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TERVEYS- JA HOITOSUUNNITELMA SOVELLUS LIFECARESSA, ESIMERKKI JA KIRJAAMISOHJE
1. Hoitopolku, Hoidon syy ja koordinoiva ammattihenkilö

Hoitopolku: Hoitopolkukuvaukseen hoitosuunnitelman nimi, suositus ”Terveys- ja hoitosuunnitelma”
Hoidon syy: Potilaan pitkäaikaissairauksien diagnoosit. Jos potilaalle on potilastietojärjestelmään kirjattu
rakenteisesti pysyvät diagnoosit (lääkäri voi laittaa diagnoosia kirjatessa ruksin kohtaan ”Pysyvä”),
diagnoosit saa haettua kätevästi napista ”Hae potilaan pysyvät diagnoosit”
Koordinoiva ammattihenkilö: Potilaan hoitoa koordinoiva ammattihenkilö, esim. nimetty vastuuhoitaja tai
lääkäri, joka tekee hoitosuunnitelman yhdessä potilaan kanssa.
2. Hoidon tarpeet

Hoidon tarpeet: Mitkä sairaudet, oireet tai riskitekijät aiheuttavat potilaalla hoidon tai seurannan tarvetta nyt
tai tulevaisuudessa? Mitkä ovat potilaalle tärkeitä asioita? Mitä tarpeita potilas tuo esille?
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Toiminta- ja työkykyyn liittyvät tarpeet: Mitkä sairaudet tai oireet vaikuttavat erityisesti potilaan työ- tai
toimintakykyyn? Toiminta- ja työkykyyn liittyvät tarpeet voi tarvittaessa luetella erikseen. Jos niitä ei ole,
kohdan voi jättää tyhjäksi.
3. Hoidon tavoitteet

Hoidon tavoitteet: Mitkä ovat niitä yksilöllisiä tavoitteita, mihin potilaan kanssa sovitulla hoidolla pyritään?
Pyritäänkö oireiden hoitoon vai ennaltaehkäisyyn? Mihin tavoitteisiin potilas on valmis sitoutumaan?
Nimeääkö potilas konkreettisia tavoitteita, esim. tavoitteena saada itse ripustettua pyykit kuivumaan?
Toiminta- ja työkykyyn liittyvät tavoitteet: Voi erotella erikseen toiminta- ja työkykyyn liittyvät hoidon
tavoitteet. Jos niitä ei ole, kohdan voi jättää tyhjäksi.
Tavoitteen asettajat: Voi erikseen eritellä kuka on asettanut tavoitteet, voi jättää tyhjäksi.
Mittaristo: Onko hoidon tavoitteisiin liittyen mitattavia tavoitteita, kuten tietyt verenpaine, paino- tai
laboratoriokokeiden arvot? Mittareille voi asettaa tavoitteen ala- tai ylärajan tai molemmat sekä lisätietoja.
Lisätietoihin voi selventää esim. B-Hemoglobiini-A1c kohdalla että kyseessä on pitkäaikaisverensokeri.
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Laboratoriotutkimusnimikkeistö: Laboratoriotutkimuksia voi hakea tutkimuksen alulla tai osalla
FINLOINC - Fysiologiset mittaukset: Esim. verenpaine (systolinen ja diastolinen verenpaine ovat
erikseen), syke, paino, vyötärönympärys, BMI, PEF, FEV1, QT-aika, tupakoinnin määrä, kivun
voimakkuus, happisaturaatio

4. Hoidon toteutus ja keinot

Suunnitellut toimet: Millä konkreettisilla tavoilla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet? Mitä omahoidon
keinoja potilas voi itse toteuttaa?
5. Palvelu- ja hoitopaikat

Palvelu- ja hoitopaikat-osioon on mahdollista rakenteisesti kirjata esimerkiksi potilaan saama tai suunniteltu
kuntoutuspalvelu tai hoito ja sen toteuttaja/hoitopaikka. Jos erikseen ei ole ohjeistettu käyttämään tätä
kohtaa, sen voi jättää tyhjäksi.
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6. Tuki, seuranta ja arviointi

Millaista seurantaa potilas toteuttaa kotona? Millaisia kontrolleja tarvitaan ammattihenkilön toimesta? Mitä
verikokeita tai mittaustuloksia seurataan? Mihin potilas ottaa yhteyttä tarvittaessa?
7. Käynnin lisätiedot

Lisätietoihin voi kirjata käyntikohtaiset lisätiedot (esim. jos hoitosuunnitelma on tehty osittain), pysyvää
tärkeää tietoa ei kannata kirjata lisätietoihin, koska lisätiedot näkyvät vain nykyisessä hoitosuunnitelmassa ja
häviävät jos hoitosuunnitelmaa päivitetään.

Liitteenä on tässä ohjeessa käytetyn esimerkkihoitosuunnitelman valmis tuloste.

