
Lääkinnällinen kuntoutusluokittelukysely

 

Taustatiedot 

 

1. Vastaajan nimi 
5

6

50 merkkiä jäljellä

 

2. Ammattinimike 
5

6

50 merkkiä jäljellä

 

3. Organisaation nimi 

55
66

100 merkkiä jäljellä

 

Osio I, Kirjaamiskäytännöt organisaatiossanne 

 

4. Lääkinnälliselle kuntoutuspotilaalle kirjataan rutiinisti: 

gfedcb Kuntoutusta kuvaavat Z-alkuiset diagnoosit päädiagnoosiksi

gfedcb Kuntoutusta kuvaavat Z-alkuiset diagnoosit sivudiagnoosiksi

gfedcb Kuntoutusta kuvaavia Z-alkuisia diagnooseja ei kirjata 

gfedcb Hoitomuoto (avo- tai laitoshoito)

gfedcb Toimenpiteet

gfedcb Toimintakyky

gfedcb Jotain muuta, mitä?

 

j398bff
Konekirjoitusteksti
Karttunen A, Kokko P, Jaakonsaari M, Kahur K. Lääkinnällisen kuntoutuksen luokittelun nykytila.Helsinki: Kela, Työpapereita 105, 2016.

j398bff
Konekirjoitusteksti
Liite 2. Organisaatioille lähetetty lääkinnällisen kuntoutuspotilaan luokittelukysely.

j398bff
Konekirjoitusteksti



 

5. Kirjaamisessa käytetään: 

gfedcb THL - Tautilluokitusta ICD10

gfedcb THL - Toimenpideluokitusta

gfedcb ICF-luokitusta

gfedcb Omia koodeja

gfedcb Narratiivista kirjaamista

gfedcb Jotain muuta, mitä?

 

6. Lääkinnällisen kuntoutuspotilaan tiedot kirjataan: 

gfedcb Potilastietojärjestelmään nimeltään

gfedcb Muualle, minne?



Lääkinnällinen kuntoutusluokittelukysely

 

7. Milloin lääkinnällisen kuntoutuspotilaan hoitojakso organisaatiossanne alkaa ja loppuu? 

gfedcb alkaa akuuttihoidon alkaessa ja loppuu kuntoutushoitojakson loppuessa

gfedcb alkaa akuuttihoidon jälkeen ja loppuu kuntoutushoitojakson loppuessa

gfedcb
muulloin, 
milloin?

 

8. Mikäli valitsitte ensimmäisen vaihtoehdon kysymykseen 7, miten erotatte, että kyseessä on 
lääkinnällinen kuntoutuspotilas? 

55

66

1000 merkkiä jäljellä

 

9. Pystytäänkö tietojärjestelmiä hyödyntämään organisaatiossanne lääkinnällisen kuntoutuksen 
raportoinnissa? 

Kyllä Ei 

Potilaskohtaisesti  gfedcb gfedcb

Organisaatiokohtaisesti  gfedcb gfedcb

 

10. Mitä tietoja lääkinnällisestä kuntoutuksesta raportoidaan potilaskohtaisesti? 

55

66

2000 merkkiä jäljellä

 

11. Mitä tietoja lääkinnällisestä kuntoutuksesta raportoidaan organisaatiokohtaisesti? 

55

66

2000 merkkiä jäljellä





Lääkinnällinen kuntoutusluokittelukysely

 

Osio II, Toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttö organisaatiossanne 

 

12. Ovatko käytössänne olevat toimintakyvyn arviointimenetelmät sopivia tarpeisiinne? 

gfedcb Kyllä

gfedcb Ei

 

13. Mikäli vastasitte 'ei' kysymykseen 13, mitkä toimintakyvyn arviointimenetelmät 
eivät ole sopivia ja miksi? 

55

66

2000 merkkiä jäljellä

 

14. Oletteko suunnitelleet ottavanne käyttöön jatkossa muunlaisia toimintakyvyn 
arviointimenetelmiä? 

gfedcb Kyllä, mitä?

gfedcb Ei

 

15. Pystyttekö hyödyntämään toimintakykytietoa erillisenä tietona? 

gfedcb
Kyllä, esim. sähköisesti erillisellä sovelluksella tai muulla tavalla? 

gfedcb Ei
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Osio III, Jatkokehitysaiheita 

 

16. Miten kehittäisitte kirjaamiskäytäntöjä, jotta lääkinnällisen kuntoutuksen 
raportointi olisi riittävää kuntoutujakohtaisesti? 

55

66

 

17. Miten kehittäisitte kirjaamiskäytäntöjä, jotta lääkinnällisen kuntoutuksen 
raportointi olisi riittävää organisaatiokohtaisesti? 

55

66

 

18. Miten kehittäisitte kirjaamiskäytäntöjä, jotta lääkinnällisen kuntoutuksen 
raportointi olisi riittävää valtakunnallisesti? 

55

66

 

19. Miten hyödynnätte lääkinnällisestä kuntoutuspotilaasta saatua luokitustietoa? 



55

66

 

20. Vapaata kommentointia liittyen lääkinnällisen kuntoutuspotilaan luokitteluun 

55

66




