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Kokemukset omaishoidosta

Omaishoitajalle tarkoitettu.  Ascot ja Kokemukset omaishoidosta alku (sininen) ja seuranta (punainen) tulokset (n=8). Tulkinta: mitä pienempi arvo, sen parempi. Ascot: tuen ja 
kannustuksen saaminen ja turvallisuudentunne huonommat seurannassa kuin alkutilanteessa . Kokemukset omaishoidosta: perheen ja ystävien tuki ja omaishoidon antama 
tyydytyksen tunne heikentyneet. 
Ryhmätasolla tietoa, jota voidaan käyttää tiedolla johtamiseen:
- Palvelujen vaikuttavuus: mitä tukea ja palveluja perheillä on ja ollaanko niillä saatu tuettua riittävästi omaishoitoperheitä. 
- Palvelujen tarve ja suunnittelu: Mitkä palvelut ovat vaikuttaneet siihen, että tilanne on parantunut tai huonontunut,
- Segmentointi: Eri asiakasryhmien palvelujen tarpeet, kun on kerätty riittävä aineisto, voidaan olettaa, mikä palvelu millekkin asiakasryhmälle, on vaikuttavin
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Omaishoitajalle tarkoitettu. Ascot ja Kokemukset omaishoidosta alku (sininen) ja seuranta (punainen) yksittäisen omaishoitajan tulokset. Tulkinta: mitä 
pienempi arvo, sen parempi. Ascot: kolmessa osa-alueessa tilanne on parantunut, kahdessa osa-alueessa tilanne on huonontunut, mitä on tehty ja mitä 
vielä pitäisi tehdä. Kokemukset omaishoidosta: kaikki osa-alueet parantuneet tai pysyneet samana, tämä ei kerro turvallisuudentunteen 
heikkenemisestä, joka voi oleellisesti vaikuttaa kotona selviytymiseen.
Yksilötasolla tietoa
- Tuen ja palveluiden tarve
- Tavoitteiden määrittely omaishoitajana jaksamisessa
- Seuranta: tavoitteiden toteutuminen, palvelujen vaikuttavuus
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Omaishoitajalle tarkoitettu. Ascot ja Kokemukset omaishoidosta alku (sininen) ja seuranta (punainen) yksittäisen omaishoitajan tulokset. Tulkinta: mitä 
pienempi arvo, sen parempi. Ascot: kahdessa osa-alueessa paranemista, viidessä  osa-alueessa tilanne on ennallaan,riittävä tuki?, mutta kokee, ettei ole 
riittävästi aikaa itselleen. Kokemukset omaishoidosta: kolme osa-aluetta pysyneet samana, kaksi parantunut, omaishoito ei anna tyydytyksen tunnetta 
yhtään, vaikka tilanne on osin parantunut, asenne ja motivaatio on hukassa, kauanko jaksaa??


