Digiä hoitotyöhön
6.–7.3.2019 Hilton Strand, Helsinki
Ainutlaatuinen ja huumorilla höystetty koulutus johdattelee sinut hoitotyön digiviidakkoon antaen
konkreettisia työkaluja omaan ja työyksikkösi käyttöön. Kokonaisuus on jaettu kahteen teemapäivään,
joista ensimmäisessä tarkastellaan käytännön digiosaamista mitä erilaisemmista näkökulmista ja
toisessa tarjoillaan terveysteknologian tuoreinta kattausta. Tätä et voi todellakaan missata!
Koulutus on suunnattu kaikille terveydenhuollon kentällä työskenteleville iästä ja taustasta
riippumatta. Mitään erityistä digiosaamista et tarvitse, joten voit tulla juuri sellaisena kuin olet.
Seminaarin vetäjinä toimivat ”digimiehet” sairaanhoitaja Aleksi Partanenjasairaanhoitaja YAMK
Marko Muukka. Heidän lisäkseen äänessä ovat monet alan asiantuntijat jotka avaavat päivien
teemaa tarkemmin. Koulutus järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Aleksi toivottaa kaikki tervetulleeksi ykköspäivään, katso hänen videotervehdys >>
(https://youtu.be/sWvkwjNzJLs)

Marko puolestaan kutsuu kaikki tervetulleeksi kakkospäivään, katso hänen videotervehdys >>
(https://youtu.be/RKpGUkGsWlk)

Tervetuloa!
Päivä 1: ”Agenttina digiviidakossa” – selviytymispaketti tulevaisuuden osaajalle
Miten hoitajan työnkuva muuttuu? Millainen digityyppi olet ja mitä taitoja tarvitset? Kuka varmistaa
digiosaamisesi? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen ensimmäisen päivän digiviidakon
selviytymispaketissa. Hoitotyön digitalisoitumista tarkastellaan perusterveydenhuollon, yksityisen
sektorin, erikoissairaanhoidon ja asiakkaan näkökulmista. Lisäksi saat tietoa digikehityksen
johtamisesta, oppilaitosten roolista digiosaamisen kouluttajana sekä johdattelua hoitajan blogi- ja
somemaailmaan. Varmista paikkasi digiagenttiverkostosta ja ilmoittaudu tulevaisuuden osaajien
joukkoon.
Lilli Väisänen - "Aina yhtä valloittava Lilli, stadin sote-digiagenttiverkoston käynnistäjä ja vetäjä
kertoo kokemuksiaan digikehityksen edelläkävijyydestä sekä tulevaisuus osaamisen johtamisesta.
Miten tunnistaa innovatiiviset osaajat ja saada heidät mukaan kehitykseen? Miten vaikuttaa
asenteisiin ja katkaista digipeikolta pää?"
Jan Holmberg - "Suomen tunnetuimpiin hoitoalan bloggaajiin ja somettajiin lukeutuva
sairaanhoitajamies kertoo, mitä kantaa ottaminen vaatii. Millaisia hyötyjä ja riskejä esillä olemiseen
sisältyy? Voiko sosiaalisen median kautta aidosti vaikuttaa?"

Päivä 2: Maistelumenu ala Digiteknologia - reseptit saa mukaan
”Digiloikka” saattaa kuulostaa jopa kirosanalta mutta digi ja teknologia on totisinta totta, myös
hoitajien työssä. Jos ja kun osallistut Digiä hoitotyöhön -seminaarin toiseen päivään niin saat vatsasi
täyteen tietoa ja kokemuksia: tarjolla on muun muassa etähoitoa, virtuaalitodellisuutta ja katsaus
keinoälyn ja robotiikan maailmaan. Osa näistä on jo käytössä hoitotyössä ja osa on vasta tekemässä
tuloaan.
Cristina Andersson - tietokirjailija, yrittäjä ja visionääri Cristina Andersson on Suomen tunnetuin
robotiikan ja tekoälyn puolestapuhuja. Luvassa on innostava ja silmiä avaava puheenvuoro.
Markitta Karvinen – erityissuunnittelija Markitta Karvinen tulee kertomaan virtuaalihoitajien
työnkuvasta ja kuinka ikäihmisetkin ovat ottaneet etävastaanoton omakseen.

Ohjelma
8.30-9.00

Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00-9.15

Tervetuloa! Johdatusta teemaan

9.15-10.00

Selviytymispaketti digiviidakkoon
Teemoina terveyspalveluiden digitalisaatio ja hoitajan muuttuva työnkuva
Aleksi Partanen, digisairaanhoitaja, Helsingin kaupunki

Rohkeasti edellä digikehityksessä?
Mehiläinen on Suomen johtavia digitaalisten terveyspalveluiden tuottajia. Mehiläisen
10.00-10.30
sähköisten palveluiden kehityskaari.
Antti Pursio, työfysioterapeutti, Mehiläinen
10.30-10.45 Tauko
Sairaanhoitajasta sähköisen asioinnin kehittäjäksi – digitalisaatio
10.45-11.30 erikoissairaanhoidossa
Emilia Mattila & Olli Tasso,digisairaanhoitajat, TAYS
Sairaanhoitaja bloggaajana ja somessa
11.30-12.30 Millaisia hyötyjä ja riskejä esillä olemiseen sisältyy?
Jan Holmberg, sairaanhoitaja YAMK
12.30-13.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.30-14.00

Digikoulutuksen hyödyt hoitotyössä
Tiina Pelander, TtT, yliopettaja,Turun AMK

Digimummo ja digijäärä - seniorit digipalveluiden käyttäjinä
Kuinka seniorit suhtautuvat uusiin digitaalisiin terveyspalveluihin ja millaisia
14.00-14.30 ohjaustarpeita heillä on?
Tuulikki Paturi, vapaaehtoinen tietotekniikan vertaisopettaja, ENTER ry - Ikäihmisten
tietotekniikkayhdistys
14.30-15.00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Digiagenttiverkostossa on voimaa! - Tulevaisuus osaamisen johtaminen
15.00-15.45 Miten tunnistaa innovatiiviset osaajat ja saada heidät mukaan kehitykseen?
Lilli Väisänen, TtM, johtava ylihoitaja, Helsingin kaupunki
15.45

Yhteenveto päivästä

2. Päivä

7.3.2019

8.30-9.00

Aamupala

9.00-9.30

Tervetuloa ja katsaus etähoitoon
Marko Muukka, sairaanhoitaja YAMK, TYKS

9.30-10.00

Omapolku ja Digihoitopolku mukana potilaan hoidossa
Reetta-Maria Roiha, projektipäällikkö, HUS

10.00-10.30

Omaolo-palvelut omahoidon tukena
Hanna Nordlund, ICT-hankejohtaja, SoteDigi

10.30-10.45 Tauko
Virtuaalihoito kotihoidossa
10.45-11.15 Markitta Karvinen, erityissuunnittelija, Palvelukeskus Helsinki, Puhelin- ja
hyvinvointipalveluiden hoivapalvelut, Helsingin kaupunki
11.15-11.45

Voiko pelaamalla parantua?
Riikka Marttinen, toimintaterapeutti, verkkopedagogi, Ideoiden oy

11.45-12.00 Love Cruzr – Sympaattinen palvelurobotti seikkailee sairaalamaailmassa
12.00-13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00-13.30

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen terveydenhuollossa
Antti Apostol, MSc Solution Focused Therapy, Digital Healthcare Solutions

13.30-14.00

Chatbot ohjaa ja hoitaa
Tuomo Oikarainen, kehittäjälääkäri, Kuura Health Oy

14.00-14.30 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
14.30-15.30

Robotit & tekoäly
Cristina Andersson, tietokirjailija & kouluttaja

15.30

Yhteenveto

Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=414)

Ilmoittaudu viimeistään 26.02.2019

Hinta:
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
22.01.2019 saakka

Perushinta
23.01.2019-26.2.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 349 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

455 € (+ alv 24 %)

399 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmät:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
050 326 6750

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutuspäällikkö Heidi Kosonen, heidi.kosonen@fioca.fi

Yleiset peruutusehdot:
1kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista
ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen
sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle,
on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla. Yhteystietomme löytyy täältä >>(https://fioca.fi/fiocan-yhteystiedot/)
Fioca Oy:llä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.
Hotellivaraukset:
Helsingin Hilton hotellit -10% BAR hinnasta (muutos- ja peruutuskelpoinen) – sopimusnumero
D113192166.
http://www3.hilton.com(https://www3.hilton.com/en_US/hi/search/findhotels/results.htm?view=LIST) – syötä
asiakasnumero kohtaan Add Special rate code , Corporate Account.

