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Tavoitteena lääkkeiden järkevä käyttö
WHO 1985:
Patients receive medications
appropriate to their clinical needs,
in doses that meet their own individual requirements,
for an adequate period of time, and
at the lowest cost to them and their community.
”Potilas saa oikeat lääkkeet oikea-aikaisesti, käyttää niitä
tarkoituksenmukaisesti ja hyötyy niistä”
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Verkostotoiminnan tavoitteet
1. Kehittää ja levittää paikallisia hyviä toimintamalleja
2. Laatia lääkkeiden järkevää käyttöä edistävä kansallinen ohjeistus
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Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset:
• Mitkä tekijät edistävät ja estävät lääkkeiden järkevän käytön edistämistä?
• Miten lääkkeiden järkevää käyttöä edistetään rakenne‐, organisaatio‐ ja tiimityötason toimenpiteillä?
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Koulutus‐ ja
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STM, muut ministeriöt

Moniammatillisuuteen
vaikuttava lainsäädäntö,
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Kehittämisverkoston moniammatilliset tiimit
tällä hetkellä

Rovaniemen terveyskeskus

Oulun terveyskeskus
Selänteen
peruspalvelukuntayhtymä
Kauhavan 3. apteekki,
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja
Mehiläinen Oy
Forssan seudun terveydenhuollon
kuntayhtymä ja Forssan
keskusapteekki

Kuopion kaupungin Leväsen
palvelukeskus ja Kuopion
yliopistollisen sairaalan
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Kuopion kaupungin
TerveKuopio –kioski ja
Itä‐Suomen yliopiston
apteekki

Salon terveyskeskus

Kuopion yliopistollisen
sairaalan yhteispäivystys
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Terveystalo Joensuu

Hyvinkään terveyskeskus

Itä‐Savon sairaanhoitopiiri
Lahden kaupungin
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Innokylä
Potilasturvallisuutta
taidolla -ohjelma

Kehittämisverkosto
•
•

Tukiryhmä
•
•

Tukee ja koordinoi
kehittämisverkostoa
Arvioi
kehittämisverkoston
etenemistä ja tuloksia

Koostuu paikallisista moniammatillisista tiimeistä
Kokoontuu työpajoihin 4 kertaa vuodessa
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hoitaja

farmaseutti/ Koordinaattori
proviisori
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Muut järkevää lääkehoitoa edistävät
hankkeet ja verkostot

Laaja yhteistyöverkosto
•
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THL:n perusterveydenhuollon kehittäjätiimi
(Rohto-verkosto)

Mahdollistaa kehitystyön tulosten
levittämisen valtakunnallisesti
Potilasjärjestöt
”Sateenvarjo” järkevää lääkehoitoa
tukevien toimintamallien kehittämiselle
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Farmaseuttisia,
hoidollisia ja
lääketieteellisiä
palveluita
tarjoavat yritykset
Valvira

Intoa kehittämistyöhön!
http://www.fimea.fi/kehittaminen/moniammatillinen_verkosto
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