
- Hoidonohjaus perustuu hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan sairastumisen alkuvaiheessa, ja jota päivitetään tarpeen mukaisesti jokaisella vastaanottokäynnillä.
- Hoitosuunnitelman sisältö: 

- Hoitosuunnitelma tehdään omahoidon tuen suunnittelua, toteutusta ja arviointia varten. Suunnitelman tarkoituksena on tukea hyvää hoitoa, potilaan yksilöllisten 
 tarpeiden kuulemista ja hoidon kokonaisuuden ymmärtämistä.
- Suunnitelma laaditaan yhdessä potilaan kanssa, hänen tarpeisiinsa ja voimavaroihinsa perustuen. Potilaan mukanaolo tavoitteiden asettamisessa tukee hoitoon 
 sitoutumista.
- Hoitava lääkäri vastaa hoitosuunnitelmasta, mutta vastuu sen laatimisesta on kaikilla hoitoon osallistuvilla ja se on kaikkien työkalu. Hoidon jatkuvuutta turvaa se,
   että kaikki  käyttävät ja päivittävät samaa suunnitelmaa.
- Hoitosuunnitelma tukee Chronic Care -malliin pohjautuvaa pitkäaikaissairaan suunnitelmallista hoitoa terveyskeskuksissa (Stellefson M ym. Prev Chronic Dis 2013;10:E26). 
 Sen taustalla on terveydenhuoltolaki (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 24 §:n 3 momentti) sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista ((785/1992) 4a §).

TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN OMAHOIDON OHJAUS JA TUKI ERI ELÄMÄNVAIHEISSA

- edetään yksilöllisesti huomioiden 
 ihmisen sosiaalinen ja kulttuurinen
 tausta, perhe ja muu tukiverkko
- tyypin 1 diabetes sairautena
- insuliinihoidon perusperiaatteet 
 (perusinsuliini-ateriainsuliini)
- verenglukoosin omaseuranta
- insuliinin pistäminen (pistostekniikka, 
 pistospaikkojen kierrätys, neulan 
 vaihto, insuliinin säilytys)
- matalan verenglukoosin tuntemukset
 ja hoito
- ateria-anamneesi, hiilihydraattien 
 arviointi ja jatkossa ravitsemustera-
 peutti
- diabeteksen hoito työssä esim.
 vuorotyö
- insuliinin korvattavuus ja muu 
 sosiaaliturva
- hoitovälineiden saanti
- seuranta jatkossa: vuosikokeet, silmän-
 pohjakuvaukset, käynnit eri diabetes-
 tiimiläisten vastaanotoilla, puhelin-
 yhteys tai sähköiset yhteydenotot
- yhteydenotto akuuttitilanteessa

- hoidon soveltaminen liikunnan 
 aikana
- sairauspäivien hoito
- matkustamiseen liittyvät asiat
- raskauden suunnittelu ja ehkäisy 
 (jos ajankohtaista)
- tupakointi
- alkoholin käyttö
- ajoterveysasiat
- jalkojenhoito
- suuterveyden hoito
- korkea verenglukoosi ja keto-
 asidoosi
- insuliinisokin hoito
- sensorointi, lisätietoa eri hoito-
 mahdollisuuksista (esim. insuliini-
 pumppu)
- diabeteksen lisäsairaudet ja 
 niiden ehkäisy sekä hoito
- kuntoutus ja vertaistuen mah-
 dollisuudet
- tarvittaessa: valmistautuminen 
 leikkaukseen tai toimenpitee-
 seen, kortisonihoito, tuplapistos, 
 pistoksen unohtuminen

- miten lisäsairauksia seurataan 
 ja hoidetaan
- miten voi itse vaikuttaa hoitoon 
 ja tilanteen etenemiseen
- omahoidon tehostaminen ja 
 tarvittaessa hoitovälineiden 
 päivittäminen; verenglukoosi-
 seuranta, insuliinihoito
- omahoidon motivaatioon 
 tukeminen ja osaamisen 
 vahvistaminen
- tietojen päivitys
- sensorointi, hoitomuodon 
 valinta (esim. insuliinipumppu)

- tehdään suunnitelma muutoksen 
 toteuttamiseksi
- tehdään suunnitelma kriisin ajaksi
- tarvittaessa yhteys ja tapaamisen 
 järjestäminen esim. uusi hoitopaikka, 
 työterveyshuolto, kotihoito, palvelu-
 talot, muu laitoshoito, opiskelija-
 terveydenhuolto, mielenterveys-
 palvelut, muun sairauden hoitopaikka
- tukiverkoston ottaminen tiheämmin 
 mukaan esim. läheiset, ystävät
- tarvittaessa tiheämmät yhteydenotot 
 muutoksen ajaksi
- miten muuttuva tilanne vaikuttaa 
 hoitoon ja omahoitoon, haasteet
- hoidon toteutuminen, ohjaus ja tuki 
 esim. laitoshoito, kotihoidon asiakkaat
- muiden ammattiryhmien kouluttami-
 nen diabeteksen hoitoon
- yhteys perheeseen, läheisiin, heidän 
 kuulemisensa ja ohjaus
- hoitomuodon ja omahoitovälineiden 
 tarkistus ja tarvittaessa muutokset
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- henkinen tuki, sairastumiseen liittyvät 
 tunteet ja kysymyksiin vastaaminen
- kerrotaan diabeteksesta sairautena ja 
 sen vaikutuksesta elämään ja tulevai-
 suuteen
- ennakkokäsitykset diabeteksesta 
 sairautena
- välttämättömät taidot diabeteksen 
 hoidossa
- hoidon jatkuminen, seuranta ja miten 
 hoidonohjauksessa edetään
- hoitosuunnitelman laatiminen

- kokemusten läpikäyminen
- omahoidon arviointi
- vahvuuksien ja lisäohjauksen
 tarpeen arviointi
- remission vaikutus hoitoon
-  hoitosuunnitelman arviointi
 ja täydentäminen

- mitä ilmennyt lisäsairaus vaikuttaa 
 hoitoon ja tulevaisuuteen
- esim. vakavan hypoglykemian
 tai ketoasidoosin syyt ja tilanteen 
 hoituminen ja ehkäisy jatkossa
- tunteiden läpikäynti
- omahoidon tehostamisen mahdol-
 lisuudet ja positiivinen kannustus, 
 voimavarojen ja vahvuuksien etsi-
 minen (mitä on jäljellä)
- hoitosuunnitelman arviointi ja 
 muutokset

- nuoren siirtyminen aikuispuolelle 
 hoitoon, opiskelemaan lähtö, muutto 
 toiselle paikkakunnalle, perheen 
 perustaminen, raskaus, varusmies-
 palvelu, työpaikan vaihdos, vanhuus 
 ja/tai muu kriisi terveydentilassa tai
 elämässä
- hoitosuunnitelman arviointi ja
 muutokset

- Hoitoa tulee arvioida jokaisella vastaanottokäynnillä ja huolehtia potilaan omahoidon tietojen sekä taitojen kertaamisesta kaikissa elämänvaiheissa. 
 Anna kirjattu hoitosuunnitelma potilaalle tai ohjaa lukemaan omakannasta.

Muokattu hankejohtaja Erja Oksmanin (Väli-Suomen POTKU-hanke) Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivillä 2013 pitämän esitelmän kaaviosta.

Hoidon tarve Hoidon tavoitteet Hoidon toteutus
ja keinot

Tuki, seuranta ja
arviointi

• Terveydentila, pitkäaikaissairaudet
• Hoidon tarve
• Yhdessä sovitut ja yksilölliset tavoitteet
• Keinot ja toteutus tavoitteisiin pääsemiseksi

• Hoitotarvikkeet ja omahoidon tuki yksilöllisen tarpeen mukaan
• Seuranta ja arviointi
• Moniammatillisen tiimin palvelut
• Yhteyshenkilö
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