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Ylöjärven vanhustyön tavoitteena on tukea ikäihmisten itsenäistä
kotona asumista niin pitkään kuin se toimintakyvyn puolesta on
mahdollista. Kotona asumista tuetaan monipuolisilla, monimuotoisilla
ja joustavilla palveluilla asiakkaan yksilöllinen palvelutarve
huomioiden yhteistyössä omaisten, läheisten ja eri toimijoiden
kanssa (Vanhustyön strategia 2013 - 2018).
Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan joko tilapäistä tai määräajoin
toistuvaa hoitoa. Lyhytaikaishoidolla tuetaan hoitoa ja huolenpitoa
tarvitsevan ikääntyneen kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa.
Vanhus voi tarvita lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa sairauden tai
sairaalajakson jälkeen ennen kotiin paluutaan.
Lyhytaikaishoitoyksiköissä tai -paikoilla voidaan suunnitellusti
kuntoutua ja varmistaa vanhuksen toimintakyky ja mahdollisesti
tarvittavat apuvälineet sekä tukipalvelut ennen omaan kotiin
palaamista. Lyhytaikaishoitoa tarvitaan myös omaisten tukemiseksi.
Omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta
sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitotehtävään. Vanhus saattaa
tarvita lyhytaikaista hoivapaikkaa, mikäli häntä hoitava omainen /
läheinen sairastuu.
Ylöjärvellä lyhytaikaishoitoa järjestetään lyhytaikaisena tehostettuna
palveluasumisena Tiuravuoren lyhytaikaisyksikössä (muutos
1.1.2017 alkaen), Elokaaren palvelukeskuksen lyhytaikaisyksikössä
ja Kurun palvelukeskuksen Hennakodissa ja Esterikodissa
lyhytaikaispaikoilla tai perhehoitona toimeksiantosopimuksella
perhehoitokodissa.
SAS-toiminnan moniammatillinen alatyöryhmä SORMIKAS - työryhmä käsittelee lyhytaikaishoidon hakemukset ja seuraa jonotilannetta.
Työryhmään kuuluvat lyhytaikaishoitoa tarjoavien perusturvan
yksiköiden osastonhoitajat, omaishoidosta vastaava sosiaaliohjaaja,
kotihoidon terveydenhoitaja, vanhuspalveluiden palveluohjaaja ja
geriatrian poliklinikan kuntoutuksenohjaaja.
Lyhytaikaishoitoa hakenut henkilö saa kirjallisen muutoksenhakukelpoisen viranhaltijapäätöksen lyhytaikaishoitoon pääsemisestä tai
hakemuksen hylkäämisestä. Päätöksen tekee lyhytaikaisyksikön
osastonhoitaja Liisa Niemi SORMIKAS - työryhmän käsittelyn
pohjalta ja sosiaaliohjaaja Sirkka-Liisa Penttilä tekee perhehoidon
päätökset ja niihin liittyvät toimeksiantosopimukset.

Lyhytaikaishoidon paikat täytetään yksilöllisen palvelutarpeen
arvioinnin perusteella, eikä hakemusjärjestyksessä. Jokaiselle asiakkaalle pyritään järjestämään paikka juuri hänelle soveltuvassa hoitopaikassa. Asiakkaan lyhytaikaishoidon tarve arvioidaan aina
yksilöllisen kokonaisarvioinnin perusteella ja käytössä olevat
toimintakykymittarit ovat suuntaa antavia.
Iäkkään henkilön kanssa on neuvoteltava palvelun järjestämisen
vaihtoehdoista ja hänen näkemyksensä on kirjattava potilas/asiakastietojärjestelmään. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkään sosiaali- ja terveyspalveluista, 16§).
Tähän asti lyhytaikaishoidon myöntämiskriteerit ovat sisältyneet
SAS-toimintaohjeeseen. Uusi ohje noudattaa pääosin ympäristökuntien vastaavia ohjeita.
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Hyväksyttiin.
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