
Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli 
HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI  
  



Mistä kyse?  

 Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin 
parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja 
toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten systemaattinen 
havainnointi ja kirjaaminen. 

 Tarkoittanut käytännössä toiminnan muuttamista 
vastaamaan paremmin asiakkaiden ja organisaatioiden 
vaatimuksia silloin kun ikäihminen äkillisesti sairastuu.  

 Tärkeää on ollut myös työskentelytapojen kehittäminen ja 
yhtenäisen mallin toteuttaminen käytännössä.  

 Osaamisen kehittäminen äkillisissä terveydentilan 
muutoksissa.    
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Miten toimin ennakoivasti? 

  

 
• Toimintamallin mukaisesti tulisi äkillisesti sairastuneen asiakkaan terveydentilaa 

selvittää jo ennen puhelinkonsultaatiota päivystykseen. 
• ÄYLT – lomaketta hyödyntäen asiakkaalta tutkitaan / selvitetään, pika-

vieritestejä apuna käyttäen; mm. virtsan stix, RR, lämpö, verensokeri, 
tulehdusarvo (pika-CRP), saturaatio, EKG, jos em. välineitä yksikössä käytössä.  

• Lisäksi on hyvä osata kertoa, miten tilanne on muuttunut aiempaan verrattuna, 
esim:  mikä on ollut aiempi toimintakyky jne., onko aiempaa enemmän kipuja, 
missä kipua tuntuu,  onko sekavuutta  onko ollut aiemmin?  Ihon väri, onko 
iho lämmin, hikinen, kylmänhikinen jne.  lomake ohjaa  

• Tietojen kirjaaminen olisi myös hyvä tehdä suoraan ÄYLT-lomakkeelle.  Kun 
kirjaus dokumentoitu, konsultaatio sujuu helpommin ja nopeammin. Kirjauksen 
voi myös aloittaa fraasin mukaisesti koneelle, mutta se ei välttämätöntä.  

• Kirjauksen järjestelmään voi tehdä myös jälkeenpäin, tärkeintä on, että fraasin 
mukainen kirjaus löytyisi hoitolehdeltä. 
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Konsultaatiopuhelu päivystyksen 
hoitajalle 

Kun konsultaatiopuhelu soitetaan Carean  päivystykseen;  
sairaanhoitajan numero on silloin 24/7 aina sama;  

   020 633 2229  

Huomioi kuitenkin oman yksikkösi ohjeistukset  
konsultaatiokäytännöistä. Eri toimijoilla on erilaisia käytäntöjä.  

Konsultaatiokeskustelussa päivystyksen hoitaja voi tehdä 
täsmentäviä kysymyksiä   sen vuoksi on tärkeää, että 
etukäteen tehdyistä havainnoista ja testeistä olisi kirjaus ÄYLT-
lomakkeella valmiina. Lomake ohjaa hyvin täsmentämään 
muuttunutta terveydentilaa.  Huom! Erota hätätapaukset.  

Päivystyksen hoitaja näkee kirjauksen jo puhelun aikana, silloin 
kun se on tehty. 

 

 
14.9.2015 Tiina Holm 



Tärkeää huomioitavaa 
konsultaatioihin/kirjauksiin liittyen 

Ikäihmisen äkillisesti sairastuessa syy voi johtua monista eri syistä. 
Sen vuoksi ei voi luottaa esim. pelkkään positiiviseen virtsan stix  
vastaukseen. Konsultoidessa sairaanhoitajaa päivystyksessä ei ole hyvä 
pyytää pelkkää reseptiä esim. kertomalla, että asiakkaalla VTI. 
Diagnoosin tekeminen on aina lääkärin tehtävä.  

Lääkäri tekee kaikkien tutkimustulosten ja aiemman historian 
perusteella päätökset. Esim. huono olo ja selittämättömät kivut voivat 
johtua myös vakavammasta sairaudesta, vaikka esim. virtsan stix tulos 
olisikin positiivinen eli ei välttämättä selitä todellista sairautta.  Lääkäri 
voi pyytää myös siirtämään asiakkaan päivystykseen lisätutkimuksia 
varten.  

Täytetyn lomakkeen avulla konsultaatiokeskustelu on sujuvaa. Lomake 
on koottu yhdessä lääkärien kanssa ja siinä on otettu kattavasti 
huomioon mitä asiakkaalta / ikäihmiseltä tulee selvittää siinä 
vaiheessa, kun terveydentila äkillisesti muuttuu.  
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Konsultaatiot ja kirjaukset päivystyksen 
näkökulmasta - kokemuksia 

Puheluita tulee n. 1-4/vuoro eli 3-12 / pvä. Yöllisiä 
konsultaatioita todella vähän.  
Jos puhelimeen ei heti päivystyksestä vastata -> soitto samaan 
numeroon uudelleen pienen ajan kuluttua. Myös päivystyksen 
hoitajat voivat soittaa takaisin.  
Konsultaatiopuhelun tullessa päivystykseen –> kokemuksien 
mukaan lomaketta on täytetty vaihtelevasti.  
Mikäli esim. mitään selvityksiä / pikavieritestejä ei ole 
etukäteen tehty, hoitaja on voinut pyytää esim. ottamaan 
virtsakokeen, verenpaineen ja/tai lämmön / pika-testejä. 
Näiden jälkeen on sovittu uusi konsultaatiopuhelu.  
Ambulanssilla saapuvilla potilailla, jotka sijoittuvat 
päivystyksessä tarkkailuun hoitolehti usein tulostettu mukaan.  
Jonkin verran esiintynyt edelleen tietämättömyyttä mallin 
käytöstä?  
Yhteistyö on sujunut hyvin ja keskustelut olleet ammatillisia  
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Kirjaus HOITO-lehdelle 

Fraasin mukaiset kirjaukset hoitolehdelle ovat hyvin 
informatiivisia myös silloin,  jos potilas siirtyy sairaalassa 
jatkohoitoon osastolle.  

Tärkeää on, että osastoilla hoitajat ja lääkärit hyödyntävät 
hoitolehden tekstiä, josta mm. aiempi toimintakyky tulee 
hyvin esille.  

Kirjaus on tärkeää tehdä, vaikka ei esim. 
konsultaatiopuhelua tehtäisi, esim. jos tilanne menee ohi.  
Terveydentilassa kuitenkin tapahtunut äkillinen muutos 
hetkellisesti. Tilanteen mahdollisesti toistuessa, kirjaus 
aiemmasta on tärkeä  hoidon jatkuvuus toteutuu.  
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Yhteistyön ja yhteisten 
käytäntöjen tärkeys 

 Yhteistyötä ja kehittämistä jatketaan koko Etelä-Kymenlaakson 
alueella. On tärkeää, että malli, jonka olemme yhdessä kehittäneet 
pitkään ja käyttäneet hyvin tuloksin ei unohdu.    

 Tulevaisuudessa selviämme paremmin sosiaali- ja terveydenhoidon 
alueen paineissa, mikäli kehitämme edelleen juuri tämäntyyppisiä 
palveluja yhteistyössä yli organisaatiorajojen.   

 Tärkeä pyrkimys on jatkossa edelleen juurruttaa mallia käytäntöön. On 
tärkeää, että jokainen kantaa mallin käytöstä vastuuta ja perehdyttää 
myös uudet työntekijät mallin käyttäjiksi.  

 Esimiehillä on myös suuri rooli pitää yllä keskustelua mallin käytöstä ja 
käydä tilanteita yksiköissä läpi  osaamisen kehittämisessä hyväksi 
koettu toimintatapa. Raportointijärjestelmä esimiehen tärkeä työkalu 
seurantaan ja arviointiin.     

 Yhteistyö eri organisaatioiden ja alueiden välillä on vuosien varrella 
kehittynyt  hyvin ja verkostoituminen on näin jatkossakin helpompaa.  
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JATKOTYÖSKENTELY… 
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Voimme hyvin todeta, että 
olemme edenneet hyvin 
kohti yhteistä päämäärää. 
Tavoitteena edelleen saada 
tämä yhdessä kehitetty 
malli juurtumaan pysyväksi 
toimintatavaksi.  

Olemme saaneet jo ison 
laivan kääntämään suuntaa 
vuosien työskentelyn 
seurauksena. Jotta saadaan 
se lopullisesti käännettyä,  
tarvitsemme edelleen 
vahvaa yhteistyötä sekä 
verkostoitumista.  

 

KIITOS! 


