
Potilaan omahoito
Omahoidon aloittaminen kunnassa 



Potilaan omahoito
INR –seurannan aloittaminen omahoidossa 

§ Mistä lähdetään liikkeelle? 
§ Miten valita potilaat omahoitoon
§ Mitä resursseja tarvitaan omahoidon tukemiseen?
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6. Potilaiden 
ohjaus omahoitoon



Toimipaikalla mietittävä kriteeristö

• Kriteerit lääkärivastuussa olevista potilaista.
• Kriteerit hoitajavastuuseen siirtyville potilaille
• Omahoitoon siirtyvien potilaiden kriteerit
• Koulutusten sisällöt (henkilökunta)
• Henkilökunnan osaamisen arviointi (Näytön sisältö )
• Potilasohjauksen järjestämisohjeet. Ryhmäkoko enintään 12
• Ajokortin uusimisväli
• Antikoagulaatiohoidosta vastaavien henkilöiden yhteystiedot
• Päivystyspisteiden yhteystiedot
• Laboratorion osoite, aukioloaika ja ohjeet INR-kokeessa käymisestä
• ESH:n kiireellisen konsultaation puhelinnumerot
• ESH:n kiireettömän konsultaation yhteystiedot
• Mahdolliset hoitoketjut (kardioversiopotilaat)
• Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa: Sydänpiirin yhteystiedot, materiaalit ja koulutukset
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Potilaan omahoito
1. Määritetään ketkä eivät sovellu omahoitoon

§ Omahoito on ensisijainen valinta kaikille  pitkäaikaisille varfariininkäyttäjille, joilla ei ole estettä 
omahoidolle

§ Omahoidon edut; 
§ potilaat ovat huomattavasti suuremman osan ajastaan terapeuttisella alueella (TTR paranee)
§ Vähemmän haittatapahtumia; harvemmin strokeja sekä tromboembolisia haittatapahtumia
§ Hoitoonsitoutuminen paranee
§ Kunnalle kustannustehokkaampaa
§ Potilaan elämänlaatu paranee

§ Kuka päättää ketkä soveltuvat omahoitoon? Paras arvioija hoitaja joka tuntee potilaan ja on kokemusta 
pikamittarin käytöstä

§ Potilaat joiden arvot ovat heitelleet saattavat hyötyä klinikamallista tai omahoidosta
§ Ketkä eivät sovellu omahoitoon; muistisairaat, alkoholin suurkuluttajat, reumaatikot/nivelrikko potilaat, 

kognitiiviset taidot vajaat 
§ THL: Tahto, Taito ja Tieto paikoillaan!



Potilaan omahoito
Soveltuvuusvaatimukset omahoitoon

§ INR-hoitotasolla tasaisesti vähintään kuukauden ja ainakin 
kolmen peräkkäisen mittauksen ajan

§ potilas käy kokeissa ja noudattaa annettuja ohjeita
§ potilas osallistuu ohjaukseen
§ potilas suorittaa ajokortin hyväksyttävästi
§ Rinnakkaismittausten (1-3 kpl) ero laboratoriomäärityksen ja pikamittarin välillä < 0,5

potilaalla tulee olla: tieto, taito ja tahto asian toteuttamiseen!

THL Antikoagulaationkäsikirja 



Potilaan omahoito
Omahoidon sujuvuus tarkistetaan

§ vähintään vuosittain seurantavastaanottojen yhteydessä sekä 
tarvittaessa ongelmatilanteissa

§ Rinnakkaismittaus vuosittain / joka 10. mittaus (ero < 0,5)
§ Marevan® reseptin uusinnan yhteydessä pyydetään 

tarvittaessa vastaanotolle
§ Antikoagulaatiohoidon ajokortti on uusittava kolmen vuoden 

välein ja jos ongelmia hoidon toteutumisessa

THL Antikoagulaationkäsikirja 
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Potilaan omahoito
Omahoidosta luopuminen

§ Potilaan toiveesta
• Hoitomyöntyvyys on huono
• Potilas ei käy sovitusti INR-kontrolleissa
• INR-arvot poikkeavat toistuvasti tavoitetasosta
• Potilas ei uusi ajokorttia
• Jos vieritestauksen INR tulostaso poikkeaa laboratorion tulostasosta (> 0.5), 

vieritestausta ei aloiteta tai jatketa



Potilaan omahoito
3. Kartoitetaan potilaiden halukkuus siirtyä omahoitoon 

§ Monikanavaisuuden avulla laaja tavoitettavuus
§ Kriteerit valinnoista (oma halukkuus, tiheät käynnit laboratoriossa/ 

klinikalla, indikaatio, TTR, etc...)
§ Vaikuttaa myös arvioitavuuteen/ mitattavuuteen joiden avulla 

seurataan onnistumista



Potilaan omahoito
4. Mittareiden hankinta

§ Roche Diagnostics Oy – ammattilaisen tilaamana (kunta ostaa mittarit)
§ www.coagucheck.fi – potilaan tilaamana (potilas itse maksaa mittarin)  



Potilaan omahoito
6. Potilaiden ohjaus omahoitoon

§ Ymmärtää miksi ja miten käyttää lääkettä
§ Määritetään hoitoalue
§ INR-arvon mittausfrekvenssi
§ Kuinka INR-mittaus tehdään
§ Lääkityksen säätely
§ Milloin yhteys ammattilaiseen
§ Yhteystiedot ammattilaiseen
§ Rinnakkaismittaukset klinikassa tai laboratoriossa



Potilaan omahoito
6. Toiminnan seuranta ja arviointi -> kehittäminen

§ TTR seuranta, muiden valittujen kriteereiden seuranta
§ Kustannusten seuranta
§ Asiakaskyselyt  (sisäiset kyselyt myös)
§ Tietoisuuden kasvattaminen yhä – paikalliset kanavat käyttöön!


