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Taustaa
 perustuu PSHP:n kotilääkäritoimintaan 

laadittuun Kotihoidon lääkärin ja tiimin 

yhteistyö käsikirjaan sekä kotihoidon 

lääkäripalvelujen palvelukuvaukseen

 Näillä ohjeilla pyritään tehostamaan 

hoitajien ja lääkärin yhteistyötä ja 

työpanoksen käyttöä asiakkaiden ja 

työyhteisön hyväksi. 



Tavoite

 Kotihoidon lääkäripalveluilla pyritään 

parantamaan kotihoidon asiakkaan 

hoidon laatua ja sitä myötä 

vähentämään kotihoidon asiakkaiden 

sairaankuljetuksen, päivystyspalveluiden 

(Acuta) ja muiden sairaalapalvelujen 

tarpeetonta käyttöä. Asiakkaan 

kannalta epätarkoituksenmukaisia siirtoja 

pyritään välttämään.



Lääkäritoiminta
 Hoitava lääkäri vastaa omien 

asiakkaidensa lääketieteellisestä 

selvittelystä, kokonaisvaltaisen hoidon ja 

kuntoutuksen suunnittelusta ja 

toteutuksesta yhteistyössä tiimin ja 

erityistyöntekijöiden (mm. kotikuntoutus) 

kanssa sekä osallistuu yhteistyöhön 

omaisten kanssa. Lääkäri tapaa 

asiakkaansa kerran vuodessa sekä uudet 

asiakkaat CGA-toimintamallin mukaisesti 

kotihoidon aloitukseen liittyvän CGA-

arviointijakson aikana. 



Kotihoidon asiakkaiden lääkäri

 Kotihoidon asiakkaiden 

lääketieteellisestä hoidosta vastaa 

Tampereen kaupungin hankkima 

lääkäripalvelu. Kaikki säännöllisen 

kotihoidon asiakkaat kuuluvat palvelun 

piiriin, elleivät halua käyttää 

valinnanvapauttaan ja valita esim. 

terveysaseman lääkäriä. Lääkäritoiminta 

tulee järjestää pitkiä asiakassuhteita 

vaalien ja osana vanhuksen muita 

palveluja



Kotikäynnit
 Tiimien sairaanhoitajat varaavat käynnit niin, että 

ne suunnataan kullakin hetkellä niitä eniten 

tarvitseville. Lisäksi tehdään ennalta suunniteltuja 

geriatrisia kokonaisarvioita (CGA). Omaisia 

informoidaan lääkärin kotikäynnistä ja jonkun 
omaisen toivotaan olevan paikalla. 

 Kotikäynnillä mukana ollut hoitaja vastaa siitä, 

että käynnistä ja lääkärin määräyksistä 

raportoidaan tiimille. Tiimin sairaanhoitaja 

huolehtii käynnin jälkeen siitä, että lääkärin 

määräykset toteutetaan ja lääkärin 

kotikäyntiteksti GER lehdeltä Pegasoksesta tulee 

luettua ja että lääkärin antamat hoito- ja 
seurantaohjeet siirtyvät sähköiseen 
hoitosuunnitelmaan. Hän vastaa myös siitä, että 

lääkärin määräämien tutkimusten ja seurannan 

tulokset raportoidaan lääkärille.



Konsultaatioaika
 Asiat pyritään hoitamaan 

mahdollisimman pitkälti tiimin oman 
konsultaatioajan aikana. Näin annetaan 
lääkärille ja toisten tiimien konsultaatioille 
työrauha.

 Konsultaatioajalla on lääkärin tietoon 
tuotava mm: onko asiakkaita, joiden 
vointi tai toimintakyky on huononemassa 
tai onko asiakas käynyt Acutassa tai 
siirretty sairaalahoitoon. Konsultaatiossa 
käsitellään asiakkaista pyydetyt voinnin, 
mittaustulosten ja lääkevasteiden 
seurannat ja vastaukset. 



Puhelinkonsultaatio

 Hoitajat soittavat lääkärille vain sellaisista 
lääkärin kannanottoa vaativista asioista, 
jotka eivät voi odottaa tiimin viikoittaista 
konsultaatioaikaa. Soitetaan vain 
ehdottoman kiireelliset puhelut tai 
jätetään lääkärille soittopyyntö 
tekstiviestillä. 

Etäkäynti
Kotihoidossa etäkäynnit toteutetaan Video 
visit palvelulla. 



Lääkitys ja lääkehoito

 Lääkäri hyväksyy yksikön 

lääkehoitosuunnitelman ja allekirjoittaa 

hoitajien lääkehoitoluvat. 

 Lääkäri tarkistaa asiakkaan lääkelistan 

vuosikontrollin tai muun arviointikäynnin 

yhteydessä. Muuten tiimin sairaanhoitaja 

huolehtii asiakkaan kotona olevan 

lääkelistan ajantasaisuudesta. 

 Kotihoidossa toteutetaan Marevan hoitoa, 

mistä lääkärillä on kokonaisvastuu. 

 Lääkemääräysten uusimispyynnöt tulee 

tehdä pegasoksen kautta lääkärille. 



Kirjaaminen

 Jokaisesta käynnistä tulee tehdä 

asiakaskohtaiset kirjaukset 

asiakastietojärjestelmä Pegasokseen ja 

lakisääteiset potilasasiakirjamerkinnät. 

Kotihoidon lääkärit kirjaavat tekstinsä 

GER- näkymälle. Kirjauksessa lääkäri 

käyttää Pegasoksen väliotsikoita, pyrkii 

selkeyteen ja välttämään ylipitkiä 

tekstejä sekä samojen asioiden 

toistamista.



RAI

 Lääkäri käyttää RAI-järjestelmän tietoja 

hyväksi asiakastyössä. Ensimmäinen RAI-

arviointi tehdään asiakkaan tullessa 

kotihoidon asiakkaaksi ja jatkossa 

arviointi toistetaan puolivuosittain tai jo 

aikaisemmin, mikäli vointi, hoidon tarve 

tai palvelun tarve muuttuu oleellisesti. 

 RAI mittareiden perusteella lääkäri voi 

pyytää asiakkaasta lisätutkimuksia ja 

testejä. 



Arviointi ja kuntoutusosasto

 Potilaat tulevat osastolle kodistaan 

kotihoidon lääkärin ohjaamina. Kun 

kotihoidon lääkäri huomaa kotihoidon 

asiakkaan kunnon heikentyneen, hän voi 

lähettää asiakkaan arviointi- ja 

kuntoutusosastolle. Lääkäri tekee 

päätöksen osastojaksosta keskusteltuaan 

moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa. 

 Lääkärin on tavattava asiakas, tehtävä 

status ja hoitosuunnitelma ennen 

osastolle lähettämistä sekä kirjattava 

diagnoosit. 



Sairaalahoitoon ja kotiin

 Jos asiakkaan tilanne vaatii (esimerkiksi henkeä 

uhkaava tilanne tai lonkkamurtuma), niin kotihoidosta 

soitetaan 112 ja tällöin arvion asiakkaan siirtymisestä 

Acutaan tekee ensihoito. Acutasta asiakas joko siirtyy 

sairaalaosastolle tai palaa takaisin kotiinsa. 

 Myös kotisairaalaa voidaan käyttää asiakkaan hoidon 

toteutuksessa. 

 Kotihoidon lääkäri voi ohjata asiakkaan suoraan kotoa 

sairaalaan, kun lääkäri on henkilökohtaisesti tavannut 

ja tutkinut potilaan samana päivänä ja tehnyt 

statuksen sekä arvioinut, että osastohoito on 

optimaalinen hoito asiakkaalle ilman Acuta käyntiä. 

 Rauhaniemen sairaalan kuntoutusosastoille tehdään 

sairaalalähete. 



Ajankohtaisia asioita

Sairaanhoitajien yhteistyökysely

linkki kyselyyn lähetetään 

sairaanhoitajille 23.9.

Seuraava KOHOTA-tapaaminen 14.11


