OMAISHOIDON	
  TUEN	
  SUUNNITELMAN	
  ASIAKASASIAKIRJARAKENTEET	
  
	
  
Neuvottelu	
  
Ensimmäinen	
  suunnitelma	
   	
  

Kytkin	
  (Kyllä/ei)	
  

Arvioitava	
  suunnitelma	
  
Neuvottelun	
  osallistujat-‐	
  Otsikko	
  näytetään	
  vain	
  ensimmäisellä	
  kerralla.	
  Seuraavilla	
  kerroilla	
  ei	
  otsikkoa	
  
Asiakkaalle	
  laaditut	
  muut	
  suunnitelmat-‐	
  Kuvataan	
  asiakkaalle	
  laaditut	
  muut	
  suunnitelmat	
  ja	
  se	
  kuinka	
  ne	
  
huomioidaan	
  tätä	
  suunnitelmaa	
  tehtäessä.	
  
Nykytilan	
  kuvaus	
  -‐	
  Kuvataan	
  asiakkaan	
  nykyistä	
  elämäntilannetta	
  ja	
  arkea	
  kuten	
  asumisolosuhteita,	
  
kanssakäymistä	
  ja	
  sosiaalista	
  tukea	
  sekä	
  henkistä	
  hyvinvointia.	
  
Asiakkaan	
  vahvuudet	
  ja	
  voimavarat	
  
Muutoksen	
  arviointi	
  -‐	
  Kenttää	
  ei	
  käytetä	
  ensimmäistä	
  suunnitelmaa	
  laadittaessa.	
  
Edellisen	
  suunnitelman	
  tavoitteet	
  -‐	
  Kenttää	
  ei	
  käytetä	
  ensimmäistä	
  suunnitelmaa	
  laadittaessa.	
  
Uudet	
  tavoitteet	
  -‐	
  Mikäli	
  kentän	
  ensimmäinen	
  suunnitelma	
  kytkin	
  on	
  asennossa	
  ”kyllä”	
  niin	
  kentän	
  ”uudet	
  
tavoitteet”	
  otsikko	
  on	
  ”tavoitteet”	
  
Tavoite	
  -‐	
  Kuvataan	
  suunnitelmassa	
  asetettuja	
  tavoitteita	
  kuten	
  perheen	
  arjen,	
  asumisen,	
  kanssakäymisen	
  ja	
  
sosiaalisuuden,	
  henkisen	
  hyvinvoinnin,	
  asiakkaan	
  muistin	
  ja	
  päätöksentekokyvyn	
  tukemiseen	
  liittyviä	
  
tavoitteita.	
  
Menetelmät	
  
Asiakkaan	
  vastuu	
  -‐	
  Mitä	
  asiakas	
  itse	
  tekee	
  sovittujen	
  tavoitteiden	
  toteutumiseksi.	
  
Omaishoitajan	
  antaman	
  tuen	
  määrä	
  ja	
  sisältö-‐	
  Mitä	
  hoitaja	
  tekee	
  sovittujen	
  tavoitteiden	
  saavuttamiseksi.	
  
Omaisen	
  antama	
  tuki	
  -‐	
  Tieto	
  siitä,	
  miten	
  omainen	
  (muu	
  kuin	
  omaishoitaja)	
  tukee	
  asiakasta	
  saavuttamaan	
  
sovitut	
  tavoitteet.	
  
Yhteistyötahojen	
  vastuu	
  -‐	
  Tieto	
  siitä,	
  mitä	
  eri	
  palvelutahoja	
  suunnitelman	
  toteuttamiseen	
  sidotaan	
  ja	
  mitä	
  
eri	
  yhteistyötahot	
  tekevät.	
  
Yhteydenpito	
  -‐	
  Tieto	
  siitä,	
  kuinka	
  yhteydenpito	
  suunnitelmassa	
  mainittujen	
  toimijoiden	
  kesken	
  hoidetaan	
  
suunnitelman	
  voimassaoloaikana.	
  
Muu	
  hoito-‐	
  Kuinka	
  monta	
  tuntia	
  vuorokaudessa	
  arvioidaan	
  hoidettavan	
  henkilön	
  hoitoajaksi	
  kodin	
  
ulkopuolella?	
  
Hoidettavan	
  pärjääminen	
  yksin	
  -‐	
  Miten	
  kauan	
  hoidettavan	
  henkilön	
  arvioidaan	
  kerrallaan	
  pärjäävän	
  
yhtäjaksoisesti	
  ilman	
  hoitajaa?	
  Arviossa	
  pyritään	
  asiakkaan,	
  omaishoitajan	
  ja	
  palvelunjärjestäjän	
  yhteiseen	
  
näkemykseen.	
  
Hoitajan	
  oikeus	
  vapaaseen	
  -‐	
  	
  
lakisääteiseen	
  vapaaseen	
  

Kytkin	
  

-‐	
  Hoitajan	
  oikeus	
  ympärivuorokautiseen	
  

Suunnitelma	
  vapaan	
  järjestämisestä	
  -‐	
  Kuvataan	
  suunnitelmat	
  omaishoitajan	
  hoitovapaan	
  tai	
  	
  
virkistysvapaan	
  järjestämiseksi.	
  
Tilapäishoidon	
  järjestäminen-‐	
  Kuvataan	
  suunnitelmat	
  omaishoitajan	
  äkillisten	
  poissaolojen	
  kuten	
  
terveydenhoitoon	
  liittyvien	
  käyntien	
  ajaksi.	
  
Omaishoitajan	
  palvelut	
  -‐	
  Omaishoitajan	
  hoitotehtävää	
  tukevien	
  palvelujen	
  määrä	
  ja	
  sisältö	
  
Osallistujien	
  eriävät	
  mielipiteet	
  -‐	
  Kuvataan	
  osallistujien	
  mahdolliset	
  eriävät	
  mielipiteet	
  ja	
  se	
  miten	
  ne	
  
voidaan	
  ottaa	
  huomioon.	
  	
  	
  
Asiakkuuden	
  jatko	
  -‐	
  Kenttää	
  ei	
  käytetä	
  ensimmäistä	
  suunnitelmaa	
  laadittaessa.	
  

	
  

Arvio	
  asiakkuuden	
  kestosta	
  
Voimassaolo	
  
Suunnitelman	
  tarkistaminen	
  –	
  Seuraavan	
  suunnitelman	
  tarkistuspäivämäärä	
  ja	
  paikka.	
  Kenttää	
  ei	
  käytetä	
  
ensimmäistä	
  suunnitelmaa	
  laadittaessa.	
  
	
  

