujien ikähaarukka,
diabeteskoulun paikkakunta sekä diabetestyyppi.
Projektissa kerättävää aineistoa ovat osallistujien tavoite ja tavoitteen toteutuminen
sekä palautekyselyn vastaukset.
Kerättyä aineistoa säilytetään Diabetesliiton salasanalla suojatulla Sharepointverkkoasemalla. Sharepoint-verkkoasemalle on projektin aikana pääsy projektin
vastuuhenkilöllä ja projektiryhmään kuuluvilla Diabetesliiton työntekijöillä.
Webropol-ohjelmalla kerätään sekä ilmoittautumiset että palautekysely. Webropolohjelman käyttöoikeus on rajattu salasanalla ja kyseisiä lomakkeita käsittelee
projektin
vastuuhenkilö.
Projektissa
kerättävää
aineistoa
käytetään
projektiryhmässä
mallin
kehittämiseen,
projektin
raportointiin
ja
jatkokehittämiseen nimettömästi ilman tunnistetietoja.
Diabetesliitolla
on
käytössään
tietosuojaselosteet
ilmoittautumisiin
ja
palautteeseen liittyen. Tietosuojaselosteet ovat kaikkien saatavilla Diabetesliiton
internet-sivuilla www.diabetes.fi/yhteiso/yhteystiedot/tietosuojaselosteet
Projektin päättymisen jälkeen aineisto sekä suostumuslomakkeet arkistoidaan
Diabetesliiton Päättyneet projektit Sharepoint-verkkoasemalle, johon Diabetesliiton
työntekijöillä on mahdollisuus päästä.
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