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• Kirsi Eskola OMNI 360 lääkitys, koulutukset ja ajankohtaista 

• Linda Enroth: Tervaskannot 90 + tutkimuksen esittely 

• Ryhmätyö: Asiakasturvallisuus hoitotyössä. Mikä tai mitkä asiat lisäävät 
asiakasturvallisuutta työssäsi ja miten olet nämä asiat huomioinut työn suunnittelussa? 

• Näytön vastaanottajan verkkokoulutus LOVE

• Ajankohtaista:

o Lääkehoitoluvat

o Lääkkeen antoajan merkitseminen lääkelistalle

• Akuuttitilanteiden hoitaminen ja yhteydenotto kotihoidon / asumispalvelun lääkäriin 

o Akuuttihoitoketju 

o 112 soittaminen –protokolla

o Kotihoidon / asumispalveluiden lääkärin konsultaatio 

28.1.2022 2

Ohjelma



Puhelinkonsultaatio
• Hoitajat soittavat lääkärille vain ehdottoman kiireelliset puhelut (esim. 

kysyttäessä lääkärin mahdollisuudesta tehdä samana päivänä akuuttikäynti tai 
sairaalaan lähettämisestä) 

• Hoitaja soittaa lääkärille havaitessaan äkillisen muutoksen asiakkaan /asukkaan 
terveydentilassa ja aina myös ennen Acutaan lähettämistä.

• Lääkärin puhelinkonsultaatio on käytettävissä myös iltaisin klo 16-22, 
viikonloppuisin ja arkipyhäisin klo 8-22

• Kun asiakkaan / asukkaan vointiin liittyen on konsultoitu päivystävää lääkäriä, 
tulee tästä ilmoittaa hoitavalle lääkärille viimeistään seuraavana kiertopäivänä
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• Sairaanhoitaja arvioi yhdessä muiden hoitajien kanssa 
akuuttitilanteet

• Tarvittaessa lääkäri pyytää mobiilihoitajan käynnille 
asukkaan luo. 

Puhelinkonsultaatio asumispalveluissa
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Kotihoidosta sairaalahoitoon
• Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja arvioi hoitajien apuna akuuttitilanteet konsultoiden 

tarvittaessa lääkäriä. 

• Tarvittaessa lääkäri ohjaa pyytämään mobiilihoitajan käynnille asiakkaan luo. 

• Mikäli akuuttisairautta ei voida hoitaa kotona, sairaalahoitoa vaativat tilanteet 
hoidetaan sairaalassa asiakkaan voinnin ja tarpeen mukaisesti. 

• Jos asiakkaan tilanne vaatii (esimerkiksi henkeä uhkaava tilanne tai lonkkamurtuma), 
niin kotihoidosta soitetaan 112 ja tällöin arvion asiakkaan siirtymisestä Acutaan tekee 
ensihoito. 

• Acutaan lähetettäessä ensihoidon mukaan annetaan päivystyskäynnin esitietolomake, 
johon on täytetty tiedot asiakkaasta ja hänen toimintakyvystään sekä lähettämisen syy. 
Lisäksi mukaan annetaan voimassa oleva lääkelista.
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Puhelinkonsultaatio kotihoidosta

• Jos lääkäri puhelinkonsultaation perusteella päättää toimittaa asiakkaan Acutaan 
niin hän tekee kirjauksen Pegasoksen GER-lehdelle lähettämisen syystä sekä 
toivomistaan tutkimuksista sekä mahdollisista muista asioista, mitä toivoo 
Acutassa huomioitavan (esim. asiakas palaa kotiin sairaalaosaston sijaan tai 
kotisairaala jatkohoitopaikkana). Lääkäri pyytää tällöin hoitajaa lisäämään 
esitietolomakkeelle merkinnän ”kts. GER-lehti tänään”. 

• Acutasta asiakas joko siirtyy sairaalaosastolle tai palaa kotiinsa
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Asumispalveluissa hätätilanteet yöaikaan

• Jokaiselle asukkaalle tulee olla laadittuna ennakoivan hoidon suunnitelma ja 
kirjattuna mahdolliset hoidon rajaukset. Yöajan konsultaatiot klo 22-08 koskevat 
lähinnä hätätilanteita niillä asukkailla, joilla hoidonlinjauksen mukaan voidaan 
vielä harkita aktiivisia toimia tai asukkaan oiretta ei voida hallita kotona käytössä 
olevilla keinoilla. 

• Tämän vuoksi näissä tapauksissa soitetaan ensisijaisesti 112. Ensi hoito voi 
tarvittaessa konsultoida ensihoidon lääkäriä.

• Acutaan asukasta lähetettäessä hoitaja antaa ensihoidolle mukaan täydennetyn 
päivystyskäynnin esitietolomakkeen, tulostetun lääkelistan, viimeisen RAI-
arvioinnin mittariraportin tulostettuna ja muut mahdollisesti tarvittavat 
dokumentit
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Asumispalveluissa hätätilanne yöaikaan

• Hoitajan tulee lisäksi kirjata Pegasoksen kertomus- osioon Hoitotyö-välilehdelle 
kuvaus tilanteesta, otetut mittausarvot ja mahdolliset laboratoriotulokset asiaan 
liittyen, asukkaan käyttämät apuvälineet, mahdolliset hoitolinjaukset ja tieto, 
voidaanko asumispalveluyksikössä toteuttaa iv-hoitoja. 

• Seuraavana lääkäripäivänä sairaanhoitaja tiedottaa lääkärille sairaalassa olijat ja 
päivystyksessä käyneet asukkaat. 
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• Mobiilihoitajatoiminnan tarkoitus on vähentää kotihoidon 
asiakkaiden ja asumispalveluiden asukkaiden päivystyskäyntejä. 
Asiakkaan / asukkaan äkillisessä voinnin muutoksessa tavoitellaan 
ensisijaisesti omaa lääkäriä tai takapäivystäjää. 

• Ennen yhteydenottoa huolehditaan perusmittaukset (RR, pulssi, 
lämpö, verensokeri)

• Asumispalveluiden lääkäri voi tarvittaessa pyytää mobiilihoitajaa 
käynnille asukkaan luo. Mobiilihoitajilla on mahdollisuus tehdä 
asiakkaan luona mm. pika CRP, -Hb, Pika NA, K, Krea, Tnt, Ekg. 

• Mobiilihoitaja konsultoi kotihoidon / asumispalveluiden lääkäriä 
asukkaan vointiin ja tutkimustuloksiin liittyen. 

• Mobiilihoitajien työaika on arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 8-
16. Arkisin päivällä vuorossa 1-2 hoitajaa, iltaisin ja viikonloppuisin 
1 hoitaja. Mobiilihoitajan puhelinnumero: 041 7302900.

Mobiilihoitaja
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• Huomioitavaa:
o Asumispalveluiden osalta koskee Tampereella toimivia 

yksiköitä

o Kotihoidosta voidaan olla yhteydessä suoraan mobiilihoitajaan

o Kotihoidossa toivottavaa, että soitto mobiilihoitajalle hoitajalta 
joka on asiakkaan luona -> näin helpompi vastata tarkentaviin 
kysymyksiin

Mobiilihoitaja
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Seuraavat tapaamiset
• KOHOTA 28.4. klo 13-15.30

• HOTKE 5.5. klo 13-15.30
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