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Doctagon  

Doctagon on suomalainen yksityisomistuksessa oleva terveydenhoitoalan yritys, joka perustettiin 

vuonna 2006. Julkiselle sektorille Doctagon tarjoaa muun muassa vastaavan lääkärin palveluja 

sekä puhelintakapäivystystä vuodeosastoille päivystysaikaan. Vaasan sairaanhoitopiirissä 

puhelintakapäivystys toimii Vaasan kaupunginsairaalassa ja Närpiön terveyskeskussairaalassa. 

Vastaavan lääkärin palveluita tarjotaan jo yli 70 hoitokotiin sekä kotihoidon tarpeisiin ympäri 

Suomea.  

Kun palvelu aloitetaan, jokainen hoitokoti saa oman vastaavan lääkärin, joka suorittaa 

perusteellisen kartoituksen tutkimalla potilaan sekä tarkistamalla potilaan lääkelistan. Potilaan 

hoitosuunnitelmaa päivitetään jos lääkäri katsoo sen aiheelliseksi. Myös potilaan omaiset voivat 

osallistua kartoitukseen sekä lääkärin lähikierroksille. Potilaiden tilaa seurataan kerran viikossa 

puhelinkierroksen kautta yhdessä hoitokodin hoitajien kanssa, ja lääkäri käy henkilökohtaisesti 

tapaamassa kaikkia potilaita kerran kolmessa kuukaudessa nk. lähikierroksella. Doctagon tarjoaa 

hoitokodeille takapäivystystä vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Hoitajat voivat 

ottaa yhteyttä takapäivystykseen kiireellisissä tapauksissa tai jos heillä on kysyttävää potilaan 

hoidosta.  

Hoitokodeissa on myös laitteita pikadiagnosointia varten. Päivystysaikana laitteita voidaan 

käyttää esimerkiksi verikokeiden ja sydänfilmin ottamiseen sekä saturaation mittaukseen, ilman 

että potilasta täytyy siirtää. Paremmat tutkimusmenetelmät sekä mahdollisuus ottaa yhteyttä 

lääkäriin vuorokauden ympäri mahdollistavat sen, että hoito voidaan aloittaa nopeasti ilman 

potilaan siirtämistä. Jokaisessa hoitokodissa on myös lista hoitokodeissa tarvittavista lääkkeistä, 

joiden avulla voidaan helpottaa lääkehoidon aloittamista päivystysaikana. Kyseisten lääkkeiden 

avulla voidaan myös aloittaa vahva kipulääkitys esimerkiksi morfiinilla päivystysaikana potilaalle, 

joka elää viimeisiä hetkiään. Tavoitteena on, että potilaat saavat hyvää ja turvallista hoitoa, 

riippumatta siitä missä hoitoyksikössä he ovat.  

Päivystävinä lääkäreinä toimivat Doctagonin omat lääkärit, joilta löytyy vankkaa kliinistä 

osaamista ja kokemusta etähoidosta. Takapäivystystiimissä sekä vastaavana lääkärinä 

työskentelevät yleislääkäri sekä geriatrian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkärit. 

Kaikilla lääkäreillä on potilaan sairauskertomukset käytössään, ja he voivat turvallisesti 

noudattaa potilaan oman vastaavan lääkärin laatimaa hoitosuunnitelmaa. Tämä yhdistelmä, 

jossa päivystävällä lääkärillä on kaikki tekstit käytössään päivystysaikana ja jossa vastaava 

lääkäri on laatinut selvän hoitosuunnitelman, toimii potilaan hoidon turvana.  

Palliatiivisen potilaan hoidossa päivitetystä hoitosuunnitelmasta on paljon apua kun lääkäri 

tekee päätöksiä potilaan elämän loppuvaiheessa. Kun kollegat tuntevat toisensa hyvin ja 

luottavat toistensa hoitosuunnitelmiin, lääkäri voi noudattaa hoitosuunnitelmaa myös 

päivystysaikana. Jos vastaava lääkäri on yhdessä omaisten kanssa päättänyt, ettei potilasta enää 

siirretä sairaalaan ja että hän saa kuolla kotona, toivomus täytetään myös päivystysaikana.  

Useat kunnat Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ovat solmineet sopimuksen vastaavan lääkärin 

palveluista Doctagonin kanssa mm. hoitokodeissa, palvelutaloissa ja kotihoidossa. 


