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Sairaala Novan ajankohtaiskirje
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Tässä KSSHP:n
tieteellisen
tutkimustoiminnan
ensimmäisessä
ajankohtaiskirjeessä...
Esitellään KSSHP:n tutkimustoimintaa.
Kerrotaan tutkimustoiminnan tärkeistä
tapahtumista ja päivämääristä syksyn aikana.
Tiedotetaan muista tutkimukseen liittyvistä
ajankohtaisista asioista.
Tarkoitus on jatkaa uutiskirjeiden lähettämistä säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Seuraava
uutiskirje tulee marras-joulukuussa. Mikäli teillä on ideoita tai toiveita sisällöstä, laittakaa
sähköpostia osoitteeseen tieteellinentutkimus@ksshp.fi

KSSHP:n
tieteellinen
tutkimustoiminta
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdään
runsaasti tutkimusta. Tutkimukset
vaihtelevat kansainvälisistä hankkeista
paikallisiin opinnäytetöihin.
Tiesitkö, että tänä vuonna useita KSSHP:n työntekijöitä on väitellyt tohtoriksi. Kesäkuussa
nähtiin Sairaala Novan ensimmäinen väitöstilaisuus, kun lääketieteen lisensiaatti Toni
Luokkala puolusti omaa väitöskirjaansa Soft tissue injuries around the elbow . Kustoksena
toimi KSSHP:n johtajaylilääkäri, professori Juha Paloneva. Hoitotieteen puolelta elokuussa
väitteli terveystieteiden maisteri Anu Nurmeksela aiheesta Osastonhoitajan johtamistoiminta
ja sen yhteys hoitotyön tuloksiin erikoissairaanhoidossa
Syksyn aikana väittelee useita KSSHP:n työntekijöitä. Oletko sinä yksi heistä? Onnea
hienosta saavutuksestasi! Kerrothan myös meille väitöskirjastasi. Tutkimuskoordinaattorit
voivat myös tiedottaa väitökirjastasi tai väitöstilaisuudestasi tai auttaa muissa käytännön
järjestelyissä. Tiesitkö, että voit hakea apurahaa väitöskirjan painatuskuluihin (aukeaa
Santraan).

KSSHP:n kirurgian väittelevät erikoistuvat lääkärit syksy 2021
LL Caius Mustonen 17.9.2021 - Etäisen iskeemisen esialtistuksen ja nousevan aortan
hätäkanylaation vaikutukset aivovaurioiden syntyyn aorttakirurgisessa mallissa (linkki
väitöstilaisuuteen)
LL Iisa Lindström - Sarcopenia as a Predictor of Survival in Vascular Patients
LL Suvi Sippola 20.8.2021 - Uncomplicated Acute Appendicitis- Studies on diagnosis and
Treatment Outcomes
LL Mikko Uimonen 3.9.2021 - Osteochondral Fractures After Patellar Dislocation :
Characteristics, Risk Factors and Treatment Outcomes

LL Valtteri Kairaluoma 10.9.2021 - The evolving treatment and biomarkers of hepatocellular
carcinoma

Tieteellinen tutkimus KSSHP:llä
Sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristö luo omat vaatimuksensa tutkimustyölle. Tämän vuoksi
kaikille KSSHP:ssa tehtäville tutkimuksille ja opinnäytetöille haetaan organisaation
tutkimuslupaa. Myönnetyt tutkimusluvat löydät täältä
Tutkimusohjeistukset löydät sivustolta https://www.ksshp.fi/fiFI/Ammattilaiselle/Tieteellinen_toiminta
Tutkimuskoordinaattorit auttavat tutkijoita esimerkiksi tutkimuslupahakemukseen,
tutkimusrahoitukseen ja tutkimusvapaisiin liittyvissä asioissa. Otathan yhteyttä hyvissä ajoin
suunnitellessasi tutkimusta tai muissa tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä.
Tieteellisen tutkimustoiminnan esimiehet ovat palveluesimies Anneli Kuusinen-Laukkala ja
palveluvastaava Susanna Mutanen. Yhteystiedot löydät täältä
Tieteellistä toimintaa johtaa johtajaylilääkäri Juha Paloneva
Kirsi Pylvänäinen on KSSHP:n yhteyshenkilö Jyväskylän yliopiston HYTE-yhteistyössä,
Itäisen syöpäkeskusksen aluekoordinaattori sekä Sairaala Novan säätiön asiamies.

Tutkimustoiminnassa tapahtuu...
Monitieteellinen tiedepäivä: Tutkimus on Sinua varten - Tutkimus tutkittavan ja
potilaan näkökulmasta 8.11.2021
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän yliopisto järjestävät jälleen yhteistyössä
Monitieteellisen tiedepäivän. Tänä vuonna pureudutaan tutkittavan näkökulmaan ja huomio
kiinnitetään muun muassa potilaan ja tutkittavan osallisuuteen sekä eettiseen rekrytointiin.
Lisätietoja

Kliinisten tutkimusten foorumi 2021
Lääketietokeskus järjestää kliinisten lääketutkimusten parissa työskenteleville Kliinisten
tutkimusten foorumin livewebinaarina, kahdessa osassa: to 28.10.2021 klo 9.00-12.15 ja to
4.11.2021 klo 9.00-12.00. Lisätietoa

Eettisen toimikunnan aikataulut
Seuraava kokous on 12.10. ja aineisto tuohon kokoukseen on toimitettava viimeistään 27.9.
klo 15.45 mennessä. Eettisen toimikunnan sivuston ja loppuvuoden aikataulut löydät täältä

Muut ajankohtaiset asiat
Tutkimushoitajakysely meneillään KSSHP:llä (aukeaa Santraan) Toimitko tutkimushoitajana
tutkimuksessa? Toimiiko tutkimuksessasi tutkimushoitaja? KSSHP:n tieteellisen
tutkimustoiminnan yksikkö selvittää tutkimushoitajien tehtäviä sekä niiden laajuutta
sairaanhoitopiirissä. Olemme kiinnostuneita kaikista tutkimushoitajien tehtävistä. Linkki
kyselyyn Vastaukset pyydetään 30.9.2021 mennessä. Välitäthän tiedon kyselystä eteenpäin
työyksikössäsi ja tutkimusryhmässäsi.
Haku kansalliseen tutkimushoitajakoulutukseen vuodelle 2022 alkaa. Hakuaika on 1.10. 31.10.2021. Lisätietoja (aukeaa Santraan)
KEHO - Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän ajankohtaiset tapahtumat löydät
täältä
Suomen Akatemian syyskuun 2021 hakuilmoitukset on julkaistu Akatemian verkkosivuilla
Hakuajat päättyvät 22.9. ja osa 29.9.
Valtion tutkimusrahoitushaun 2022 aikataulu ei ole vielä tarkentunut. Haun ajankohta on
todennäköisesti alkuvuodesta 2022. Asiasta tiedotetaan ajankohdan tarkentuessa. Lisää
tietoa KYS erityisvastuualueen Valtion tutkimusrahoituksesta
Tietoa tutkimusyhteistyöstä muun muassa Itäisen syöpäkeskuksen (Fican east) sekä
Jyväskylän yliopiston kanssa (HYTE-yhteistyö) löydät Sairaala Novan tutkimussivuilta
Tutkimustoiminnan internetsivut uudistuvat - Sairaala Novan tutkimussivustojen sisältöä
täydennetään syksyn aikana.
Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö on
muuttanut nimensä Sairaala Novan säätiöksi , samalla
myös logo muuttui uudeksi.

Tutkimusintoa syksyyn!
Olethan yhteydessä.
Syysterveisin tutkimuskoordinaattorit
Anna ja Päivi

