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RAI-ARVIOT HOIDON LAADUN
SEURANTAAN JA MITTAAMISEEN
DomaCaren avulla teet RAI-toimintakykyarviot suoraan toiminnanohjausjärjestelmällä, mikä
tehostaa työaikaa ja antaa aivan
uusia käyttömahdollisuuksia
kerätyn tiedon hyödyntämiseen.
Samalla RAI-arvioiden tekeminen
automatisoituu sillä järjestelmä
muistuttaa asiakkaan kanssa tekemisissä olevia hoitajia ja muita
moniammatillisen työryhmän jäseniä toimintakykyarvion kysymyksiin vastaamisesta.

Mikä on RAItoimintakykyarvio?
Monet kunnat ovat ottaneet käyttöön kansainvälisen InterRAI-organisaation kehittämän RAI-toimintakykyarvion. 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.

Seuraavat RAI-instrumentit
ovat käytettävissäsi
Invian Oy on tehnyt kansainvälisen InterRAI-organisaation kanssa lisensointisopimuksen koskien
kaikkia RAI-instrumentteja:
•
•
•
•
•

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

RAI HENKILÖKOHTAISEN
HOITOSUUNNITELMAN POHJANA
DomaCaressa tehtyjä RAI-toimintakykyarviota voidaan käyttää
pohjana luotaessa asiakkaille
henkilökohtainen hoitosuunnitelma hoidon laatua mittaavine
tavoitteineen.

Tavoitteiden myötä hoidon laadun
mittaaminen ja seuranta saavat
huomattavasti näkyvämmän rooliin kuin aikaisemmin.

Järjestelmä ehdottaa sopivia tavoitteita asiakkaalle RAI-arvioiden
pohjalta, mutta voit halutessasi
luoda myös omia tavoitteita.

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

Asiakkaille asetetut
hoidon tavoitteet
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.

Kerätyn RAI-tiedon
hyödyntäminen

Moniammatillisuus
kiinteästi mukana
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 vastauksiin.

TÄYTÄ RAI-TOIMINTAKYKYARVIOT
MOBIILILLA TAI TIETOKONEELLA

RAI-arvioiden tekeminen
mobiilisovelluksella
DomaCaren täysimittainen RAI-integraatio mahdollistaa RAI-toimintakykyarvioiden täyttämisen siellä missä
olet ja sillä laitteella mikä sinulla on
käytössäsi. Voit ongelmitta aloittaa
RAI:n täyttämisen tietokoneella ja
jatkaa sitä sitten mobiililla asiakkaan
luona. Yhtenäisyys ja tietojen automaattinen päivittyminen luovat joustavuutta työpäivään. Mobiilisovelluksen avulla myös intensiivijakson
kysymykset nousevat täytettäväksi

kaikille moniammatillisen työryhmän jäsenille heidän ollessaan tekemisissä asiakkaan kanssa.

Tavoitteet osana
päivittäiskirjausta
Asiakkaan hoitosuunnitelmaan liittyviä tavoitteita voidaan nostaa joko
automaattisesti RAI-arvion ehdotusten pohjalta tai omahoitaja voi luoda
ne kokonaan itse. Asetetut tavoitteet
nousevat esiin aina kyseiselle asiakkaalle tehtävän päivittäiskirjauksen
yhteydessä nitoen näin ollen tavoitekirjaamisen osaksi muita päivittäisi
rutiineja.
Tavoitteet näkyvät asiakassivulla
selkeinä värikkäinä symboleina sekä
kirjausvalikossa ylimpänä niin tietokoneella kuin mobiilillakin.
Asiakaspalvelu: 020 7424 090 | tuki@domacare.fi | www.domacare.fi

DomaCare® on Invian Oy:n tuote.

DomaCare on ainoa toiminnanohjausjärjestelmä Suomessa, jossa
RAI-toimintakykyarviot ovat integroitu osaksi järjestelmää. Tämän
ansiosta vastaat helposti kyselyihin
niin tietokoneella kuin puhelimella.

