
KASTE / Kotona kokonainen 

elämä: 

Hoidon ohjauksen ja arvioinnin 

kehittämisellä lisäarvoa 

asiakkaalle  
Sara Haimi-Liikkanen 

Kehittämiskoordinaattori 

7.9.2015 ja 14.9.2015 

 



Kehitystyö 2009 - 2015 

 Äkillinen yleistilan lasku mallin taustalla HUS päivystyshankkeessa 

(2008) tehty työ 

 Muokattu Etelä-Kymenlaakson tarpeisiin ja toimintaan  

 Yhteisesti sovitut toimintatavat ja mallit luovat pohjan 

 Erityisosaaminen ja sen käyttö = Yhteistyö 

 

 

 Jatkuva osaamisen ylläpitäminen / aktivoiva koulutus  

 

 



Kehittämistyöllä lisää: 

 Osaamista 

– huom. työyksiköllä ei ole varaa jättää käyttämättä koulutetun 

henkilökunnan ammattitaitoa / asiantuntijuutta  

– sairaanhoitajan asiantuntijana toimiminen 

– lähihoitajan syvempi ammatinhallinta 

– palvelujärjestelmän kokonaistuntemus / hoitoketjujen ymmärrys 

 Rohkeutta ja vastuunottoa  

– asiakas 

– oma toiminta 

– muiden ammattilaisten toiminta 



 



 



Äkillinen yleistilan lasku toimintamalli:  

 tukee yksilön yleistilan laskun syyn selvittämistä niin, että päästään 
diagnoosiin ja asianmukaiseen hoitoon mahdollisimman ripeästi ja 
täten turvataa toimintakyvyn säilymistä. (oikea paikka / oikea aika ) 

 Laadukas yhteistyö vaatii organisaatioiden välillä kunkin 
ammattiryhmän osaamisen tuomista yhteiseen käyttöön sekä raja-
aitojen kaatamista. (oikeat resurssit) 

 asiakkaan terveydentilassa ja toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten 
systemaattinen havaitseminen (tehokas ongelmiin tarttuminen) ja 
havaintojen tarkentuminen 

 muutosten kirjaamisen tukeminen (tiedon kulun)  

 potilaan hoitoketjun ja hoitokokonaisuuden ymmärtämisen lisääminen 
(yhtenäinen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson alueella) 

 

 



Äkillinen yleistilan lasku 

kirjataan HOITO-lehdelle 

fraasilla ÄKILLINEN 

YLEISTILAN LASKU, 

LOPPUARVIO(Hoitotyö) 



Hyvinvointipalvelut HOITO Kotkan Poika

Kotka 081229-111C

3.6.10 14:29 FPAM3 sh Hoiva Hanna

LOPPUARVIO (hoitotyö)

(hoitotyö) ÄKILLINEN YLEISTILAN LASKU

Yksikkö ja puhelinnumero: Saarnikoti, 3 kerros, puh (05) 2347623

ESITIEDOT

Yt-laskua edeltävä toimintakyky: omatoiminen, liikkuu ilman apuvälineitä, 

orientoitunut aikaan ja paikkaan

Hoitotahto/hoitolinjaus: ei ole

Allergiat:ei ole

Merkittävät sairaudet: Keuhkoahtaumatauti

HOIDON TARVE

Oireet: vesiripuli, oksentelu ja kuumeilu alkanut vuorokausi sitten. Ripuloinut ja oksentanut useita

kertoja vuorokauden aikana

Hengenahdistus: hengittää raskaasti, hengitys rahisee

Huimaus, heikotus: väsynyt, ylösnoustessa heikottaa 

Sekavuus: vastailee sekavasti kysymyksiin

HOITOTYÖN TOIMINNOT

Tutkimukset: RR 103/70, p. 70, pika CRP 70, lämpö 38,5, verensokeri 5,6

Konsultaatio: tk lääkäri (nimi)

HOIDON TULOKSET

Väsynyt, sekavuuden vuoksi ei ymmärrä siirron merkitystä

LÄÄKEHOITO

Lääkelista päivitetty, po lääkkeet oksentanut vuorokauden ajan, Panadol suppo 500mg klo 12

JATKOHOITO

Siirto: ambulanssisiirto yhteispäivystykseen / ensiapuun

Omaiset: ei ole vielä saatu yhteyttä, yritetään myöhemmin uudelleen

Esimerkki case 



Huomioi merkintä:  

 

kohdejoukko äkill.yl 

ennen Tallentamista 

Äkillisen yleistilan laskun tilastointi 



Raportointi 

 Yhteistyössä alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin ja Tieto Oy:n kanssa 

luotu raportointijärjestelmä 

 Seuraa palveluiden piirissä olevien kulkua kunnan palveluiden sisällä 

sekä kuntarajojen yli 

 

 Työväline toiminnan ja osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen 

 

 

 Huom. raportoinnista otetut kuvat poistettu  



Osaamisen lisääminen tapauksia 

tutkimalla 
 Yhteisöllinen oppiminen 

 Tarvittaessa asiantuntijuutta muualta 

 Mallin sujuva käyttö 

 

 

 



Kiitos ja antoisaa iltapäivää kaikille 


