
Tarpeen kuvaus: Liite 1
Ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla sekä toteutuneiden harjoitteiden mittaaminen

Tarpeen
kuvaus

Toimintaympäristö
(Lyhyt kuvaus
toimintaympäristöstä
ja toimijoista)

Lihasvoiman ylläpitäminen on keskeinen tekijä ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn säilyttämisessä ja kaatumisen ehkäisyssä. Kotihoidon
asiakkaissa on runsaasti heitä, joiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistä askareista ja siten omatoimisen elämän jatkumista omassa
kodissa halutaan tukea.

Tampereella Hatanpään sairaalassa toimii kotihoidon tukipalveluna arviointi- ja kuntoutusosasto, missä selvitetään kotihoidon asiakkaalla
havaitun toimintakyvyn heikkenemisen syy sekä aloitetaan hoito ja kuntoutus. Maksimissaan kaksi viikkoa kestävän osastojakson jälkeen
asiakas palaa takaisin omaan kotiinsa, missä kuntoutusohjelmaa jatketaan kotikuntoutuksen henkilökunnan ohjauksessa ja tuella.

Nykyinen
toimintatapa

Kotihoidossa seurataan asiakkaiden toimintakykyä havainnoimalla ja mittarein (esim. RAI-HC). Jos kunnon todetaan heikentyneen, lääkäri
voi lähettää asiakkaan arviointi- ja kuntoutusosastolle, missä on mahdollisuus tehdä laajempia, toimintakyvyn heikkenemisen syitä
selvittäviä tutkimuksia. Tavoitteena on aloittaa tarvittava kuntoutus osastojakson aikana ja jatkaa sitä tarpeen ja mahdollisuuksien
mukaan kotona.

Kotihoidon palveluun kuuluu kotikuntoutus, josta vastaavat fysioterapeutit. Asiakasmäärät ovat suuret, joten henkilökohtaista
kuntoutusta pystytään useimmiten antamaan harjoitteluohjelman ohjauksen verran. Kuntoutuksen toteuttaminen jää pääosin asiakkaan
omatoimisuuden varaan ja siihen kannustaminen kotihoidon ammattilaisten ja läheisten vastuulle.

Ongelman
kuvaus

Nykyisessä
toimintatavassa
olevat ongelmat /
puutteet

Lihasvoimien kehittyminen edellyttää säännöllistä suuria lihasryhmiä kuormittavaa liikuntaa.

Koska henkilökohtainen harjoitteiden ohjaus kotona on mahdollista vain rajallisesti, jää kuntoutusohjelman toteuttaminen usein heikoksi.
Ammattilaisten nimeämiä keskeisiä syitä tähän ovat motivaation puute, harjoitteiden virheellinen (ei tehokas) suorittaminen sekä
puuttuva mahdollisuus saada palautetta harjoittelun vaikuttavuudesta. Ammattilaiselle ei siirry luotettavaa tietoa asiakkaan suorittamien
harjoitteiden ajankohdasta, määrästä, toistoista eikä mahdollisesti käytetyistä vastuksen määristä. Nämä olisivat olennaisia tietoja
kuntouksen ohjaamiseksi tilanteessa, jossa asiakas toteuttaa kuntoutusohjelmaa pääsääntöisesti itsenäisesti.

Ratkaisun kuvaus tai
uusi idea

Etsimme teknologista ratkaisua, joka mahdollistaa ikäihmiselle kotona itsenäisesti toteutettavan lihasharjoittelun sekä toteutuneiden
harjoitteiden mittaamisen. Toteutuneesta lihaskuntoharjoittelusta tulee kertyä ammattilaiselle tietoa kuntoutuksen ohjauksen tueksi.

Katso oheiset esimerkinomaiset käyttäjäprofiilit (Liite 2.)

Ehdotettavalta, kehittämisyhteistyössä toteutettavalta ratkaisulta odotamme:
‒ Soveltuu henkilölle, jonka toimintakyky (tasapaino, hienomotoriikka ja näkö) saattaa olla heikentynyt.
‒ Asiakkaalla on käytössään lihaskuntoharjoitteluun käytettävä laite tai hän suorittaa harjoitteet omalla kehon painolla ja tieto

tehdyistä harjoitteista siirtyy suoraan ammattilaiselle.
‒ Ammattilaiselle siirtyy luotettavaa tietoa asiakkaan suorittamien harjoitteiden ajankohdasta, määrästä, toistoista sekä mahdollisesti

käytetyistä vastuksen määristä
‒ On helppokäyttöinen eikä saa edellyttää asiakkaalta tietoteknisten laitteiden käyttöä ja hallitsemista
‒ Jos kuntouksessa käytetään laitetta, sen tulee olla helposti siirrettävissä asiakkaalta toiselle.


