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1. JOHDANTO
Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) hoitotyön toimintasuunnitelmaan kirjattiin
tavoitteeksi siirtyminen yksilövastuiseen hoitotyöhön vuonna 1990. Syöpätautien
klinikalla järjestettiin koulutusta yksilövastuisesta hoitotyöstä vuonna 2001.
Omahoitajamallin käyttöönottoa aloitettiin syöpätautien poliklinikan vastaanotto- ja
sytostaattipoliklinikalla vuoden 2003 alussa. Pyrkimyksenä oli suunnitella
sairaanhoitajien sijoittuminen kullekin vastaanotolle vähintään vuoden mittaiseksi, mikä
mahdollistaisi osaltaan omahoitajuuden toteutumisen. Jokaiselle sairaanhoitajalle tehtiin
nimitarra, joka liitettiin potilaiden ajanvarauskorttiin. Tarrassa oli omahoitajan nimi ja
puhelinnumero.
Omahoitajuuden käytännön toteutumisessa oli kuitenkin edelleen puutteita. Lisäksi
omahoitajuuteen perustuvaa hoitotyön toimintafilosofiaa ei ollut. Yhteisten käytäntöjen
puuttuminen ja toiminnassa olevat epäselvyydet haittasivat toiminnan sujuvuutta.
Tämän projektin avulla pyritään kehittämään omahoitajamallin toteutumista
poliklinikalla ja täten parannetaan potilaan saaman hoitotyön laatua poliklinikalla.

2. PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Tämän projektin tarkoituksena oli täsmentää ja kehittää hoitotyön periaatteita ja
toimintafilosofiaa omahoitajamalliin perustuen sekä kehittää omahoitajamallin mukaista
työnjakoa ja omahoitajuuden toteutumista päivittäisessä hoitotyössä vastaanotto- ja
sytostaattipoliklinikalla. Tavoitteena oli saada kirjattu hoitotyön toimintafilosofia, saada
aikaan toimivat, yhteisesti sovitut käytännöt omahoitajuuden toteutumisessa, kehittää
edelleen niitä kohteita, jotka tällä hetkellä koetaan huonoiten toteutuviksi tai jotka
estävät omahoitajuuden toteutumista poliklinikalla tällä hetkellä sekä tehdä potilaita
varten kirjallinen esite poliklinikalla toimivasta omahoitajuudesta, ”huoneentaulu”.
3. PROJEKTIN TOTEUTUS
3.1 Projektityöryhmä
Projektiryhmän vetäjänä toimi osastonhoitaja Päivi Hautaviita, joka kutsui
projektiryhmään omahoitajuuden kehittämisestä kiinnostuneita sairaanhoitajia.
Projektiryhmän jäseninä toimivat syöpätautien vastaanotto- ja sytostaattipoliklinikan
sairaanhoitajat Päivi Hammar, Riitta Järvenpää, Merja Rasi ja Pirkko Seppänen.
Projektin laadunohjaajana toimi Tiina Salminen. Projektityöryhmä kokoontui 2 - 3
kertaa kuukaudessa. Projektiryhmän kokouksista tehtiin muistiot ja poliklinikan
sairaanhoitajille tiedotettiin projektin kulusta ja käsiteltiin projektin sisältöä
osastotunneilla. Projektia käsiteltiin osastotunneilla viikoittain. Periaatteena oli, että
jokainen poliklinikan sairaanhoitaja osallistui yhteisen työn kehittämiseen.
Projektisuunnitelma hyväksyttiin syöpätautien klinikan johtoryhmässä.
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3.2 Projektin rajaus ja budjetti
Projekti käsitti syöpätautien poliklinikan vastaanotto- ja sytostaattipoliklinikan
sairaanhoitajia.
Projektissa käsiteltiin sairaanhoitajan ja potilaan välistä
yhteistyösuhdetta. Projektissa ei käsitelty sairaanhoitaja – lääkäri - työparin yhteistyötä
vastaanotolla eikä tutkimushoitajien ja sädehoidon röntgenhoitajien toimenkuvaan
kuuluvia asioita.
Projektin kustannusarvio oli 4000 euroa, joka sisälsi tarvittavan määrän suunnittelu- ja
työskentelypäiviä. Projektiin saatu rahamäärä käytettiin sijaiskustannuksiin sekä
projektin päätöstilaisuuteen.
3.3 Projektin aikataulu
Projektin suunniteltu aikataulutus esitetään liitteessä 1. Alkuperäisen suunnitelman
mukaan, kaikki osa-alueet olisivat olleet valmiina heinäkuun loppuun mennessä.
Odottamattomien sairauslomien vuoksi projektin kaikki osa-alueet saatiin päätökseen
17.9. mennessä.
4. LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS
4.1 Omahoitajuuden tämänhetkinen toteutus poliklinikalla
Poliklinikan toimintaa oli pyritty aiemmin kehittämään siten, että sama sairaanhoitaja
oli samalla vastaanotolla ainakin vuoden ajan. Jokaisella sairaanhoitajalla oli
omahoitajatarra, joka liitettiin potilaiden ajanvarauskorttiin. Omahoitajuus aloitettiin
potilailla, jotka tulivat poliklinikalle ensikäynnille eli potilailla, jotka tulivat
ensimmäistä kertaa poliklinikalle. Poliklinikan sairaanhoitajat kiertävät lähes jokainen
vuorollaan sytostaattihoitohuoneissa kuuden viikon ajan kerrallaan.
4.2 Polikliininen omahoitajuus muissa sairaaloissa sekä kirjallisuuskartoitus
Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin syöpätautien poliklinikoiden toimintaa muissa
yliopistosairaaloissa sekä joissakin keskussairaaloissa. Lisäksi haettiin kirjallisuudesta
tutkimuksia, joissa olisi käsitelty polikliinista omahoitajuutta. Tarkoituksena oli löytää
ideoita oman toiminnan kehittämisen pohjaksi. Muissa yliopistosairaaloiden tai
keskussairaaloiden syöpätautien poliklinikoilla ei ollut käytössä omahoitajuutta. Lisäksi
kartoitettiin omahoitajakäytäntöjä TAYS:n joillakin poliklinikoilla. Yhteenveto näistä
tuloksista on liitteessä 2. Kirjallisuudesta kotimaisia tutkimuksia polikliinisesta
omahoitajuudesta
haettiin
MEDIC-tietokannasta.
Varsinaisia
tutkimuksia
vastaavanlaiseen polikliiniseen toimintaan liittyen ei löydetty.
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4.3 Prosessien kuvaus
Projektin alkuvaiheessa tehtiin kysely sekä poliklinikan potilaille että sairaanhoitajille,
jossa he arvioivat omahoitajuuden tämänhetkistä toteutumista. Mittareina käytettiin
testattuja, Tarja Pukurin kehittämiä mittareita. Mittarista ”Potilaan arvio omahoitajan
toiminnasta” jätettiin pois kysymys ”Tiedän, milloin omahoitajani on työssä”, koska
poliklinikalla sairaanhoitajien työaika on säännöllisesti kello 7.30 – 15.15. Jätimme pois
myös kysymykset ”Koen, että omahoitajani vastaa hoitotyöstä koko sairaalahoitoni
ajan” sekä ”Omahoitajallani oli minulle aikaa päivittäin noin”, koska nämä viittaavat
työhön vuodeosastolla. Mittariin lisättiin kysymys ”Kuulutteko johonkin
tutkimukseen?” sekä avoin kysymys, jossa pyydettiin potilaita kirjoittamaan ajatuksiaan
ja ideoitaan omahoitajuuteen liittyen (liite 3). Myös Arvio omahoitajana toimimisesta
–mittarista (liite 4) jätettiin pois kysymys ”Olen oman potilaani kanssa päivittäin
(min-max)”, koska tämä viittaa myös vuodeosastotoimintaan.
Polikliinisen potilaan polku syöpätautien poliklinikalla kuvattiin vuokaaviolla (liite 5).
Lisäksi kuvattiin omalla vuokaaviolla polikliinisen sytostaattipotilaan polku (liite 6).
Hoitotyön toimintaan liittyviä keskeisiä ongelmia analysoitiin kalanruototekniikalla
(liite 7). Projektityöryhmä laati sekä vuokaaviota että kalanruotokaavion. Nämä
käsiteltiin yhdessä poliklinikan hoitohenkilökunnan kanssa, jolloin oli mahdollista tehdä
lisäyksiä ja muutoksia esityksiin. Kalanruotokaaviota käytettiin tiedonkeruussa siten,
että jokaista pyydettiin merkitsemään kaaviossa esitetyistä ongelmista viisi mielestään
tärkeintä numeroilla 1 - 5. Kaaviota pidettiin kahvihuoneen seinällä neljän viikon ajan.
Kalanruotokaavio-kyselyn perusteella keskeisimmiksi ongelmiksi muodostuivat
hoitotyön kirjaamiseen liittyvät epäselvyydet sekä sovittujen käytäntöjen puute.
Kolmanneksi nousi myös arvojen ja periaatteiden puuttuminen, mitä jo
lähtökohtaisestikin oli tarkoituksena kehittää projektissa. Seuraaviksi eniten
ongelmalliseksi määriteltiin se, ettei korvaavaa hoitajaa oltu määritelty sekä
hoitajakierto. Nämä sisällytettiin sovittujen käytäntöjen puutteiksi. Kalanruotokaaviosta
äänestettiin hoitotyössä ongelmia tuottaviksi myös se, että tutkimusvastauksia puuttui,
sairaanhoitajalla ei ole omaa huonetta, kiire sekä vastaanottojen sulut. Näihin ei tämän
projektin puitteissa ollut kuitenkaan mahdollista puuttua.
Hoitotyön toimintafilosofian pohjaksi osastonhoitaja teki yhteenvedon kehityskeskusteluissa käytyjen aiheeseen liittyvien keskustelujen tuloksien pohjalta. Tästä
rungosta lähdettiin työstämään toimintafilosofiaa edelleen parityöskentelynä koko
hoitohenkilöstön kesken. Tästä tehtiin yhteenveto, jota käsiteltiin edelleen
osastotunneilla koko hoitohenkilöstön kanssa keskustellen. Toimintafilosofian pohjalta
yksi projektiryhmän jäsenistä laati huoneentaulun, jossa omahoitaja toimintaa kuvataan.
Kalanruotokaavion pohjalta nousseiden kahden aihealueen käsittelyä varten
hoitohenkilöstöstä muodostettiin ensin kaksi ryhmää kutakin aihetta varten. He
käsittelivät omaa aihettaan ensin pienemmässä ryhmässä ja muodostivat asiasta
esityksen. Nämä esitykset kumpikin ryhmä esitti osastotunneilla, jolloin kaikilla oli
mahdollisuus kommentoida ja tehdä lisäyksiä esiteltyihin ideoihin.
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5. TULOKSET
5.1 Potilaiden arvio omahoitajan toiminnasta
Potilaille kysely suoritettiin 30.3. – 8.4.04 välisenä aikana. Kyselyyn ei otettu mukaan
potilaita, jotka tulivat sädehoitoa varten, olivat poliklinikalla ensimmäistä kertaa tai
menivät osastohoitoon. Kyselylomakkeita jaettiin potilaille yhteensä 50, näistä
palautettiin 44. Vastausprosentiksi muodostui 88 %. Tutkimuspotilaita vastanneista oli
kymmenen, ei-tutkimuspotilaita oli 30, neljä ei ollut vastannut tähän kysymykseen.
Vastanneista 22 oli vastannut avoimeen kysymykseen. Yhteenveto potilaiden
vastauksista esitetään taulukossa 1.
Taulukko 1. Yhteenveto potilaiden vastauksista. Frekvenssit.

1. Ei lainkaan

2. Jonkin verran

3. Kohtalaisesti

Tiedän, kuka on omahoitajani.
Tiedän, kuka on hoitajani, kun omahoitajani ei ole paikalla.
Luotan myös muiden hoitajien osaamiseen.
Omahoitaja hoitaa työssään ollessaan asioitani.
Neuvottelen hoitoani koskevista asioista omahoitajan
kanssa.
6. Omahoitajan kanssa tehty hoitosuunnitelma ohjaa
hoitoani.
7. Arvioin hoitoni onnistumista omahoitajan kanssa.
8. Omahoitajan poissa ollessa myös muut hoitajat noudattavat
tehtyjä sopimuksia
9. Omahoitaja vastaa asioitteni tiedottamisesta muille
minua hoitaville.
10. Omahoitajan kanssa sovimme jatkohoitoani koskevat
asiat.

4. Hyvin

5. Erittäin hyvin

1.
2.
3.
4.
5.

14
6
15
18
12

10
4
13
8
12

5
3
9
5
7

3
6
3
3
5

12
23
0
7
7

14

14

4

5

7

6
9

13
18

8
6

4
3

14
7

11

14

9

1

4

16

10

6

4

6

Potilaiden vastaukset avoimeen kysymykseen esitetään liitteessä 8.
Yli 50 % vastanneista tiesi hyvin tai erittäin hyvin, kuka oli hänen omahoitajansa. Sen
sijaan korvaavaa hoitajaa ei ollut lainkaan tiedossa 52 %:lla vastanneista. Yli 60 %
vastanneista luotti muiden hoitajien osaamiseen hyvin tai erittäin hyvin. Vastanneista
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potilaista 58 % oli sitä mieltä, että omahoitaja hoiti työssä ollessaan heidän asioitaan väittämä toteutui hyvin tai erittäin hyvin. Omahoitajan kanssa neuvottelu hoitoa
koskevista asioista toteutui hyvin tai erittäin hyvin 54 %:lla. Hoitosuunnitelman
arvioitiin ohjaavan hoitoa hyvin tai erittäin hyvin 62 %:lla vastaajista. Omahoitajan
kanssa arvioitiin hoidon onnistumista hyvin tai erittäin 42 %:n mielestä ja ei lainkaan tai
jonkin verran 42 %:n mielestä. Myös muiden kuin omahoitajan katsottiin noudattavan
tehtyjä sopimuksia hyvin tai erittäin hyvin 60 %:n mielestä. Omahoitajan tiedottaminen
muille toteutui vastaajien mukaan hyvin tai erittäin hyvin 56 %:n mukaan.
Jatkohoidosta sovittiin omahoitajan kanssa hyvin tai erittäin hyvin 58 %:n mielestä.
5.2 Sairaanhoitajien arvio omahoitajana toimimisesta
Kysely suoritettiin syöpätautien poliklinikalla 26.03 - 31.3.2004 välisenä aikana.
Kaavakkeet jaettiin kaikille poliklinikan sairaanhoitajille, vakinaisille ja pitkäaikaisille
sijaisille, yhteensä 14 henkilölle. Kaikki palauttivat kyselyn eli vastausprosentiksi
muodostui 100 %.
Taulukko 2. Yhteenveto sairaanhoitajien vastauksista. Frekvenssit.
1. Ei lainkaan

2. Jonkin verran

3. Kohtalaisesti

4. Hyvin

5. Erittäin hyvin

1. Potilaani tietävät, että olen heidän omahoitajansa
2. Potilaani tietävät, milloin olen saatavilla
3. Potilaani tietävät, kuka on korvaava hoitaja,
kun en ole paikalla
4. Luotan myös muiden omahoitajien osaamiseen
5. Vastaan omahoitajana potilaani hoitotyöstä koko
hoitojakson ajan
6. Hoidan työssä ollessani omia potilaitani
7. Neuvottelen hoitotyön tavoitteista potilaani ja
tarvittaessa hänen perheensä kanssa
8. Suunnittelen hoitotyötä yhdessä potilaani ja
tarvittaessa hänen perheensä kanssa
9. Arvioin hoitotyötä yhdessä potilaani ja tarvittaessa
hänen perheensä kanssa
10. Hoitotyön suunnitelma ohjaa omaa toimintaani
11. Hoitotyön suunnitelma ohjaa myös muiden
hoitajien toimintaa poissa ollessani
12. Vastaan potilaani asioiden tiedottamisesta muille
häntä hoitaville

0
1
0

3
3
1

1
2
1

8
3
5

0
3
5

6
0

6
1

0
3

0
4

0
4

0
1

2
1

2
5

8
4

0
1

1

3

3

5

0

0

3

1

5

3

3
2

3
4

3
1

2
3

1
2

3

5

1

3

0
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1. Ei lainkaan

2. Jonkin verran

3. Kohtalaisesti

Yhteensä. Frekvenssit.

4. Hyvin

5. Erittäin hyvin

13. Hoidan potilaani jatkohoitojärjestelyt hoitotyön osalta
14. Osastonhoitajan toiminta tukee työtäni omahoitajana
15. Poliklinikallamme uusi työntekijä perehdytetään
omahoitajana toimimiseen
16. Hoitotyön kirjaaminen tukee yksilövastuista hoitotyötä
17. Lääkärit tietävät ja hyväksyvät poliklinikkamme
omahoitajakäytännön

3
2

5
3
3

1
3
1

2
3
5

1
1
3

2
0

6
3

3
3

0
6

1
0

24

55

34

66

25

Sairaanhoitajista 25 % arvioi potilaiden tietävän hyvin, että olivat heidän omahoitajiaan
ja kohtalaisesti tai jonkin verran potilaat tiesivät omahoitajansa 75 %:n mielestä.
Potilaat tiesivät milloin omahoitaja on paikalla hyvin tai erittäin hyvin 33 %:n mielestä
ja kohtalaisesti tai jonkin verran 41 %:n ja ei lainkaan 25 %:n mielestä. Korvaavaa
hoitajaa potilaat eivät tienneet sairaanhoitajien mielestä lainkaan 41 %:n mielestä,
jonkin verran 41 %:n mielestä ja hyvin tai kohtalaisesti 17 %:n mielestä.
Kollegoiden ammattitaitoon luotettiin erittäin hyvin tai hyvin. Vastaajista 67 % oli sitä
mieltä, että omahoitaja ei vastannut hoitotyöstä tai vastasi jonkin verran koko
hoitojakson ajan. Työssä ollessa hoidettiin omia potilaita 66 %:n mielestä jonkin verran.
Hoitotyön tavoitteista neuvoteltiin potilaiden ja omaisten kanssa kohtalaisesti 41 %:n
mukaan ja jonkin verran 33 %:n mukaan. Hoitotyötä suunniteltiin yhdessä potilaan ja
omaisten kanssa erittäin hyvin tai hyvin 33 %:n mielestä, jonkin verran 41 %:n mielestä.
Hoitotyötä arvioitiin yhdessä potilaan ja omaisten kanssa hyvin 25 %:n mielestä, ei
lainkaan 25 % mielestä, jonkin verran 41 %:n mielestä.
Hoitotyön suunnitelma ohjasi erittäin hyvin tai hyvin omaa toimintaa 50 %:n mukaan ja
kohtalaisesti 25 %.n mukaan. Hoitotyön suunnitelma ohjasi myös muiden toimintaa
erittäin hyvin tai hyvin 50 %:n mielestä, jonkin verran tai ei lainkaan 41 %:n mielestä.
Potilaansa asioiden tiedottamisesta muille vastasi erittäin hyvin tai hyvin 66 %
vastaajista. Oman potilaan jatkohoitojärjestelyistä vastasi erittäin hyvin tai hyvin 66 %
vastaajista. Osastonhoitajan toiminta tuki työtä omahoitajana erittäin hyvin tai hyvin
runsaan 40 %:n mielestä, jonkin verran tai ei lainkaan runsaan 30 %:n mielestä.
Uusi työntekijä perehdytettiin omahoitajuuteen hyvin 25 %:n mielestä, jonkin verran 41
%:n mielestä ja ei lainkaan 25 %:n mielestä. Hoitotyön kirjaaminen tuki yksilövastuista
hoitotyötä erittäin hyvin 16 %:n, hyvin 50 %:n mukaan ja kohtalaisesti 25 %:n mielestä.
Lääkärit tiesivät ja hyväksyivät poliklinikkamme omahoitajakäytännön hyvin 25 %:n
mukaan, kohtalaisesti 25 %:n mukaan ja jonkin verran 50 %:n mukaan.
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5.3 Poliklinikan hoitotyön toimintafilosofia
Syöpätautien vastaanotto- ja sytostaattipoliklinikalle laadittiin kirjallinen hoitotyön
toimintafilosofia. Sen mukaan tavoitteenamme on syöpäpotilaan hyvä ja laadukas
yksilövastuisuuteen
perustuva
hoitotyö.
Hoitotyömme
perustuu
ihmisen
kunnioittamiseen, tasa-arvoisuuteen, inhimillisyyteen, turvallisuuteen ja hoidon
jatkuvuuteen. Se, millä tavalla periaatteet ja arvot elävät hoitotyössämme ja
työyhteisössämme, näkyy liitteessä yhdeksän, jossa kuvataan poliklinikan hoitotyön
toimintafilosofia (liite 9).
5.4 Hoitotyön kirjaamisen yhtenäiset käytännöt
Kirjaamiseen liittyviä ongelmakohtia pohdittiin hoitosuunnitelmalomaketta käyttäen,
jolle laadittiin kirjaamismalli keksitystä potilaasta. Malli käsiteltiin sairaanhoitajien
yhteisessä palaverissa osastotunnilla ja sovittiin siinä yhteiset käytännöt, joita alamme
noudattaa kirjaamisessa.
Kirjaamiseen liittyen sovittiin, että kirjoitettavan tekstin on oltava selkeällä käsialalla
kirjoitettu ja siten, että siitä todella saa selvän ja tarvittavat tiedot välittyvät korvaaville
ja muille hoitajille. Tarvittaessa käytetään tikkukirjaimia. Sivun ylälaitaan merkitään
potilaan nimi ja syntymäaika kirjoittaen, ei tarroilla, sekä omahoitajan nimi. Potilaan
tullessa tutkimukseen merkitään siihen sen tutkimuksen numero, johon potilas kuuluu.
Hoitosuunnitelmalomakkeen alkusivu on yksipuolinen. Sovitut jatkohoidot ja
loppuarviointi hoidosta tehdään aloitussivun alareunaan. Jos tila arviointiin ei riitä,
voidaan jatkaa sivun toiselle puolelle. Henkilötieto-osiota suurennetaan niin, että kaikki
tarvittavat tiedot saadaan mahtumaan sille varattuun tilaan.
Kirjaamisohjeet:
Tulotiedot
- mitä tehty aiemmin ja minkä takia tulee poliklinikalle
Nykytilan kuvaus
- vastaanottopäivän tilanne potilaan voinnissa
- kuinka toipunut esim. leikkauksesta
Sairaudet/yliherkkyydet
- esim. epilepsia
- sulfa-allergia
- teippiallergia yms
Erityishuomiot
- lupa kulkea sädehoidossa
- huono kuulo
- tarvitsee tulkkia yms.
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Päivämäärä ja vuosiluku on merkittävä selkeästi jokaisen kaavakkeen alkuun.
Tutkimusnumero siirretään jokaisen jatkolehden yläosaan.
Hoidon tarpeet ja tavoitteet
- mikä käynti potilaalla
- onko otettu verikokeita ja luetellaan markkerit, muut erikoiskokeet ja sovitut
laboratoriopaketit
- tutkimuspotilaiden verikokeet luetellaan kaikki erikseen mitä on otettu
- otetaanko verikokeet etukäteen
- missä verikokeet otetaan ja milloin ne otetaan
- mitä kokeita otetaan ja onko pyynnöt tehty atk:lle
- tilatut kuvaukset ja tutkimukset
- ovatko passitukset lähetetty, mikä vahvistetaan sairaanhoitajan ammatin ja koko
nimen kirjoittamisella
- B-todistukset
- C-todistukset
- muut todistukset
- päivämäärä milloin lähetetty potilaalle ja lähettävän
hoitajan ammatti ja koko nimi
- jos tilattavia tutkimuksia, kirjataan milloin passitus lähetetty
esim. röntgeniin ajanantoa varten ja lähettävän hoitajan allekirjoitus ja
päivämäärä
- erityistyöntekijöiden ajanvaraukset ja sovitut tapaamiset
- syöpäjärjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen esittely
Hoidon toteutus ja arviointi
- päivämäärä jolloin potilas käynyt vastaanotossa ja vuosi
- selvitetty potilaalle hoitosuunnitelman sisältö
- annettu kirjallista materiaalia
- erikoisohjeet mainitaan
- ohjattu tutkimuksiin valmisteluissa
- hoitotyön ongelmien kartoituksessa käytetty apuna oirekyselylomakkeita, jotka
potilaat halutessaan täyttävät ennen vastaanotolle tuloa odotusaulassa
- potilaan psyykkinen ja sosiaalinen tilanne
- erityistyöntekijöiden tarve
- ohjaus syöpäyhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen
toiminnasta
Sovittu jatkohoito
- täytetään esim. kontrollien siirtyessä avopuolelle, siirryttäessä toiseen klinikkaan
hoitoon jne.
- arvio tehdään ensilehdelle
Loppuarviointi
- tehdään hoitojaksojen päättyessä
- sädehoidon päättyessä
- sytostaattihoidon päättyessä
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-

muiden hoitojen (Faslodex, Sandostatin, hormonihoito, interferoni yms.)
päättyessä
arvio tehdään ensilehdelle
sädehoidon osalta arvion tekee röntgenhoitaja

Sytostaattihoitopotilas
- mikä kuuri
- mikä kuurin päivä
- monenko viikon välein hoito tapahtuu
- onko verikokeet otettu etukäteen, missä otetaan
- onko pyynnöt tehty verikokeisiin
- kuinka hoito potilaalla on mennyt päivittäin
- kanylointi ja suoniongelmien kirjaus
- portin toiminta, onko erityistä huomioitavaa
- Zometa iv, milloin annettu, kirjaus punaisella hoitosuunnitelmalomakkeelle
- Faslodex-pistosten merkintä punaisella yms.
- milloin pistetty ja kummalleko puolelle
- muiden oheislääkkeiden kirjaus punaisella hoitosuunnitelmalomakkeelle
- potilaan psyykkinen ja sosiaalinen tilanne
- syöpäjärjestöjen toiminnasta kertominen
5.5 Yhteisesti sovitut käytännöt omahoitajuuden toteuttamiseksi
-

Potilaan omahoitaja on se sairaanhoitaja, joka tapaa potilaan ensimmäisen kerran

-

Lähtökohtaisesti sama sairaanhoitaja on samalla vastaanotolla vuoden ajan,
sijoitus kalenterivuosittain

-

Seuraavan vuoden hoitajasijoitukset tarkastetaan/sovitaan edellisen vuoden lokatai marraskuun aikana, sairaanhoitajalla on mahdollisuus myös jatkaa samalla
vastaanotolla.

-

Sytostaattihuoneisiin vuoden alusta sijoittautuvilla sairaanhoitajilla ei ole omaa
vastaanottohuonetta, vaan he kiertävät vuoden ajan eri vastaanottopisteissä.
Tämä kierto kestää vuoden. Halutessaan sairaanhoitaja voi jatkaa myös
seuraavan vuoden, tämä sovitaan vuoden sijoituksia tarkasteltaessa.

-

Sytostaattipotilaiden omahoitaja on vastaanoton hoitaja silloin, kun potilas tulee
sytostaattihoitoon vastaanoton kautta.

-

Sädehoitopotilaille ei tule omahoitajaa, koska he siirtyvät heti vastaanoton
jälkeen sädehoidon potilaiksi.

-

Potilaille, jotka menevät hoitoihin vuodeosastolle, ei tule omahoitajaa, koska he
siirtyvät vuodeosaston potilaiksi ja saavat siellä omahoitajan. Poliklinikalle he
saavat omahoitajan siinä vaiheessa, kun hoidot siirtyvät poliklinikalle.
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-

Tilapäiset, vuodeosastoilta tulevat sisäiset sijaiset, toimivat korvaavina hoitajina,
koska ovat poliklinikalla vain korvaamassa äkillisiä poissaoloja.

-

Poliklinikan oma sisäinen sijainen toimii omahoitajana.

-

Vastaanottosulkujen aikainen toiminta:

-



Pitkäaikaisissa suluissa (ad 1 viikko tai enemmän) vastaanottoa
varten resursoitu sairaanhoitaja pidetään hoitamassa vastaanotolla
käyneiden potilaiden asioita mahdollisuuksien mukaan. Tämä
huomioidaan myös esim. vuosilomajanojen määrissä.
Vaihtoehtoisesti pyritään järjestämään ko. sairaanhoitajalle 1
päivä/viikko vastaanoton potilaiden asioiden järjestämiseen.



Lyhytaikaisissa suluissa (muutama päivä), jos kyseisen
vastaanoton sairaanhoitaja on itse poissa (esim. saldovapaat),
tulee hänen itse delegoida ko. vastaanoton asiat toiselle
sairaanhoitajalle. Puhelut käännetään kollegan puhelimeen ja
toimistoon ilmoitetaan suluista.

Omahoitajatarra uudistetaan. Tarra laitetaan potilaan ajanvarauskorttiin, jossa on
varattu paikka ko.tarralle. Tarroista tehdään vastaanottokohtaisia, jolloin
jokainen kirjoittaa itse nimensä tarraan.

Omahoitaja
sh (nimi)

vo__

p. 03- 311 6…….

5.6 Huoneentaulu
Hoitotyön toimintafilosofian pohjalta muodostettiin huoneentaulu, jossa kerrotaan,
mitkä ovat hoitotyömme tavoitteet, mihin hoitotyön periaatteisiin olemme sitoutuneet
sekä mitä yksilövastuinen hoitotyö poliklinikallamme ja työyhteisössämme tarkoittaa
(liite 10).
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6. JATKOSUUNNITELMAT
Projektin alussa suoritetut kyselyt potilaille ja sairaanhoitajille omahoitajuudesta on
tarkoitus tehdä uudestaan noin puolen vuoden kuluttua. Tuolloin olisi mahdollista nähdä
kehityksen suunta omahoitajuudessa. Koska vuoden alusta tarkastetaan ja mietitään
kunkin sijoitus, on todennäköinen uusintakyselyn ajankohta ennen kesälomakauden
alkua.
Projektin yhteydessä nousi esiin asioita, joita jäimme pohtimaan ja joita tulee edelleen
kehittää ja miettiä. Hoitotyön vastuualueet, jotka on sovittu hoitotyön osalta vuonna
2002, todettiin olevan liian laajoja ja pirstaleisia tukeakseen yksilövastuisen hoitotyön
toteutumista. Ideaalista olisi, että sairaanhoitajalla olisi mahdollisuus olla omahoitajana
pääsääntöisesti omalla hoitotyön vastuualueellaan. Nykyiset vastuualueet pitävät
sisällään useita potilasryhmiä, mikä hankaloittaa tämän tavoitteen toteutumista.
Hoitotyön vastuualueet tarkastetaan ja mietitään uudelleen loppuvuoden 2004 aikana.
Esiin nousi myös kysymys siitä, olisiko polikliinisessa hoitotyössä tarkoituksenmukaisempaa käyttää vastuuhoitajan nimikettä omahoitajan sijaan. Tuolloin
vastuuhoitajalle olisi myös mahdollista rakentaa laajempaa vastuukenttää omalla
vastaanotollaan, mikä selkeyttäisi toimintaa ja antaisi myös uudenlaisia haasteita ja
mielekkyyttä työhön. Tätä kysymystä aletaan pohtia osastotunneilla vuoden 2004
lopulla.
Yhteisiä palavereita tulee järjestää sädehoidon röntgenhoitajien kanssa ja sopia heidän
kanssaan yhteisistä käytännöistä sädehoitopotilaiden hoitosuunnitelman täyttämisestä.
Lisäksi esille tuli lääkehoitojen kirjaamiseen liittyviä epäselviä asioita, jotka viedään
käsiteltäviksi poliklinikan työryhmään syksyn 2004 aikana.
Projektin tulokset esitetään syöpätautien klinikan johtoryhmälle sekä käsitellään
poliklinikan osastotunnilla ja poliklinikkakokouksessa. Projektia ja sen tuloksia voidaan
esitellä myös TAYS:n sisäisissä koulutuksissa. Projektia tullaan esittämään myös
sairaanhoitopiirin julkaisusarjaan.
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LIITTEET
Liite 1
YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN SYÖPÄTAUTIEN
VASTAANOTTO- JA SYTOSTAATTIPOLIKLINIKALLA
Projektin suunnittelun vaiheistus
VAIHE TEHTÄVÄ
vaihe 1 projektityöryhmän kokous:
projektisuunnitelman tarkistus,
projektin käynnistäminen
vaihe 2 Osastotunti:
projektisuunnitelman ja
projektin läpikäyminen
työyhteisössä
vaihe 3 Kehittämisprojektin
käynnistyskoulutus:
projektikoulutus,
vuokaavio potilaan polusta
pkl:lla, kalanruotokaavio
ongelmakohdista
vaihe 4 Projektityöryhmäkokous:
vuokaavio- ja
kalanruotokaavioiden
täsmentely,
lisävuokaavio sytostaattipotilaan
polusta pkl:lla,
selvitys muiden sairaaloiden
syöpäpkl:n omahoitajuudesta,
kirjallisuuskatsaus
omahoitajuudesta,
toiminta-ajatuksen alustava
analyysi
vaihe 5 Osastotunti 9.3.04:
lisäinfoa pkl:n sairaanhoitajille,
vuo- ja kalanruotokaavion
esittely, mittareiden käsittely
vaihe 5 vuo- ja kalanruotokaavioiden
käsittely jatkuu
vaihe 6 Mittaaminen projekteissakoulutus
vaihe 7 Projektityöryhmäkokous:
mittaus
vaihe 8 Osastotunti 12.3:
toimintafilosofian käsittely
vaihe 9 Alkukysely sairaanhoitajille

VASTUUHENKILÖ
Päivi Hautaviita

AIKATAULU
30.1.04

Päivi Hammar

6.2.04

Projektipäällikkö,
projektityöryhmä

12. - 13.2.04

Projektipäällikkö

19.2.04

Päivi Hammar, Pirkko
Seppänen
Päivi Hammar,
Pirkko Seppänen

23.–27.2.04

Päivi Hautaviita

23.–27.2.04

Päivi Hautaviita

23.–27.2.04

Päivi Hautaviita

9.3.04

Päivi Hammar,
Pirkko Seppänen
Päivi Hautaviita

9.3.- 19.3. 04

Päivi Hautaviita

11.3.04

Päivi Hautaviita

12.3–23.3.04
parityöskentelynä
22.–31.3.04
valmistelu 22.3.
Kysely 26.-31.3.

Pirkko Seppänen

23.–27.2.04

10.3.04
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VAIHE TEHTÄVÄ
vaihe
Alkukysely potilaille
10

VASTUUHENKILÖ
Riitta Järvenpää
Päivi Hammar

AIKATAULU
30.3.8.4.04
 Valmistelu
23.3.04

vaihe
11

Projektityöryhmäkokous
25.3.04: toimintafilosofia hahmotelma
Ongelmakohtien käsittely
pohjaten kalanruotokaavioon,
kehittämiskohteiden
tunnistaminen ja valinta
Alkukyselyn analyysi (sh:t)

Päivi Hautaviita
Merja Rasi

22.–24.3.04
 Analyysin
aloitus 24.3.
29.3 – 8.4.04

Pirkko Seppänen

1.-2.4.04

Projektityöryhmäkokous

Päivi Hautaviita

13.4.04

Osastotunnit:Toimintafilosofia
valmiiksi
Projektityöryhmäkokous

Päivi Hautaviita

8.4.–23.4.04

Päivi Hautaviita

3.5.04

Osastotunnit:
Kehittämistoimenpiteiden
suunnittelu

Merja Rasi
Pirkko Seppänen

19.4.- 21.5.04

vaihe
12
vaihe
13
vaihe
14
vaihe
15
vaihe
16
vaihe
17

Päivi Hautaviita
Toimintafilosofian esittely
vaihe
18
vaihe
19
vaihe
20
vaihe
21
vaihe
22
vaihe
20

Projektityöryhmäkokous

Päivi Hautaviita

10.5.04

Projektityöryhmäkokous

Päivi Hautaviita

24.5.04

Omahoitaja ”huoneentaulu”

Päivi Hammar

24.–28.5.04

Loppuraportti

Päivi Hautaviita

5.7.–18.7.04

Projektityöryhmäkokous

Päivi Hautaviita

16.8.04

Päätöstilaisuus

Päivi Hautaviita ja
projektiryhmä

Viikko 36
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Liite 2
OMAHOITAJUUDEN KÄYTÖN KARTOITUS MUISSA SAIRAALOISSA
Soitimme neljän yliopistosairaalan ja kahden keskussairaalan syöpätautienpoliklinikoiden
osastonhoitajille kysyen seuraavat kysymykset:
1. Onko omahoitajuuskäytössä kyseisellä sytostaatti- ja vastaanottopoliklinikalla?
2. Onko suunnitelmissa aloittaa omahoitajuuskäytäntö?
3. Jos, on omahoitajakäytäntö, mitä kokemuksia siitä on saatu?
4. Miksi ei ole omahoitajakäytäntöä?
5. Kuinka käytännön järjestelyt on toteutettu?
6. Kuinka asiat kirjataan?
7. Onko mahdollista saada siihen liittyvää kirjallista materiaalia?
8. Onko sairaanhoitajilla omia vastuualueita? Niiden mahdollinen toteutuminen?
9. Onko sairaanhoitajilla kiertoa, yhdeltä vastaanotolta toiselle? Vai onko vastaanotolla
vakituiset henkilöt?
KUOPION YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA (vapaamuotoiset vastaukset):
- Omahoitajuus ei ole käytössä.
- Ei tällä hetkellä ole suunnitelmissa.
- Henkilökunta määrä pieni tällainen malli ei ole mahdollinen. Tämän hetkinen käytäntö tuntuu
hyvältä.
- Hoitosuunnitelmalle kirjataan potilaan tiedot. Poliklinikoilla koko talon yhteinen
hoitosuunnitelmalomake käytössä. Vuodeosastoilla oma hoitosuunnitelmalomake käytössä, joka
yhteinen koko talossa.
- Vastuualueina on jaettu kipuhoitaja, hygieniahoitaja jne. Syöpätautikohtaista jaottelua ei ole.
Kaikki hoitavat eri syöpätautipotilaita.
- Sytostaattipoliklinikalla hoitaja on kolme viikkoa ja sen jälkeen on vaihto. Vastaanoton hoitajien
kierto on kuusiviikkoa.
TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSAIRAALA:
- Omahoitajuus ei ole käytössä.
- Ei tällä hetkellä ole suunnitelmissa.
- Muuttivat uusiin tiloihin tämä vienyt kaiken ajan.
- Miranda suunnitelma osastoilla ja sädehoidossa jo käytössä. Pohjana osaston
hoitosuunnitelmalomake. Poliklinikka ottaa Mirandan käyttöön toukokuussa.
- Vastuualueina on jaettu elvytyshoitaja, hygieniahoitaja jne.
- Lymfomapoliklinikka ja rintasyöpäpoliklinikka aloittavat syksyllä. Näillä vastaanotoilla
on sama hoitaja. Ne toimivat kahtena päivänä viikossa kokopäivän vuorotellen.
- Sytostaattipoliklinikalla ollaan yhdeksän kuukautta kerralla. Poliklinikalla on kolme tiputushoitajaa, yksi lääkehoitaja ja yksi paperihoitaja. Näiden pisteiden välillä on sovittu omakiertojärjestelmä.. Yksi tiputushoitajista tulee työhön klo 9 ja lopettaa työt klo 17, jolloin
poliklinikalla voidaan toteuttaa pitempiä hoitoja.
- Vastaanotoilla sovittu kiertoajaksi puolivuotta.
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OULUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA:
- Ei ole käytössä. Potilaita paljon ja hoitajia vähän. Ensikäyntipotilaille on sairaanhoitajavastaanotto sekä ennen että jälkeen lääkärin vastaanoton..
- Seurantakäynnit jakautuvat kahdelle vastaanotolle. Hoitajilla ei ole omaa huonetta
lukuunottamatta ensikäyntihoitajaa. Paperitöitä valtavasti.
- Systostaattihuoneessa hoitaja kerrallaan 1,5-2 vuotta. Pääsevät kiertoon, kun ilmoittavat
halukkuutensa. Seuranta vo:lla keskimäärin 2,5 v.
- Avosytologisessa hoidoissa kaksi vakituista sairaanhoitajaa, kaksi vuorottelee 3 kk:n jaksoissa.
Yksi perushoitaja puhelinneuvojana.
- Oirepuhelin
- Joka toinen keskiviikko lääkäri pitää luentoja eri syöpätyypeistä
- Ei vastuualueita
HUS:
- Potilailla on omahoitaja sytostaattihoidon aikana.
- Kierto on viikon mittainen.
- Potilaat on jaettu kolmeen eri kerrokseen taudeittain, hoitajakierto on yksi vuosi.
- Potilaat valittavat, kun hoitaja vaihtuu.
- Pitkään samassa pisteessä toimiminen kapeuttaa näköalaa.
- Ei vastuualueita
KANTA-HÄMEEN KESKUSAIRAALA:
- Omahoitajuus ei ole käytössä.
- Ei tällä hetkellä ole suunnitelmissa. Henkilökuntaa määrä vaihtelee 1-2 lääkäriä, yksi vakituinen
hoitaja, jonka sijoituspaikka koko ajan vastaanotossa. Toinen hoitaja tulee osastolta tarpeen
mukaan. Tässä kierrossa osastolta neljä hoitajaa.
- Puhetta asiasta ollut. Käytännössä ei kuitenkaan asia ole edennyt.
- Ei ole omia vastuualueita.
- Sytostaattihoidot annetaan eri erikoisalojen osastoilla, ei poliklinikalla.
PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA:
- Ei omahoitajuutta
- Kaksi vakituista sairaanhoitaja + sytostaattivastaaotolla yksi, viikko vastaanotossa ja neljä
viikkoa sytostaattihoidoissa
- Kaksi hoitajaa kiertävät..
- Tilat rajoittavat
- Ei vastuualueita
Omahoitajuutta ei ollut käytössä minkään yliopistosairaalan poliklinikoilla eikä
tiedustelemiemme keskussairaaloidenkaan poliklinikoilla.
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Omahoitajuus Taysin poliklinikoilla
Kysyimme omahoitajakäytännöstä Taysin poliklinikoilta. Poliklinikat, joilta asiaa tiedustelimme,
olivat:
- sisätautien poliklinikka
- keuhkosairauksien poliklinikka
- naistentautien poliklinikka
- ihosairauksien poliklinikka
Omahoitajuuden käytäntömateriaalin vähäisyyden takia kysyimme vielä omahoitajuuskäytännöstä
lastenosastoilta.
Sisätautien poliklinikalla ja lastenosasto kuudella omahoitajajärjestelmä on käytössä. Näistä saimme
kirjallista materiaalia. Sisätautipoliklinikalla oli nimetyt vastuuhoitajat/ työparit kaikilla
potilasryhmillä. Sairaanhoitajien kiinnostus ja suuntautuneisuus oli otettu nimettäessä huomioon.
Muita huomioita:
- Sairaanhoitajalla oli oma työhuone.
- Potilaat saavat kutsukirjeessä vastuuhoitajan nimen ja puhelinnumeron.
- Sairaanhoitaja hoitaa yhtä vastaanottoa.
- Sairaanhoitajalla on hallinnollinen vastuu omasta vastaanotostaan.
Lääkärin vastaanottoa edeltävänä päivänä sairaanhoitaja varmistaa, että lääketieteelliset
hoitosuunnitelman mukaiset tutkimukset ovat lääkärillä käytettävissä.
- Hoitotyön suunnitelma tehdään lääkärin kanssa keskustelemalla. Sairaanhoitaja saa tuoda oman
näkemyksensä potilaan hoitoon (pitkäaikaispotilaat). Alustava hoitosuunnitelma tehdään yhdessä
lääkärin kanssa.
-Lääkärin vastaanoton jälkeen sairaanhoitaja jatkaa potilaan kanssa:
- ohjelmoi lääketieteellisen hoitosuunnitelman
- keskustelee potilaan kanssa ja ohjaa tutkimuksiin valmistautumisessa
- hoitaa erityistyöntekijäkonsultaatiot
- varaa hoitajakäynnit
- jatkohoito-ohjaus
- hoitaja varmistaa, jäikö potilaalle epäselviä asioita
- jäikö tärkeitä asioita puhumatta, reseptit uusimatta tai todistukset pyytämättä
- aikaa potilaalle varattu noin puoli tuntia
- korvaavalla hoitajalla 2-3 erikoisalaa
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Ihotautien poliklinikka:
- Ei omahoitajuutta
- Lääkäri-/hoitajatyöpari työskentelevät samassa huoneessa. Vuoden vaihteessa muuttavat
uusiin tiloihin, jolloin sairaanhoitajille tulee omat huoneet. Tällä hetkellä potilasohjaus
tapahtuu pääosin käytävällä.
- Potilas pyritään järjestämään samaan vastaanottoon.
- Valohoidossa on yksi henkilö pysyvästi ja toinen vaihtuu, uudet perehdytetään.
- Sukupuoli, valohoito ja paikallishoito: omat vastuuhoitajat
- Kiertoaika halukkuuden mukaan 1-2 v, puoli vuotta on minimiaika lääkäri-hoitaja
työparissa
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VUOKAAVIO POTILAAN POLUSTA
Potilas saa ajan vastaanotolle
Potilas ilmoittautuu toimistossa
lab
Onko potilaalle
määrätty ennalta
tutkimuksia tai hoitoja?

kyllä

toteutetaan
suunnitelma

rtg
sädehoito

ei
sytostaattihoito
Potilas (ja omainen) tapaa
lääkärin ja sairaanhoitajan
Potilaan hoito suunnitellaan
(lääkäri, potilas,sairaanhoitaja)
Määrätäänkö
potilaalle tutkimuksia
tai hoitoja?
ei

- lab
- rtg
sairaanhoitajan - isotooppitutk.
kyllä määräykset antama ohjaus, - vuodeos.
toteutetaan neuvonta ja
- päiväosasto
tuki
- leikkaus
- pall.pkl
- syt.hoito
- muut
lääkehoidot
Erityistyöntek.
- sädehoito
- sos.hoit.
- kunt.ohj.
- rav.suunn.
- seks.neuv.
- pappi
- syöpäjärj.

Potilas saa jatkohoito-ohjeet

VUOKAAVIO SYTOSTAATTIHOITOPOTILAASTA
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ei

yhteistyön sovitus
sädehoitoon

vastaanottoja suljetaan

tarpeeksi
huoneita

ei sovittuja
käytäntöjä
omahoitaja epäselvä

HENKILÖKUNTA

Arvot ja periaatteet

lääkärit poissa

hoitajakierto lomat

kiire
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yhteistyön puute

korvaavaa hoitajaa ei ole määritelty

sijaiset

potilas ei ymmärrä
saamiaan ohjeita

potilaalla väärä aika

potilaalle ei sovi
varattu aika

POTILAAT

sairaslomat

vastaanotolle

potilas ei tule

viesti tutkimusajasta
ei tavoita

töiden priorisointi

hoitosuunnitelma
täytetty epätäydellisesti

potilas
ei saanut
ohjausta

POTILASASIAKIRJAT
tutkimusvastaukset
puuttuu

lähetteet
puutteellisia

tiedon siirto

rtg-lehdet
pot.paperit
haussa

sh:lla ei omaa
huonetta

puheluita
paljon

vo-ajat ei
aina samaan
huoneeseen

MENETELMÄT

ahtaat tilat

vastaanottotilan rauhattomuus

ohjaustilojen rajallisuus

TILAT

KALANRUOTOKAAVIO

YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ EI TOTEUDU

Liite 8
Potilaiden vastaukset avoimeen kysymykseen.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Omahoitaja on hoidon kannalta potilaalle perusedellytys luomaan turvallisuutta”.
”Omahoitaja on potilaalle tärkeä, takaa hoidon jatkuvuuden ja tason”
”Omahoitaja on erittäin tärkeä potilaalle, koska on perehtynyt juuri oman potilaan
asioihin. Kiitos omahoitajalle !”
”Erittäin hyvä asia. Kirjallisen hoitotyön suunnitelman voisi laatia yhdessä
potilaan kanssa. Ei niinkään lääketieteelliseltä pohjalta vaan nimenomaan potilaan
odotuksista vointiin tms. nähden ja mitä potilas itse voisi tehdä. Tarvittaessa laatia
selkeät tavoitteet kirjallisesti ja yhdessä miettiä keinot ne saavuttaa. Tavoitteita voi
hoidon kuluessa muuttaa samoin keinoja. Arviointi paikallaan hoitojen kuluessa ja
lopuksi. Kirjallinen hs. tärkeä sekä potilaalle että hoitajalle siihen hoitojen
kuluessa aina palata ja tukeutua. Hoitosuunnitelmaa tehdessä tulee hyvin
kartoitettua potilaan tieto sairaudesta, hoitoon liittyvistä ongelmista, peloista jne.
Tulee turvallisuuden tunne kun asioista voi keskustella omahoitajan kanssa.”
”Omahoitajuus erittäin tärkeä. Hoitajien tutustuminen potilaisiin antaisi varmaan
mielekkyyttä hoitajien työhön.”
”Olen onnellinen, että sama hoitaja on tähän asti ollut aina paikalla. Hän tuntuu jo
tutulta ja hänelle on helppo kertoa kaikista asioista.”
”Hyvä asia – On yksi, joka tietää ja tuntee, ei tarvitse aina aloittaa alusta.”
”Kuinkahan onnistuu? Vaikeita asioita.”
”Minulla on onneksi aina sama lääkäri, käyn säännöllisesti tutkimuksissa, mutta
omahoitajan tukea minulla ei ole joka olisi kyllä hyvä kun sairaus on aina rankkaa
lääkäriltä ei viitsi aina kaikkea kysyä varsinkaan tutkimuskertojen välillä.”
”Se on erittäin hyvä idea”
”Omahoitajuus varmaan hyvä asia, mutta ei vielä kohdallani käytössä. Saanut
tähänkin asti hyvää palvelua, varmaankin jatkuu omahoitajan kanssa.”
”Jos idea toteutuu, uskoisin kohdat 3 – 10 olevan 4 tai 5. Erittäin suotava
suunnitelma toteutettavaksi.”
”Kannatan omahoitajaa!”
”Vaikken omahoitajaani tiedäkään ja vaikka hoitajat hoitokertojen välillä
vaihtuvatkin, tunnen silti aina olevani hyvissä käsissä. Omahoitaja tuo silti
varmasti tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta potilaalle.”
”Omahoitajana pidän henkilöä joka syöpäosastolla käydessäni olisi aina sama”
”Omahoitaja on hyvä, ei aina tarvitse aina aloittaa alusta saakka -> hommat
nopeutuvat. Toisaalta vaarana että kun asioita hoitaa sama henkilö niin homma
saattaa urautua”
”Omahoitajaidea on mielestäni hyvä, mutta vielä en sellaisen olemassa olosta
tiedä. Jos minulla olisi nimetty omahoitaja, pyrkisin asioimaan hänen kanssaan.”
”Olisi hyvä jos omahoitajalle voisi soittaa aina, kun mieltä askarruttaa joku asia.
Tai kenelle voi soittaa esim. viikonloppuisin iltaisin jne. Omahoitaja on ehdoton !”
”En ole kokenut että minulla on oma hoitaja? Aina on eri hoitaja.”
”Hyvä homma”
”Omahoitajuus on hyvä asia hoitotyössä hoitojen alkaessa olisi hyvä tietää
omahoitajansa”

•

”Omahoitaja on ensiarvoisen tärkeä asia siksi, ettei näitä asioita tarvitse aina
selitellä uudelle hoitajalle. Ja on aina helppo asioida yhden ja saman henkilön
kanssa jos murheita ilmenee. On erittäin tärkeä ja hyvä asia ehdottomasti.”
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SYÖPÄTAUTIEN VASTAANOTTO- JA SYTOSTAATTIPOLIKLINIKAN
HOITOTYÖN TOIMINTAFILOSOFIA
Tavoitteenamme on syöpäpotilaan hyvä ja laadukas yksilövastuisuuteen perustuva
hoitotyö. Hoitotyömme perustuu ihmisen kunnioittamiseen, tasa-arvoisuuteen,
inhimillisyyteen, turvallisuuteen ja hoidon jatkuvuuteen.
Ihmisen kunnioittaminen:
Potilaan ja hänen läheistensä itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, annetaan
totuudenmukaista ja ymmärrettävää tietoa hoidoista ja huomioidaan potilaan oikeus
osallistua hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon. Potilas kohdataan yksilönä ja
huomioidaan hoitotyössä potilaan ja hänen läheistensä kulttuuritausta, arvomaailma ja
elämäntapa.
Tasa-arvoisuus:
Jokaisella potilaalla on yhtäläinen oikeus hyvään hoitoon ja oikeudenmukaiseen
kohteluun. Potilasta ja hänen läheisiään kohdellaan tasa-arvoisesti.
Inhimillisyys:
Inhimillisyys on potilaan tukemista, ymmärtämistä, ja kuuntelemista. Hoito on
perhekeskeistä, jossa huomioidaan potilaan omaiset ja läheiset. Potilaan intimiteetti
huomioidaan ja hoitotilanteissa potilaan oloa helpotetaan hoitotyön keinoin. Pyritään
luomaan hoitotilanteisiin positiivisuutta ja myönteisyyttä.
Turvallisuus:
Potilas saa turvallista hoitoa, jossa hoitoympäristö tukee turvallisen hoidon toteutumisen.
Hoidon jatkuvuus:
Hoidon jatkuvuus taataan potilaan ja hänen läheistensä tukemisella ja ohjauksella,
yhteistyöllä eri erityistyöntekijöiden ja jatkohoitopaikkojen kanssa. Potilas saa
omahoitajansa yhteystiedot ja potilaan hoitoa koskevat tiedot kirjataan hoitosuunnitelmaan.
Työyhteisössämme ihmisen kunnioittaminen näkyy kollegiaalisuutena, jossa pidämme
kiinni yhteisistä sopimuksista. Ymmärrämme yksilöllisiä työtapoja ja persoonallisia
erilaisuuksia. Arvostamme toistemme työtä ja ammattitaitoa ja edistämme sallivan ja
luottamuksellisen ilmapiirin luomista. Työyhteisössä olemme tasa-arvoisia. Inhimillisyys
näkyy työyhteisössämme hienotunteisuutena ja empaattisuutena toisiamme kohtaan.
Tunnemme vastuuta työtovereistamme ja olemme valmiita auttamaan toisiamme.
Turvallisuus hoitotyössä edellyttää hoitajan korkeaa ammattitaitoa ja sen ylläpitämistä ja
vastuullisuutta työnteossa sekä yhteistyötä eri ammattikuntien välillä.
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SYÖPÄTAUTIEN VASTAANOTTO- JA SYTOSTAATTIPOLIKLINKAN
TOIMINTA-AJATUS

HOITOTYÖN TAVOITTEENAMME ON:






IHMISEN KUNNIOITTAMINEN
INHIMILLISYYS
TASA-ARVOISUUS
TURVALLISUUS
HOIDON JATKUVUUS

Tavoitteen saavuttamiseksi olemme sitoutuneet yhteisesti sovittuihin hoitotyön
toimintaperiaatteisiin sekä oman ammattitaitomme jatkuvaan kehittämiseen koulutuksen,
arvioinnin ja erilaisten kehittämishankkeiden avulla.

POLIKLINIKALLAMME YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ TARKOITTAA:
Kohtaamme potilaan yksilönä ja kunnioitamme hänen itsemääräämisoikeuttaan.
Annamme totuudenmukaista ja ymmärrettävää tietoa eri hoitovaihtoehdoista.
Potilaat saavat omahoitajan yhteystiedot poliklinikallemme.
Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa.
Hoitosuunnitelma kulkee potilaan mukana koko hoitosuhteen ajan.
Hoidon päättyessä tieto siirtyy hoitoyhteenvedossa potilaalle ja potilaan kanssa sovittuun
jatkohoitoyksikköön.

TYÖYHTEISÖSSÄMME:
Pidämme kiinni yhteisesti sovituista sopimuksista.
Tunnemme vastuun työtovereistamme ja olemme valmiit auttamaan.
Arvostamme toistemme ammattitaitoa ja tarvittaessa konsultoimme.
Teemme yhteistyötä eri ammattikuntien kanssa.
Tuemme tasa-arvoisuutta ja edistämme sallivan ilmapiirin luomista.

JAKELU
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, tiedottaja
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, tiedottaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, kirjaamo
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, tiedottaja
Vaasan sairaanhoitopiiri, tiedottaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, toimi- ja palvelualuejohtajat
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, vastuualuejohtajat
Tampereen yliopistollinen sairaala, ylilääkärit
Tampereen yliopistollinen sairaala, ylihoitajat
Länsi-Suomen lääninhallitus, lääninlääkäri
Helsingin yliopiston kirjasto
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu/terveysala, kirjasto
Pirkanmaan Maakuntakirjasto
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, terveysalan yksikkö, kirjasto
Sosiaali- ja terveysministeriö, kirjasto
STAKES, tietopalvelu
Suomen kuntaliiton kirjasto
Tampereen ammattiopisto, kirjasto
Tampereen yliopistollinen sairaala, lääketieteellinen kirjasto
Terveystieteiden keskuskirjasto
UKK-instituutti, kirjasto
Varastokirjasto, luettelointi
PSHP:n syövänhoidon vastuualuejohto
Tamperen yliopiston hoitotieteen laitos
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