
Käytännössä toimiva  
moniammatillinen tiimi
omahoitoa tukemassa

Tarpeet: 
• Potilasturvallisuuden 

takaaminen
• Omahoidon tukeminen
• Järkevä ja oikea lääkkeiden 

käyttö 

Tavoitteet:
• Optimaalinen lääkehoito
• Moniammatillinen koulutus ja 

yhteistyö mm. oppilaitosten 
kanssa

• Kliinisen farmasian lisääminen
mm. 
osastofarmasian kehittäminen          
ja lääkehoidon arviointi

• Informaation jakaminen ja
vuorovaikutteisuus

FSTKY

AVOAPTEEKIT

SOSIAALITOIMI

• Perusterveydenhuolto
• Erikoissairaanhoito
• Lääkehuolto

• 7 Forssan seudulla 
toimivaa apteekkia

• Kotihoito
• Kotisairaanhoito

Potkua itsenäiseen toimintakykyyn

Tulokset ja arviointi:
• Osana POTKU –hanketta
• Osaamisen lisääminen –

”tsekkilistat” lääkehoitoon
• Sosiaalinen media, Jobberi
• Teknologian hyödyntäminen

• Yksi, koko alueen kattava 
potilastieto-järjestelmä: 
terveyden-huolto, 
sosiaalitoimi ja yksityiset 
toimijat

• Lääkkeiden koneellinen 
annosjakelu

jatkojakelu
Lääkemuistutin
Lääkeautomaatti

Tiimi:
Honkala Arto, Fstky
Moberg Pilvi, Fstky
Nummi Marjo-Riitta, Fstky
Leino Kati, Forssan Keskusapteekki
Jussila Päivi, 
Forssan Kaupungin vanhuspalvelut



Omahoidon tukeminen

• Toimintakykyinen ja 
itsenäinen elämä

• Tiedät mitä itse teet
mitä tukea saat
milloin ja miten 
yhdessä arvioidaan

• Itsenäinen toimintakyky
• Oman vastuun lisääminen
• Yksilöllisten tukimuotojen 

vastaaminen asiakkaan omia 
voimavaroja ja tarpeita

• Oma- ja omaishoidon tukeminen 
eri keinoin

Mitä toteutetaan:

Tarve Tavoitteet

Tulokset ja arviointi

• Toimiva yhteistyö yli organisaatiorajojen
• Itsenäisesti toimiva  ihminen
• Ennaltaehkäisevien keinojen uudistaminen

*********************************
• Kuntoutuksesta kuntoiluun
• Neuvonnasta tukeen
• Palvelusta omahoitoon

• Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, potilas- ja omaisjärjestöt
• Kunnan palveluiden, apteekkien ja kuntayhtymän yhteistyön 

laajentaminen
• Yksilöllisten tukimuotojen kehittäminen

• Ajan tasalla oleva terveys- ja hoitosuunnitelma
• Hoidon ennakointi, suunnittelu ja vaikuttavuuden arviointi

-> monipuolinen ohjaus ja neuvonta
• Fyysisen toiminnan lisääminen
• Sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

• Teknologian hyödyntäminen, mm. lääkkeiden koneellinen 
annosjakelu ja muut apuvälineet annosjakelussa

• Lääkehoidon kokonaisarvioinnin hyödyntäminen omahoidon 
tukemisessa

• Sähköisen asioinnin hyödyntäminen
• Kotihoito hyödyntää farmasistin osaamista yhteistyöllä

Tiimi:
Honkala Arto, Fstky
Moberg Pilvi, Fstky
Nummi Marjo-Riitta, Fstky
Leino Kati, Forssan    
Keskusapteekki
Jussila Päivi, 
Forssan Kaupungin 
vanhuspalvelut



Moniammatillisuus tutuksi jo peruskoulutuksessa –
avain iäkkäiden lääkehoidon järkeistämiseen?

• Iäkkäät potilaat ovat usein monisairaita ja tarvitsevat 
usean eri terveydenhuollon ammattilaisryhmän 
apua/palveluja.

• Tarvitaan saumatonta ja toisiaan täydentävää 
yhteistyötä iäkkäiden potilaiden lääkehoidon 
järkeistämiseksi

• Tarjotaanko Suomessa moniammatillisia
opintojaksoja lääkehoitoon liittyvissä opinnoissa?

• Kuinka eri terveydenhuollon ammattilaisryhmät 
voisivat täydentää toisiaan ja toistensa osaamista?

• toisten osaamisalueiden tunteminen ja 
hyödyntäminen potilaan parhaaksi

• Olisiko yhteisistä koulutusjaksoista –
moniammatillisesta koulutuksesta hyötyä?

Tilanne Suomessa

Tarpeet Tavoitteet

Helena Kastarinen, Fimea
Kirsti Laitinen, ISY, farmasian laitos

Toteuttajat

• Peruskoulutuksessa ei ole toistaiseksi 
juuri järjestetty moniammatillisuutta
tukevaa yhteistä lääkehoidonkoulutusta 
Suomessa lukuunottamatta Itä-Suomen 
yliopistoa

• Asenteet ovat usein este 
moniammatilliselle työskentelylle, mutta 
pohja hyvälle yhteistyölle voitaisiin 
rakentaa jo peruskoulutusvaiheessa

Tulokset ja arviointi

Itä-Suomen, Oulun, Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistojen 
lääketieteen ja farmasian yksiköihin tehtiin kysely 2-3/2013.
Itä-Suomen yliopisto:
• Kliinisen farmasian jatkokurssi, jossa proviisoriopiskelijat 

osallistuvat lääkäriopiskelijoiden kanssa samaan seminaariin 
kliinisen farmakologian kurssilla sekä osallistuvat Terve 
Kuopio –kioskissa lääkehoidon arviointiin 
moniammatillisessa tiimissä

• Moniammatillinen johtaminen terveydenhuollossa: uusi 
opintojakso, jossa terveystieteiden tiedekunnan opiskelijat 
pohtivat yhdessä mm. tiimityöskentelyyn ja prosessien 
johtamiseen liittyviä kysymyksiä

• Irti tupakasta –seminaari: vuodesta 2007 lähtien 
moniammatillinen farmasian, hammaslääketieteen, 
lääketieteen opiskelijoille sekä ammattikorkeakoulun 
sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja 
suuhygienistiopiskelijoille

• Terveystieteiden jatko-opiskelijat eri oppiaineista voivat 
osallistua yhteisille opintojaksoille (esim. tutkimusetiikan 
perusteet)

Oulun yliopisto:
• Ei yhteisiä opintojaksoja terveydenhuollon eri alojen 

opiskelijoille
• Sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen 

yhteydessä sairaanhoitajia on osallistunut samalle kurssille 
lääkäriopiskelijoiden kanssa

Tampereen yliopisto:
• Ei yhteisiä  opintojaksoja terveydenhuollon eri alojen 

opiskelijoille
Turun yliopisto:
• Ei yhteisiä opintojaksoja farmakologiassa ja kliinisessä 

farmakologiassa
Helsingin yliopisto:
• Eläinlääkkeiden käytön ja kehityksen erityispiirteitä: 

farmasian ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteistyössä 
järjestämä kurssi

Kansainvälisiä kokemuksia 
ja tutkimustuloksia

• Moniammatillinen (MA) koulutus  lisää yhteistyötä 
muokkaamalla asenteita ja lisäämällä tietoisuutta ja 
kunnioitusta omia ja toisten rooleja  ja osaamista kohtaan 
sekä parantaa yhteistyötä kliinisessä päätöksenteossa (1)

• MA-yhteistyö voi lisätä potilaiden ja työntekijöiden 
tyytyväisyyttä ja potilaiden pääsemistä asianmukaiseen 
hoitopaikkaan ja hoitoon sekä vähentää tarpeettomiin 
lääketieteellisiin tutkimuksiin ja kliinisiin virheisiin liittyviä 
kustannuksia (2)

• Australia ja Uusi-Seelanti:
• Noin ¼ hoitoalan koulutuspaikoista tarjoaa MA-

koulutusta ja näistä puolet on lääkehoidon 
turvallisuuteen liittyvää (3)

• USA:
• MA-koulutusta tarjottiin 55 %:ssa farmasian 

opinahjoista, ja noin 80 %:ssa se oli tavoitteena. 
Yleisimmin siihen osallistuivat farmasian 
opiskelijoiden lisäksi lääketieteen ja hoitotieteen 
opiskelijat (3)

(1) Pinto A ym. Physiother Can 2012;64:145-56
(2) Lapkin S ym. J Interprof Care 2012;26:390-6.
(3) Jones K ym. Am J Pharm Educ 2012;78:80

Tulokset ja arviointi



Farmaseutin vastaanotto 
terveyskeskuksessa

• Astman ja diabeteksen parempi 
omahoito

• Farmaseuttinen osaaminen 
mukaan potilashoitoon

• Lääkäreiden työn helpottaminen

• Astman ja diabeteksen huonon 
omahoidon syiden selvittäminen ja 
ratkaisujen löytäminen

• Moniammatillisen yhteistyön 
parantaminen ja syventäminen

• Potilaiden parempi hoitotasapaino

Farmaseutin vastaanottomalli

Tarpeet Tavoitteet

• Kirsi Kvarnström, 
kirsi.kvarnstrom@helsinki.fi

• Kirkkonummen terveyskeskus, 
Kirkkonummen kunta

• Helsingin yliopisto

Toteuttajat

• Potilaiden näkökulma miten 
omahoito parantunut

• Lääkäreiden tyytyväisyys ja 
yhteistyönäkökulma

• Farmaseutin näkökulma
• Kliiniset mittarit

Tulokset ja arviointi

• Lääkäri tai sairaanhoitaja ohjaa huonossa 
hoitotasapainossa olevat astma- ja 
diabetespotilaat farmaseutin 
vastaanotolle

• Farmaseutti selvittää potilaan omahoidon 
esteenä olevia lääkehoidon ongelmia

• Farmaseutti ja potilas asettavat yhdessä 
tavoitteet omahoidon parantamiseksi

• Potilas käy farmaseutin  ensimmäisen 
vastaanottokäynnin jälkeen 
seurantavastaanotolla 2 kertaa 
3 kuukauden välein

• Farmaseutin ja potilaan yhdessä 
sopimien tavoitteiden toteutumista 
tarkastellaan farmaseutin 
seurantavastaanotoilla

Tavoitteena 
parempi 

hoitotasapaino ja 
potilaan 

voimaantuminen

Tavoitteena 
parempi 

hoitotasapaino ja 
potilaan 

voimaantuminen

Huonon 
hoitotasapainon 
syiden selvittely

Huonon 
hoitotasapainon 
syiden selvittely

Potilaalle selkeä 
käsitys 

sairauden 
lääkehoidon 

tarkoituksesta

Potilaalle selkeä 
käsitys 

sairauden 
lääkehoidon 

tarkoituksesta

Lääkeneuvonta, 
lääkkeen 

ottamiseen 
tarvittavan 

laitteen oikean 
käytön tarkistus 
ja laiteopastus

Lääkeneuvonta, 
lääkkeen 

ottamiseen 
tarvittavan 

laitteen oikean 
käytön tarkistus 
ja laiteopastus

Farmaseutin ja 
potilaan 
yhdessä 

asettamat 
tavoitteet 

omahoidon 
parantamiseksi

Farmaseutin ja 
potilaan 
yhdessä 

asettamat 
tavoitteet 

omahoidon 
parantamiseksi

Moniammatillinen
toimintatapa

Moniammatillinen
toimintatapa

Eri 
ammattiryhmien 

parempi 
hyödyntäminen

Eri 
ammattiryhmien 

parempi 
hyödyntäminen

Farmaseuttisen 
asiantuntijuuden 

liittäminen 
tiiviimmin 

terveyskeskuksen 
palveluihin

Farmaseuttisen 
asiantuntijuuden 

liittäminen 
tiiviimmin 

terveyskeskuksen 
palveluihin

Potilaan parempi 
hoitotasapaino

Potilaan parempi 
hoitotasapaino



• Toimintatavan taustalla innovaatiojohtamisen, verkostojohtamisen 
ja oppivien organisaatioiden teoriat

• Liikkeelle ei lähdetä ratkaisujen keksimisestä, vaan ensin tehdään 
pohjatyötä luottamuksen ja yhteisen tahtotilan rakentamiseksi

• Hyödynnetään dialogisia työtapoja, joilla tähdätään perinteistä 
tiedonvaihtoa tai keskustelua syvempään tiedon yhteisluomiseen

• Edetään vaiheittain yhdessä: tutustuminen, tarpeen kartoitus, 
yhteisen tavoitteen ja toimintatapojen sopiminen, iteratiivinen 
yhteistyö sovituin tavoittein ja toimintatavoin, yhteisesti suunniteltu 
ja toteutettu arviointi

• Tavoitellaan verkoston liike-energiaa kasvattavaa kierrettä: 
luottamus lisää sitoutumista ja tiedonvaihdon avoimuutta, 
sitoutuminen ja tiedonvaihdon avoimuus tuottavat onnistumisia 
innovaatioissa, ja onnistuneet innovaatiot lisäävät puolestaan 
luottamusta ja sitoutumisesta entisestään

• Verkoston onnistumiset houkuttelevat yhä uusia toimijoita mukaan 
verkostoon, lisäten näin verkoston vaikuttavuutta

• Nykyiset verkoston kehittäjätiimit koottiin vuonna 2012 
tehdyn terveydenhuollon eri toimijoihin suunnatun 
haastattelukierroksen pohjalta

• Uusia kehittämistiimejä haastatellaan ja otetaan mukaan 
jatkuvasti

• Tiimien (sekä heidän taustallaan olevien toimintayksiköiden 
ja kuntien) oma kehittämismotivaatio toiminnan lähtökohtana

• Laaja yhteistyöverkosto kehittyy jatkuvasti työn edetessä

Kehittämisverkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön 
järkeistämiseksi

• Tieto ja kansalliset ohjeistukset lääkkeiden järkevästä 
käytöstä eivät juurru toiminnaksi itsestään

• Muutos ei toteudu käytännössä ilman kuntien, 
toimintayksiköiden ja asiantuntijoiden omaa tahtotilaa ja 
sitoutumista kehittämiseen ja juurruttamiseen

• Innovaatio- ja verkostotutkimusten perusteella 
verkostomainen luottamukseen ja yhteisen tahtotilan 
löytämiseen perustuva kehittämistyö mahdollistaa aidon 
toimintatapojen muutoksen ”bottom up” -periaatteella

• Edistää asiantuntijoiden keskinäistä luottamusta ja 
verkostomaista kehittämisotetta terveydenhuollon 
kentällä

• Kehittää moniammatillisia lääkkeiden järkevää 
käyttöä edistäviä parhaita toimintamalleja Suomessa

• Tukea parhaiden toimintamallien soveltamista ja 
juurtumista paikallisiin toimintaympäristöihin

• Laatia verkoston avulla kansalliset ohjeet 
moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon 
järkeistämisestä

Miksi lääkkeiden käytön 
järkeistämiseen tarvitaan 

kehittämisverkosto?

Tavoitteet

• Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, Fimea
• Anne Kumpusalo-Vauhkonen, suunnittelija, Fimea
• Timo Järvensivu, verkostoasiantuntija, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu

Toteuttajat

• Tukiryhmä arvioi verkoston toimivuutta ja tuloksia jatkuvasti

• Laaja yhteistyöverkosto arvioi verkoston toimivuutta ja 
tuloksia vuosittain

• Suunnitteilla tutkimushanke verkostoituneen toimintamallin 
sekä verkostotyön tulosten vaikuttavuudesta

• Vaikuttavuus potilastasolla tiimien tulosten kautta viiveellä

Tulokset ja arviointi

Verkoston rakenne Verkoston toimintatapa





Lääkehoidon 
arviointitarpeen kartoitus‐

ja seurantatyökalut

• RAI on potilastietojärjestelmään integroitu hoidon arviointi‐ ja
seurantajärjestelmä, johon hoitajat kirjaavat arviointinsa.

• Arvioinneista voi nousta riskitekijöitä, esim. äkillinen sekavuus,
lääkkeiden lukumäärä, masennus, kipu, ummetus, huimaus,
kaatuilu. Hoitajat voivat ohjata riskipotilaat lääkehoidon arviointiin.

• RAI on potilastietojärjestelmään integroitu hoidon arviointi‐ ja
seurantajärjestelmä, johon hoitajat kirjaavat arviointinsa.

• Arvioinneista voi nousta riskitekijöitä, esim. äkillinen sekavuus,
lääkkeiden lukumäärä, masennus, kipu, ummetus, huimaus,
kaatuilu. Hoitajat voivat ohjata riskipotilaat lääkehoidon arviointiin.

RAI, 

Lahti

•Muistilista/työkalu, jonka avulla tarkastetaan potilaan lääkelista.

• Huomioi mm. yhteisvaikutukset, munuaisten toiminnan, iän, annosteluajankohdat, 
laboratorioarvot, antikolinergisen kuorman, sedatiivisen kuorman,  lääkkeiden oikea käytön 
(murskaaminen), hoidon kesto.

•Muistilista/työkalu, jonka avulla tarkastetaan potilaan lääkelista.

• Huomioi mm. yhteisvaikutukset, munuaisten toiminnan, iän, annosteluajankohdat, 
laboratorioarvot, antikolinergisen kuorman, sedatiivisen kuorman,  lääkkeiden oikea käytön 
(murskaaminen), hoidon kesto.

Forssan lista

• Lääkehoidon arviointia helpottava potilastietojärjestelmä, johon on mm. integroitu SALKO‐
tietokanta.

• Soveltuu sekä suppeaan riskikartoitukseen että laajempiin arviointeihin.

• Arviointitarpeen kartoituksessa potilaan lääkelistasta etsitään farmakologisia riskitekijöitä, jotka 
ovat perusteena laajemmalle lääkehoidon arvioinnille.

• Lääkehoidon arviointia helpottava potilastietojärjestelmä, johon on mm. integroitu SALKO‐
tietokanta.

• Soveltuu sekä suppeaan riskikartoitukseen että laajempiin arviointeihin.

• Arviointitarpeen kartoituksessa potilaan lääkelistasta etsitään farmakologisia riskitekijöitä, jotka 
ovat perusteena laajemmalle lääkehoidon arvioinnille.

Panto‐ohjelmisto, 

Pro dosis Oy

•Potilaan lääkehoidon kartoituslomake

• Lomaketta käytetään työkaluna, jonka avulla selvitetään potilaan lääkitys, lääkehoidon 
toteutuminen ja lääkehoitoon liittyvät ongelmat

• Lomakkeelle kirjataan myös hyvinvointikioskilla tehdyt toimenpiteet ja jatkotoimet, esimerkiksi 
viesti omalääkärille tai suositus lääkehoidon arviointiin

• Potilaan lääkehoidon kartoituslomake

• Lomaketta käytetään työkaluna, jonka avulla selvitetään potilaan lääkitys, lääkehoidon 
toteutuminen ja lääkehoitoon liittyvät ongelmat

• Lomakkeelle kirjataan myös hyvinvointikioskilla tehdyt toimenpiteet ja jatkotoimet, esimerkiksi 
viesti omalääkärille tai suositus lääkehoidon arviointiin

Terve Kuopio ‐kioski

•Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa, sosiaalifarmasian osastolla kehitetty 
perusterveydenhuollon iäkkäiden lääkehoidon riskejä arvioiva työkalu. 

• Sen avulla selkiytetään tilanteita, joissa iäkkäitä on syytä ohjata jatkotoimenpiteisiin 
mahdollisten lääkehoidon ongelmien ratkaisemiseksi. Työkalu on tarkoitettu 
perusterveydenhuollon henkilökunnan, kuten lähi‐ ja perushoitajien käytettäväksi 
käyttökoulutuksen jälkeen.

• Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa, sosiaalifarmasian osastolla kehitetty 
perusterveydenhuollon iäkkäiden lääkehoidon riskejä arvioiva työkalu. 

• Sen avulla selkiytetään tilanteita, joissa iäkkäitä on syytä ohjata jatkotoimenpiteisiin 
mahdollisten lääkehoidon ongelmien ratkaisemiseksi. Työkalu on tarkoitettu 
perusterveydenhuollon henkilökunnan, kuten lähi‐ ja perushoitajien käytettäväksi 
käyttökoulutuksen jälkeen.

Potilaan lääkityksen 
arviointilomake, 

Helsingin yliopisto

Työryhmä:
Leena Riukka,  proviisori LHKA, Lahden kaupunki
Paula Timonen, proviisori LHKA, Pro dosis Oy

Rajalliset resurssit voidaan 
hyödyntää tehokkaasti 
kohdentamalla lääkehoidon 
arvioinnit (mm. LHKA) 
todellisille riskipotilaille . 

Riskipotilaiden löytymistä ja 
lääkehoidon seurantaa 
helpottamaan on kehitetty 
työkaluja, jotka myös tukevat 
moniammatillista prosessia. 





TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON EDISTÄMINEN 
IKÄÄNTYVIEN KOTIHOIDOSSA 

MONIAMMATILLISELLA YHTEISTYÖLLÄ

• Ikääntyvien ihmisten terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
• Vanhusten lääkitysturvallisuuden edistäminen 
• Kotihoitohenkilöstön lääkehoito-osaamisen vahvistaminen 
• Moniammatillisen yhteistyön lisääminen kunnallisen 

terveydenhoidon ja apteekin välillä

1. päivitetään kotihoidon asiakkaiden lääkekortit säännöllisesti;
2. tunnistetaan lääkehoidon ongelmille riskialttiit kotihoitopotilaat ja 
ohjataan heidät jatkotoimenpiteisiin tähän tarkoitukseen kehitetyn 
työkalun avulla; 
3. integroidaan lääkehoidon kokonaisarviointi osaksi 
vanhuspalveluiden rakennetta;
3. luodaan kriteerit arviointia tarvitsevien henkilöiden valitsemiseksi;
4. selvitetään, miten uudelleen organisoitu toimintamalli vaikuttaa 
kotihoidon asiakkaiden elämänlaatuun, lääkehoidon turvallisuuteen 
sekä laitoshoidon ja palveluiden tarpeeseen;
5. seurataan, voidaanko moniammatillisen toimintamallin avulla 
tukea kunnallisten vanhuspalveluiden resurssien ja kustannusten 
hallintaa.

Tarpeet

Tavoitteet

• Lohjan kaupunki/perusturva
• Lohjan 1. apteekki
• Tutkimusyhteistyö: Helsingin 

yliopisto, Farmasian tiedekunta, 
Sosiaalifarmasian osasto

Toteuttajat
• Laaja tutkimusprojekti
• Yksi tohtorinväitöskirja, useita muita 

opinnäytetöitä valmistunut alustavissa 
tutkimuksissa

• Projektityökalu  pilotoitu käytettäväksi
• Projektirahoitus puuttuu!

Tulokset ja arviointi



OSASTOFARMASIA 
OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖYHTEISÖÄ

ARVIOINTIPROSESSI:
TODETAAN LÄÄKEHOIDON 

ARVIOINTITARVE 
(Lääkäri, Sairaanhoitaja, Farmaseutti)

KOOTAAN ARVIOINNIN 
TAUSTATIEDOT + LÄÄKELISTA 

(Farmaseutti)

LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI 
(Farmaseutti)

LÄÄKEHOIDON ARVIOINNIN 
PURKUPALAVERI 

(Lääkäri, Sairaanhoitaja, Farmaseutti)

LÄÄKÄRIN JOHTOPÄÄTÖKSET 
JA TOIMENPITEET 

(Lääkäri)

LOPULLINEN 
ARVIOINTIRAPORTTI

LÄÄKEHOITOON 
OSALLISTUVIEN HENKILÖIDEN 

HAASTATTELU 
(Lääkäri, Sairaanhoitaja, Farmaseutti)

KIRJATAAN LÄÄKEHOIDON 
ARVIOINTITARVE EFFICAAN

(Lääkäri)

TOIMENPITEET KIRJATAAN 
EFFICAAN

(Lääkäri)

INFORMOIDAAN POTILASTA 
LÄÄKITYSMUUTOKSISTA

Lääkäri, Sairaanhoitaja, Farmaseutti)

TARVITTAVA TIETO 
AVOAPTEEKKIIN JA 

KOTISAIRAANHOITOON
(Sairaanhoitaja, Farmaseutti)

ARVIOINTILOMAKE

• Jaana Varanka, PPSHP/Kontinkankaan lääkekeskus
• Mari Väinämö, OKS/Haukiputaan vuodeosastohoito
• Minea Kemilä, Oulun kaupunki/Haukiputaan TA
• Taina Junttila, OKS/Haukiputaan vuodeosastohoito
• Outi  Ryymin; PPSHP/Oys apteekki

Moniammatillisen lääkehoidon arviointiprosessin 
kehittäminen on lähtenyt tarpeesta luoda Haukiputaan 

yksikköön iäkkäiden turvalliseen lääkehoitoon  yhtenäiset 
lääkehoidon arviointikäytänteet.

Tavoitteena on osata tunnistaa tilanteet, milloin 
lääkehoidon arviointia tarvitaan, kehittää lääkehoidon 

vaikuttavuuden arvioinnin kirjaamiskäytäntöjä ja
varmistua optimaalisen lääkityksen jatkuvuudesta.

Toteuttajat:



Potilaan parhaaksi
-lääkityksen arviointia moniammatillisesti

• Moniammatillisen yhteistyön ja 
osaamisen hyödyntäminen potilaan 
parhaaksi

• Iäkkäiden, monilääkittyjen potilaiden 
määrän kasvu ja toimintakyvyn 
heikkeneminen

• Terveydenhuollon kustannusten 
jatkuva kasvu

• Moniammatillisen yhteistyön ja 
osaamisen lisääminen

• Iäkkään potilaan hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden lisääminen

• Kriteereiden luominen huimausta 
aiheuttavien lääkitysten tunnistamiseksi 
> kriteereiden ja osaamisen 
laajentaminen myös kotihoitoon ja 
palveluasumiseen

• Potilaan ja terveydenhuollon 
kustannusten vähentäminen

Tarpeet Tavoitteet

• Potilas/omainen
• Ylilääkäri Arja Mustamo
• Geriatri Kimmo Määttä
• Sairaanhoitaja Outi Nousiainen
• Osastonhoitaja Sirkka Peltola
• Farmaseutti Maija Pirttijärvi, 

os.farm.erityispätevyys,                
LHKA  -opiskelija

Toteuttajat
• Moniammatillinen tiimi perustettiin 

maaliskuussa 2013, joten tuloksia 
saadaan, ja niitä voidaan arvioida, 
tarkemmin vasta loppuvuodesta 2013

• Tulosten arviointitapoja kehitetään 
yhtä aikaa muun em. toiminnan ohella

Tulokset ja arviointi

Potilas

Kaatunut tai 
huimausoireinen 
potilas kotona tai 

erikoissairaanhoidon/ 
perusterv.huollon
päivystyksessä

Sairaanhoitaja 
ja/tai lääkäri + 

potilas/omainen

Tulosyyn 
perusteella 
ohjataan 

farmaseutille

Farmaseutti

Lääkityksen 
arviointi 

haastattelun, 
potilastietojen ja 

kirjallisuuden 
avulla

Lääkäri

Farmaseutti 
raportoi, lääkäri 

tekee mahdolliset 
muutokset

Potilas + 
farmaseutti/sairaan-

hoitaja/lääkäri

- Informointi, ohjaus 

– Seuranta

TK-
OSASTO



Kansallinen ohjeistus 
Lääkkeiden järkevän käytön parhaat moniammatilliset

käytännöt ja toimintamallit

• Lääkepolitiikka  2020 -asiakirja
• Sosiaali- ja terveysministeriön  ja 

Fimean tulostavoitteet vuosille 
2012 – 2015

• Ratkaisujen kehittäminen erityisesti 
ikäihmisten lääkkeiden käytön 
järkeistämiseksi

• Laatia moniammatillisesti lääkkeiden 
järkevää käyttöä edistävä kansallinen 
ohjeistus

• Levittää ja juurruttaa moniammatillisen
työn parhaita käytäntöjä sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksiköissä 
Suomessa 

• Toimia moniammatillisesti lääkkeiden 
järkevää käyttöä edistävien toimintamallien 
tietopankkina käytännön toimijoille

Mitä toteutettiin:

Tarpeet Tavoitteet

Toteuttajat
• Kumpusalo-Vauhkonen Anne, Fimea
• Mäntylä Antti, Fimea
• Järvensivu Timo, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulokset ja arviointi
• Kansallista ohjeistusta työstetään jatkuvasti 

avoimella työskentelytavalla. Ensimmäinen 
virallinen julkaisuversio ohjeistuksesta arvioidaan 
valmistuvan vuoden 2015 loppupuolella

• Ohjeistus sisältää parhaat käytännöt, jotka 
vastaavat oheisessa taulukossa esitettyihin 
kuuteen kysymykseen

• Ohjeistuksessa tullaan kuvaamaan sekä kansallisia 
että kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja 
toimintamalleja 

• Laaja yhteistyöverkosto arvioi vuosittain 
kansallisen ohjeistuksen edistymistä ja tuloksia 
sekä kehittämisverkoston toimintaa

Tulokset ja arviointi

• Käytännön toimijoita otettiin mukaan 
moniammatilliseen kehittämisverkostoon, 
koska haasteiden ratkaisemiseksi on ollut 
tärkeää tunnistaa käytännön työssä lääkkeiden 
järkevää käyttöä ja moniammatillista
yhteistyötä estävät ja edistävät tekijät

• Kansallisen ohjeistuksen pohjana oleva 
käytännön toimijoiden haastatteluista ja 
työpajatyöskentelyistä kertynyt aineisto on 
koottu kokonaisuuksiksi potilaskeskeisyyttä 
korostaviin kuuteen kysymykseen

• Kansallinen ohjeistus pohjautuu seuraaviin 
kahteen yhteenvetoon:

• Lääkkeiden järkevän käytön ja 
moniammatillisen yhteistyön haasteet 
ja ratkaisuehdotukset (taulukko)

• Kehittämistiimien kehittämistyö 
(vastaukset kysymyksiin 1 – 6 ) ja 
niiden toimintaympäristöjen kuvaukset 
(liitteenä)

Haasteet Ratkaisuehdotukset
1) Missä ja 
miten 
tunnistetaan 
lääkitys-
ongelmainen 
potilas?

Järjestelmälähtöiset:
- alueellisia eroja tunnistaa ja ratkaista potilaiden lääkitysongelmia 
- lääkärin tavallinen vastaanottoaika ei riitä tarkastaa antikolinergista, 
serotonergistä, sedatiivista, verenpainetta alentavaa tai muuten kaatumiselle 
altistavien lääkkeiden kuormaa, lääkkeiden haitta- ja sivu- sekä yhteisvaikutuksia
- resurssien riittävyys (henkilökunnan määrä ja / tai osaaminen)
- kollegiaalisen tuen puute 
- kiire
- lääkäreiden vaihtuvuus
- omalääkäri -järjestelmän puuttuminen
- lääkkeiden epärationaalinen määrääminen
- hoitopäätöksiä tekevillä ja siihen osallistuvilla terveydenhuollon ammattilaisilla ei 
ole tietoa potilaan sitoutumisesta lääkehoitoonsa, tai ei ole keinoja puuttua siihen
Potilaslähtöiset:
- potilaan ikä ja munuaisten vajaatoiminta tai muut sairaudet  huomioimatta 
lääkkeissä ja niiden annostuksissa
- terveydenhuoltopalvelujen sijainti ja saavutettavuus huono
- oirelääkkeiden jatkuva ja / tai pitkäaikainen käyttö
- lääkkeiden epärationaalinen käyttö: ei ole dosettia käytössä tai ei haluta käyttää, 
vaikka ei muisteta ottaa lääkkeitä, lääkkeiden tietoinen ali-/ylikäyttö, lääkkeiden 
väärinkäyttö, jäänyt jatkuvaan käyttöön tarpeettomaksi käyneitä lääkityksiä
- lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- heikko hoitovaste
- sitoutumattomuus lääkehoitoon
- alkoholin käytön lisääntyminen

Järjestelmälähtöiset:
- lääkkeiden käytön pikatsekkauslistat lääkitysongelmaisen potilaan tunnistamista 
helpottamaan
- tieto lääkitysongelmaisesta potilaasta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden 
välillä, kuten  esimerkiksi ESH: n ja PTH: n välillä
- eriasteiset lääkitysten tarkistukset ja arvioinnit
- lääkitysten arviointi vuosittain
- lääkehoidon konsultaatiot
- kliinisen farmasian hyödyntäminen osastofarmasiassa
- kliinisen farmasian vieminen kotihoitoon
- HaiPro
- toimiva perusterveydenhuolto: hyvä palvelujen saatavuus ja laatu
- hoitopolkujen ja -ketjujen sujuvuuden kehittäminen
- luodaan valtakunnallinen toimintamalli tunnistaa lääkitysongelma
Potilaslähtöiset:
- potilaan liikkuvuus hoitotasoilla joustavaa
- väestökampanjat
- potilas on sitoutunut lääkehoitoonsa osana kokonaisvaltaista muuta hoitoaan
- potilas on voimaantunut omahoitoonsa

2) Miten tieto 
liikkuu 
sosiaali- ja 
terveyden-
huollon eri 
toimijoiden 
välillä?        

Järjestelmälähtöiset:
- tietojärjestelmien toimimattomuus yhteen
- lääkitystietojen kirjaamisen vaikeus
- lääkitystietojen ristiriitaisuus tai puutteellisuus
- annostuksien merkintätapojen vaihtelevuus 
- lääkehoitojen kirjaamisesta puuttuvat valtakunnalliset pelisäännöt 
- ajantasaisen lääkitystiedon saannin vaikeus
- sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen farmaseuttien ja proviisorien  pääsyn e-
reseptitietokantaan viivästyminen
- lääkehoidon arviointiraportteja ei saa liitettyä sähköisesti potilastietojärjestelmään 
- yhteistyön puuttuminen teknologiaratkaisuissa
- valtakunnallisen yhteenvetolomakkeen puuttuminen esim. LHKA
- toimintamallin puuttuminen hyvien käytäntöjen levittämiseen ja yleensä tiedon 
jakamiseen 
Potilaslähtöiset:
- lääkitystietojen tietoinen pimittäminen 
- lopetetaan lääkkeen käyttö neuvottelematta kenenkään terveydenhuollon 
ammattilaisen kanssa

Järjestelmälähtöiset:
- eri potilastietojärjestelmät “pelaavat yhteen”
- eri potilastietojärjestelmissä sama sisältö
- lääkehoitojen kirjaamisessa kansalliset pelisäännöt
- terveydenhuollon ammattilaisille pääsy eri potilastietojärjestelmiin valtakunnallisesti
- tekniikan kehittymisen hyödyntäminen  (esim. e-resepti)
- salassapitosäädöksien löyhentäminen
- käytännön työkalujen kehittäminen ja uudistaminen
- teknologiaratkaisut ja yhteistyö niissä
- lääkehoidon arvioinnin sähköinen tilaus
-LHKA –raportti/tiivistelmä potilastietojärjestelmään
- hyvien käytäntöjen levittäminen ja tiedon jakaminen
Potilaslähtöiset:
- varmistetaan lääkehoitojen jatkuvuus potilaan kotiutuessa
- varmistetaan, käyttääkö potilas oikeasti lääkettä
- järjestetään kokonaisedullisin lääkehoito
- potilaslähtöinen lääkeinformaatio ja -neuvonta sekä lääkkeettömien hoitokeinojen 
neuvonta yhdenmukaista ja samansuuntaista
- varmistetaan potilaan kokonaislääkitystietojen saanti terveydenhuollon ammattilaisille

3) Missä 
lääkitys 
laitetaan 
kuntoon? 

Järjestelmälähtöiset:
- kuntien tiukka taloudellinen tilanne
- SOTE –palvelurakenneuudistus
- organisaatiomuutokset
- erikoissairaanhoidon – perusterveydenhuollon rakenteet
- ei löydy yhteistyölääkäriä lääkehoidon kokonaisarviointiin
- hoitaja- ja lääkäripula
- lääkehoitoa työssään toteuttavien osaamistaso
- farmasian osaaminen ei ole tiedostettua, eikä sitä osata hyödyntää riittävästi 
potilastyössä moniammatillisesti
Potilaslähtöiset:
- tieto tunnistetusta lääkitysongelmaepäilystä ei siirry eteenpäin 

Järjestelmälähtöiset:
- lääkäreiden konsultaatiosoitot apteekkeihin
- toimiva omalääkärijärjestelmä
- toimiva perusterveydenhuolto
- farmaseutin vastaanotto geriatriselle puolelle
- lääkäri-hoitajavastaanotto 
- alueellinen muistihoitajaverkosto
- farmasian osaamisessa painottaminen kliinisen farmasian hyödyntämiseen
- paikalliset sopimukset lääkitysten kuntoon laittamisesta läpi koko potilaan hoitoketjun 
(jaettu vastuut)
- tiedostetaan lääkkeen määräämisen merkitys 
- valtakunnalliset moniammatilliset toimintamallit ja asiantuntijapalveluiden sisällöt
Potilaslähtöiset:
- terveydenhuoltojärjestelmällä yhteisvastuullinen asenne potilaasta

4) Miten 
lääkitys 
laitetaan 
kuntoon?

Järjestelmälähtöiset:
- hoitosuunnitelmien puuttuminen / päivittäminen
- kokonaislääkityksen arvioinnin puuttuminen
- potilaan toimintakyvyn arvioinnin puuttuminen
- lääkehoitojen arviointien puuttuminen 
- lääkehoitojen arviointipalveluja ei tunneta valtakunnallisesti
- lääkehoidon kokonaisarviointi koetaan monesti liian työläänä

Järjestelmälähtöiset:
- kehitetään eriasteisia kokonaislääkitysten tarkistamisia ja arviointeja 
- päivitetään hoitosuunnitelmat ja niiden osana lääkehoitosuunnitelmat
- reseptien uusimiseen varataan aikaa ja siihen liitetään lääkehoidon seuranta
- tiedostetaan lääkkeen määräämisen merkitys lääkityksen kuntoon laittamisessa
- lääkehoitojen arviointiin liitetään muistin, liikkumisen ja muun toimintakyvyn 
kartoittaminen
- lisätään koneellista annosjakelua
- lisätään osastofarmasiaa hyödyntämään kliinistä farmasiaa ja sen palveluja
- hyödyntää osastofarmasiaa potilaiden tulo- ja lähtöhaastatteluissa
- hankitaan tietoa erityyppisistä työkaluista pilotoimalla
- tunnistetaan kokonaislääkityksen tarkistusta tai arviointia tarvitsevat ja niistä hyötyvät 
potilaat sekä ohjataan eriasteisiin lääkehoidon arviointeihin
Potilaslähtöiset:
- arvioidaan kokonaislääkitys aina, kun ikäihmiselle määrätään uusi lääke
- iäkkään potilaan kokonaislääkitys arvioidaan 6-12 kuukauden välein
- ajoitetaan lääkkeenotto oikein

5) Miten 
hoidetaan 
lääkitys-
muutosten 
seuranta?

Järjestelmälähtöiset:
- kokonaisuutena lääkitysmuutosten seuranta on puutteellista
- lääkehoidon seurannan toteuttaminen puuttuu reseptejä uusittaessa
- kukaan ei ota kokonaisvastuuta potilaan hoidosta (asenne, henkilöstön 
riittämättömyys)
- henkilöstön (lääkäri- ja hoitajapula pahimmat) riittämättömyys
- lääkäreiden vaihtuvuus
Potilaslähtöiset:
- potilaan oireiden syitä ei selvitetä riittävästi, kun määrätään uusia lääkkeitä

Järjestelmälähtöiset:
- lääkäri-hoitaja vastaanotto
- hoitajien rooli huomioida potilaan lääkehoidon toteutumista, 
vaikka lääkäri vastaakin lääkitysmuutos ja -hoitopäätöksistä

- farmaseutin vastaanottokokeiluja on toteutettu joillakin paikkakunnilla
- lääkehoitojen vaikutusten seurannan toteutus moniammatillisesti
- terveydenhuollon ammattilaisilla yhteisesti sovitut toimintatavat ja –mallit lääkitystietojen 
selvittämiseen sekä lääkehoitojen vaikutusten arviointiin ja seurantaan 
- terveydenhuollon ammattilaisilla vastuullinen asenne 
Potilaslähtöiset:
- potilaan voimaantuminen ottamaan vastuu omasta lääkehoidostaan
- monisairaat ja monilääkityt potilaat käyvät säännöllisesti lääkärissä 

6) Miten 
edistetään 
moniammatill
isuutta?

Järjestelmälähtöiset:
- vääränlainen erikoislääkärin kunnioittaminen ja haitallinen hierarkisuus
- perusterveydenhuollossa ei uskalleta lähteä muuttamaan tai lopettamaan 
erikoissairaanhoidossa aloitettuja lääkityksiä
- avoapteekkien passiivisuus ja rohkeuden puute tehdä aloitetta  yhteistyöhön
- johdon tuen saaminen
- SOTE -palvelurakenneuudistus ja sen tuomat organisaatiomuutokset
- koko perusterveydenhuollon taloudellisen pohjan rapauttaminen

Järjestelmälähtöiset:
- saada yhteisiä kursseja eri alojen perusopetuksiin
- moniammatillisesti toteutetut koulutukset
-valtakunnallinen moniammatillisen yhteistyön rakentamisen malli 
-uusien osaamistarpeiden myötä tarvitaan perustaa uusia vakansseja, joihin liittyy 
budjettikysymykset ja kustannusargumentointi



• Vanhusväestön määrä lisääntyy alueella ja 
ympärivuorokautisen hoidon paikkoja 
vähennetty

• Toistuvasti lääkäripäivystyksessä käyvien 
iäkkäiden asiakkaiden määrä lisääntynyt

• Potilasturvallisuuteen ja lääkehoidon 
turvallisuuteen  kiinnitettävä  jatkuvasti 
huomiota

• Syksyllä 2012 vuodeosastoilla kiinnitetty 
huomiota kaatuneisiin iäkkäisiin asiakkaisiin

• Kaatumisriskissä olevien iäkkäiden 
asiakkaiden tunnistaminen

• Kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden 
tunnistaminen

• Lääkkeiden harkittu käyttö (haitat/hyödyt) 
ja lääkkeettömien hoitojen huomiointi

Riskipotilaan tunnistaminen

Tarpeet Tavoitteet

Salon terveyskeskus:
• Vanhustenhuollon yl Pertti 

Andelmin
• Avohoidon yl Pamela Starr
• Tkl Leena Pastila-Riipi
• Johtava farmaseutti Leena 

Kaarlonen
• Sh Taina Vuorikoski
Salon vanhuspalvelut
• Oh Anni Jaakkola-

Andersson

Toteuttajat
• Syksyllä 2012 aloitettu yli 

75-v kaatuneiden asiakkai-
den seuranta ja lääkelisto-
jen tarkistus (farmaseutti/ 
lääkäri)

• Amanuenssin  hyödyntä-
minen lääkityksen tarkista-
misessa

• Kehitetty asiakkaalle 
tarkoitettu lääkityksen 
tarkistuslista

Mitä tehty:

Vanhuspalveluiden avo- ja 
ympärivuorokautiset yksiköt

LÄÄKÄRI

Kaatuneet 75-
vuotiaat potilaat

Reseptin uusijat 
ja vastaanotto-
potilaat

Toiminta-
kyvyn 
laskiessa

Terveyspalveluiden avo- ja 
ympärivuorokautiset yksiköt

Lääkehoidon tarkistus:
Fimean iäkkäiden lääkityksen tieto-
kanta, THL/ IKINÄ kaatumiselle
altistavat lääkkeet, Sfinx/Pharao 
antikolinergit, sedatiivit, serotonergit
ja yhteisvaikutukset, Beers´n lista

tarvittaessa KUNTAFARMASEUTTI

• Mittarit: taloudellinen 
vaikutus, jonotustilanne….

• Kaatumisdiagnoosin 
käyttö

• Lääkelistojen ajantasai-
suus ja niiden 
tarkastuskuittaukset

Kehitteillä/kehitettävää

Palaute

VANHUS KAATUU…

OLIKO LÄÄKITYKSELLÄ OSUUTTA?



Hyvä lääkehoito 

• Lääkitysongelmainen potilas
• Tiedonkulku
• Potilaan lääkityksen ja 

lääkelistan oikeellisuus

• Tunnistetaan 
lääkitysongelmainen potilas

• Luodaan malli ja ohjeistus 
toimivaan tiedonkulkuun

• Luodaan toimintamalli 
potilaan lääkityksen 
varmistamiseen ja 
seurantaan

Tarpeet Tavoitteet

• Toimiva ohjeistus on 
kaikkien asiakasta hoitavien 
yksiköiden käytössä

• Kehittämishankeen 
aikataulutus 

• ja väliarvioinnit

Tulokset ja arviointi

.

Neljän kunnan voimavarat 
yhdistetään ja luodaan 

luonteva moniammatillinen
yhteistyön malli koko 

kuntayhtymän alueelle

Toteutus



Lääkeongelmien  tunnistaminen  terveyskeskuksen 
matalan kynnyksen toimipisteessä

• Omahoidon tukeminen
• Yhteistyö terveydenhuollon eri 

toimijoiden kanssa
• Kliinisen farmasian kehittäminen

• Lääkeongelmien tunnistaminen  ja 
jatkotoimenpiteisiin ohjaaminen

• Lääkeneuvonnan  ja elämäntapa-
ohjeistuksen antaminen

• Yhteistyömallin kehittäminen perus-
terveydenhuollon ja avoapteekkien 
välille   

Tarpeet

Tavoitteet

Kirsti Laitinen, Itä-Suomen 
yliopisto
Mari Tuuli Korhonen ja 
Anja Paasisalo, Kuopion 
kaupunki

Toteuttajat

• Yhteenveto haastattelulomakkeista, 27 kpl: 
• tyypillinen potilas: iäkäs nainen 
• yleisin kioskille tulon syy: verenpaineenmittaus
• lääkkeitä: 2-15 kpl
• ongelmia lääkehoidon toteutumisessa:13 kpl
• toimenpiteet: verenpaine- ja sokerimittaukset, 

lääkeneuvonta, elämäntapaohjeet, viesti 
omalääkärille (5 kpl), suositus lääkitykseen 
arviointiin (1 kpl)

• Jatkotutkimus tarpeen suuremmalla potilasmäärällä 
• Tulosten perusteella kehitetään apteekkien ja 

perusterveydenhuollon yhteistyömalleja sekä 
työkaluja lääkeongelmien tunnistamiseen 

Tulokset ja arviointi

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen proviisoriopiskelijat osallistuivat Terve Kuopio -
kioskin toimintaan osana kliinisen farmasian jatkokurssia

 Toteutettiin kysy lääkkeistä -kampanja, jossa kartoitettiin mahdollisia lääkeongelmia 
ja kioskin asiakkaat saivat tietoa lääkehoitoon liittyvistä asioista 

 Lääkeongelman tunnistamista varten suunniteltiin lomake, jonka avulla kirjattiin 
potilaan käyttämät lääkkeet, lääkehoidon toteutuminen ja ongelmat sekä tehdyt 
toimenpiteet, esim. mittaus kioskilla, viesti omalääkärille, suositus lääkityksen 
arviointiin apteekissa

 Kartoitettiin Kuopion alueen apteekkien lääkehoitoon liittyvät lisäpalvelut, kehitettiin 
lääkehoidon farmaseuttinen arviointi -konseptia Itä-Suomen yliopiston apteekkiin 

Terve Kuopio -kioski on asiakaslähtöinen ja 
maksuton  toimipiste ilman ajanvarausta. Sen 
tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, 
terveyttä ja  toimintakykyä.

Mitä toteutettiin:



Yksityiset toimijat lääkehoidon 
arvioinnissa

• Lääkehoidon 
arviointipalvelut tähtäävät 
tehokkaan ja turvallisen 
lääkehoidon toteutumiseen.

• Palvelujen tunnettavuutta 
tulee edistää ja palvelujen 
saatavuus on tehtävä 
helpoksi eri asiakasryhmille. 

• Farenta tarjoaa  
laajuudeltaan eritasoisia 
asiakkaan tarpeita 
vastaavia lääkehoidon 
arviointipalveluja niin 
yksityisille toimijoille kuin 
myös kunnille. 

• Kuluttajille 
arviointipalvelujen 
saatavuus mahdollistetaan 
yhteistyössä apteekkien 
kanssa.

• eKlinikassa lääkehoidon  
kokonaisarviointi  
tuotetaan paikallisen 
sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä LHKA-
tutkinnon suorittaneiden 
farmaseuttien (KLIK) ja 
erikoislääkärien 
yhteistyönä.

• Myös apteekit voivat 
osallistua asiakkaidensa 
lääketurvallisuuden 
edistämiseen.

• Toiminta tapahtuu tieto-
turvallisessa Forsante –
viestintäjärjestelmässä, 
joka on integroitu useisiin 
sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmiin.

• Paula Timonen, Pro dosis Oy
• Esko Kumpusalo, Vivia Oy
• Dagmar Ervasti, Farenta Oy

Toteuttajat
Kaupallisessa toiminnassa kysyntä ja 
asiakaspalaute ohjaavat palvelujen 
tarjontaa ja kehitystä. Kannattavan 
liiketoiminnan edellytyksenä ovat 
laadukkaat palvelut ja sujuvat 
toimintamallit. 

Tulokset ja arviointi

Pro dosis
• Lääkehoidon arviointi- ja 

neuvontapalveluja 
tuotetaan lähipalveluna 
valtakunnallisesti 
asiantuntijaverkoston 
avulla yksityishenkilöille, 
kunnille ja yrityksille.

• Yritys tarjoaa ratkaisut 
lääkeongelmien 
tunnistamisesta 
lääkehoidon 
kokonaisarviointiin ja 
henkilökohtaiseen 
lääkeneuvontaan. 

• Toiminnassa korostuvat 
potilaslähtöisyys ja 
moniammatillinen
yhteistyö potilaan 
hoitotiimin kanssa.

• Käytössä on sähköinen 
arviointityökalu Panto.

• Tilaajan määrittelemät 
kriteerit

• Kynnystasoon 
vaikuttavat mm. tilaajan 
resurssit ja 
toimintakäytännöt

• Tilaajan määrittelemät 
kriteerit

• Kynnystasoon 
vaikuttavat mm. tilaajan 
resurssit ja 
toimintakäytännöt

• Lääkehoidon arviointi 
sovitussa laajuudessa 
korkean riskin potilaille

• Raportointi suoraan 
hoitotiimille

• Lääkehoidon arviointi 
sovitussa laajuudessa 
korkean riskin potilaille

• Raportointi suoraan 
hoitotiimille

• Farmakologiset riskit: 
antikolinergit, 
serotonergit, sedatiivit, 
sopivuus vanhuksille

• Raportti tukee 
hoitotiimin 
päätöksentekoa

• Farmakologiset riskit: 
antikolinergit, 
serotonergit, sedatiivit, 
sopivuus vanhuksille

• Raportti tukee 
hoitotiimin 
päätöksentekoa

• Ajantasaisen lääkelistan 
koostaminen 
kotikäynnillä

• Todellinen käyttö
• Itsehoitovalmisteet

• Ajantasaisen lääkelistan 
koostaminen 
kotikäynnillä

• Todellinen käyttö
• Itsehoitovalmisteet

Lääkelistan 
päivitys

Lääkelistan 
riski-

kartoitus

Riski-
potilaiden 
seulonta

Lääke-
hoidon 
arviointi 

riski-
potilaille

Paikallinen
sosiaali‐ ja terveydenhuolto

Terveys‐ ja hoiva‐ammattilaiset

Kansallinen
Lääkeinformaatiokeskus

LHKA‐farmasistit

Paikallinen apteekki
Lääkeammattilaiset

eKlinikka
Erikoislääkärit

Yksilölliseen
turvalliseen
lääkehoitoon

Lääkehoidon arviointiin perustuvaa liiketoimintaa on 
kehitetty vähitellen viime vuosina. Farentan, Pro 
dosiksen ja eKlinikan lisäksi lääkehoidon 
kokonaisarviointia ja siihen verrattavia palveluja 
tuottavat useat apteekit ja yksittäiset ammattihenkilöt.

Yksityisessä liiketoiminnassa jokainen toimija luo oman 
palvelukonseptinsa ja palveluja räätälöidään 
asiakaslähtöisesti. Toiminnan perustana on kuitenkin 
aina terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutus ja 
ammattitaito sekä moniammatillinen yhteistyö. 


