
 
 

Taustatietolomake lyhytaikaisjaksolle 
Lomakkeen tiedot ovat luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

hoivakodin henkilökunnan tietoon. 

 

 

Hoidettavan henkilötiedot 

 

Nimi______________________________________________ 

 

Osoite_____________________________________________ 

 

Puhelin_________________ Henkilötunnus_________________ 

 

Siviilisääty_________________ Ammatti___________________ 

 

Lähiomainen_________________________________________ 

Edunvalvoja (jos muu kuin lähiomainen) 

 

____________________________________________________ 

 

Hoidosta vastaavan lääkärin yhteystiedot 

_________________________________ 

 

Kotihoito/kotihoidon puhelinnumero 

__________________________________ 

 

Omaishoito/ omaishoitajan puhelinnumero 

__________________________________ 

 

Sairaudet/Diagnoosit 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

Ajantasainen lääkitys (muutokset on ilmoitettava hoivakotiin) 

Lääke / vahvuus Annostus klo klo klo klo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tarvittaessa otettavat lääkkeet 

_______________________________________________________ 

 

 

Dosetin täyttö   ☐ omaishoitaja ☐ kotihoito ☐ joku muu, kuka? 

_____ _________________________________________ 



 
 

Taustatietolomake lyhytaikaisjaksolle 
Lomakkeen tiedot ovat luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

hoivakodin henkilökunnan tietoon. 

 

 

 

Keneltä voi tarkistaa lääkitykseen liittyvät asiat? 

 

____________________________________________________ 

 

Lääkkeiden otto  ☐ itsenäisesti ☐ omaishoitaja huolehtii/tarvitsee toisen 

apua 

 

Erityistä huomioitavaa lääkkeiden otossa (esim. lääkkeet 

kokonaisena, puolitettuina, murskattuna) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Aistit 

 

Näkö   ☐ normaali    ☐ heikko     ☐ sokea  ☐ silmälasit 

Kuulo  ☐ normaali    ☐ heikko     ☐ kuuro  ☐ kuulolaite 

Puhe   ☐ normaali    ☐ epäselvä  ☐ afasia  ☐ ei ymmärrä puhetta 

 

Toimintakyky 

 

Liikkuminen  ☐ itsenäisesti  ☐ talutettuna ☐ apuväline, mikä? 

____________________________________________ 

Tasapaino  ☐ hyvä  ☐ huimaa  ☐ kaatuilee 

_________________________________________________ 

 

Pukeutuminen  ☐ pukeutuu itse  ☐  tarvitsee apua, ohjausta  

Millaista?______________________________________ 

 

Peseytyminen ☐ peseytyy itse ☐ tarvitsee apua, millaista? 

____________________________________________ 

 

WC-toiminnot  ☐ suoriutuu itse  ☐ tarvitsee apua, millaista? 

____________________________________________ 

Vatsan toiminnassa huomioitavaa ____________________ 

____________________________________________ 

 

Suunhoito  ☐ hoitaa itse  ☐ tarvitsee apua, millaista? 

____________________________________________ 

 

Hampaat    ☐ omat  ☐ osaproteesi  ☐ kokoproteesi 

 

Nukkuminen  ☐ nukkuu hyvin  ☐ nukkuu levottomasti   

           ☐ unilääkitys 

Huomioitavaa nukkumisessa_______________________ 

____________________________________________  

 

Ravitsemus 

 

Ruoka-aineallergiat_______________________________ 

_____________________________________________ 



 
 

Taustatietolomake lyhytaikaisjaksolle 
Lomakkeen tiedot ovat luottamuksellisia ja ne tulevat vain 

hoivakodin henkilökunnan tietoon. 

 

 

Ruokavalio_____________________________________           

             

  Syöminen  ☐ syö itse  ☐ tarvitsee apua, millaista__________ 

  _____________________________________________ 

 

  Ruoka  ☐ pilkottu  ☐ soseutettu 

  Huomioitavaa ruokailussa (esim. nielemisvaikeudet) 

  _____________________________________________ 

 

  Sosiaalinen toimintakyky 

 

  Sosiaaliset kontaktit  ☐ aktiivinen  ☐ tarvitsee kannustusta osallistuakseen 

     ☐ mielellään ulkopuolisena tarkkailijana 

     ☐ haluaa olla yksin, ei sosiaalisia kontakteja 

  Mielenkiinnon kohteet _________________________________ 

  _________________________________________________ 

 

  Psyykkinen toimintakyky 

 

  Muisti  ☐ hyvä  ☐ jonkin verran ongelmia ☐ muistamaton 

 

  Mieliala ☐ hyvä  ☐ ailahteleva  ☐ alavireinen  ☐ sekava  ☐ aggressiivinen 

 

  Toiveita intervallijaksolle 

  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

 

  Muuta erityistä huomioitavaa 

  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

 

  Yhteyshenkilö intervallijakson aikana 

   

Nimi _____________________________ 

 

Osoite ____________________________ 

 

Puhelin ___________________________ 

 

Saako tarvittaessa ottaa yhteyttä myös yöllä?__________________ 

 

Allekirjoitus ja päivämäärä 

 

__________________________________________________ 
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