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173 800 asukasta

129 700 hoit.päivää

194 700 pkl-käyntiä

24 650 hoitojaksoa

Henkilöstö

Hml 1508

Rmk 342

Yhteensä 1850



 Toimii K-Hks:n Hml:n yksikön psykiatrisen
tulosalueen aikuispsykiatrian osastoryhmässä

 Yksikkö tarjoaa vanhuspsykiatrisia palveluita
shp:n alueella, keskittyen lyhyisiin akuutteihin
ja tutkimuksellisiin hoitoihin.

 Osasto on 13-paikkainen



 Valtakunnallinen hanke v:sta 2005

 K-HKS:n neljän somaattisen osaston
puolivuotinen pilotti 2007

 Hoitotyön sähköisen ja rakenteisen
kirjaamisen aloitus psykiatrialta 2008, Effica-
alustalle

 Pilotit: Vanhuspsykiatrian yksikkö ja
nuorisopsykiatrian yksiköt



 Hankkeesta perustettiin projekti

 Ohjausryhmä: psykiatrian johtoryhmä

 Projektiryhmä: puheenjohtaja psyk. ta:n
ylihoitaja, jäseninä psyk. ta:n osastonhoitajia
ja projektisihteeri

 Mentorit

 Projekti käynnistyi 11.9.2008



 Osastonhoitajien perehdyttäminen kevät
2008

 Mentoreiden koulutus kevät ja syksy 2008

 Kirjaamiskoulutukset pienryhmissä,Effica-
kouluttajat

 Hoitotyön kirjaamiskoulutuspäivä koko
henkilöstölle ( käyttäjien kokemuksia)

 Käyttöönottosuunnitelman teko yksikössä



 Projektiryhmän
kokoukset

 Mentoreiden
koulutukset
osastolla ajattelun
teoriapohjasta

 Ja

Äkkipysähdys!





HOIDON SUUNNITTELU HOIDON
TOTEUTUS

HOIDON
ARVIOINTI

PM
KLO

Hoidon Tarve
(SHTaL 2.01)

Hoidon Tavoite Suunnitellut toiminnot
(SHToL 2.01)

Hoitotyön toiminnot
(SHToL 2.01)

Hoidon Arviointi
(SHTuL 1.0)

PSYYKK.
TASAPAINO:
Masentuneisuus:
TARVE:
Potilas on
masentunut ja
ahdistunut,
kokee ettei ole
enää
elämänhalua.

TAVOITE:
Mielialan
kohentuminen.

KEINOT:
ECT-hoito,
omahoitajakeskustelut,
ryhmätoimintoihin
osallistuminen,
ulkoilu, aluksi hoitajan
kanssa

PSYYKKINEN
TASAPAINO,
Psyykkisen tilan
seuranta,
omahoitajakeskustelu:
Keskusteltu potilaan
kanssa tulevasta ECT-
hoidosta sekä siihen
liittyvistä
valmisteluista.

TILANNE:
ENNALLAAN
Potilas toi
keskustelussa esiin
pelkoaan ECT-
hoitoa kohtaan.
Kysyttäessä kertoo
ettei ole
suicidaalisia
ajatuksia.
Kertoo olevansa
väsynyt useisiin
lääkekokeiluihin
joista ei ole
hyötynyt.
Potilas antaa
masentuneen ja
epätoivoisen
vaikutelman,
hyvin tulee
kontaktiin.



 Osastonhoitaja ja mentorit saivat koulutuksen
demoversion kautta rakenteisen kirjaamisen
ohjelmaan

 Osaston yhteinen teorian kertaus ja sisällön
koulutuspäivä 13.5.09

 Demoversio osastokäyttöön kesäkuussa 09



 Kesä 2009 tehtiin kaksinkertaista kirjausta
koko ajan kahdella potilaalla.

 Kaikki hoitajat käyttivät demoa

 Viikoittaisissa palavereissa pulmien
ratkomista ja yhteisistä kirjaamistavoista
sopimista



 Pilottiyksiköiden ohjelmakoulutukset olivat
elo-syyskuulla 09

 Kaikki osallistuivat koulutukseen kahdesti

 Erityistyöntekijät, lääkärit, sos.työtekijät,
toiminta- ja fysioterapeutit, osastonsihteerit
saivat koulutusta whoiken käytössä



 Effica-tukihenkilöt ja mentorit irrotettuna
tukemaan rakenteiseen kirjaamiseen
siirtymistä

 Kaikkien potilaiden kirjaaminen siirtyi
whoikeen puolessatoista viikossa.

 Siirtyminen oli yllätys!

 Mentor-palaverit jatkuvat



 Johdon sitoutuminen

 Osastonhoitajan
sitoutuminen ja
yhteistyö

 Mentoreiden valinta
ja tukeminen

 Resursointi

 Koulutusten järjestely

 Erilaiset oppijat

 Kaikille
mahdollisuus

 Aikaa prosessille

 Motivointi,
kannustus,
palkitseminen,
kiitos!



 Päivittäiskirjaaminen whoikeen kaikissa
psykiatrian yksiköissä

 Maaliskuussa otettiin käyttöön
osastonlääkitys,lääkärinmääräys ja
kuumekurva

 Whoiken perustiedot-näkymälle LYHYESTI
tulosyy ja tavoitteet

 Psykiatrian lisälehdelle lyhyesti tulotilanne
ja taustatiedot sekä hoitotyön yhteenveto



 Suunnitelmia 1-2

 Määritellään HOIDON TARVE,realistinen,
arvioitavissa oleva tavoite hoitojaksolle,
suunnitellaan TOIMINNOT (keinot)

 Lähetteen tiedot, tulohaastattelu, potilaan
näkemys

 Suunnitelma hyväksytään päivittäin, voi
muokata, päivittää, täydentää



 Toteutusta vai arviointia

 Suunnitelmalle toteutus, toteutukselle arviointi

 Ei liikaa pilkota

 Otsikoista sovittu yhteistyössä

 Pääkomponentin kuvaus

 Arviointi: huonontunut, ennallaan, parantunut

 Arvio: mihin verrataan, yksittäinen arvio

 Toteutukseen vain otsikko, vapaa teksti
arviointiin



 Whoiken perustiedot-näkymälle pvm ja LYHYESTI
loppuarvio

 HOITOTYÖN YHTEENVETO psykiatrian lisälehdelle

◦ Valmiit otsikot

◦ Suunnitelmasta liitetään TARVE ja KEINOT,
täydennetään

◦ Potilaan siirtyessä kyseisen päivän annetut
lääkkeet kirjataan yhteenvetoon

◦ Potilaan mukaan kopio
osastonlääkityksestä/kotilääkitysohje, reseptit

◦ Hoitotyön yhteenveto lomake toimii hoitajan
lähetteenä jatkohoitopaikkaan



 Kirjaaminen
jäsentyneempää ja
selkeämpää

 Hoitotyön suunnitelma
tullut näkyvämmäksi
osaksi hoitotyötä

 Kokonaisuus
hahmottuu nopeammin

 Ei ongelmia käsialan
kanssa

 Tiedot ovat helposti
löydettävissä,
selvittelyt vähentyneet

 Parantaa hoidon laatua

 Edistää
potilasturvallisuutta

 Otsikot helpottavat
lukemista



 Tehdään jatkuvaa
arviointia

 Tarvittava lääkitys
erottuu

 Kirjauksia voi
korjata/poistaa,
muutoshistoria jää

 Tekstin voi jättää
kesken ja jatkaa

 Muistettavaa-laatikko

 Potilaslähtöinen, tulee
pohdittua enemmän
hoidon tarvetta,
tavoitetta ja keinoja.

 Keinot konkreettisia ja
realistisia hoitojaksolle

 Ei tarvitse odotella
papereita



 Kirjaaminen vei aluksi
paljon aikaa ja vieläkin

 Ei löydy sopivia
otsikoita kaikille
asioille

 Hidasta saada whoike
auki

 Atk-taidot

 Raportit pidentyneet

 Jatkuva uuden
opettelu/päivitykset

 Ohjelmasta johtuvat
viat ja puutteet

 Muistin rasittuminen

 Potilaille jää vähemmän
aikaa

 Hidastaa käytännön
sujuvuutta

 Hoitotyön yhteenveto



Lääkäri

 Käytän päivittäin

 Voin tarkistaa asioita

 Kirjaukset selkeitä,
lyhyitä

 Vaarana fraasit,
jotka eivät kerro
mitään

 En halua palata
vanhaan

Osastonsihteeri

 Käytän katsomalla
hilmoon täydentäviä
tietoja

 Merkinnät selkeitä,
löytyy helposti

 Voin tarkistaa
hoitajien
merkinnöistä
epäselviä saneluita



 Uusien työtekijöiden opettaminen

 Jatkuva yhteisten kirjaamiskäytäntöjen
hiominen

 Whoiken moniammatillinen käyttö

 Päällekkäisen kirjaamisen välttäminen

 Luokitusten sisältöjen päivitykset

 Raportoinnin kehittäminen

 Raporttien saaminen ja hyödyntäminen



 Ohjelman kehittäminen nopeaksi ja
helppokäyttöiseksi

 Kirjaaminen palvelemaan käytäntöä:
Luettavuus/pilkkominen

 Hoitotyön yhteenvedon käytön kehittäminen

 Kirjaamisen yhtenäisyyden edelleen
kehittäminen

 Verkostoituminen

 Ehdotelmalaatikko omille otsikoille…




