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Lääkehuollon kehittämisen tarpeet

4.10.2010

Terveyskeskuksiin lähetetään erikoissairaanhoidosta yhä
sairaampia potilaita saamaan jatkohoitoa
Yhä iäkkäämpiä ja sairaampia potilaita pyritään 
hoitamaan kotona
Farmasian erityisosaamisen tarve 
perusterveydenhuollossa on kasvanut 
Farmasian ammattilaisten tulisi olla  kiinteämpi osa eri 
terveydenhuoltoyksiköiden hoitoprosesseja
Ammattiryhmien parempi hyödyntäminen

Oikea ammattilainen  - oikeassa paikassa - oikeaan aikaan - potilaan 
parhaaksi

Presenter
Presentation Notes
Muutamassa vuodessa muuttunut
Potilasaines, joka nyt tulee erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on paljon sairaampaa kuin muutama vuosi sitten
Terveyskeskuksen sairaalassa toteutetaan yhä vaativampaa lääkehuoltoa

Kotiin tarjottavat palvelut tulee olla yhä monipuolisempia, jotta potilaat pystyvät olemaan kotona mahdollisimman pitkään

Potilas keskiössä
Resursseja ei hukata vaan käytetään niitä resursseja joita perusterveydenhuollossa on tavalla, joka tuo lisäarvoa potilaalle ja terveydenhuollolle
Säästää myös pitkällä aikavälillä kustannuksissa (esim. Lääkitys kunnossa, ei kaadu ja joudu sairaalan osastolle lonkka murtuneena)
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Moniammatillisuuuden hyödyt
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Lääkehoidon 
arviointi ja 

kokonaisarviointi

Vastaanotto

Potilaan hoito-
suunnitelmat

Osastofarmasia

Koulutus ja 
lääkeinformaatio

Lääkehoito- 
suunnitelmat

Ikäihmisten 
kotona 

selviytymisen 
tukeminen

Lääkelistat

Presenter
Presentation Notes
Kaiken keskiössä potilasturvallisuus eli POTILAS
Sinisellä: toteutuu
Oranssilla: toteutuu osittain
Keltaisella: ei toteudu vielä

Koulutus ja lääkeinformaatio: farmasian ammattilaisen tulisi olla mukana koulutustiimissä kouluttamassa terveydenhuollon eri toimijoita lääkeasioissa
STM:n Turvallinen lääkehoito – osaamisen varmistamisen lupakoulutukset
Ohjeet, tietoiskut, tiedotteet

LHKA: lääkäri, sairaanhoitaja/kotisairaanhoitaja ottaa yhteyttä
Toteutetaan kotikäyntinä tai vastaanottona terveyskeskuksessa
Lääkärille päätöksenteon tuki	
Tulisi hyödyntää enemmän varsinkin perusterveydenhuollossa, jossa koko suuri potilasaines, kansansairaudet ja ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa

Ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen:
Uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia toteuttamaan tätä
Farmasian ammattilaisen hyödyntäminen esim. Kotihoidossa

Vastaanotto: osaltaan LHKA-vastaanotto
Oma tutkimus: farmaseutin vastaanotto potilaan omahoidon tukemisen prosessissa
Lääkeneuvontaa ja oman lääkehoidon ymmärtämiseen tähtäävää
Pureutuu niihin ongelmiin, joita omahoidossa ja pyrkii etsimään niihin ratkaisun yhdessä potilaan kanssa

Lääkelistat: ajantasaisuus toteutuu osastofarmasiassa, avohoidossa paljon haasteita
Farmasian ammattilaisen hyödyntäminen lääkelistojen ylläpidossa/järkeistämisessä

Potilaan hoitosuunnitelmissa mukana oleminen: seuraava kalvo



Potilaan hoitoprosessi - 
milloin yhteyttä farmasian ammattilaiseen?

3.11.2011

Hyvä 
hoitotasapaino
- Tavoitteet saavutettu

-Oireeton
-Oman sairauden hoito 

hyvä Kohtalainen 
tasapaino

- Omahoito melko hyvä 
(RR 140-160, LDL 2,6- 

3,5, HbA1c 7-8%, 
PEF/spirometria ei 

tavoitetasolla)

Huono 
tasapaino
- Omahoidossa 

tehostettavaa ( RR yli 
160/95, LDL yli 3,5, 

HbA1c yli 8%, 
PEF/spirometria 
huonolla tasolla)

Farmasian ammattilaisen kytkeminen potilaan 
hoitoprosessiin

Presenter
Presentation Notes
Kohtalainen tasapaino:
HbA1c alle 8, LDL 2,6-3,5, RR 140-160, PEF/spirometria ei tavoitetasolla
Huono hoitotasapaino:
- HbA1c yli 8&, LDL yli 3,5, RR yli 160/95, PEF/spirometria huonolla tasolla



Moniammatillisuuden kehittäminen 

Kliinisen farmasian osaamisen tuominen 
kotihoitoon

Osaksi kotihoidon tiimiä lääkeasioissa

Iäkkäiden lääkeneuvonta (uusi terveydenhuoltolaki)

Lääkityksen tarkistus 

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Henkilökunnan koulutus

Iäkkäiden ennaltaehkäisevät kotikäynnit
Lääkehoidon arviointi, kokonaisarviointi ja lääkeneuvonta

Iäkkäiden neuvola



Moniammatillisuuden kehittäminen 
farmasian näkökulmasta

3.11.2011

Osaksi potilaan hoitoketjua lääkeasioissa
Hoitosuunnitelmien laadintaan osallistuminen

Hoitosuunnitelmien käytäntöön pano
Hoidon seuranta → omahoidon tukemiseen osallistuminen 
tarvittaessa

Potilaan siirtyminen erikoissairaanhoidosta 
perusterveydenhuoltoon ja kotiin

Liitoskohdat kriittisiä potilasturvallisuuden näkökulmasta

Kunnan farmasisti
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