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send tomorrow.
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CoaguClinic
INR -klinikkatoiminnan prosessikuvaus

Ø Mistä lähdetään liikkeelle? 
Ø Miten käynnistetään toimiva INR -poliklinikka? 
Ø Mitä vaatii hyvin toimiva ja turvallinen hoitomalli?



CoaguClinic
INR -klinikkatoiminnan prosessikuvaus

Prosessikuvauksen laatijatyöryhmä:
Keravan terveyskeskus, oh Anita Putkonen
Mäntsälän terveyskeskus, vast. hoitaja  Elina Rantala
Mediverkko Oy, sh, projektisuunnittelija Mirva Riikonen
Roche Diagnostics Oy, aluepäällikkö Maija Huovinen ja Jaana Salmela

Prosessikuvauksen tiedot perustuvat Keravan ja Mäntsälän terveyskeskusten INR 
-klinikoiden toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tietoihin.



PROSESSIKUVAUS -
kohti toimivaa 
INR -klinikkaa

1. TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

2. POHJATYÖ ja 
KARTOITUS

4. SUUNNITTELU

5. ALOITUS

6. TOIMINTA7. TOIMINNAN 
ARVIOINTI

8. VAIKUTUKSEN 
MERKITYS

3. PÄÄTÖS
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1. Tarpeen tunnistaminen

1. Tarpeen tunnistaminen

Tarve muuttaa toimintaa voi syntyä puutteellisesta nykyisestä hoitomallista tai halusta 
kehittää asiakaspalvelua. 
Tarve yhtenäistää käytännöt potilasturvallisemmiksi

Potilasturvallisuuden vaarantuminen:  
- puutteellinen osaaminen, ei yhtenäisiä hoitolinjauksia, ei riittävää hoidonohjausta,

potilastietojärjestelmät eivät tue varfariinipotilaan hoidonseurantaa, puutteellinen kirjaaminen
Kuormittavuus:
- hoitoketju monivaiheinen ja työllistävä 
Ei mahdollisuutta omahoitoon
Suuret kustannukset 
- laboratoriokustannukset, erikoissairaanhoidon kustannukset esim. komplikaatiot,

lisälääkitykset
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2. Pohjatyö / kartoitus

2.1. Terveyskeskuksen oman tilanteen selvittäminen

Saatava johdon tuki muutokselle.
Potilasaineiston selvittäminen:

-mm. eteisvärinä- ja läppäpotilaat, lyhytaikaiset varfariinin käyttäjät, omahoitoon
kykenevät, kardioversioon menevät, uusille AK-lääkkeille siirtyvät

Kannattavuuslaskelmat:
- mm. INR –kustannuslaskuri (laboratorion tilastot, Kela, väestörekisteri)

AK-hoidon kehityssuunnat:
-mm. omahoito, uudet AK-lääkkeet, hoitosuositukset 

Käytettävissä olevat resurssit:
-henkilökunta, työn priorisointi ja uudelleen organisointi

Henkilökunnan asenteet:
-lääkärit, hoitajat, potilaat, tk-avustajat, laboratorio 
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3. Päätös 

3.1. Johdon päätös INR klinikkatoiminnan käynnistämisestä
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4. Toiminnan suunnittelu

4.1.  Vastuuhenkilöiden nimeäminen
vastuulääkäri / vastuuhoitaja

4.2.  Aikataulutus INR -klinikkatoiminnan käynnistämisestä (aikajana)
4.3. Työn organisointi

mm. hoitajan/hoitajien nimeäminen INR -klinikkatyöhön, töiden priorisointi ja 
uudelleen järjestely, loma-ajan sijaiset, (www.coaguclinic.fi; resurssilaskuri)

4.4.  Toimintamallien luominen
mm. toimintaohjeiden laatiminen ( henkilökunta, potilaat, erityistilanteet ),
tietotekniikan hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ( potilastietojärjestelmät,
tiedonsiirto mittareista, tarvittavat muutokset), 

4.5.  Päätetään potilaiden siirtokriteerit INR klinikalle
vaiheittain vai kaikki kerralla

4.6.  Henkilökunnan koulutus
THL koulutusmateriaali, Marevan® -hoitotentti, laitekoulutus, näytteenottokoulutus,
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4. Toiminnan suunnittelu

4.7.  Potilaiden informointi muuttuvasta toiminnasta
mm. infotilaisuudet potilaille, omaisille, medialle 

4.8.  Laadunvarmistuksen sopiminen 
laitevalmistajan ohje tai laboratorio: Kansallinen suositus /2010

4.9.   Yhteistyö eri tahojen kanssa
KSH, potilasjärjestöt, laitevalmistaja, sairaala, laboratorio (esim. tukipalvelut,
IT-liitännät), 

4.10.  Työtilojen kuntoon saattaminen
mm. yksityisyys, käsienpesu mahdollisuus, IT-yhteydet

4.11.  Vastaanottoajat
www.coaguclinic.fi (resurssilaskuri)
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5. Aloitus

5.1.  Potilaiden siirto INR –klinikalle
mm. kutsukirje, soittamalla

5.2.  Potilaiden soveltuvuuden arviointi
Kansallinen suositus / Suomen Lääkärilehti 2010

5.3.  Toiminnan käynnistyminen
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6. Toiminta

6.1.  Toiminta alkaa vakiintua
käytäntö yhteinäistyy

6.2.  Toiminnan kehittäminen
toimintaa voidaan kehittää, kun saadaan kokemusta, omahoidon kehittäminen 

6.3.  Lisäkoulutusta
henkilökunnan lisäkoulutusta tarvittaessa,
potilaiden koulutus, pienryhmäkoulutus

6.4.   Toiminnan ”mainostus”
Media
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7. Toiminnan arviointi

7. Toiminnan arviointi
- onko potilaiden TTR parantunut?
- onko hoitoon sitoutuneisuus parantunut?
- potilaspalaute, asiakastyytyväisyyskyselyt?
- kustannuskehitys/säästöt?
- onko resurssien uudelleen kohdentaminen onnistunut?
- potilaiden erikoissairaanhoidon kustannusten muutokset?
- mitä muuta halutaan tutkia/seurata?
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INR klinikkatoiminta - prosessin aikajana
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Pohjatyö 
ja 
kartoitus

Päätös

Suunnittelu, koulutus Aloitus, potilaiden siirtäminen INR klinikalle ja 
soveltuvuuden testaaminen, toiminnan käynnistys

Toiminta alkaa vakiintua, 1 – 1,5 v

Vastuuhenkilöt INR -hoitaja

Projektivetäjä

1.

2. INR -hoitaja



Doing now what patients need next


