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SAIRAALASOSIAALITYÖ- mitä se on?
Leena LEPPÄLÄ

potilaalla ei omaisia tai läheisiä, jotka
näissä asioissa voivat huolehtia.

Sairaalan sosiaalityö on terveyssosiaalityötä. Terveyssosiaalityön lähtökohta on kokonaisnäkemys terveyden ja
sairauden sekä sosiaalisten tekijöiden
yhteyksistä. Terveyssosiaalityön tavoitteena on edistää asiakkaan sosiaalista suoriutumista sekä tukea asiakkaan yhteiskunnallisen osallistumisen
jatkumista mahdollisimman hyvin.
Terveyssosiaalityöhön sisältyy asiakkaan tilanteen sosiaalinen arviointi,
sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
sekä toimeentulon ja palvelujen turvaaminen.
Kysissä osaston sosiaalityöntekijä käy
kaikkien avannepotilaiden luona esittäytymässä ja kysymässä halukkuutta
keskustelulle. Tapaamisen aikana tehdään sosiaalisen tilanteen kartoitus eli
kysellään ainakin perhetilanne, asuminen ja työtilanne/toimeentulo. Lisäksi
informoidaan tietyt sairaalassaoloon
ja sairastamiseen liittyvät perusasiat
kuten sairaalamaksut, hoitomaksukatto, lääke- ja matkakorvaukset,
verotus- ja kuntoutusasiat ja yksilökohtaisesti myös muut potilaan tilanteeseen kuuluvat sosiaaliturva-asiat
esim. kotikunnan järjestämät tuet ja
palvelut (kotihoito, vammaispalvelut,
toimeentulotuki, omaishoidontuki
jne) sekä informoidaan potilasjärjestöjen kautta saatavista palveluista.
Potilas saa sosiaaliturvasta myös pienen kirjallisen esitteen muistin tueksi.
Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa
myös hakemusten teossa, on yhteydessä eri viranomaistahoihin, pyytää
tarvittavat lääkärinlausunnot ja tekee
muutenkin yhteystyötä osaston muun
henkilökunnan kanssa esim. potilaan
kotiutukseen liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä voi olla myös potilaan
luvalla yhteydessä omaisiin tilanteen
kartoittamiseksi ja tiedon välittämiseksi. Lisäksi sosiaalityöntekijä voi
auttaa joidenkin käytännön asioiden
hoidossa sairaalassaolon aikana, jos

Tärkeä osa sairaalan sosiaalityötä ovat
myös psykososiaaliset keskustelut. Sosiaalityöntekijä kanssa voi keskustella
sairaudesta; miten se on todettu, miten edennyt, miten hoitoon on päässyt, miten tästä eteenpäin. Eläminen
avanteen kanssa on tietysti konkreettinen muutos arkeen ja suhtautuminen ja sopeutuminen siihen on aina
yksilöllistä. Jos potilas on vielä työelämässä, mietitään ensin, miten omaa
työtä voi jatkaa avanteen kanssa ja jos
ei voi, mitä sitten. Potilaita varmasti
mietityttää myös se, oppiiko avannetta hoitamaan itse, miten läheiset
suhtautuvat avanteeseen, voiko entisiä harrastuksia jatkaa ja monet muut
seikat. Näistä asioista voi keskustella
myös sosiaalityöntekijän kanssa. Tietysti sairaalasta löytyy sitten tarpeen
mukaan monen muun alan ammattilaisia, jotka auttavat oman erityisalansa asioissa. Apua pitää vain rohkeasti
pyytää! Tarvittaessa sosiaalityöntekijä
ohjaa potilaan kotikunnan palvelujen
piiriin tai pyrkii järjestämään tukihenkilön halukkaille.
Työelämässä oleva avannepotilas joutuu miettimään, pystyykö avanteen
kanssa jatkamaan entisessä työssä.
Tähän vaikuttaa paljon se, onko nykyinen työ fyysisesti raskasta ja myös,
onko kyse pysyvästä vai väliaikaisesta
avanteesta sekä tietysti perussairaudesta, joka avanneleikkaukseen on
johtanut. Jos paluu omaan työhön
ei ole mahdollista, mutta työkykyä
ja työvuosia on vielä jäljellä, voidaan
hakea ammatillista kuntoutusta joko
työeläkelaitokselta tai Kelasta. Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä
ovat mm. työkokeilu ja uudelleenkoulutus.
Kuntoutustuen hakeminen tulee kyseeseen, kun sairauspäivärahakausi
(300 päivää) alkaa olla lopuillaan eikä
työkyky ole vielä palautunut; hoito
tai kuntoutuminen on vielä kesken.
Kuntoutustuki myönnetään määräaikaisesti. Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi eli on käytännössä pysyvä eläke. Kuntoutustuen tai
työkyvyttömyyseläkkeen saaminen
edellyttää, että työkyky on alentunut
vähintään 3/5. Pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edelly-

tyksenä on useimmiten, että ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet
on selvitetty ensin. Lääketieteellisten
seikkojen lisäksi myös mm. ikä, koulutus ja työhistoria huomioidaan eläkeasian ratkaisussa. 60 vuotta täyttäneelle työkyvyttömyyseläke voidaan
myöntää lievemmin perustein.
Avannepotilas voi palata työelämään
myös osa-aikaisesti ja saada palkan
lisäksi osasairauspäivärahaa Kelalta. Osasairauspäivärahaa maksetaan
enintään 120 arkipäivää. Osasairauspäivärahan saamista varten tarvitaan
myös työnantajan suostumus. Osakuntoutustukea
(määräaikaisesti
myönnettävä) tai osatyökyvyttömyyseläkettä (toistaiseksi myönnettävä)
haetaan työeläkelaitokselta, jos työkyvyn alentuma on vähintään 2/5.
Vammais- tai hoitotuen hakeminen
voi tulla kyseeseen, jos potilaalla on
pitkäaikainen (vähintään vuoden kestävä) toimintakykyä alentava sairaus,
joka aiheuttaa avuntarvetta ja/ tai erityiskustannuksia. Kriteerit vammaistai hoitotuen saamiseen ovat melko
tiukat. Jos potilas hoitaa avanteen itse
eikä muutakaan henkilökohtaisen
avuntarvetta ole, eivät perusteet vammais- tai hoitotukeen välttämättä täyty. Kelan vammaisetuuksien myöntämisperusteet muuttuvat 1.6.2015
alkaen.
Myös perusvammaistuen
voi jatkossa saada ilman sairaudesta
aiheutuvia erityiskustannuksia pelkästään sairaudesta aiheutuvan haitan
perusteella. Nähtäväksi jää, helpottaako tämä vammaistuen saamista esim.
IBD-potilaille/avannepotilaille.
Sosiaaliturvan kenttä on laaja ja pirstaleinen ja ammattilaisellekin usein
vaikeaselkoinen. Kunkin potilaan sosiaaliturva ja palvelujen tarve on aina
arvioitava yksilöllisesti. Oikeus itselle
kuuluviin etuuksiin voi olla vaikea
hahmottaa ja sairaus saattaa viedä voimia niin, ettei asiaan jaksa paneutua.
Sairaalassakin uutta tietoa tulee paljon
jo esim. avanteen hoitoon liittyen. Tämän vuoksi on mielestäni hyvä, että
sosiaalityöntekijä tapaa kaikki uudet
avannepotilaat. Potilas saa ainakin
alustavaa infoa sosiaaliturvasta ja osaa
toivon mukaan jatkossakin ottaa yhteyttä sairaalan sosiaalityöntekijään
tarvittaessa.

