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• Vakioitu hoitotyön termistö tarvitaan muodostamaan
hoitotyötä kuvaava sisältö

• Yhtenäinen kieli tukee

– tiedon hyödyntämistä potilaan päivittäisessä hoitamisessa

– hoitotyön tiedon keruuta, yhdistämistä, vertailua ja
levittämistä

– hoitotyön näkyvyyttä potilaan hoidossa

• Vakioidun, luokitellun kielen käyttö korostuu hoitotyötä
kuvaavien tietojen ja hoidollisten päätösten kirjaamisessa

• Tiedon vertailun merkitys on olennaista tutkimuksen,
hoidon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa ja
kehittämisessä

Hoitotyön ammatillinen kieli
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Hoitotyön yhteenveto

• Koostetaan jatkohoidon kannalta hoitojakson
aikaisista keskeisistä hoitotyön ydintiedoista
– Tilanne lähtövaiheessa: Keskeiset hoidon tarpeet,

hoitotyön toiminnot, hoidon tulokset ja
hoitoisuusluokkatieto

– Täydennetään tarvittaessa rakenteisesti luokituksilla ja
vapaalla tekstillä

– Lähtöpäivänä saadut lääkkeet

– Jatkohoitosuunnitelma

– Palvelee
• jatkohoitopaikan hoitohenkilökuntaa potilaan siirtyessä

jatkohoitoon

• seuraavilla hoitojaksoilla terveydenhuollon ammattihenkilöä

• potilasta itseään tai hänen läheisiään hoidon tarpeen
hahmottamisessa
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Hoitotyön yhteenveto

• Yhdenmukainen tieto parantaa tiedon
käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä eri
tarkoituksiin

• Yhteenveto on lausunto
– Terveydenhuollon ammattihenkilön laatima

– Potilaan tutkimuksista ja hoidosta hoitojakson aikana

– Lyhyt ja ytimekäs kokonaisuus



KYS HaiPro-tilasto v. 2009
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Kys HaiPro-tilasto v. 2009
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Hoitotyön yhteenvedon kansallinen
rakenne

• HOKE/Yhteenveto

• Loppuarvio/Väliarvio

• Hoidon tarve

• Hoitotyön toiminnot

• Hoidon tulokset

• Hoitoisuus

Erikoisalalehdelle
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Hoitotyön yhteenvedon pilotointi
KYS

• Pilotointi on ollut osa KYSin hoitotyön
systemaattisen kirjaamisen käyttöönotto
hanketta

• Pilotointi aika 1.6.2009 - 31.3.2010
– toimintatapa jatkuu

• Tuotettu jatkohoitoon siirtyvistä potilaista

• Pilotoinnin aikana tehtyjä/lähetettyjä hoitotyön
yhteenvetoja yhteensä n. 100 kpl
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Hoitotyön yhteenvedon pilottiyksiköt ja
lähettämismuodot



8.5.2010 11

Hoitotyön yhteenvedon laatimisen
oppiminen

• Perustelut –> Miksi yhtenäinen malli

• Konkreettinen harjoittelu –> Case –koulutus
yksiköiden mentoreille atk-luokassa 2 x 4 tuntia
–> Mentorit henkilöstön tukena käytännössä

• Hyvä vaiheittain etenevä ”rautalanka” -ohje
hoitotyön yhteenvedon työstämisen tueksi

• Osastotunnit aiheesta

• Kouluttajat työstämisen tukena

käytännössä
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Haasteet

• Käytäntö
– Hoitotyön päivittäiset kirjaukset kuntoon

– Hoitotyön ammatillinen kieli

• Tiedottaminen
– Toiminta tapojen muuttuminen

– Yhteiset käytänteet

• Koulutukselliset
– Hoitajien valmiudet käyttää potilastietojärjestelmän

kertomustekstiä

– Hoitajien tietoteknisien taitojen ja valmiuksien vaihtelevuus

• Hoitotyön yhteenvedon laatiminen teknistä
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Haasteet

• Tietojärjestelmiin liittyvät

– Haasteena yhteenvedon kohdentuminen
oikealle vastaanottajalle hoitotyön
näkökulmasta -> jatkohoidon turvaaminen

– Päivittäisistä merkinnöistä hoitotyön
yhteenvetoon poimitut kirjaukset eivät näy
merkattuina hoitopäivänäytöllä

– Muokattavaa ”turhaa” tietoa siirtyy
hakukoneesta kertomustekstiin paljon
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Hoitotyön yhteenveto potilaan
näkökulmasta

• Hoito keskittyy sairaalajakson jälkeen oikeisiin
asioihin

• Hoidon jatkuvuus ja turvallisuus

• Hoitoon sitoutuminen
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Hoitotyön yhteenveto lähettäjän
näkökulmasta

• Päivittäinen kirjaaminen kuntoon -> nopeuttaa
työstämistä

• Koulutus

• Mentoreiden rooli

• Esimiehen tuki ja kannustus tärkeää

• Ohjeet

• Hoitojakso hahmottuu kokonaisuutena

• Tekemiselle aikaa ja rauhaa

• Yhteydenotot jatkohoitopaikoista vähentyneet

• Vaatii tekijältä atk-taitoja

• Ajankäyttö
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Hoitotyön yhteenveto vastaanottajan
näkökulmasta

Hyvää
• Hyvä kokonaiskuva potilaan voinnista ja toimintakyvystä

• Hyötyä moniammatillisesti koko työryhmälle

• Selkiytti koko hoitojaksoa, sen tapahtumia ja toimintaa

• Selkeästi nähtävissä ongelmat ja jatkohoito tarpeet

• Jatkosuunnitelmat selkeästi esillä

• Erittäin hyvät ohjeet

• Lyhyt, ytimekäs, ymmärrettävä ja hyvä kokonaisuus

• Sisältö riittävä ja selkeä
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Hoitotyön yhteenveto vastaanottajan
näkökulmasta

Kaivataan/Puutteita
• Keinoja ongelmatilanteiden ratkaisuihin apua/vinkkejä,

miten ehkäistä uusia osastohoitojaksoja

• Päällekkäisyyttä muiden dokumenttien kanssa
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Kiitos!

minna.mykkanen@kuh.fi


