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Ehkäisevää työtä on tehtävä – myös sote-palveluissa
•

Ehkäisyyn tulee panostaa

•

Kaikkia asiakkaita tulee arvioida samojen kriteerien ja
yhtenäisten käytäntöjen mukaan

•

Asiakkaiden tukemisen ja tilanteen seurantaa tulee kehittää

•

Puheeksiotto tulee kirjata yksiköiden toimintasuunnitelmiin

•

Puheeksiotto tulee ohjeistaa seikkaperäisemmin ja
yhdenmukaisemmin

•

Toimintaa tulee seurata

•

Asiakastietojärjestelmän tulee muistuttaa työntekijää
puheeksiotosta
Leena Alho, 2017:
Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiotto terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluissa
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Alkoholin riskikäyttö
•

Riskikäyttö aiheuttaa huomattavan vaaran saada alkoholin aiheuttamia sairauksia. Se altistaa myös sosiaalisille haitoille
ja riippuvuudelle. Haitat eivät kuitenkaan ole vielä merkittäviä ja riskikäyttäjän on yleensä mahdollista vähentää
juomistaan, mikäli hän kokee sen tarpeelliseksi.

Alkoholin ongelmakäyttö
•

Alkoholin ongelmallisella käytöllä tarkoitetaan juomista, johon liittyy jokin haitta tai huomattava haittariski.
Ongelmallinen käyttö voidaan määritellä tarkemmin vielä riskikäytöksi, haitalliseksi käytöksi tai
alkoholiriippuvuudeksi. Vuonna 2015 suomalaisista miehistä reilu kolmannes (38%) ja naisista joka viides käytti liikaa
alkoholia, kun mittarina oli AUDIT-C
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Kustannusvaikutukset
Varhainen tunnistaminen on
kannattavaa niin asiakkaan,
työntekijän kuin organisaationkin
näkökulmasta
Ehkäisevällä työllä voidaan säästää
esimerkin mukaan ikääntyneen
ihmisen kohdalta jopa kymmeniä
tuhansia euroja vuositasolla
Neljä tuulta - integroiva toimintamalli ehkäisevään työhön
(Kehittämishanke 2017-2019)
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Kehittämisprojekti 2018-2019
• Akuutti24 kehittämisprojekti 2015-2017
• PHHYKY / hallituksen linjaus keväällä 2018 toiminnan laajentamisesta ja
johtoryhmien hyväksyntä kehittämiskohteeksi eri tulosalueilla
• Kehittämisprojekti 2018-2019 toiminnan laajentamiseksi hyvinvointiyhtymän
avosairaanhoitoon sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoille ja vuodeosastoille
➢ Hoitajavetoisen toimintamallin käyttöönotto 1.9.2019 alkaen
➢ Toimintamalli sisältää: Ohjaus jatkohoitoon –ohje, kirjaamisohje (Lifecare, Medanets) ja
tukimateriaali (lomake, infolehtinen, juliste)

• Kirjaamispilotti yhteistyössä THL:n kanssa

19.10.2020

Audit C – kolme kysymystä alkoholin käytöstä
1.
2.
3.

Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne
kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.
Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?
Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?
Ja ohjausta ja neuvontaa tarvittaessa
•
•
•

Nainen, saitko 5 pistettä tai enemmän?
Mies, saitko 6 pistettä tai enemmän?
Nainen tai mies, yli 65-vuotias, saitko 4 pistettä tai
enemmän?

Alkoholin käyttösi voi olla haitallista terveydellesi
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Avosairaanhoito sekä erikoissairaanhoidon poliklinikat ja vuodeosastot

Alkoholin riskikäytön tunnistaminen, mini-interventio ja hoitoonohjaus
Audit C -riskitestilomake

Audit C –infolehtinen

Combi-haku
PHHYKY: Alkoholin riskikäytön tunnistaminen, mini-interventio ja kirjaaminen
Susanna Leimio (2020): Mini-interventio arjessa näkyväksi. Mini-intervention kirjaamisen kehittäminen Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymässä vuosina 2018-2019. Verson työpapereita 1/2020
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Mini-interventio eli lyhytneuvonta
• Lyhytneuvontaa motivoivan neuvonnan menetelmin
• Tutkimusten mukaan jo viisi minuuttia kestävä neuvonta vähentää sekä riski- että
haitallista käyttöä.
• Yleensä mini-interventio kestää kuitenkin noin 10−15 minuuttia, sillä pidempi
tapaaminen on usein asiakkaan kannalta hyödyllisempi ja tehokkaampi.
• Lisäksi on suositeltavaa järjestää seurantakäynti tai -käyntejä, jossa tarkastellaan
asetettujen tavoitteiden onnistumista.
• NMT 10, hoitovaikutus 1-2 vuotta (Terveysportti)
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Mini-interventio, infolehtinen
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Jos riskipisteet ylittyvät ja asiakas tarvitsee jatkohoitoa

Alueelliset päihdepalvelut

Ohjaus jatkohoitoon
Päihdepäivystys
ma-pe klo 8.15-11
os. LKS, Harjukatu 48, Harju, 1 krs.
p. 044 482 8214. Palvelu on ikärajaton.

Digiklinikka: Huolichatti
www.harjunterveys.fi
Sosiaaliohjaajan keskustelutukea riippuvuuksiin, mielenterveyteen ja
sosiaaliseen tilanteeseesi liittyen.

Konsultaatio
Arkisin p. 044 482 8214
Päihdesairaanhoitaja vastaa oman työnsä ohessa.
Käytössä Teleq-takaisinsoittojärjestelmä.

Kirjaaminen (Lifecare)
•

Combi-mittarihaku: Tarkista potilaan tiedoista, onko Audit C tehty viimeisen puolen vuoden aikana

Kirjaaminen fraasien avulla
•

Valitse fraasi Organisaatio-välilehdellä
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Audit C mies 6 tai yli, ei mini-interventiota
Audit C mies 6 tai yli, mini-interventio tehty
Audit C mies alle 6
Audit C nainen 5 tai yli, ei mini-interventiota
Audit C nainen 5 tai yli, mini-interventio tehty
Audit C nainen alle 5

Raportointi
•

Esimiehen työpöytä
➔Sukupuoli
➔Ikä (18-64 v ja yli 65 v)
➔Riskipisteet
➔Tehdyt mini-interventiot

•

Puhelinajanvarausraportti
• Hoitoonohjaukset

Kirjaa potilaan saama pistemäärä Audit 1c -mittarin tekstikenttään (IHA10)
Kirjaa Audit 2C –mittarin tekstikenttään, jos haluat sanoa jotakin mini-intervention sisällöstä (IHA21)
Tallenna ja sulje potilaan tiedot

Kirjaaminen Medanets-järjestelmään / vuodeosastot
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2020
Alkoholin riskikäytön
seulonnan, puheeksioton ja kirjaamisen
toimintamalli

Miehet 18-64 v
Tehdyt seulat yhteensä, lkm
(2019)

Naiset 18-64 v

Miehet 65 v >

Naiset 65 v >

2321 (1021)

2588 (1083)

2774 (1404)

3831 (1256)

Riskipisteet ylittyneet, %
(2019)

30 % (30)

14 % (15)

11 % (11)

3 % (4)

Tehdyt mini-interventiot
riskipisteet ylittäneille, %
(2019)

54 % (53)

51 % (49)

57 % (59)

61 % (55)

➢
➢
➢
➢

Audit C –seuloja tehty ajalla 1.1.-31.12.2020 yhteensä 11439 kpl (4764 kpl)
Riskikäyttäjiä seulotuista potilaista 13 % (2019: 14 %)
Mini-interventio on tehty 55 % (2019: 53 %) riskipisteet ylittäneistä
Jatkohoitoon ohjattu 2 (8) potilasta
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Riskejä taklataan yhteistyössä
Koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto (2020)

Lastenneuvolat 2021

Sosiaalipalvelut 2021

Äitiysneuvolat 2021
Suun terveydenhuolto 2021
Erikoissairaanhoidon poliklinikat ja
vuodeosastot (2019)
Kehitysvammaisten asumispalvelut
(9/2020)

Avosairaanhoito (2019)
Ikääntyneiden palvelut (10/2020)
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Akuutti 24 (2017)

SINUN
KÄDENJÄLKESI?

Susanna Leimio
http://phehkaisevatyo.pbworks.com
http://phturvallisuusverkosto.pbworks.com
www.facebook.com/phehkaisevatyo
susanna.leimio@phhyky.fi
@LeimioSusanna
p. 044 729 7984

