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“Tärkein syy DomaCaren menestykseen on varmasti ollut se, että
olemme kehittäneet ohjelmistoa
alusta asti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, eikä kehitystyö ole missään vaiheessa
hidastunut.”

Ilkka Jussila
Toimitusjohtaja
Invian Oy
020 7424 0900
info@invian.fi

INVIAN
KUMPPANINASI
Meille Invianilla on aina ollut tärkeintä
tyytyväinen asiakas. Valitsemalla DomaCaren lupaamme sinulle ripeän ja ystävällisen asiakaspalvelun sekä asiakkaan
toiveita kuuntelevan ja ennen kaikkea
toteuttavan kehitystiimin.
Uskomme tuotteeseemme niin lujasti
ettemme sitouta asiakkaitamme pitkillä
sopimuksilla vaan tarjoamalla aina parasta mahdollista palvelua.

INVIAN OY JA DOMACARE
Invian Oy on oululaislähtöinen yritys,
joka on kehittänyt DomaCare-asiakastietojärjestelmäänsä vuodesta 2005 lähtien. DomaCare on saavuttanut vuosien
saatossa vahvan aseman suomalaisella
sosiaali- ja hoitoalalla. Tänä päivänä
DomaCare on yksi alansa nopeimmin
kasvava ja kehittyvä ohjelmistoratkaisu.
Päivittäin DomaCarea käyttävää tuhannet tyytyväiset hoiva-alan ammattilaiset
ympäri Suomen.
Tuotekehitystiimimme toimii edelleen
Oulussa yliopiston naapurissa ja ammattitaidon takaa Oulun yliopiston huipputasoa oleva koulutus. Myyntitiimimme
toimii Espoosta käsin ja palvelee asiakkaita ympäri Suomen. Tällä hetkellä Invian työllistää noin 20 henkilöä ja kasvu
jatkuu edelleen.

ASIAKASLUPAUKSEMME
Olemme reilu kumppani, joka tarjoaa
selvää lisäarvoa asiakkaidemme päivittäiseen työhön. Tutustu tarkemmin vieressä esitettyihin asiakaslupauksiimme
joihin yrityksen lisäksi jokainen työntekijämme on henkilökohtaisesti sitoutunut.

RIPEÄ JA
YSTÄVÄLLINEN
ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelumme vastaa viiveettä
ja auttaa ratkaisemaan ongelmasi.

NOPEA
JA JATKUVA
KEHITYS
Tarjoamme uudet ominaisuudet
heti olemassa olevien asiakkaidemme käyttöön.

TOIMINTAVARMA
JÄRJESTELMÄ
DomaCare on suunniteltu suurien
tietomassojen käsittelyyn joten
järjestelmä on tehty kestämään.

EI SITOUTUMISTA
PITKIIN
SOPIMUKSIIN
Sitoutamme asiakkaat hyvällä palvelulla emmekä sopimusteitse.

ASIAKASLÄHTÖINEN
KEHITTÄMINEN
DomaCarea on alusta alkaen kehitetty yhteistyössä asiakkaiden
kanssa ja kehitetään jatkossakin.

PIENTEN
YKSIKÖIDEN
ASIALLA
Meille jokainen asiakas koosta riippumatta on yhtä tärkeä.
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Invian Oy:n kehittämä DomaCare on
Suomen johtava asiakastietojärjestelmä, jota käyttävät niin pienet kuin
suuret yritykset eri puolilla Suomea.
DomaCaren suosioon on varmasti monta
syytä, mutta me Invianilla uskomme läheisen yhteistyön, laadukkaan asiakaspalvelun ja ketterän kehitystiimin näyttelevän tärkeää roolia asiakkaidemme
valinnoissa. Asiakastietojärjestelmää on
sen alkuajoista asti kehitetty asiakaslähtöisesti ja tämä yhteistyö asiakkaiden
kanssa jatkuu edelleen tiiviinä.

LAAJAT OMINAISUUDET
DomaCare on helppokäyttöinen, mutta silti markkinoiden monipuolisin hoiva-alalle
suunniteltu asiakastietojärjestelmä. Päivittäisten asiakasrutiinien tehostamisen
ja tiedon jakamisen helpottamisen lisäksi
DomaCare mahdollistaa laskutuksesi automatisoinnin lähes täysin.

ESIMERKKEJÄ
OMINAISUUKSISTA
•
•
•
•

TYÖTAPOJEN AUTOMATISOINTI
DomaCare on kehitetty automatisoimaan
ja tehostamaan hoiva-alan päivittäisten
työtehtävien tekemistä.

•
•

Asiakastietojen hallinta
Laskutuksen automatisointi
Liikkuvan työn tukeminen
mobiilijärjestelmän avulla
RAI-toimintakykyarvioiden
tekeminen ja tulosten monipuolinen hyödyntäminen
Tilastot ja raportit esimiestyön
tehostamiseen
Omaisten extranet ja eReseptijärjestelmä

MIKSI DOMACARE?

TOIMINNANOHJAUKSEN DIGITALISOIMISELLA
HUOLETTOMUUTTA TYÖPÄIVIIN
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DOMACARE ON SUUNNITELTU ERILAISTEN
HOIVA-ALAN YRITYSTEN TARPEISIIN

KENELLE DOMACARE?

DomaCare on helppokäyttöinen ja
monipuolinen asiakastietojärjestelmä, joka on suunniteltu käytettäväksi
erilaisissa sosiaali- ja hoitoalan
yrityksissä.
Tällä hetkellä DomaCare-asiakastietojärjestelmää käyttävät lukuisat erilaiset
toimijat kaikista mahdollisista sosiaali- ja
hoitoalan asiakasrymistä. Suurin DomaCare-käyttäjäryhmä on vanhustyön parissa toimivat yritykset niin koti- kuin asumispalveluissa, mutta DomaCare taipuu myös
esimerkiksi lastensuojelun, vammaistyön
tai mielenterveyskuntoutuksen tarpeisiin.
DomaCarea käyttävät niin suuret kuin pienet yritykset. Näin ollen yrityksellä saattaa
olla DomaCare-käyttäjiä parista henkilöstä aina useisiin tuhansiin työntekijöihin.

MUKAUTUMINEN
YRITYKSEN TARPEISIIN
DomaCare rakentuu monista moduuleista
joita asiakas voi valita käyttöönsä oman
tarpeensa mukaan. Esimerkiksi parin
hengen siivousyrityksellä ei ole tarvetta
koko DomaCarelle. Tällöin yritys voi valita
aluksi käyttöönsä hyvinkin suppean, mutta heidän tarpeet kattavan DomaCaren.
Tarpeiden muuttuessa ja yrityksen kasvaessa uusia DomaCaren ominaisuuksia
voidaan helposti ottaa käyttöön ja hiljattain kasvattaa asiakastietojärjestelmää
yhä kokonaisvaltaisempaan suuntaan.
DomaCareen on mahdollista tehdä myös
yrityskohtaisia räätälöintejä erillisestä sopimuksesta tarpeen mukaan. Näin ollen
asiakkaan ei tarvitse mukautua järjestelmään vaan järjestelmä mukautuu asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

ESIMERKKEJÄ
TOIMIALOISTA
DomaCare on käytössä muun
muassa seuraavilla aloilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asumispalvelu
Päivä- ja työtoiminta
Vanhustyö
Vammaistyö
Mielenterveystyö
Lastensuojelu
Päihde- ja huumekuntoutus
Perhetyö
Kotihoito
Kotisairaanhoito
Kotisiivous
Avopalvelut

VANHUSTYÖ

VAMMAISTYÖ

KOTIHOITO

LASTENSUOJELU

MIELENTERVEYS

KUNTOUTUS

PERHETYÖ

KOTISIIVOUS
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DomaCare mahdollistaa monipuolisen
ja turvallisen asiakastietojen käsittelyn
ajasta ja paikasta riippumatta.
Asiakastietojen hallinta on suunniteltu
vastaamaan hoiva-alan tarpeita.
DomaCare soveltuu monenlaisille sosiaali- ja hoiva-alan yrityksille. Tällä hetkellä
DomaCare on käytössä esimerkiksi vanhus-, vammais- ja mielenterveys- sekä
päihde- ja huumekuntoutuksen asumispalveluyksiköissä ja kotisairaanhoito- ja
kotisiivousyrityksissä. Kaikessa DomaCaren kehityksessä päämääränä on asiakkaidemme työn sujuvoittaminen ja
laadukkaan hoitotyön mahdollistaminen

joustavasti. DomaCaren muunneltavuus
asiakkaiden toiveita kuunnellen mahdollistaa sen käytön erilaisissa työyhteisöissä.

KAIKKI HOIVA-ALAN
TIETOJENKÄSITTELYSSÄ TARVITTAVA
Palvelu-, kuntoutus-, hoitosuunnitelmat
ovat muokattavissa asiakkaidemme tarpeisiin pohjautuen ja niiden asettamat
asiakastyön tavoitteet tulevat keskiöön
asiakastyön kirjaamisessa. Omahoitajat
voivat asettaa asiakkaille seurattavat tavoitteet joita voidaan arvioida helposti
mobiilijärjestelmässä ja tietokoneella
muun kirjaamisen ohella. Tavoitteiden

pohjalla voidaan käyttää myös DomaCareen sisältyvää RAI-toimintakykyarviota.
Mikäli jotain yrityksen tarvitsemaa ominaisuutta, lomaketta tai asiakirjapohjaa
ei löydy ohjelmasta entuudestaan niin
DomaCare-kehitystiimi on aina valmiina
auttamaan.

TURVALLINEN
ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY
DomaCare tallentaa asiakastiedot yhteistyöyrityksemme laadukkaille ja uusimpien
tietoturvavaatimusten mukaisille palvelimille. Kaikki ohjelmaan tallentamasi tie-

ASIAKASTIETOJEN HALLINTA

DOMACARE ON SUUNNITELTU VASTAAMAAN
HOIVA-ALAN ERITYISTARPEISIIN

ASIAKASTIETOJEN HALLINTA
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to varmuuskopioidaan päivittäin useille
palvelimelle. DomaCare on yhteydessä
palvelimiin samalla suojausvarmenteella
tehdyllä yhteydellä, jota esimerkiksi suomalaiset verkkopankit käyttävät. Tämä
takaa ohjelman turvallisen käytön mistä
päin maailmaa tahansa.
DomaCare asiakastietokanta ja sovelluspalvelin sijaitsevat UpCloud Oy:n ylläpitämässä palvelinhotellissa Helsingissä.
Kaikki palvelinlaitteet ovat Suomessa
eikä asiakastietoja siirretä missään vaiheessa Suomen ulkopuolelle. UpCloud
Oy on johtava palvelininfrastruktuuriratkaisujen toimittaja Suomessa, joka
on tarjonnut palvelinkapasiteettiä esimerkiksi Kansalaisaloite.fi -palveluun
ja muihin valtionhallinnon palveluihin.
UpCloudin palvelimet sijaitsevat KATAKRI-sertifioidussa palo- ja murtosuojatussa palvelintilassa.

KAIKKI TIETO
HELPOSTI SAATAVILLA
DomaCaren asiakastietojen hallinta pitää
sisällään todella laajan skaalan ominai-

suuksia asiakkaidesi tietojen keräämiseen
ja hallintaan. Kaikki tieto on aina helposti
sitä tarvitsevien saatavilla niin tietokoneella kuin mobiilissakin.

ASIAKASLISTA
DomaCare mahdollistaa asiakkaiden tietojen tarkastelun ja etsimisen asiakaslistan avulla yksiköittäin tai huonelistoittain.
Lisäksi näet kootusti asiakkaiden poissaoloseurannan ja tulostat tarvittavia tietoja. Yksi käytetyimmistä ominaisuuksista
asiakaslistan kautta on ryhmäkirjausmahdollisuus, jonka avulla kirjataan sama tapahtuma usealle asiakkaalle yhtäaikaisesti. Esimerkiksi viriketoiminnan voi kirjata
asiakkaille tällä tavalla.

ASIAKASSIVU
Asiakastietojen tallentamisen ja tarkastelun kannalta tärkein toiminnallisuus on
varsinainen asiakassivu, jonka saa auki
asiakaslistalta halutun asiakaan nimeä
klikkaamalla. Asiakassivu pitää sisällään
niin asiakkaan perustiedot kuin päivittäiskirjaamistoiminnon, asiakkaan lääkitykset

ja mittaukset, erillislaskutus, RAI-arviot
sekä monia muita asiakkaaseen liittyviä
tietoja. Suurin osa asiakkaaseen liittyvistä
toiminnoista voidaan tehdä asiakassivun
kautta.

PÄIVITTÄINEN KIRJAAMINEN
Asiakaskohtainen päivittäiskirjaus tapahtuu joko tietokoneella asiakassivun kautta
tai DomaCare Mobiilille tehdyllä symbolikirjauksella. Päivittäiskirjausten yhteydessä hoitajat voivat täyttää myös asiakkaalle
RAI-toimintakykyarvion kautta tai käsin
asetettuja tavoitteita, jotka näkyvät aina
kirjausikkunassa ylimpänä.

ESIMERKKEJÄ
TOIMINNOISTA
DomaCaresta löydät muun
muassa seuraavat toiminnot
helpottamaan asiakastietojen
hallintaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voit tarkastella asiakkaita asiakaslistan kautta yksiköittäin ja avata haluamasi asiakkaan tiedot tarkempaa tarkastelua varten.

Perustietolomake
Hoito-, palvelu- ja
kuntoutussuunnitelmat
Elämänhistoria
Omaisuusluettelo
Rahavarojen seuranta
Lääkelista (mukana
lääkerekisteri)
Tarvittavien lääkkeiden
ja antikoagulanttihoidon
seuranta
Diagnoosit (ICD10)
Asiakaskohtaiset liitetiedostot
Fysio- ja toimintaterapeuttien
sivut
Kysymykset lääkärille
Hoitajan lähete
Vuokrasopimuspohja
Kelan lomakkeet (esim. SV3,
GAS ja kuolintodistus)
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LOMAKKEET
DomaCaren asiakastietojen hallinta pitää
sisällään useita erilaisia lomakkeita niin
yrityksen omien tiedontallennustarpeiden
täyttämiseen kuin virallisia tahoja varten.
Perustietolomakkeiden lisäksi järjestelmästä löytyy muun muassa Kelan lomakkeita. Lomakkeet räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

LÄÄKITYSTIEDOT JA MITTAUKSET

LOMPAKKO

Asiakassivulta löydät asiakkaan kaikki tiedot helposti yhdestä paikasta ja lisäät asiakasta koskevat päivittäiskirjaukset kuin RAI-toimintakykyarviotkin.

Lompakko-toiminto mahdollistaa asiakkaan rahavarojen ajantasaisen seuraamisen ja hallinnoinnin. Tuotteiden ja palveluiden laskuttaminen asiakkaan tililtä
on mahdollista tehdä kaksinkertaisella
varmenteella, jolloin toinen hoitaja kuittaa
varmistuksen ennen kuin veloitus asiakkaalta tapahtuu.

RAI-TOIMINTAKYKYARVIO
DomaCare
tarjoaa
mahdollisuuden
RAI-toimintakykyarvioiden
tekemiseen
suoraan asiakastietojärjestelmän kautta,
jolloin kyselyjen avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää aivan uusilla tavoilla. DomaCare hyödyntää RAI-tietoa muun muassa
asiakkaan vointia mittaavien tavoitteiden
asettamisen avulla. Asiakkaalle on mahdollista asettaa RAI-intensiivijakso, jolloin
asiakkaan kanssa työskentelevä moniammatillinen työryhmä pääsee yhdessä
tuottamaan laajemman ja kattavamman
RAI-toimintakykyarvion asiakkaasta.

DomaCare mahdollistaa asiakkaan raha-asioiden ajantasaisen tarkastelun sekä useiden eri tilien luonnin asiakkaan käyttöön.

ASIAKASTIETOJEN HALLINTA

Asiakkaan lääkityslistan avulla hoitajat
löytävät kaikki asiakkaan tällä hetkellä
voimassa olevat lääkitykset, allergiat sekä
aiemmin käytössä olleet lääkkeet. Monenlaiset potilaan fyysiseen kuntoon liittyvät
mittaustulokset löytyvät kootusti yhdestä
paikasta.

LASKUTUS
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DOMACARE LASKUTUS AUTOMATISOI
LASKUTUSPROSESSISI LÄHES KOKONAAN
DomaCare Laskutus on suunniteltu
asumis-, koti-, kuntoutus- ja avopalveluille mahdollistamaan organisaation
laskutusprosessien tehostamisen.

sujuvan laskutusprosessin oli kyseessä
sitten kuntien koontilaskutus, palvelusetelilaskutus tai vaikkapa käytetyn ajan mukaan tapahtuvan liikkuvan työn laskutus.

DomaCare Laskutus on kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa palvelemaan hoivayritysten tarpeita ja heidän
monimuotoisia laskutuskäytäntöjä. DomaCaren avulla yritys voi automatisoida
laskutuksensa lähes täysin.

AUTOMATISOINNILLA
TEHOKKUUTTA

Invian Oy:n pyrkimyksenä on ollut alusta
lähtien tarjota mahdollisimman joustava
järjestelmä erilaisten laskutuskäytännöille ja prosesseille. DomaCare mahdollistaa

DomaCare ymmärtää sujuvasti hoiva-alan
monenlaiset laskutuskäytännöt ja laskujen muodostus on automatisoitu siten,
että laskutus onnistuu yhdellä hiiren klikkauksella. Lasku sisältää juuri ne tiedot
mitä maksajatahot edellyttävät.

YLI 30 INTEGRAATIOTA
DomaCaresta löytyy valmiiksi integraatiot yli 30 eri taloushallinnon
järjestelmän kanssa, joihin lukeutuvat muun muassa Asteri, NetBaron, Netvisor, Passeli ja Talenom.
Integraatio on mahdollista tehdä
minkä tahansa yrityksenne käytössä
olevan talousjärjestelmän kanssa.
Integraation avulla DomaCaren
muodostama laskuaineisto voidaan
viedä suoraan käytössä olevan järjestelmän myyntireskontraan.
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LASKUTUKSEN
PERUSPERIAATTEET
Hoiva-alan laskutuskäytännöt ovat monesti monimutkaisia johtuen eri laskutussopimuksista, laskutettavista tahoista ja
laskutussäännöistä. DomaCare Laskutus
on toteutettu näitä alan erikoisuuksia
ymmärtäväksi ja helpottamaan yrityksen
kuukausittaisten laskutuskäytänteiden läpivientiä.

TEOREETTINEN PERUSTILANNE

Kuvan kaavio kuvaa teoreettisen perustilanteen laskutuksesta. Useimmiten todellinen
laskutus on huomattavasti tätä monimutkaisempaa.

TODELLISEMPI TILANNE
Todellisessa tilanteessa laskutettavien
tuotteiden / palveluiden ja maksajatahojen välissä on kuitenkin monenlaisia
maksusääntöjä, jotka siirtävät ja jakavat
laskuja tietyin periaattein eri tahoille. DomaCaren laskutusosiossa maksusäännöt
on helppo asettaa, jolloin laskujen lähetystä eri tahoille saadaan automatisoitua.
Useimmiten laskutettavat tuotteet ja palvelut muodostuvat jo hoitajien päivittäisessä kirjaamisessa oikeille laskuille.
Lisäksi voi olla maksusääntöjen kaltaisia
muita asioita jotka sekoittavat entisestään tätäkin yksinkertaistettua kaaviota.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi poissaolovähennykset,
kuukausituotteet,
vuorokausituotteet ja ohisyötöllä tehdyt
laskutukset. DomaCaren laskutusosion
avulla saat kuitenkin nämäkin lisättyä
helposti järjestelmään laskutuksen muodostamista varten.

Kuvan kaavio kuvaa lähempänä todellisuutta olevan laskutuksen, joka sisältää maksusääntöjä ohjaamaan laskuja eri maksajatahoille.

LASKUTUS

Perustilanteessa asiakkaalta laskutettavat
tuotteet ja palvelut (ylempi kuva) jakautuisivat laskuiksi niin, että sopimustuotteet
laskutettaisiin kuntamaksajalta ja yksikkötuotteet (esimerkiksi ateriat ja vuokrat)
asiakkaalta itseltään. Käytännössä laskutustilanne harvoin on näin yksinkertainen
ja suoraviivainen.
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ASIAKKAAN LASKUTUS
DOMACAREN AVULLA
DomaCare Laskutus sisältää monia ominaisuuksia, jotka on räätälöity juuri hoiva-alalle tyypillisiä laskutuskäytänteitä silmällä pitäen. Esimerkiksi asiakkaita on mahdollista
laskuttaa kahdella erillaisella tavalla: Joko
asumisyksikkökohtaisina yksikkötuotteina
tai kuntien kanssa tehtyjen palvelusopimusten mukaisia sopimustuotteita.

YKSIKKÖTUOTTEET

LASKUTUS

Yksikkötuotteiksi kutsutaan tuotteita, jotka yleensä laskutetaan määräperusteisesti

LASKUTUSOSION
OMINAISUUKSIA
DomaCare Laskutuksesta
löydät muun muassa seuraavat
ominaisuudet:
• Sopimushallinta
• Sopimus ja tuotekohtaiset
karenssisäännöt eli poissaolojen
laskukaavat vuorokausi- ja
kuukausihinnoitelluille tuotteille
• Sopimuskohtaiset laskun
ulkoasuasetukset
• Laskuerittelyyn tulostuu
automaattisesti:
laskutusajanjakso, toimipisteen
tai laskutustoimiston
yhteystiedot, laskurivit
älykkäästi kirjanpidon tiedot ja
hinta-asetukset huomioiden,
asiakaskohtainen erittely
saaduista palveluista poissa- ja
läsnäolotietoineen (asiakkaiden
nimet on mahdollista tarvittaessa
piilottaa)
• Asiakaskohtaiset laskunositukset:
asiakaskohtaisten laskujen ositus
edunvalvojalle ja omaisille,
palvelusetelit, lisälaskutukset

asiakkaalta itseltään. Tällaisia tuotteita
ovat esimerkiksi ateriat ja vuokrat. Hinnat
määritetään yksikkötuotteisiin asumisyksikkökohtaisesti eli aterian hinta voidaan
esimerkiksi määrittää Hoitokoti A:han 10
euroksi ja Hoitokoti B:hen 11 euroksi.

SOPIMUSTUOTTEET
Sopimustuotteet ovat tuotteita ja palveluita, joiden maksajana toimii yleensä
asiakkaan kotikunta. Tällöin DomaCareen
perustetaan niin sanottu palvelusopimus,
jonka taakse voidaan hinnoitella siihen liittyvät sopimustuotteet.
Sopimustuotteet laskutetaan ja hinnoitellaan siis sopimuksittain. Sama tuote voi
olla olla käytössä useassa sopimuksessa
ja eri sopimuksille voidaan asettaa oma
hintansa. Esimerkiksi Tehostettu hoiva vrk
voi olla eri hintainen Turussa ja Raisiossa,
jolloin luodaan vain yksi sopimustuote nimeltään Tehostettu hoiva vrk, asetetaan
sille sekä Turun että Raision sopimukset ja
hinnoitellaan se eri hintaiseksi sopimuksittain.

Yksikkö- ja sopimustuotteet lisäät helposti järjestelmään.

Palvelukoosteelta näet valittujen asiakkaiden laskutettavat tuotteet.

Sopimusmaksajalle lähetetään lasku yleensä kuukausittain. Mikäli yritys lähettää esimerkiksi 100 kuntalaskua kuukaudessa on
sopimuksia yleensä saman verran.

PALVELUPAKETIT
Palvelupaketit on DomaCaren termi toistuvaislaskutukselle. Esimerkiksi tuote
Vuokra kk asetetaan palvelupaketilla asiakkaalle toistumaan kuukausittain ja Hoiva vrk 1 päivittäin. Samaan pakettiin voi
kuulua monta eri tuotetta, kunhan toistuvuus on sama. Näin ollen Vuokra kk, Vesi
kk ja Sähkö kk voitaisiin asettaa yhdellä
paketilla. Paketit asetetaan asiakkaittain,
mutta yhdellä kertaa saman paketin voi
kytkeä usealle asiakkaalle. Palvelupaketille asetetaan aina alku ja loppupäivä. Kun
paketteja jatketaan massana niin niiden
loppumispäiväksi on hyvä asettaa vaikkapa seuraavan vuoden loppu.

Maksusääntöjen avulla tuotteita voidaan
siirtää ja osittaa eri maksajatahoille.

MAKSUSÄÄNTÖ
Asiakkaalle voidaan asettaa yksikkö- ja
sopimustuotteista poikkeavia laskunmuodostussääntöjä, kuten useimmiten
palvelusetelien tapauksissa on tarpeen.
Esimerkiksi maksaja Kunta X maksaa tuotteesta Hoiva vrk 1 kuukausittain ensimmäiset 1500 euroa, loput ohjataan edunvalvojalle.
Maksusääntöjen avulla asiakkaan laskuille voidaan asettaa oletuksista poikkeavia

LASKUTUS DOMACARE
MOBIILIN AVULLA
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DomaCaren mobiilisovellus mahdollistaa
laskutettavien tapahtumien kirjaamisen
järjestelmään paikasta riippumatta. Asumispalveluissa mobiilisovellusta käytetään lisäksi kassakoneena asiakkaidensa
laskuille menevien palveluiden merkitsemiseen. Näitä voivat olla mm. ateriamerkinnät ja päivätoimintakäynnit.
Kotipalveluissa kotikäynnit kuitataan mobiilisovelluksella, mikä kirjaa asiakaskäynnin tiedot suoraan laskutukseen.
Laskutusosiosta voit viedä PSOP-laskut kuntien Parasta Palvelua -järjestelmään
yhdellä napin painalluksella.

KARENSSI
Karenssi tarkoittaa sopimuksissa määriteltyä laskutusta pienentävää tekijää, joka
perustuu asiakkaan poissaoloihin kuten
sairaalajaksoihin ja henkilökohtaisiin lomiin. Karenssi voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Hoivan osuus laskutetaan
sairaalapoissaolojen tapauksessa lähtö- ja
tulopäiviltä, mutta ei kokonaisilta poissaolopäiviltä. Henkilökohtaisissa lomissa
voidaan laskuttaa viisi ensimmäistä poissaolopäivää, sitä pidemmissä poissaoloissa päivähinta on 0 euroa.

AUTOMATISOI KOTIHOIDON
PALVELUSETELILASKUTUS
Palveluseteli on kunnan myöntämä maksusitoumus, jolla asiakas voi maksaa osan

palvelun hinnasta. Esimerkiksi 1500 euroa
/ kk hoivan osuudesta tai vaikkapa kotihoidossa 20 euroa / tunti arkisin tapahtuvasta
kotisairaanhoidosta. Palvelusetelien laskutus kunnilta tapahtuu PSOP:n eli kuntien palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (www.parastapalvelua.fi) kautta.
Invian Oy on yhdessä PSOP järjestelmätoimittaja Digian kanssa toteuttanut liityntäpinnan DomaCaren ja PSOP-palvelun välille kotihoidon osalta. DomaCaren
PSOP-integraation avulla palvelusetelilaskutuksen voi hoitaa yhdellä napin painalluksella muun laskutuksen yhteydessä.
PSOP-integraatio helpottaa ja nopeuttaa
palvelusetelien laskutusta sillä käsin tehtävä tehtävä palvelusetelien syöttäminen
siirtyy menneisyyteen, mikä pienentää
työmäärää ja tiedonsiirron varmuus nousee merkittävästi.
DomaCaren laskutusosio muodostaa asiakkaiden omavastuulaskut normaalisti,
kun taas PSOP:n suorituksia ja kirjanpitoa
varten tehdään asiakkaan käyttämän talousjärjestelmän myyntireskontaan oma
laskunsa.

LASKUTUS

maksajia, palveluseteleitä tai ositussääntöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että sopimustuotteet voidaan laskuttaa
kunnan sijaan asiakkaalta itseltään tai ohjata jollekin kolmannelle osapuolelle tai
mahdollisesti osittaa useammalle erille
maksajalle. Sama voidaan tehdä myös yksikkötuotteille.

Tehtävän kuittaus kirjaa automaattisesti
käynnin tiedot asiakkaan laskulle.

HUOM!
PSOP-rajapinta tukee tällä hetkellä
ainoastaan kotihoidon palveluseteleitä eli asumispalvelun
palveluseteleitä ei ole mahdollista
syöttää minkään ulkopuolisen
järjestelmän kautta kunnille.

MOBIILIJÄRJESTELMÄ

12

DOMACARE MOBIILI TUO AJANTASAISEN
TIEDON SINNE MISSÄ TYÖSKENTELET
DomaCare Mobiili on tehokas työkalu
liikkuvaa työtä tekeville asumispalvelu ja kotihoitoyrityksille tapahtui työ
missä ja milloin vain.
Mobiilijärjestelmä tuo kaiken DomaCareen tallennetun tiedon hoitajien ulottuville ja mahdollistaa tietojen ajantasaisen
tarkastelun sekä päivittämisen. DomaCare Mobiilin avulla voidaan tehdä helposti
rutiininomaiset päivittäiskirjaukset jo asiakkaan luona mobiilijärjestelmää varten
suunnitellun symbolikirjauksen avulla tai
vapaalla tekstillä. Myös laskutus automatisoituu hoitajien kuitatessa työtehtäviä

tai merkitessä asiakkaille erillislaskutettavia tuotteita tai palveluita.

MOBIILIN HYÖDYNTÄMINEN
ASUMISPALVELUISSA
DomaCare Mobiilin käyttäminen asumispalveluissa hoitajien apuana tuo monia
oleellisia hyötyjä. Aina mukana kulkevan
mobiilijärjestelmän avulla on helppo hoitaa asiakaskirjaukset asiakkaan luona
sekä merkitä laskutukseen muun muassa
päivätoimintaan osallistujat ja asiakkaiden syömät ateriat (mikäli ne veloitetaan

toteumapohjaisesti). Sovelluksen kautta
voidaan lisäksi päivittää myös asiakkaan
palvelusuunnitelmat ja asiakaskohtaisia
tavoitteita arvioida omahoitajien määrittelemien asteikkojen avulla. Mobiili tuo
myös mukanaan uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi asiakkaasta voidaan ottaa kuva
mobiilisovelluksen avulla ja se voidaan
liittää suoraan kyseisen asiakkaan asiakastietoihin.

TIEDONKULUN TEHOSTAMINEN
Työyhteisön tiedonkulkua helpottamaan
suunnitellut viestiosio, keskustelukanava

ja kalenteri ovat käytettävissä DomaCare
Mobiilissa samaan tapaan kuin tietokoneella toimivassa työpöytäsovelluksessa.

RAHA-ASIOIDEN SEURANTA

MOBIILIN HYÖDYNTÄMINEN
KOTIPALVELUYRITYKSESSÄ
DomaCare Mobiili soveltuu erityisesti kotipalveluita tarjoavien yritysten käyttöön
oli sitten tarjottava palvelu kotihoitoa tai
siivousta. Sovellus helpottaa hoitajien työ-

MONIPUOLINEN
SOVELLUS
DomaCare Mobiililla teet mm.
seuraavat asiat helposti ja
vaivattomasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiakaskirjaukset
Fysiologiset mittaukset
Palvelusuunnitelman päivitys
Ateria- ja muut
laskutusmerkinnät
Viestintä
Asiakaskäyntien kuittaukset
Rahavarojen seuranta
Ajopäiväkirja
Työaikojen kuittaus
Karttanäkymä

Lisäksi DomaCare-työpöytäsovelluksessa
voit hyödyntää mobiilin avulla kerättyä tietoa. Kotikäynneistä on mahdollista nähdä
halutut raportit ja tilastot asiakkaittain
ja aikajaksoittain. Myös työntekijöiden
työaikaraportit saadaan DomaCaren
kautta palkanmaksun avuksi.

LASKUTUKSEN AUTOMATISOINTI
Laskutussuoritteet voidaan kerätä suoraan kotikäyntien perusteella. Yksityisasiakkaiden laskuille saadaan automaattisesti erittely laskutusjakson aikana
tehdyistä kotikäynneistä, kun taas kuntamaksajille voidaan lähettää koontilaskut.

OPTIMOINTI-OMINAISUUS APUANA
TYÖPÄIVIEN SUUNNITTELUSSA
Työvuororoihin voi tulla päivän aikana
muutoksia, jolloin DomaCare Mobiilia
käyttävät työntekijöillä on käytössä aina
ajantasainen työvuorolista. Työvuorojen
suunnittelua helpottamaan DomaCareen
on tehty Optimointi-ominaisuus, jonka
avulla asiakaskäynnit voidaan jakaa automaattisesti työntekijöille siten, että työntekijöiden reitit ja tehtävien suoritusajat
on suunniteltu valmiiksi. Järjestelmä huomioi asiakkaiden tarpeet ja tehtävien vaatimukset, jolloin suunniteltu lopputulos on
aina toteutettavissa käytettävien resurssien puitteissa.
Optimointi-ominaisuudella suunniteltuihin työpäiviin voidaan tehdä muutoksia
työnjohtajan toimesta myös manuaalisesti ja esimerkiksi uuden tehtävän lisääminen päivän sisällä voidaan toteuttaa
uudelleenoptimoimalla tietyn ajanhetken
jälkeiset tehtävät. Näin työpäivä säilyy
tehokkaana myös muutosten jälkeen. Optimoinnin avulla on mahdollista säästää
kymmeniä prosentteja työvoimakustannuksissa tai lisääntyneenä kapasiteettina.

Tehtävänäkymässä näet yhdellä kertaa
kaikki tehtävään liittyvät tiedot.

Päivän tehtäviä ja työntekijöiden sijainteja voi tarkastella karttanäkymässä.

MOBIILIJÄRJESTELMÄ

Asiakkaan raha-asioiden ajantasainen
seuranta onnistuu DomaCare Mobiilin
Lompakko-toiminnon avulla. Lisäksi tapahtumiin liittyvistä kuiteista voidaan
ottaa kuva suoraan sovelluksen kautta ja
liittää se asiakkaan tiedostoihin. Lompakko-toiminto tukee tuplakuittauskäytäntöä, mikä mahdollistaa paremman ajankäytön yksikössä. Yleisesti käytössä olevaa
kuittausvihkoa ei enää tarvita eikä yksittäinen tapahtuma vie kuin yhden työntekijän
työaikaa.
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ajan seurantaa, palveluiden laskutusta,
tiedonkulkua sekä tehtävien raportointia.

14

DomaCare Mobiilissa on valmis ja hoitotyössä testattu symbolikirjauspuu, jolla
mittaat muun muassa asiakkaan vireystilaa, mielialaa, aktiviteetteja ja liikkumista.
Symbolikirjauspuuta on mahdollista mukauttaa myös yrityksen omia tarpeita ja
painotuksia vastaamaan. Lisäksi symbolikirjaamisen avulla hoitajat voivat asettaa
hoitotyöhön asiakaskohtaisia päivittäisiä
tavoitteita, joiden toteutumista voi seurata ajantasaisesti selkeiden graafien avulla.

MOBIILIJÄRJESTELMÄ

TYÖAIKOJEN SEURANTA
JA RAPORTOINTI

Kätevällä symbolikirjaustoiminnolla nopeutat ja yhtenäistät päivittäiskirjausta.

OMINAISUUKSIA JOTKA
TEHOSTAVAT TYÖPÄIVÄÄ
DomaCare Mobiili sisältää monia ominaisuuksia, jotka ovat omiaan tehostamaan
niin koti- kuin asumispalveluyrityksen toimintaa.

SYMBOLIKIRJAAMISELLA
YHTENÄISYYTTÄ RAPORTTEIHIN
DomaCare Mobiiliin kehitetty symbolipohjainen kirjaaminen helpottaa ja nopeuttaa
päivittäisten asiakaskirjausten tekemistä.
Selkeiden ja värikkäiden symbolien avulla
hoitajien on helppo tehdä merkinnät aina
rutiininomaisesti samalla tavalla. Kirjauksia yhtenäistämälä saadaan asiakkaiden
tiedot kerättyä vertailukelpoiseksi dataksi,
joka mahdollistaa paremmin asiakkaan
voinnin seuraamisen ja nopeamman reagoinnin muutoksiin.

DomaCare Mobiili mahdollistaa työnjohtajille alaistensa päivän reaaliaikaisen
seurannan. He näkevät DomaCaren kautta
missä työntekijät liikkuvat ja kenen asiakkaan luona he milläkin hetkellä ovat. Päivän aikana tulevat peruutukset ja uudet
tehtävät voidaan hoitaa sujuvasti myös
työntekijöiden liikkeellä ollessa suoraan
mobiilisovelluksen avulla.

tallentaa ajoreittinsä GPS-sijaintia hyödyntäen. Ajopäiväkirjat saadaan työntekijöittäin
ulos järjestelmästä palkanmaksun avuksi.

ASIAKASKÄYNTIEN SUUNNITTELUA
JA RUTIINIEN AUTOMATISOINTIA
DomaCareen lisätyt asiakaskäynnit voidaan asettaa toistuviksi DomaCaren tietokonesoveulluksessa aikajana-näkymän
kautta. Jokaiseen käyntiin kytketään laskutusperuste, jolloin tehtävän valmistuttua
laskutustiedot siirtyvät automaattisesti asiakkaan laskutuskertymään. Aikapohjaisten
tuotteiden avulla laskutus automatisoituu,
sillä laskutettava määrä perustuu tehtävän
toteutuneeseen kestoon.
Työntekijä näkee mobiilisovellukseen kirjauduttuaan helposti asiakkaisiin liittyvät
tiedot ja ohjeet tehtävien suorittamiseksi.
Toteutunut käyntiaika kirjautuu järjestelmään laskutusta varten työntekijän kuitatessa valmistuneet tehtävät asiakkaan
luona.

TYÖAIKARAPORTIT

AVAINTENHALLINTA

Työaikaraportit saadaan työehtosopimusten mukaisesti aikajaksoittain huomioiden:

DomCare Mobiilissa on valmiina ominaisuutena avaintenhallintaosio, jonka avulla
työntekijä näkee suoraan työpäivän aikana tarvittavat avaimet ja voi kuitata ne
itselleen. Muut työntekijät näkevät kellä
mikäkin avain kulloinkin on ja voivat tarvittaessa paikantaa työkaverin karttaosion
kautta yhdellä klikkauksella.

• arkipäivä-, ilta- ja yö
• lauantaipäivä, -ilta ja -yö
• arkipyhät ja sunnuntaipäivä,
-ilta ja -yö

Toteutuneet työajat voidaan kuitata DomaCare Mobiililla suoraan työlistalta.
Ennen päivän ensimmäisen tehtävän
aloittamista tulee työntekijän merkitä
työvuoronsa alkaneeksi. Päivän viimeisen
käynnin jälkeen työaika voidaan päättää
ja toteutunut aika siirtyy automaattisesti
palkanmaksujärjestelmään.
DomaCare Mobiilissa on sisäänrakennettu
ajopäiväkirja, jonka avulla työntekijät voivat

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
DomaCare Mobiili toimii
puhelimissa ja tableteissa
joissa on käytössä Androidkäyttöjärjestelmä. Sovellus
on ladattavissa Google Play
-kaupasta.
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DomaCare mahdollistaa RAI-toimintakykyarvioiden tekemisen suoraan
asiakastietojärjestelmän kautta, mikä
tehostaa työajan käyttöä ja avaa
uusia tapoja hyödyntää toimintakykyarvioiden kautta kerättyä tietoa.
Samalla RAI-arvioiden tekeminen automatisoituu sillä järjestelmä muistuttaa
asiakkaan kanssa tekemisissä olevia
hoitajia ja muita moniammatillisen
työryhmän jäseniä toimintakykyarvion
kysymyksiin vastaamisesta.

MIKÄ ON RAI-

TOIMINTAKYKYARVIO?
RAI (Resident Assessment Instrument eli
suomeksi potilaan arviointiväline) on kansainvälisesti standardoitu kysely, joka on
kehitetty laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan. RAI:n avulla
voit tehdä vaativia säännöllisiä ja strukturoituja tiedonkeruutoimenpiteitä asiakkaidesi voinnista. DomaCaren RAI-toimintakykyarvio on tehty yhteistyössä THL:n
kanssa ja se on otettavissa käyttöön kaikille DomaCaren käyttäjille.

RAI-INSTRUMENTIT
Invian Oy on tehnyt
kansainvälisen InterRAIorganisaation kanssa
lisensointisopimuksen koskien
kaikkia RAI-instrumentteja:
•
•
•
•
•

LTC (Laitoshoito)
HC (Kotihoito)
MH (Mielenterveys)
CMH (Psykiatrinen avohoito)
ID (Kehitysvamma)

RAI-TOIMINTAKYKYARVIO

DOMACARE RAI TEHOKKAASEEN HOIDON
LAADUN MITTAAMISEEN JA SEURANTAAN
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RAI-TOIMINTAKYKYARVION
TEKEMINEN

RAI-TOIMINTAKYKYARVIO

DomaCaren RAI-työkalu pääset käyttämään DomaCare-asiakastietojärjestelmän
kautta kunkin asiakkaan omalta sivulta.
Löydät yhdestä paikasta niin RAI-toimintakykyarviot, intensiivijaksot kuin aiempien
kyselyjen vastaukset sekä arvioiden pohjalta luodut asiakaskohtaiset tavoitteet.
DomaCare RAI integroituu vaivatta osaksi
hoitajien päivittäisiä rutiineja.
DomaCare RAI on täysin Invian Oy:n oman
kehitystiimin tuottama ja täysin integroitu
järjestelmän kanssa ettet edes huomaa
käyttäväsi ulkopuolista kyselyä.

RAI-INTENSIIVIJAKSO
RAI:n käyttöönoton ensimmäinen vaihe
on niin sanotun intensiivijakson aloittaminen, jonka aikana asiakkaalla tehdään
tiiviimmin RAI-toimintakykyarvioita. Intensiivijakso kestää yleensä 1–2 viikkoa ja
jaksoja tehdään tasaisesti myös muulloin.
Intensiivijakson aikana RAI-kysymykset

RAI-toimintakykyarviot löydät jokaisen asiakkaan omalta sivulta.
esitetään hoitajille päivittäiskirjausten
tallentamisen yhteydessä, jolloin RAI integroituu osaksi päivittäistä hoitotyötä. Tällöin kysymykset tulevat satunnaisesotannalla kaikista RAI-arvion kysymyksistä eikä

hoitajan tarvitse joka kerta vastata kaikkiin
kysymyksiin.
RAI-kysymyksiin voi vastata myös asiakassivun ylälaidassa olevasta R-ikonista, joka
tulee asiakkaan sivulle automaattisesti intensiivijakson aloittamisen jälkeen.

MONIAMMATILLINEN TYÖKALUA
DomaCare RAI:ssa on otettu huomioon
myös RAI:n vaatima moniammatillisuus,
joka tuleekin mukaan kiinteänä osana
RAI-arviota intensiivijakso-toiminnallisuuden myötä.
Intensiivijakson aikana DomaCare kysyy
tietyt RAI-arviointikysymykset erikseen
kultakin asiakkaan kanssa jakson aikana
tekemisissä olevan moniammatillisen ryhmän jäseneltä. Näin kukin ryhmän jäsen
pääsee antamaan oman osansa RAI-arvion muodostumiseen ja tutustumaan muiden ryhmän jäsenten vastauksiin.
RAI-toimintakykyarviota tehtäessä näkymän oikealle puolen aukeaa ohjetiedosto
kysymykseen liittyvästä kohdasta.

RAI-TOIMINTAKYKYARVIO
DOMACARE MOBIILISSA
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DomaCaren mobiilijärjestelmän avulla
hoitajat voivat helposti toteuttaa hoidon
tavoitteiden arviointeja suoraan asiakkaan luona muun päivittäiskirjauksen
yhteydessä. Tavoitteet näkyvät asikaskohtaisilla sivuilla symboleina sekä symbolikirjausvalikossa ylimpänä violetilla tavoite-kyltillä merkittyinä.

RAI-toimintakykyarvion pohjalta voidaan luoda asiakkaalle henkilökohtaiseen
hoitosuunnitelmaan arvioitavia tavoitteita.

RAI HENKILÖKOHTAISEN
HOITOSUUNNITELMAN
POHJANA
DomaCaressa tehtyjä RAI-toimintakykyarviota voidaan käyttää pohjana luotaessa
asiakkaille henkilökohtainen hoitosuunnitelma hoidon laatua mittaavine tavoitteineen. Järjestelmä ehdottaa sopivia tavoitteita asiakkaalle RAI-arvioiden pohjalta,
mutta voit myös luoda halutessasi omiakin tavoitteita.
Asetettujen tavoitteiden pohjalta DomaCare pyytää hoitajia kiinnittämään huomiota erityisesti näihin asioihin asiakkaan
arjessa ja raportoimaan niiden onnistumisesta järjestelmän kautta. Samalla näet
yhdestä paikasta kuinka asiakkaillesi asettamat tavoitteet toteutuvat ja pystyt reagoimaan mahdollisiin ongelmiin nopeasti.
Tavoitteiden myötä hoidon laadun mittaaminen ja seuranta saavat huomattavasti
näkyvämmän rooliin kuin aikaisemmin.

KERÄTTY TIETO
SELKEINÄ TILASTOINA
Hoitajien keräämä RAI- ja tavoitedata voidaan muuttaa selkeiksi graafeiksi, joiden
avulla teet yhdellä silmäyksellä vaikkapa
vertailun eri yksiköiden välillä.

MIKSI DOMACARE RAI?
•

•
•
•

Saumaton käytettävyys
DomaCareasiakastietojärjestelmän
sisällä, EI erillisien
järjestelmien käyttöä
Automatisoitu tiedonkeruu
Kerätyn tiedon
uudet monipuoliset
käyttömahdollisuudet
Hoitosuunnitelmien ja
tavoitteiden asettaminen
asiakkaille RAI:n pohjalta

Tavoitteet näkyvät symbolivalikossa
ylimpänä violetilla merkattuina.

RAI-TOIMINTAKYKYARVIO

Voit tehdä RAI-toimintakykyarviot niin
DomaCaren työpöytä- kuin mobiilisovelluksen avulla. Lisäksi mobiilikäyttö mahdollista muun muassa intensiivijakson
kysymyksiin vastaamisen jo asiakkaan
luona ja niiden kirjaamisen suoraan järjestelmään.

OMAISTEN EXTRANET
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DOMACARE EXTRANET TUO
OMAISET MUKAAN HOITOTYÖHÖN
DomaCare-asiakastietojärjestelmän
selainpohjainen extranetpalvelu on
saanut uuden, modernin, selkeän ja
entistä helppokäyttöisemmän ulkoasun.
DomaCare Extranetissa olevien ominaisuuksien parantamisen lisäksi tulossa on
monia uusia toiminnallisuuksia omaisten
ja edunvalvojien käyttöön.

TURVALLINEN TIEDON
VÄLITYS JA KIRJAUTUMINEN
Extranet mahdollistaa sujuvan ja turvallisen tiedonvälityksen omaisille ja edunval-

vojille. Edunvalvojat saavat kaikkien edunvalvonta asiakkaidensa tiedot kootusti
yhdellä kirjautumisella. Extranet on täysin
integroitu DomaCare-asiakastietojärjestelmään eli voit hallita DomaCaren kautta
kaikkea extranetissa näkyvää tietoa kirjautumatta itse extranet-sivuille.
Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu
kaksinkertaisen tunnistautumisen avulla.
Hoitajat voivat luoda tunnukset omaisille ja yhdistää heidän tunnuksiinsa kaikkien hänelle määriteltyjen asiakkaiden
päivittäisraportit. Tunnuksien luontia
varten omainen tai edunvalvoja tarvitsee
sähköpostiosoitteen, johon ensimmäisen kerran kirjautumislinkki lähetetään,

OMINAISUUDET
Tällä hetkellä
•
•
•
•

Moderni ja selkeä ulkoasu
Helppokäyttöinen
käyttöliittymä
Turvallinen
päivittäisraporttien jakaminen
Kirjautuminen
henkilökohtaisilla tunnuksilla

Tulevia uudistuksia
•
•
•
•
•

Omaisen lompakko
Viestien lähetys ja vastaanotto
Ajantasainen tieto
kotikäynneistä
Kuvagalleria
Lääkelista
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sekä puhelinnumeron SMS-varmennetta
varten. Kun omainen on luonut itselleen
salasanan niin hän pääsee jatkossa kirjautumaan Extranettiin DomaCareen hänen
tietoihinsa tallennetun puhelinnumeron ja
luomansa salasanan avulla. Kirjautumisen
yhteydessä omaisen tulee syöttää hänen
numeroonsa lähetetty SMS-varmenne.

TÄYSIN SELAINPOHJAINEN
EXTRANET-RATKAISU

Kirjatuminen Extranettiin tapahtuu kaksinkertaisen tunnistautumisen avulla. Salasanan lisäksi käyttäjän tulee antaa tekstiviestinä lähetetty SMS-varmenne.

TULEVAT OMINAISUUDET
DomaCare Extranet on tällä hetkellä kovan
kehityksen alla ja uusia ominaisuuksia tulee lisää kokoajan saataville. Seuraavaksi
Extranettiin on tulossa ainakin seuraavanlaisia ominaisuuksia:

LOMPAKKO

Kirjautumisen jälkeen omainen tai edunvalvoja näkee hänelle määritellyt asiakkaat
listana. Kunkin asiakkaan nimeä klikkaamalla pääsee näkemään tämän raportit.

Mahdollisuus jakaa omaisille ja edunvalvojille tietoa asiakkaan rahavaroista sekä
ostetuista tuotteista ja palveluista.

KOTIKÄYNNIT
Menneet ja suunnitellut kotikäynnit aikoineen ja raportteineen omaisten ja edunvalvojien nähtäväksi.

KUVAGALLERIA
Hoitajille mahdollisuus jakaa kuvia asiakkaan elämästä hoitokodissa tai erilaisissa
tapahtumissa.

LÄÄKELISTA
Asiakkaan käytössä ole lääkitys sekä siihen suunnitellut muutokset.

Omainen pääsee tarkastelemaan hänelle jaettuja päivittäisraportteja selkeänä listana sekä tekemään rajauksia hakusanan tai aikavälin avulla.

OMAISTEN EXTRANET

Extranet toimii henkilökohtaisten kirjautumistunnusten avulla millä tahansa selaimella niin tietokoneella kuin mobiilissa ja
tabletillakin. Näin ollen omainen voi helposti missä ja milloin vaan tarkastaa läheisensä aina ajantasaisen voinnin ja tiedot.

TILASTOT JA RAPORTOINTI
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TOIMINNAN SEURAAMISTA VARTEN
MONIPUOLISET TILASTOT JA RAPORTIT
DomaCaren tarjoaminen tilastointiominaisuuksien avulla voi kerätä
monipuolisesti erilaisia yhteenvetoja
ja raportteja toiminnan kannalta
tärkeistä tiedoista.
Tällä hetkellä valittavanasi on DomaCaren
sisäinen tilastointiosio, jonka kautta saat
mm. käyttöasteet, asiakasmäärät, asiakasprofiilit ja hoitoilmoitukset, sekä selaimessa toimiva monipuolinen ja erilaisilla visuaalisilla infograafeilla varustettu DomaCare
Tilastot -järjestelmä, jonka kautta teet helposti mm. vertailuja eri yksiköiden välillä.
Lisäksi erilaisia kuukausiraportteja on mahdollista tilata omaan sähköpostiinsa.

JOHDON RAPORTOINTI
DomaCaresta saadaan tilastotietoa toiminnan johtamiseen erillisen tilastomoduulin avulla. Sen kautta voidaan ohjata
reaaliaikaista tietoa esimerkiksi yksiköiden käyttöasteesta aluejohtajien sähköpostiin, sekä koota erilaisia toiminnan
taloudellisia ja laadullisia mittareita DomaCare Extranet -osioon.
Kerättyä tietoa on mahdollista viedä myös
ulkopuolisiin järjestelmiin DomaCareen
toteutettujen integraatioiden avulla (mm.
IMS ja Qlikview). Liityntöjen avulla tietoja
voidaan yhdistää eri lähteistä selkeiksi kokonaisuuksiksi.

RAI JA TERVEYSTIETOJEN
HYÖDYNTÄMINEN
DomaCaressa on otettu käyttöön myös
RAI-toimintakykymittari. RAI on kansainvälisesti standardoitu toimintakykyarviointikysely, joka on kehitetty ensisijaisesti
hoidon laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan. RAI:n avulla
tehdään vaativia säännöllisiä ja strukturoituja tiedonkeruutoimenpiteitä asiakkaiden voinnista. DomaCaressa RAI on
integroitu tietojärjestelmään ja tietojen
keruu pitkälle automatisoitu, näin ollen
siirtyy tietojen käytettävyys täysin uudelle
tasolle.
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Lääkitys ja terveystietojen lisäksi järjestelmä kerää tietoja RAI:n eri osioissa hyödynnettäväksi. Esimerkiksi arviointipäivän
lähestyessä hoitajilta kysytään automatisoidusti tärkeitä toimintakykyyn liittyviä
asioita joita voidaan hyödyntää arviointia
tehtäessä. Normaalisti työläs tietojenkeruuvaihe minimoidaan ja työaikaa säästyy
varsinaiseen hoitotyöhön, mutta samalla
myös itse RAI-arvioinnista tulee tarkempi.

LÄÄKEHOIDON
ASIANTUNTIJUUTTA

TILASTOT JA RAPORTOINTI

Lääkehoidon monipuolistuessa DomaCare on edelläkävijä lääkeseurannassa
ja raportoinnissa. Useat vaikeisiin kiputiloihin, ylivilkkauteen määrätyt lääkkeet
tai osa keskushermostoon vaikuttavista
lääkkeistä on säädelty laissa seurattaviksi
lääkkeiksi. Tällöin lääkkeiden kulutuksesta
tulee täyttää kulutusseurantakortti ja jokainen yksittäinen annos tulee kyetä identifioimaan.
Tätä varten DomaCareen on tehty lääkehoito-osio, jossa seuranta onnistuu automatisoidusti. Lääkkeiden kulutus voidaan
todentaa milligramman tarkkudella eikä
hävikkiä pääse syntymään. Lisäksi seurantakortit voidaan helposti tulostaa arkistoitaviksi myöhempää tarkastusta ja
lääkkeen määränneen lääkärin allekirjoitusta varten. DomaCare näyttää käyttäjälle automaattisesti viimeisimmät antotapahtumat, jolloin virheellisten annosten
määrä vähenee mikä parantaa potilasturvallisuutta merkittävästi.

JOHDON JA ESIMIESTEN
PÄÄTÖKSENTUKI
DomaCare on mahdollista integroida sairaaloissa ja terveyskeskuksissa käytössä
olevaan päätöksenteontukijärjestelmään,
jota kautta DomaCaren sisältämät terveys- ja lääkitystiedot voidaan analysoida
asiakkaiden terveyden seurannan helpottamiseksi.

Selaimessa toimiva tilastot ja raportit työkalu antaa laajat mahdollisuudet visualisoida DomaCaren keräämää tietoa selkeiksi infograafeiksi.
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Integraatio tuo mukanaan laboratoriotulosten analysoinnin, Sfinx-lääkeinteraktiot sekä virtuaalisen terveystarkastuksen
käytön mahdollisuuden. Kyseisen integraation käyttäminen edellyttää kuitenkin
Terveysportti-lisenssiä laajennetuilla lääketiedoilla.

TILASTOT JA RAPORTOINTI

TILASTOT JA RAPORTIT
SÄHKÖPOSTIIN
DomaCare tarjoaa myös mahdollisuuden
tilata erilaisia viikottaisia tai kuukausittaisia tilastoja suoraan sähköpostiin. Tällaisia
voivat olla vaikkapa tilastot eri yksiköiden
käyttöasteista.

KÄYTÄ TILASTOINTIA
ESIMERKIKSI NÄIN
•
•
•

•
•
DomaCare tarjoaa tietojen tarkastelumahdollisuuden asiakastietojärjestelmän sisällä
valmiiden sekä käyttäjän itse luomien tilastokyselyjen avulla.
•
•

•
•
DomaCaresta on mahdollista tilata myös halutessaan kuukausittaisia tilastoja ja
yhteenvetoja omaan sähköpostiin.

Kaikki tieto on tilastoitavissa
Hoidon ja talouden
tunnuslukujen yhdistäminen
Automaattisten
käyttöasteraporttien
tilausmahdollisuus suoraan
sähköpostiin
Johdon käyttöön täysin
muokattavissa oleva extranet
Asiakkaan tilaamat
yhteenvedot, esim. laskutetut
vuorokaudet karenssit
huomioiden
Hoitoilmoitukset ja muut
vaadittavat raportit
Räätälöintiesimerkki: Listaus
asiakkaista joista ei ole
halutuilla otsikoilla kirjauksia
edelliseen 72 tuntiin
Kotihoidon asiakkaiden
luona käyneiden eri hoitajien
lukumäärä per kuukausi
Suunnitellut ja toteutuneet
tunnit jaettuna kotihoidon,
kotisairaanhoidon ja
siivouspalveluiden suhteen
asiakkaittain
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ERESEPTI

DOMACARE MEDI ON HELPPO
JA VAIVATON ERESEPTIJÄRJESTELMÄ
Invian Oy:n kehittämä DomaCare Medi
on helppokäyttöinen ja Kelan hyväksymä eReseptijärjestelmä, jonka kautta
hoitajat voivat pyytää reseptiuusintoja
potilaille ja lääkärit kirjoittaa sähköisiä lääkemääräyksiä.
DomaCare Medi toimii laitteesta riippumatta, niin tietokoneella kuin mobiilissa,
aina salatun yhteyden kautta ja kirjautuminen tapahtuu vahvan, kaksinkertaisen
tunnistautumisen avulla. Järjestelmä
mahdollistaa turvallisen ja luotettavan tavan lääkärien ja hoitajien kommunikoida
potilaiden lääketarpeista sekä lääkäreiden

kirjoittaa tarvittavat lääkemääräykset suoraan potilastietojärjestelmästä haetuille
potilaille. Samalla he näkevät DomaCare
Medin kautta kaikki potilaaseen lääkemääräyksen kannalta liittyvät oleelliset
tiedot.

KÄYTTÖ YHDESSÄ
DOMACAREN KANSSA
DomaCare Medi -järjestelmän yhdistäminen DomaCare-asiakastietojärjestelmän
kanssa mahdollistaa tietojen vaihdon automaattisesti järjestelmien välillä, jolloin
eReseptipalveluun voidaan tuoda Doma-

MIKSI VALITA
DOMACARE MEDI?
•
•
•
•
•
•

Kelan hyväksymä
Yhteys KanTa-palvelimiin
Salatut tietoliikenneyhteydet
Vahva tunnistautuminen
kirjauduttaessa
Turvallinen tietojen säilytys
Täysi yhteensopivuus
DomaCareasiakastietojärjestelmän
kanssa
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Caresta esimerkiksi henkilötietoja ja vastaavasti DomaCare Medistä siirtää halutut
tiedot asiakastietojärjestelmän käytettäväksi.

TURVALLISUUS

ERESEPTI

DomaCare Medi rakennettu vastaamaan
tämän päivän vaativia turvallisuusstandardeja ja on läpäissyt Kelan Luokka A:n
tietojärjestelmiltä vaaditun tietoturva- ja
vaatimuksenmukaisuusauditoinnin. Järjestelmä on tehty noudattaen samoja
tietoturva- ja salausstandardeja joita suomalaiset verkkopankitkin käyttävät tällä
hetkellä. Lisäksi tietokantojen kaksinkertaisen, päivittäisen varmuuskopioinnin
ansiosta asiakkaiden tiedot pysyvät aina
tallessa.

VAHVATUNNISTAUTUMINEN
KIRJAUDUTTAESSA
DomaCare Medi -järjestelmän käytössä
olevat tunnistautumistavat ovat matkapuhelinoperaattorin toimittama mobiilivarmenne ja terveydenhuollon ammattivarmenne (toimikortti). Lääkemääräyksiä on
mahdollista kirjoittaa ainoastaan silloin,

Lääkemääräyksestä löydät kaikki tarvittavat kohdat selkeässä muodossa.
kun tunnistus on tehty käyttäen terveydenhuollon ammattivarmennetta. Kirjautumisen lisäksi tunnistautumista toimikortilla edellytetään myös lääkemääräysten
uusintojen ja antojen yhteydessä.

JÄRJESTELMÄN
TOIMINNALLISUUDET
DomaCare Medi pitää sisällään neljä päätoiminnallisuutta joihin on pääsy suoraan
aloitusnäkymästä. Järjestelmällä voit
kirjoittaa uuden reseptin potilaalle, etsiä
järjestelmään merkittyjä potilaita ja heidän tietojaan, katsoa viimeaikaiset tapahtumat sekä selata potilaita asiakaslistan
avulla. Ulkoasultaan järjestelmä on pyritty
tekemään mahdollisimman selkeäksi ja
helpoksi oppia käyttämään.

KIRJOITA UUSI RESEPTI
Pääset kirjoittamaan asiakkaalle uuden
reseptin aloitusnäkymästä klikkaamalla
Kirjoita uusi resepti -painiketta, joka aukaisee hakukentän jonne voit kirjoittaa halutun potilaan nimen. Reseptejä voi luoda
kahdella tavalla, joko kokonaan uutena tai
käyttää jotain valmista pohjaa reseptille.
Lääkemääräys tulee aina lopuksi hyväksyä
toimikortilla. Ilman hyväksyntää resepti ei
lähde eteenpäin.
DomaCare Medin neljää päätoimintoa pääset käyttämään suoraan aloitusnäkymästä.
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ETSI ASIAKAS
Voit hakea asiakkaiden/potilaiden lääkemääräyksiä painamalla Etsi asiakas -painiketta avataksesi hakutoiminnon. Etsi
asiakkaita järjestelmästä kirjoittamalla
potilaan nimi hakukenttään (ohjelma hakee kirjoitettaessa reaaliajassa sopivia
vaihtoehtoja ja esittää ne hakukentän
alapuolella) tai voit etsiä potilaan listalta
painamalla hakukentän oikeassa laidassa
olevaa nuolta.
Järjestelmän kautta voit hakea asiakkaan
lääkemääräystietoja, jotka esitetään kunkin potilaan tiedoissa selkeänä listana. Lisäksi potilaan tietoihin sekä järjestelmän
yläpalkkiin tulee tieto mikäli potilaalla on
uusittavia lääkemääräyksiä.

Potilassivulla näkyvät selkeänä listana kaikki hänelle tehdyt lääkemääräykset. Lista
voidaan tulostaa tai sitä rajata halutuin ehdoin.

ERESEPTI

KATSO VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT
Voit katsella viimeisimpiä tapahtumia Katso viimeaikaiset tapahtuma -painiketta
aloitussivulla. Viimeaikaiset tapahtumat
jakautuvat kahteen taulukkoon. Potilastapaamiset-taulukossa näet listattuna kaikki
viimeaikoina kirjaamasi potilastapahtumat. Lääkemääräykset-taulukossa näet
taas listattuna kaikki viimeaikaina kirjaamasi lääkemääräykset.

KATSO ASIAKASLISTASI
Pääset tarkastelemaan asiakaslistaa klikkaamalla aloitussivulla Katso asiakaslistasi -painiketta. Järjestelmä näyttää listana
sinulle merkityt asiakkaat ja pääset potilaan nimeä klikkaamalla tarkastelemaan
kunkin potilaan lääkemääräystietoja.

DomaCare Medi ei ole täysipainoinen potilastietojärjestelmä, mutta
se voidaan integroida tarvittaessa
minkä tahansa yrityksenne käytössä olevan potilastietojärjestelmän
kanssa.

Uusimispyynnön hyväksyminen aukaisee vanhan reseptin tarkistettavaksi. Hyväksynnät kuitataan aina toimikortilla.

KIINNOSTUITKO?
Asiakaspalvelumme auttaa Sinua
mielellään puhelimella 020 7424 0900
tai sähköpostilla info@invian.fi.

ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ

www.domacare.fi

