Kehittämisverkosto ikäihmisten lääkkeiden
käytön järkeistämiseksi
Miksi lääkkeiden käytön
järkeistämiseen tarvitaan
kehittämisverkosto?
•

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

•

Verkostomainen luottamukseen ja yhteisen tahtotilan
löytämiseen perustuva kehittämistyö mahdollistaa aidon
toimintatapojen muutoksen

Tavoitteet
• Kehitetään ja levitetään moniammatillisia lääkkeiden
järkevää käyttöä edistäviä parhaita toimintamalleja
• Laaditaan verkoston avulla kansalliset ohjeet
moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon
järkeistämisestä

Verkoston toimintatapa
Yhteisen oppimisen syventäminen U-teoriaa
hyödyntäen (Theory U: Otto Scharmer, 2007)
Panostus näyttöön
perustuviin verkostotyön
Haasteista…
…ratkaisuihin
Ensimmäinen taso: rutiini
menestystekijöihin
”Näinhän on aina tehty”
Tutkitaan faktoja

Sitoutuminen

Tunteminen

Verkoston rakenne ja tiimit

Kootaan
verkosto

Toinen taso: avoin mieli
”Toimitaan faktojen pohjalta”

Kolmas taso: avoin sydän
”Kuunnellaan, mitä muut sanovat”

Luodaan tila
dialogille

Luottamus

Hiljennytään

Tuetaan
ekosysteemin
kehitystä

Rakennetaan
mikrosysteemejä

Tehdään
prototyyppejä

Neljäs taso: avoin tahtotila
”Kuunnellaan omaa tahtotilaa ja
avaudutaan yhteiselle tahtotilalle”
”Päästetään irti”
Letting go

Kirkastetaan
visiota

”Annetaan tulla”
Letting come

Lääkkeiden järkevää käyttöä koskevan tietämyksen luominen ja hyödyntäminen vahvistuu pitkäjänteisesti

Verkoston tulokset vuonna 2013

• Muodostettu haastattelemalla moniammatillista yhteistyötä
tekeviä käytännön toimijoita ja terveydenhuollon johtoa
• Uusia kehittämistiimejä haastatellaan ja kaikki halukkaat
moniammatillisesti toimivat pyritään ottamaan mukaan
• Kehittämistyössä painottuvat lääkitysongelmaisten
tunnistaminen sekä eri asteisten arviointien määrittäminen

Oulun terveyskeskus
Selänteen
peruspalvelukuntayhtymä
Mehiläinen Oy ja Ylihärmän
apteekki
Forssan seudun terveydenhuollon
kuntayhtymä ja Forssan
keskusapteekki
Salon terveyskeskus

Rovaniemen terveyskeskus
Kuopion kaupungin Leväsen
palvelukeskus ja Kuopion
yliopistollisen sairaalan
apteekki
Kuopion kaupungin
TerveKuopio –kioski ja
Itä-Suomen yliopiston
apteekki

Kirkkonummen terveysasema

Kuopion yliopistollisen
sairaalan yhteispäivystys
Terveystalo Joensuu

Hyvinkään terveyskeskus

Itä-Savon sairaanhoitopiiri
Lahden kaupungin
sairaala

• Vahvistettiin toiminta-ajatusta, visiota ja yhteistyöperiaatteita
• Selvitettiin moniammatillisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä
tiimien syvähaastatteluilla
• Tuettiin paikallisten tiimien moniammatillisten toimintamallien
kehittämistä ja tuotteistamista (4 työpajaa välitehtävineen,
road-show:t, jatkuva puhelin- ja sähköpostituki)
• Haettiin ulkopuolista rahoitusta tiimien kehitystyölle. Tekesiltä
myönteinen päätös 6 tiimille yhteensä 360 000 €
• Perustettiin verkostolle monialainen tukiryhmä (Fimea, THL,
Kela, Valvira, kehittämisverkoston edustajat)
• Paljon tapaamisia laajan yhteistyöverkoston kanssa
• Verkostotoiminta lisännyt kehittämistiimien paikallista
näkyvyyttä sekä antanut tiimeille intoa ja suunnitelmallisuutta
kehittämistyöhön

Verkoston toiminta vuonna 2014
• Jatketaan moniammatillisten toimintamallien kehittämistä
kehittämisverkoston työpajoissa
• Tuetaan paikallista kehittämistyötä ja sen levittämistä
paikallisilla juurruttamistilaisuuksilla
• Luodaan alustavat kansalliset kriteerit eriasteisiin lääkityksen
arviointeihin sekä kehitetään mittareita toimintamallien
vaikuttavuuden mittaamiseksi
• Kutsutaan syksyllä 2014 keskeisimmät ammattijärjestöt
keskustelemaan moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi
• Jatketaan taustakeskustelua laajan yhteistyöverkoston kanssa
• Kehitetään moniammatillisen verkoston tiedottamista (Fimean
verkkosivut, uutiskirjeet, logo)
• Avataan Innokylään avoin yhteistyöalusta ohjeistuksen ja
työkirjojen pilotointia ja jatkokehittämistä varten

Viranomaisyhteistyö
Toteuttajat
•
•
•

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

• Verkoston tukiryhmässä mukana edustajat Kelasta, THL:stä,
Valvirasta ja Fimeasta
• Tavoitteena lisätä virastojen yhteistyötä järkevän lääkehoidon
edistämisessä

TARPEET

TAVOITTEET

•Ikäihmisten järkevä
lääkkeidenkäyttö
•Lääkehaittojen
ennaltaehkäisy ja
tunnistaminen
•Lääkelista- tarkistukset
•Yhteinen informaatio
• Asiakkaan hoitoon
sitoutuminen

• Oikea ja
tarkoituksenmukainen
lääkitys
• Lääkehaittojen
tunnistamisen
keinojen käyttöönotto
• Yhtenäiset prosessit
• Tiedottaminen ja
elinikäinen oppiminen

KEINOT

MITTARIT

•Yhteiset kriteerit
lääkeongelmien
tunnistamiseen + FRAT
mittari
•Arvioinnin muistilista
•Yleisöluennot ja tapahtumat
• Koulutukset
• Lääkekortin
käyttöönotto

• Arviointien lukumäärät
• Virheellisten
lääkelistojen
lukumäärä
• Koulutuspalaute
• Asiakastyytyväisyys
• Ehdotetut /toteutuneet
lääkemuutokset
• Muu seuranta mm.
lääkekorttien käyttö

Strategia
Koko lääkehoidon ketjun ongelmien
kartoittaminen avoimilla kysymyksillä
→ Perustettu moniammatillisia työryhmiä
ratkaisemaan havaittuja ongelmia

Lääkehoidon arviointi
Yksilön auttaminen
Lääkehoidon
merkitys

Johdon tuki
Innostuneita tekijöitä, ei pelätä muutosta
Yhteiset työkalut:
sama potilastietojärjestelmä ja Jobberi
helpottavat tiedon siirtymistä

Kulttuuri
Lääkkeen
määrääminen

Lääkkeen
toimittaminen
Annostelu
Informointi

Lääkkeen
käyttäminen
Hoitoon
sitoutuminen
Seuranta

Forssan seudun hyvinvointi kuntayhtymä (Hyky)
Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vanhustenhoito, mielenterveys- ja päihdetyö, lääkehuolto, sosiaalihuolto

Lääkärit
Kuuntelee potilasta
Varmistaa potilaan lääkityksen
oikeellisuuden ja sopivuuden
Tekee diagnoosin
Aloittaa /lopettaa lääkkeitä
Kirjaa tiedot järjestelmään
Epäilee lääkitysongelmaa
Arvioi ehdotettuja lääkemuutoksia
Pitää lääkelistaa ajan tasalla
Hoitoon motivointi
Toimii moniammatillisesti

Hoitajat

Farmaseutit

Epäilee/ tunnistaa lääkitysongelmaisen
Seuraa terveydentilaa ja dokumentoi
Tekee arvioinnin ja dokumentoi ja
Varmistaa potilaan lääkityksen
keskustelee lääkärin/hoitajan kanssa
oikeellisuuden
Seuraa lääkkeiden käyttöä ja dokumentoi Varmistaa, että potilas tietää miksi
käyttää lääkkeitä ja osaa käyttää niitä
Tunnistaa terveydentilan muutoksia
Hoitoon motivointi
Epäilee lääkitysongelmaa ja viestittää
Toimii moniammatillisesti
epäilystä eteenpäin
Varmistaa, että potilas tietää lääkkeensä
ja osaa/pystyy käyttämään niitä.
Motivointi
Pitää lääkelistaa ajan tasalla
Toimii moniammatillisesti

Asiakas / Potilas
Käyttää lääkkeitä, kertoo kuinka ja mitä lääkkeitä käyttää. Kantaa mukanaan ajantasaisia lääkitystietoja
Effica jakolista tai lääkekortti
Potilasjärjestöt: Tiedottaminen ja hoitoon motivoiminen

Avoapteekit
Asiakas saa lääkkeet
Varmistaa lääkkeiden oikean ja tarkoituksenmukaisen
käytön
Toimii moniammatillisesti
Tarvittaessa lääkitysarviointeja
Hoitoon motivointi

Tiimi:
Pilvi Moberg, Arto Honkala, Päivi Jussila, Kati Leino & Marjo-Riitta Nummi

Haaste:
Viestintä, suuri
organisaatio ja laaja
yhteistyöverkosto ja
–alue. Työntekijöitä
Hykyssä yli 1100,
viisi kuntaa sekä
seitsemän
avoapteekkia.

TAVOITTEENA HYVINVOIVA IKÄIHMINEN HYVINKÄÄLLÄ
TARPEET
A.
B.
C.

TAVOITTEET

Hoitohenkilökunnan kouluttaminen iäkkäiden
lääkehoitoon
Toimiva työväline tehokkaaseen iäkkäiden
lääkehoidon tarkastamiseen
Monilääkittyjen ja lääkeongelmaisten
tunnistaminen sairaalakierteen katkaisemiseksi

A.
B.
C.

Tiedon jakaminen säännöllisillä, moniammatillisilla
koulutuksilla
Helppokäyttöinen työväline lääkitysten
tarkastamiseen hoitohenkilökunnan aktiivisessa
käytössä
Lääkehoidon tarkastamisen pilottitutkimus
käynnistetään vuoden 2014 aikana
Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä osaksi
jokaista työpäivää!

A. IÄKKÄIDEN
LÄÄKEHOITO
-KOULUTUKSET
HENKILÖKUNNALLE
 Säännölliset koulutukset Koti- ja
laitospalveluiden
hoitohenkilökunnalle(496henk.)
kaksi kertaa vuodessa
 Aiheina mm. iäkkäille
sopimattomat lääkkeet,
Terveysportin tietokannat,
potilastietojärjestelmän
lääkeosion hyödyntäminen
 2013-2014 järjestetty kaksi
kertaa, palaute ollut positiivista
 Kohderyhmästä lähes 20 %
osallistunut

IÄKKÄIDEN
LAADUKAS
LÄÄKEHOITO

C. LÄÄKEHOIDON
TARKASTAMISEN
PILOTTITUTKIMUS

B. LÄÄKEHOIDON
TARKASTAMISEN
TYÖVÄLINE
 Kaaviomuotoinen tarkistuslista,
joka jo osastofarmaseuttien
käytössä
 Henkilökunnan valmiuksia
työvälineen käyttöön lisätään
koulutusten kautta

 4-5 kotihoidon asiakkaan
lääkehoidon tarkastaminen
moniammatillisesti
kehittämistiimin toimesta
 Kriteereinä arvioinnin tekemiselle
mm. korkea ikä, monilääkitys,
useita sairaalajaksoja
 Tarkoituksena löytää hyvä
toimintamalli ja arvioida tarvittavia
resursseja sekä hyötyjä
 Aloitus elokuussa 2014

TAUSTALLA OSASTOFARMASIAPROJEKTIT HYVINKÄÄN KOTI- JA LAITOSPALVELUISSA
 Vuoden kestäneet projektit terveyskeskussairaalassa 2010 ja vanhainkodeissa 2011
 Farmaseutti aloitti työskentelyn osastoilla lääkehuollon tehtävissä
 Laadittiin projektisuunnitelmat sekä mittaristo. Loppuraportit ja tulokset esiteltiin perusturvalautakunnalle:
 Hoitajien työaikaa vapautui lääkehuollon tehtävistä hoitotyöhön keskimäärin kaksi työpäivää viikossa
 Lääkevarastojen arvo laski v. 2010 projektissa kolmella osastolla yhteensä 17000 € (37%)
ja v. 2011 vanhainkodeissa 7000 € (26%)
 Lääkitys- ja potilasturvallisuus parani (poikkeamailmoitukset vähenivät, osastofarmaseutti piti lääkehuollon
aiheista osastotunteja, mielipidekyselyissä saatiin positiivinen palaute osastofarmasialle)
 Projektien tuloksena perustettiin kaksi vakituista osastofarmaseutin toimea
 Moniammatillinen kehittämistiimi iäkkäiden lääkehoidon järkevöittämiseksi perustettiin Hyvinkäälle v. 2013
 Fimean verkoston tukiryhmän jäsen, johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen muodosti tiimin yhdessä
farmasistien kanssa
 Tiimiin haluttiin aiheesta kiinnostuneita ammattilaisia terveyskeskussairaalasta, kotihoidosta ja
ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä, farmasistit ehdottivat sopivia jäseniä
 Tiimillä on kehittämistyössään sosiaali- ja terveysjohtajan tuki. Tiimi raportoi säännöllisesti hänelle sekä koti- ja
laitospalveluiden johtajalle
•
•
•
•

Anni Karppila, osastonlääkäri
Johanna Severinkangas, sairaanhoitaja
Reetta Saarinen, terveydenhoitaja
Pia Koivuniemi, sairaanhoitaja

•
•
•
•

Kaisa Mäkinen, lääkekeskuksen hoitaja
Meri Mustakallio, osastofarmaseutti
Kirsi Ilmoniemi, osastofarmaseutti
Yhteystiedot: kirsi.ilmoniemi@hyvinkaa.fi

Ikäihmisten lääkehoidon moniammatillinen arviointi
Höyhtyän terveysasema, Oulu (pilotti 2013-2014)

TAVOITTEET

TAUSTAA

• Lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö ja niistä
johtuvien ongelmien tunnistaminen

• Höyhtyän terveysasema palvelee n.13 770 henkilöä,
n.7% Oulun väestöstä
• Yli 75-vuotiaita 935, n.10% Oulun yli 75v
• Yli 85-vuotiaita 416, n.12% Oulun yli 85 v
• Höyhtyän suuralueella on useita palvelutaloja ja
palvelukoteja
• Terveysasemalla asioi runsaasti potilaita, joilla on useita
pitkäaikaissairauksia ja paljon lääkkeitä
• Avogeriatrisen toimintamallin käyttöönotto
terveysasemilla v. 2013 alusta

• Välttää lääkehoidon aiheuttamia haittoja
• Tukea ikäihmisten selviytymistä kotona ja välttää
tarpeettomia sairaalahoitojaksoja
• Vahvistaa henkilökunnan lääkehoidon osaamista
• Kehittää kustannustehokkaampi toimintamalli Oulun
kaupungille monialaista osaamista hyödyntäen
• Pitää potilaiden lääkelistat ajantasalla

Lääkehaittojen riskikartoitustesti
Tällä testillä voit selvittää potilaan lääkehoidon riskipisteet raksittamalla alla olevista
riskikohdista ne kohdat, jotka mielestäsi toteutuvat potilaan lääkehoidossa.
Mikäli rakseja kertyy yli viisi, pyydä farmaseuttinen arvio potilaan lääkehoidosta. Informoi
pyynnöstä hoitavaa lääkäriä.
Pvm: _____/_____ 2014

Testin tekijä:_________________

Potilaan nimi: _______________________________ Hetu:________________________
Ikä yli 75- vuotta
Pitkä lääkelista (yli 5 lääkettä)

Farmaseutin toimenkuva
pilotissa

Potilaalla on munuaisen vajaatoiminta
Potilaalla on maksan vajaatoiminta
Lääkelistalla on useita psyyke- tai unilääkkeitä
Lääkelistalla on useiden lääkäreiden määräämiä lääkkeitä
Runsaasti lääkeyhteisvaikutuksia eli interaktioita, joita ei ole arvioitu
Lääkitys ei tehoa
Lääkeannos tai lääkkeenottoaika poikkeaa lääkärin määräyksestä

• eriasteisten arviointien tekeminen
• osallistuu lääkärien ja geriatrin
konsultaatioihin
• asiakasvastaanotto
• lääkehoitoon liittyvä koulutusta
henkilökunnalle

Ei ole tiedossa, mitä lääkkeitä tai luontaistuotteita potilas käyttää
Potilaalla on toistuvia lääkärikäyntejä päivystyksessä
Potilas on kaatunut toistuvasti
Potilaalla esiintyy huimausta tai tasapaino on heikentynyt
Potilas ei pysty liikkumaan tai se on hyvin vähäistä
Potilaalla on lääkkeen ottamisessa ongelmia. Mitä:_____________________________
Potilaalla ei ole motivaatiota käyttää lääkkeitä
Potilaalla esiintyy:
Suun kuivumista

Käsien vapinaa

Ummetusta

Näön heikkenemistä

Nielemisvaikeuksia

Virtsan pidätyskyvyttömyyttä

Sekavuutta

Virtsaamisvaikeuksia

Väsymystä

Muistihäiriöitä
Lääkehaittojen riskin suuruus:

1‐2 rastia
lääkitysongelman
todennäköisyys pieni

3‐4 rastia
lisääntynyt todennäköisyys
lääkitysongelmalle

Lisätietoja:

yli 5 rastia
suuri lääkitysongelman
todennäköisyys

Lääkehoidon arviointi tai
kokonaisarviointi

Farmaseutti Jaana Varanka, puh. 0400 849 235

ARVIOINTI
• Farmaseutin käyttämä työaika
• Tehtyjen lääkehoidon tarkistuksien,
arviointien ja kokonaisarviointien (LHKA)
määrä
• Lääkityksen muutokset arvioinnin perusteella
(paljonko, mitä muutoksia tehty):
 lääkärin tekemät muutokset (palaute)
 potilaan toteuttamat muutokset
(haastattelu)
• Effican lääkelistan oikeellisuus ennen
arviointia (poikkeamat)
• Tehtyjen muutosten vaikutus potilaan
elämänlaatuun/toimintakykyyn (haastattelu)
• Vaikutus terveysaseman henkilökunnan
työhön ja lääkehoidon osaamiseen (kysely)
• Lääkärien reseptien uusimiseen käyttämä
työaika (mittaus)

TULOKSIA tähän asti
• Farmaseutin työaika n.2 pv /viikko
• Arviointeja tehty 34, joista LHKA
(lääkehoidon kokonaisarvio) 17,
kotikäyntejä 5, muutosehdotuksia 87
• Farmaseutin ehdottamista lääkehoidon
muutoksia toteutumassa 57%
• Tehdyissä arvioinneissa lääkelista oli
ajantasalla 59 %:ssa ennen arviointia
• Kysely terveysaseman henkilökunnalle:
tulossa

ja arviointi

Toteuttajat
Höyhtyän terveysasema Sanna-Leea Kukkonen, Tanja Rautio, Eeva Tuohino, Maarit Salmi
PPSHP/Oys apteekki Outi Ryymin, PPSHP/Kontinkankaan lääkekeskus Jaana Varanka

Lääkityksen arviointi
kotisairaanhoidon potilailla
Tarpeet
•
•
•
•

Potilailla on paljon oireita, jotka voivat liittyä
lääkehoitoon.
Lääkehoidon koordinointi on epäselvä.
Kotihoidossa Kirkkonummella multifarmasia 84%
Lääkehoito ja lääkehoidon haitat aiheuttavat
kustannuksia.

Tavoitteet
• Parantaa potilaan elämän laatua ja vähentää lääkehaittoja.
• Tukea asiakkaiden kotona selviytymistä mahdollisimman
pitkään.
• Löytää ja tunnistaa kotisairaanhoidosta ne asiakkaat jotka
hyötyisivät lääkitys arvioinnista.
• Vähentää kustannuksia; arvion hinta noin 40 euroa
(farmaseutin osuus), vuodeosastohoitojakso noin 4000 e
• Vähentää terveyspalveluiden käyttöä vastaanotolla,
ensiavussa ja sairaalassa.
• Moniammatillisen prosessin kuvaaminen, implementointi

Kotisairaanhoitaja
Motivoi potilasta
Seuraa lääkitystä

Menetelmä

Farmaseutti

Lääkäri

Lääkkeiden asiantuntija

Sairauksien lääkehoidon
asiantuntija

Kotisairaanhoitajat kartoittavat potilaat laadittujen kriteerien perusteella.
Kartoitus on tarkoitus tehdä kaikille säännöllisille kotisairaanhoidon
potilaille.. Kartoituksen tulokset toimitetaan farmaseutille, joka tekee
lääkitysarvioinnin. Hoitava lääkäri tekee tarvittavat lääkitysmuutokset.
Jatkossa palvelu on tarkoitus kytkeä kotihoidon potilaan vuosikontrollin
yhteyteen.

Kriteerit
Kotisairaanhoidon potilaan on täytettävä kaksi seuraavista kriteereistä,

Arvioinnin sisältö

jotta farmaseuttinen arviointi suoritetaan:

Arviointi tehdään haastattelulomakkeen tietojen, lääkelistan ja

• Potilaan lääkehoito toteutuu eri tavoin, kuin omalääkärillä on syytä olettaa

laboratorioarvojen perusteella ja se sisältää seuraavien asioiden

• Potilaalla on erityisesti lääkehaittaan viittaavia oireita, kuten ummetus,

tarkastuksen:

suun kuivuus, virtsaumpi, huimaus, kaatuilu, sekavuus, hikoilu, levottomuus,

• lääkeannokset, ottoajankohdat, päällekkäislääkitykset

päiväväsymys

• yhteisvaikutukset

• Potilaan munuaisten toimintaa kuvaava GFR-arvo on alle 60

• lääkityksen antikolinerginen, serotonerginen, ortostaattinen ja sedatiivinen
kuorma

ml/min/1.73m2
• Potilaalla on vähintään 7 säännöllisesti käytettävää lääkettä tai

• iäkkäille sopimattomat lääkkeet (Fimean tietokanta)

lääkelistalla yhteensä yli 10 lääkettä

• lääkitykseen liittyvät laboratorioarvot

• Potilaan lääkityksessä on D-luokan interaktio tai vähintään 2 kpl. C-luokan

• munuaisten toiminta ja sen vaikutus lääkitykseen

interaktiota

• potilaan oireiden mahdollinen yhteys lääkitykseen

• Terveysportin Pharao-ohjelman mukaan potilaalla on lääkelistan

• lääkkeenoton ongelmat ja vaihtoehtoiset valmisteet

perusteella kohonnut riski (luokka C tai D) johonkin haittavaikutukseen

• onko lääkkeitä ilman indikaatiota

• Potilaan lääkelistalla on jokin seuraavista lääkkeistä:

• vaikuttaako jokin lääke puuttuvan diagnoosien perusteella

alpratsolaami, diatsepaami, diltiatseemi, essitalopraami, etorikoksibi,
fluoksetiini, sitalopraami, titsanidiini tai verapamiili

Toteuttajat
Kirsi Kvarnström, farmaseutti, proviisoriopiskelija, LHKA
Nina Kalliomaa, farmaseutti, osastofarmasian erityispätevyys
Maria Blomqvist, yleislääketieteen erikoislääkäri
Marjut Hovinen, ylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri
Gun-Lis Wollsten, kotihoidon päällikkö
Elina Taskula, proviisori LHKA
Irina Veilamo, kotisairaanhoitaja
Yhteydenotot: nina.kalliomaa@kirkkonummi.fi

Tulokset ja arviointi
Hyödyt
• lääkärit ovat ottaneet
uuden palvelun hyvin
vastaan.
• Lääkitysmuutoksia on tehty
kaikille arviointiin
osallistuneille.
• KSH oppii tunnistamaan
lääkitysongelmia ja
käyttämään työkaluja.

Haasteet
• Potilat ovat usein
kiintyneitä lääkkeisiinsä
ja muutosten tekeminen
on haastavaa.
• Työajan resursointi
• Miten muutokset
päätyvät potilaille.

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMINEN KYS PÄIVYSTYSALUEELLA
Potilas, omainen, ambulanssi

Kehitystyö

•
•
•
•
•
•

Kotilääkekortti
Lääkkeet
Reseptit
Hoitokansio
Annosjakelupussit
Lääkkeiden haittavaikutukset

Tahtotila

Arviointityökalut / tulokset

Hoitoryhmät (PTH/ESH)

• Haipro
• Kirjaaminen lisääntynyt
• Tutkimukset
• Pro Gradu –tutkimus osoitti suuria puutteita
nykyisissä lääkitystiedon kirjaamiskäytännöissä
• THL (PaSQ) lääkitystiedon hallintaprosessi
• Työkalu prosessimuutosten seurantaan

• Tarkennettu lääkityksen selvittäminen ja
dokumentointi potilastietojärjestelmiin
• PTH:n lääkäri huolehtii lähetteeseen täydelliset
lääkitystiedot, jotka ESH:n hoitoryhmä käy
potilaan kanssa läpi ja kirjaa  tarkastusmerkintä

Potilas – Turvallinen
Lääkehoito

Kotiutus / Jatkohoito

ESH:n päivystävä lääkäri

• Lääkäri ajantasaistaa lääkitystiedot (mm. lopettaa
kuurilääkkeet (esim. IV-infuusiot))
tietojärjestelmästä, tieto hoitopalautteeseen
jatkohoitavaa yksikköä varten, sisältäen perustelut
lääkemuutoksille, seurantaohjeet ,
hoitosuunnitelman jne.
• Suulliset – ja kirjalliset lääkeohjeet potilaalle
(Terveysportti/ Kodin Lääkeopas)
• Lääkekortti potilaalle

• Tarpeelliset lääkemuutokset
• Muutosten perustelut sekä yksiselitteinen
dokumentointi tietojärjestelmään
• Huolehtii tarkastusmerkinnän tietojärjestelmään
• Suullinen tieto lääkemuutoksista potilaan
hoitoryhmälle

Päivystysosasto / Akuuttiosasto

Motivointi

• Lääkäri kirjaa lääkitysmuutokset lääkitysosioon
• Sairaanhoitaja ja/tai farmaseutti tarkastaa, että
lääkitystiedot ovat ajantasaiset, täydentää tiedot,
ohjelmoi lääkityksen ja tulostaa tarjotinkortin
• Lääkehoidon toteuttaminen, antokirjaus, seuranta
• Osastofarmaseutti tunnistaa monilääkitykseen
liittyviä ongelmia ja tarvittaessa suorittaa
lääkehoidon arvioinnin  tarvittavat toimenpiteet
moniammatilliseen määräysosioon tai tiedoksi
hoitavalle lääkärille

Tietojärjestelmä

Johdon sitoutuminen toimintamallin toteuttamiseen, tarvittavaan lisäresursointiin,
jatkoseurantaan ja -kehitystyöhön

Anu Ahonen, Fa
Heidi Damsten-Puustinen, Sh
Tuulikki, Tähtivaara, Aoh
Markku Vänttinen, Ayl

Kansallinen ohjeistus
Lääkkeiden järkevän käytön parhaat moniammatilliset
käytännöt ja toimintamallit
Tavoitteet
Tarpeet

•

Ikääntymisen seurauksena lisääntyvä
lääkkeiden käyttö kasvattaa niiden haitta- ja
yhteisvaikutusten vaaraa
Lääkepoliittiset tavoitteet (Lääkepolitiikka
2020 –asiakirja)
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Fimean
tulostavoitteet vuosille 2012 – 2015
Lähdettiin kehittämään ratkaisuja
yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa
erityisesti ikäihmisten lääkkeiden käytön
järkeistämiseksi

•
•
•

•

Koota yhteen työkaluja ammattilaisille lääkkeiden järkevän
käytön kehittämiseen
Toimia lääkkeiden järkevää käyttöä moniammatillisesti
edistävien toimintamallien tietopankkina käytännön
toimijoille
Levittää ja juurruttaa moniammatillisen yhteistyön parhaita
käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä
Suomessa
Laatia lääkkeiden järkevää käyttöä moniammatillisesti
edistävä kansallinen ohjeistus

•
•
•

Keskeiset kansallisen ohjeistuksen kehittämistä ohjaavat kysymykset:
• Mitkä tekijät edistävät ja estävät käytännössä lääkkeiden järkevän käytön edistämistä?
• Miten lääkkeiden järkevää käyttöä edistetään rakenne-, organisaatio- ja tiimityötason
toimenpiteillä?

Tiimityön taso
Lääkäri

Kansallisen ohjeistuksen
kehittäminen
•

Vuonna 2012 Fimea kokosi moniammatillisen verkoston
koordinoitavakseen

•

Käytännön toimijoista on rakennettu moniammatillinen
kehittämisverkosto, koska haasteiden ratkaisemiseksi
nähtiin tärkeänä tunnistaa lääkkeiden järkevää käyttöä ja
moniammatillista yhteistyötä edistävät ja estävät tekijät
käytännön työn näkökulmasta (ks. oheinen kuva)

•

Kansallinen ohjeistus pohjautuu käytännön toimijoiden
haastatteluista ja työpajatyöskentelystä kertyneisiin
aineistoihin, joista on koostettu ratkaisuehdotukset
keskeisiin haasteisiin (ks. oheinen taulukko)

•

Ratkaisuehdotuksista on työstetty eri toiminnan tasoille
yhtenäisiä moniammatillisia toimintamalleja ja hyviä
käytäntöjä

•

Verkoston kehittämistä toimintamalleista on työstetty
pilotointikäyttöön luonnos: Työkirja moniammatilliseen
lääkkeiden järkevän käytön edistämiseen
•

Etsimme pilottitahoja, jotka haluavat testata työkirjaa
ja osallistua sen kehittämiseen. Kehitetään yhdessä!

•

Jos pilotointi vuosien 2014-2015 aikana kiinnostaa,
anna meille yhteystietosi ja olemme yhteydessä!
Pilotointi edellyttää sitoutumista palautteen
antamiseen, jotta työkirjaa voidaan kehittää edelleen

Farmasisti

Organisaatioiden
taso

Rakenteiden taso

Kansallista ohjeistusta työstetään jatkuvasti
avoimella työskentelytavalla. Ensimmäinen
virallinen julkaisuversio ohjeistuksesta valmistuu
vuoden 2015 loppuun

•

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

•

Ohjeistuksessa tullaan kuvaamaan sekä kansallisia
että kansainvälisiä hyviä toimintamalleja ja
käytäntöjä

•

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

Yksityinen
lääkäriasema

Sairaalaapteekki

Julkinen sairaala

STM, muut ministeriöt

Moniammatillisuuteen
vaikuttava lainsäädäntö,
normit ja rakenteet

Fimea, Kela, THL ja
Valvira ja muut virastot

Haasteet

Ratkaisuehdotukset Kehittämis
kohteet

1) Missä ja miten
tunnistetaan
lääkitysongelmainen
potilas?

Järjestelmälähtöiset:
- alueellisia eroja tunnistaa ja ratkaista pot: n lääkitysongelmia
- lääkärin vastaanottoaika ei riitä lääkehoidon arviointiin
- lääkkeiden epärationaalinen määrääminen
- hoitopäätöksiä tekevillä ja siihen osallistuvilla
terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole tietoa potilaan
sitoutumisesta lääkehoitoonsa, tai ei ole keinoja puuttua
Potilaslähtöiset:
- lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- ikä ja munuaisten vajaatoiminta tai muut sairaudet
huomioimatta lääkkeissä ja niiden annostuksissa
- oirelääkkeiden jatkuva ja / tai pitkäaikainen käyttö
- lääkkeiden epärationaalinen käyttö, sitoutumattomuus
lääkehoitoon, heikko hoitovaste

Järjestelmälähtöiset:
- pikatsekkauslistat
- eriasteiset lääkitysten tarkistukset ja arvioinnit
- kliinisen farmasian hyödyntäminen
- HaiPro
valtakunnallinen toimintamalli lääkitysongelmaisen
tunnistamiseksi
- toimiva pth: hyvä palvelujen saatavuus ja laatu
- sujuvat hoitopolut ja -ketjut
Potilaslähtöiset:
- sitoutuminen lääkehoitoon osana muuta hoitoa
- voimaantunut omahoitoonsa
- liikkuvuus hoitotasoilla joustavaa
- väestökampanjat

- pikatsekkauslistat
- eriasteiset lääkitysten
tarkistukset ja arvioinnit
- kliinisen farmasian
hyödyntäminen

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

Järjestelmälähtöiset:
- tietojärjestelmien toimimattomuus yhteen
- yhteistyön puuttuminen teknologiaratkaisuissa
- lääkehoitojen kirjaamisesta puuttuvat valtakunnalliset
pelisäännöt
- ajantasaisen lääkitystiedon saannin vaikeus
- sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen farmaseuttien ja
proviisorien pääsyn e-reseptitietokantaan viivästyminen
- lääkehoidon arviointeja ei saa liitettyä sähköisesti
potilastietojärjestelmään
Potilaslähtöiset:
- lääkitystietojen tietoinen pimittäminen
- lopetetaan lääkkeen käyttö neuvottelematta
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa
- tieto tunnistetusta lääkitysongelmaepäilystä ei siirry
Järjestelmälähtöiset:
- SOTE –palvelurakenneuudistus, esh: n – pth: n rakenteet
- ei löydy yhteistyölääkäriä lääkehoidon kokonaisarviointiin
- hoitaja- ja lääkäripula
- lääkehoitoa työssään toteuttavien osaamistaso
- farmasian osaamista ei tunneta, eikä sitä osata hyödyntää
riittävästi potilastyössä

Järjestelmälähtöiset:
- eri potilastietojärjestelmät “pelaavat yhteen”, sama
sisältö
- tekniikan kehittymisen hyödyntäminen
- lääkehoidon arvioinnin sähköinen tilaus
LHA- / LHKA -raportti potilastietojärjestelmään
- terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät eri
potilastietojärjestelmiin
saadaan potilaan
kokonaislääkitystieto valtakunnallisesti
- lääkehoitojen kirjaamisessa kansalliset pelisäännöt
Potilaslähtöiset:
- varmistetaan lääkehoitojen jatkuvuus potilaan
kotiutuessa
- varmistetaan, käyttääkö potilas oikeasti lääkettä

- lääkehoitojen kirjaamisessa
paikalliset pelisäännöt
- tieto lääkitysongelmaisesta
potilaasta siirtyy sosiaali- ja
terveydenhuollossa

Järjestelmälähtöiset:
- toimiva pth: omalkrjärjestelmä/lkr-hoitajavastaanotto
- kliinisen farmasian hyödyntäminen
- paikalliset sopimukset läpi koko potilaan hoitoketjun
- valtakunnalliset moniammatilliset toimintamallit ja
asiantuntijapalveluiden sisällöt
Potilaslähtöiset:
- yhteisvastuullinen asenne potilaasta

- lääkäri-hoitajavastaanotto
- kliinisen farmasian
hyödyntäminen, kuten esim.
farmaseutin vastaanotto
- paikalliset sopimukset läpi
koko potilaan hoitoketjun

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

- potilaiden tulo- ja
lähtöhaastattelu
- eriasteiset
kokonaislääkitysten
tarkistamiset ja arvioinnit
- reseptien uusimiseen
varataan aikaa ja liitetään
lääkehoidon seuranta

5) Miten hoidetaan
muutosten
seuranta?

Järjestelmälähtöiset:
- lääkitysmuutosten seuranta on puutteellista
- lääkehoidon seuranta puuttuu reseptejä uusittaessa
- kukaan ei ota kokonaisvastuuta potilaan hoidosta
- henkilöstön riittämättömyys / vaihtuvuus
Potilaslähtöiset:
- potilaan oireiden syitä ei selvitetä riittävästi, kun määrätään
uusia lääkkeitä

6) Miten edistetään
moniammatillisuutta?

Järjestelmälähtöiset:
- pth: ssa ei uskalleta muuttaa esh: ssa aloitettuja lääkityksiä
- avoapteekkien passiivisuus ja rohkeuden puute tehdä
aloitetta yhteistyöhön
- johdon tuen saaminen
- SOTE -palvelurakenneuudistus ja sen tuomat
organisaatiomuutokset

Järjestelmälähtöiset:
- lisätään kliinistä farmasiaa ja sen palveluja
- päivitetään hoito- ja lääkehoitosuunnitelmat
- lääkehoitojen arviointiin liitetään muistin, liikkumisen
ja muun toimintakyvyn kartoittaminen
- tunnistetaan kokonaislääkityksen tarkistusta tai
arviointia tarvitsevat potilaat ja heidät ohjataan
eriasteisiin lääkehoidon arviointeihin
Potilaslähtöiset:
- kokonaislääkityksen arviointi, kun määrätään uusi
lääke / 6-12 kk: n välein
Järjestelmälähtöiset:
- lkr-hoitaja vastaanotto / farmaseutin vo-kokeilu
- yhteisesti sovitut toimintatavat ja -mallit
lääkitystietojen selvittämiseen sekä lääkehoitojen
vaikutusten arviointiin ja seurantaan
Potilaslähtöiset:
- potilaan voimaantuminen ottamaan vastuu omasta
lääkehoidostaan
Järjestelmälähtöiset:
- saada yhteisiä kursseja eri alojen perusopetuksiin
- moniammatillisesti toteutetut koulutukset
- valtakunnallinen moniammatillinen yhteistyömalli
- uusien osaamistarpeiden myötä tarvitaan perustaa
uusia vakansseja, joihin liittyy budjettikysymykset ja
kustannusargumentointi

3) Missä lääkitys
laitetaan kuntoon?

Tulokset ja arviointi
•

Julkinen
terveyskeskus

Apteekki

Eduskunta
Järjestöt,
edunvalvojat

Lääkkeiden järkevä
käyttö potilailla
edistyy

Moniammatilliset
tiimityön parhaat
käytännöt

Moniammatillisuutta
tukevat organisaatiotason ratkaisut

Yliopistot,
tutkimuslaitokset
kehittämiskumppaneina

Potilas

Hoitaja

Tulokset ja arviointi

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

- lääkäri-hoitaja vastaanotto /
farmaseutin
vastaanottokokeilu

- yhteisiä kursseja eri alojen
perusopetuksiin
- moniammatillisesti
toteutetut koulutukset
- valtakunnallinen
moniammatillisen yhteistyön
rakentamisen malli

RAI-arviointijärjestelmän käyttö iäkkäiden
lääkehoito-ongelmien tunnistamisessa
Tarpeet
•
•
•
•
•

Tavoitteet

Monilääkitys yleistä iäkkäillä
Ikääntyminen altistaa lääkehaitoille
Lääkehoitoon liittyvät ongelmat lisäävät
laitostumisriskiä
Lääkehoitoon liittyvien ongelmien
tunnistaminen ja niiden karsiminen
Kotihoidon ja palveluasumisen yksiköissä ei
olemassa olevaa kliinisen farmasian mallia

•
•
•
•

Lääkityksen rationalisointi
RAI-arviointijärjestelmän hyödyntäminen
lääkehoito-ongelmien tunnistamisessa
Iäkkään parempi vointi ja toimintakyvyn ylläpito,
joka tukee kotona tai palveluasunnossa
selviytymistä mahdollisimman pitkälle
Kliinisen farmasian palvelumallin luominen
kotihoitoon ja palveluasumiseen

MITÄ TEHTIIN?
•

•

•
•

•

Määriteltiin kriteerit, joiden perusteella
lääkitysarvioinnit pystyttiin kohdentamaan eniten
hyötyville asiakkaille
Kriteerien pohjalta kehitettiin seulontamalli
(Kuva 1) RAI-arviointityökalun tietoja
hyödyntäen
Kotihoidon ja palveluasumisen kahden
pilottiyksikön asiakkaiden (n=94) seulonta
Lääkitysarviointi seulan kautta esille nouseville
asiakkaille ja ehdotusten läpikäynti
moniammatillisesti
Lääkearviointiprosessin (Kuva 2) jalkauttaminen
toimintayksikköihin

Kuva 1: Palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaiden RAI-seulonta lääkehoidon arviointia varten

MITÄ ON TÄHÄN MENNESSÄ SAAVUTETTU?
31 (n.33%) asiakasta nousee esille seulonnan
perusteella (n=94)
26 asiakaan lääkitys arvioitu (lisäksi 1 exitus, 1 aiemmin
tehty lääkitysarvio, 3 ei tarvetta lääkitysarvioon)
124 lääkitykseen liittyvää muutosehdotusta,
2–10/asiakas: mm. lääkelisäyksiä, -poistoja,
annosmuutoksia, interaktioita, lääkkeen
vaihtoehdotuksia.
55 muutosehdotusta toteutettu (44%)
Asiakkaiden parempi vointi optimoidulla lääkityksellä
Ainakin yksi arvioiduista asiakkaista pois kotihoidon
piiristä kohentuneen voinnin seurauksena!











Kuva 2: Lääkitysarviointiprosessi Lahden kaupungin kotihoidossa ja palveluasumisessa
(vihreä=sairaanhoitaja, sininen=lääkäri, oranssi=farmaseutti)

Seuranta

Toteuttajat
•

Leena Riukka, Pirjo Peltomäki, Svetlana
Kreiwald, Merja Valjakka-Heimola,
Marjukka Ahola, Satu-Tuuli Takala, Raija Hippi,
Carita Linden-Lahti ja Hanne Ahtiainen,
Lahden kaupunki

•
•
•
•

RAI-raportit yksikkötasolla ja yksittäisten
muuttujien seuranta asiakaskohtaisesti
Asiakkaan voinnin seuranta
Seulan läpi lääkitysarvioon nousevien
asiakkaiden ja tehtyjen arvioiden määrä
Ehdotetut lääkemuutokset ja niiden tyyppi

Riukka L, Jaakkola N, Peltomäki P: Moniammatillista lääkityksen arviointia myös kotihoidon asiakkaille, sic! järkeä lääkehoitoon 3/2013

Potilaan parhaaksi
- lääkehoidon arviointia moniammatillisesti
Tavoitteet

Tarpeet
•
•
•

Iäkkäiden monilääkittyjen potilaiden
määrän kasvu ja toimintakyvyn
heikkeneminen
Moniammatillisen yhteistyön ja
osaamisen hyödyntäminen potilaan
parhaaksi
Terveydenhuollon kustannusten jatkuva
kasvu

•
•
•

Lääkehoidon järkeistäminen parantaa
potilaan vointia ja elämänlaatua
Moniammatillinen lääkehoidon arviointi
helpottaa lääkärin ja hoitohenkilökunnan
työtä, ja säästää työaikaa
Potilaan ja terveydenhuollon kustannuksia
säästetään

Lääkehoidon arvioinnin moniammatillinen malli Rovaniemellä

Potilas
Kaatunut tai
huimausoireinen potilas
kotona tai
erikoissairaanhoidon/
perusterv.huollon
päivystyksessä

TKOSASTO

Sh/lääkäri

Farmaseutti

Lääkäri

Tulosyyn
perusteella
ohjataan
farmaseutille

Lääkityksen
arviointi
potilastietojen ja
kirjallisuuden avulla

Farmaseutti
raportoi, lääkäri
määrää mahdolliset
muutokset

Kehittäjätiimin muodostaminen ja toiminnan
aloittaminen
- Tiimi perustettiin alkuvuodesta 2013, samalla
liityttiin Fimean verkostoon
- Tarve todettiin akuuttivuodeosastoilla, joille
potilaat tulevat usein jatkohoitoon perusterveydenhuollon päivystyksestä
- Aloitus oman työn ohella, toiminnan suunnittelu
ja kehittäminen
- Syksyllä 2013 testamenttiraha, jonka turvin
”puolikas” farmaseutti vapautui lääkehoidon
arviointiprosessiin muutaman kuukauden
ajaksi
- Jatko epävarmaa taloudellisen tilanteen vuoksi.
Keskusteluja johdon kanssa käydään kuitenkin
koko ajan, ja tahtoa toiminnan kehittämiseen
ja jatkamiseen tuntuu löytyvän.
- Palaute osastonlääkäreiltä ja hoitohenkilöstöltä
erittäin positiivista

Informointi ja
ohjaus
Seuranta
potilastietojen
perusteella

Lääkehoidon arviointi ja työkalut
Lääkehoidon arviointi:
- haitta-ja sivuvaikutukset
- yhteisvaikutukset
- päällekkäisyydet
- annos ja ottoajankohdat
- mahdolliset puuttuvat lääkkeet
- iäkkäille sopimattomat lääkkeet
Lääkehoidon arvioinnin tärkeimmät työkalut:
- Duodecim lääketietokanta
- Sfinx-Pharao
- Lääkkeet ja munuaiset –tietokanta
- Käypä hoito –suositukset
- kirjallisuus: Kliininen farmakologia ja lääkehoito,
Iäkkäiden lääkehoito, Lääketietoa ammattilaisille

Arviointi ja tulokset
•

Toteuttajat
Rovaniemen terveyskeskuksen
moniammatillinen kehittäjätiimi
•
Arja Mustamo, ylilääkäri
•
Kimmo Määttä, geriatri
•
Outi Nousiainen, sairaanhoitaja
•
Maija Pirttijärvi, farmaseutti,
LHKA ja Osastofarmasia erityispätevyys

Potilas+
sh/lääkäri/
farmaseutti

•
•
•
•
•

Arviointi tehdään kirjaamalla farmaseutin tekemät
muutosehdotukset (esim. lääkkeen vaihto/lopetus,
uuden lääkkeen aloittaminen) ja vertaamalla
lääkärin määräyksiin tämän jälkeen
Seuranta toteutetaan n. 3 kk kuluttua arviointien ja
muutosten tekemisestä potilasasiakirjojen
perusteella
Lääkehoidon arviointeja tehtiin parin
syyskuukauden aikana 25 kpl
Muutosehdotuksia tuli yht. 69 kpl, joista
toteutettiin 48 kpl (lähes 70%)
Seuranta on vielä kesken, joten tuloksia ei ole
käytettävissä
Tähän mennessä saatujen tulosten syvällisempi
tulkinta myös kesken

VANHUS KAATUU…
OLIKO LÄÄKITYKSELLÄ OSUUTTA?
TAUSTA

TAVOITTEET

• Syksyllä 2012 terveyskeskussairaalassa kiinnitettiin
huomiota
kaatumisesta toipuvien iäkkäiden potilaiden käytössä
olleiden
kaatumiselle altistavien lääkkeiden määrään
• Terveyspalveluiden johto hyväksyi > 75 v. kaatuneiden
potilai‐den seurantahankkeen toteuttamisen
• Seurannoissa (2x2kk) potilaiden todettiin olleen
monisairaita ja lähes kaikkien käyttävän kaatumiselle
altistavia lääkkeitä
• Kaatumisten aiheuttamat sairaalahoidon kustannukset
arvioi‐tiin olevan n. 1% Salon kaupungin terveydenhuollon
menoista

• Kaatumisriskissä olevien iäkkäiden potilaiden sekä
kaatumis‐riskiä lisäävien lääkkeiden tunnistaminen (kerran
kaatuneista n. puolet kaatuu uudelleen)
• Lääkkeiden harkittu käyttö (haitat/hyödyt)
• Lääkelistojen ajantasaisuus
• Potilaiden/omaisten aktivointi oman lääkityksensä
seurannassa
(haitat/hyödyt)
• Kustannusten hillitseminen
• Kuntafarmaseutin osaamisen hyödyntäminen tehokkaasti

Riskipotilaan tunnistaminen

Terveys‐ ja vanhuspalveluiden avo‐ ja ympärivuorokautiset
yksiköt
Reseptin
uusijat ja
vastaanotto‐
potilaat

Toimintakyvyn
laskiessa

Iäkkään lääki‐
tyksen tarkis‐
tuskriteerit

Kaatuneet
yli 75‐vuotiaat
potilaat

(kaikki yksiköt)

(kotihoito pilottina)

(päivystys)

(lääkärinvastaanott
o)

Tarvittaessa

Lääkäri ja potilas:
kliininen arviointi
Mittarit
• Kuntafarmaseutin tekemät lääkitysarvioinnit/vuosi
• > 75‐v kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden yleisyys
• Tehtyjen lääkitysmuutosten määrä kaatumisen jälkeen

Tulokset
• Lääkityksen arviointeja tehty 140 kpl v. 2013
• Lääkemuutoksia tehty kaatumisen jälkeen 22%
(n=37)
v.2012 ja 53% (n=39) v.2013
• Enemmistö potilaista oli vanhuspalveluiden
asiakkaita,
munuaisten vajaatoiminta oli yleistä ja ortostaattisen
kokeen tuloksia ei löytynyt potilastiedoista
• Aloitettu käytäntö, jossa farmaseutti tarkistaa
kaikkien
> 75 v. kaatuneiden potilaiden lääkelistat ja lähettää
lääkityksen arvioinnin hoitavalle lääkärille
• Kehitetty asiakkaalle tarkoitettu lääkityksen
tarkistuslista
lääkärinvastaanotolle ja tk‐
sairaalan osastoille
• Tehty kotihoitoon hoitajille ja lääkäreille iäkkään
lääkityksen tarkistuskriteerit

Arvioinnin työkalut:
Fimea: iäkkäiden lääkityksen tietokanta
Ikinä: kaatumiselle altistavat lääkkeet
Sfinx/Pharao: antikolinergit, sedatiivit,
serotonergit ja yhteisvaikutukset
Renbase: munuaisten vajaatoiminta

Palaute: FARM‐lehti
Haasteena
• Päivystykseen joutuneiden kaatuneiden >75 v.
potilaiden määrän vähentäminen
• Kaatumisdiagnoosin käyttöönotto seurannan
helpottamiseksi
• Lääkityslistojen ajantasaisuus
• Tarkistettavien lääkityslistojen määrä on suuri 
farmaseutin asiantuntijuuden kohdentaminen
ongelmatilanteisiin
• Kaatumisen johdosta vuodeosastohoitoon
joutuneiden
hoitopäiväkustannusten
vähentäminen

Kuntafarmaseutti:
lääkehoidon arviointi

Salon kaupunki
Terveyspalvelut
• Pamela Miettinen, avohoidon ylilääkäri
• Pertti Andelmin, vanhustenhuollon ylilääkäri
• Jennifer Zambrano, amanuenssi
• Leena Kaarlonen, johtava farmaseutti, LHKA
• Taina Vuorikoski, sairaanhoitaja
Vanhuspalvelut
• Anni Jaakkola‐Andersson, osastonhoitaja
• Elisa Riski, kotihoitotiimin vastaava sairaanhoitaja

TAVOITTEET

TOTEUTUS

• Lääkitysongelmaisen potilaan löytyminen.
• Malli ja ohjeistus toimivaan tiedonkulkuun
• Toimintamalli potilaan lääkityksen
varmistamiseen ja seurantaan
• Farmaseutin työkuvan kehittäminen.

TARPEET
• Lääkitysongelmaisen potilaan
löytyminen
• Tiedonkulku parantaminen
hoitoketjun joka osalla
• Potilaan lääkityksen ja lääkelistan
oikeellisuus
• Farmaseutin työnkuvan kehittäminen
potilaskeskeisemmäksi.

Vuonna 2013 apteekit toimittivat yhteensä
noin 220 000 reseptiä

•
•
•
•

Lääkelistojen oikeellisuus
Yhtenäinen ohjeistus koko alueelle lääkelistojen päivittämiseen lääkäreille ja
hoitajille.
Tarkistuskortti apuvälineeksi
Potilaille ajantasainen kotilääkelista mukana pidettäväksi
Vastuu lääkelistojen oikeellisuudesta kuuluu kaikille

• Neljän kunnan yhdyshenkilönä toimii Sointu
Karjalainen-Känsälä. Hänen tehtävänään on kutsua
koolle eri kuntien työntekijöistä koostuva työryhmä,
joiden tehtävänä on toteuttaa käytännön tasolla
laaditut suunnitelmat. Olla välikätenä eri
työryhmien, ohjausryhmän ja fimean välillä.
• Kotihoito toteuttaa annosjakeluohjeistuksen jota
pystyvät käyttämään kaikki työntekijät.
Toteutuksesta vastaavat neljän kunnan apteekit,
sairaanhoitajat, lääkärit, terapiayksiköt ym.
• Säännöllisesti ja suunnitelmallisesti kokoontuvat
kaikki yksiköt yhtenäistämään käytäntöjä ja
laatimaan (tsekkauslistat, lääkelistojen
tarkistaminen, terveyshyötymallin käyttö ym.)
ohjeistusta neljän kunnan alueella
• Selvitellään tietojärjestelmien yhtenäistämistä myös
koko pohjoisen suomen alueella

Annosjakelu
• Perustetaan työryhmä suunnittelemaan käytännöntoteutusta koko alueelle ja laatimaan kirjallinen
ohjeistus kunhan sähköinen resepti koskee myös
koneellista annosjakelua.
• On päätetty ostaa alueen apteekeilta LHA kaikille
uusille annosjakeluun siirtyville asiakkaille.
• On päätetty ostaa apteekeilta 20 LHKA:tia vuodessa
ylilääkärin hyväksyttyä tarpeen.

Farmaseutin työnkuvan kehittäminen
Lääkehuollon organisaattori ja yhteyshenkilö
Eriasteiset lääkehoidon arvioinnit
Hoitohenkilökunnan perehdytys ja koulutus
Osastofarmasian kehittäminen
Farmaseutin vastaanotto
Ym…

•
•
•
•
•
•

Apteekki

Tiedonkulku toimivaksi
Keskus- ja
aluesairaala

Koti

Lääkitysongelmaisen potilaan tunnistaminen
•
Terveyshyötymalli
•
TKOK-kysely
•
Lääkehoidon eritasoiset tarkistukset
•
Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
•
Apteekeissa
•
Kodeissa Seuranta

HISTORIA
Perusterveydenhuolto

Toteuttajat
Sisko Varvelin vuodeosastot
Pirjo Tossavainen kotihoito
Pirjo Humaloja farmaseutti
Kaisa Alamäki lääkäri
Anu Ojalehto-Repo avohoito
Kirsi Tuura terapiapalvelut
Ulla-Maija Hautakangas palveluasuminen
Sointu Karjalainen-Känsälä farmaseutti
sointu.karjalainen-kansala@selanne.net

Fimean pyydettyä meitä mukaan
toimintaan syksyllä 2012 ja
tartuttuamme haasteeseen
arvioimme mitkä ovat meille
kehittämiskohteina tärkeimpiä.
Keräsimme ryhmän, joka koostui
kaikista neljästä kunnasta ja joka
otti asian omakseen ja koki sen
tärkeäksi. Kehitystiimin lisäksi
perustettiin ohjausryhmä, joka
valvoo toiminnan etenemistä.
Tekesin rahoituksen turvin voimme
nyt paneutua asian eteenpäin
viemiseen tomerammin ja
pikapuoliin pääsemme myös
näkemään käytännössä kehitystiimien aikaansaamien ohjeistusten
vaikutuksia.

•
••
•
•
•

Asiakkaan voinnin
Seulan läpi lääkitysarvioon nousevien
asiakkaiden ja tehtyjenarvioiden
määrä
Seuranta
Ehdotetut lääkemuutokset
ja pkl-käyntien
niiden tyyppija
Kustannusten
seuranta ( esim.
vuodeosastojaksojen vähentyminen).
Annosjakelun vaikutus kokonaiskustannuksiin
Lääkehoidon arvioinneilla saatujen säästöjen
ja potilaiden elämänlaadun paranemisen seuranta
Terveyshyötymallin vaikutus kustannuksiin ja
lääkitysongelmaisen potilaan löytymiseen.

Tutka

Lääkehoidon vaikuttavuuden ja riskien tunnistaminen ja
seuranta ikääntyneiden hoitotyössä Mehiläinen Oy:ssä

Tavoitteet

Tarpeet
•
•
•
•

Ikääntyneiden lääkehoidon vaikuttavuuden
seuranta
Hoitajien osaaminen lääkehoidon
vaikuttavuuden tunnistamisessa ja
seurannassa
Lääkityksen arviointi –palveluiden
hyödyntäminen
Tietoa Mehiläisen asukkaiden lääkityksistä
päätöksenteon tueksi

•

•
•

Lääkityksen tavoitteiden toteutumisen
varmistaminen – vaikuttamattomat,
haittavaikutuksia aiheuttavat ja
epätarkoituksenmukaisilla annostuksilla
olevat lääkkeet pois käytöstä
Hoitajien osaamisen vahvistaminen
lääkehoidon vaikuttavuuden arvioinnissa
Moniammatillisen yhteistyön tukeminen

NAPPULA – LÄÄKEHOITO OSANA KUNTOUTTAVAA
HOITOSUUNNITELMAA
- Lääkehoidon vaikuttavuuden seuranta on osa hoitotyötä ja
hoitosuunnitelmaa
- Tapahtuu systemaattisesti kriittisten lääkeryhmien osalta
- Auttaa hoitajia tunnistamaan seurattavat vaikutukset +/- Helpottaa hoitajien, lääkärin ja apteekkihenkilökunnan välistä
viestintää
- Antaa hoitavalle lääkärille tarkkaa tietoa lääkkeen vaikutuksista
kunkin asiakkaan kohdalla
- Ehkäisee vaikutukseltaan epäsopivien lääkkeiden ja/tai väärän
annostuksen jäämisen ”roikkumaan”
- Parantaa asiakkaan toimintakykyä
- Säästää rahaa asiakkaalta ja yhteiskunnalta

AVAINASIAT:
● HOITOHENKILÖKUNNAN
OSAAMISEN KARTOITUS
● KOULUTUSSUUNNITELMAN
LAATIMINEN

Tunnistaminen

Seuranta

Arviointi

LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN
TUNNISTAMINEN, HOITAJIEN OSAAMINEN
- Toteutetaan yamk-opinnäytetyönä
- Menetelmänä Wepropol-kysely perustuen
osaamisen määrittämiseen lääkehoidon
vaikuttavuudessa
- Tutkimuskysymyksinä:
Miten hoitajat tunnistavat lääkehoidon vaikuttavuuden
keskeiset tekijät asukkaan lääkehoidossa?
Saavatko hoitajat riittävästi informaatiota lääkehoidon
vaikuttavuuden arvioimiseksi ja seuraamiseksi?
Miten hoitohenkilöstö kirjaa ja raportoi asukkaan
lääkehoidon vaikuttavuutta?
- Kohderyhmänä Mehiläinen Oy:n ikääntyneiden
palveluissa asukkaiden lääkehoidossa työskentelevät
hoitotyöntekijät
- Tuotoksena laaditaan henkilökunnan
koulutussuunnitelma, joka toteutetaan
systemaattisesti ikääntyneiden palveluissa
- Tarkoituksena on ikääntyneiden hyvinvoinnin
lisääminen turvallisen lääkehoidon keinoin

OIKEA JA TARKOITUKSENMUKAINEN LÄÄKITYS
- Keinoina Lääkityksen arviointi-palvelut: lääkityksen
tarkistus, lääkityksen arviointi ja lääkehoidon
kokonaisarviointi
- Työkaluina Terveysportti, Iäkkäiden lääkityksen
tietokanta ja kansainväliset tietokannat
- Menetelmänä moniammatillinen työskentely ja
yhteistyö
- Tavoitteena kartoittaa pilottiyksikön asukkaiden
lääkehoidon nykytila sekä toteuttaa seurantatutkimus
- Tuloksia verrataan olemassa oleviin tutkimuksiin ja
käytetään päätöksenteon tukena
- Kehitysprojektin jälkeen lääkitysarvioinnit osana
loppuarviointia
- Lääkitysarvioinnit toteutetaan tiimityönä 
käytännön apuväline hoitavalle lääkärille ja
hoitohenkilökunnalle

Toteuttajat
•

AVAINASIAT:
● LÄÄKITYKSEN ARVIOINTIPALVELUT
● MONIAMMATILLISEN
YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN

Kevät 2014
-Taustarekisterien
valinta
- Ohjelmaluonnos
valmis
Syksy 2013
- Hoitohenkilöstön
- Tiimin
osaamiskartoitus
rakentuminen
- Lääkityksen
- Tekesarvioinnit
hanke
pilottiyksikössä

Oikea ja
tarkoituksenmukainen
lääkehoito

•
•

AVAINASIAT:
● TYÖKALU VAIKUTTAVUUDEN
SEURANTAAN
● LÄÄKEHOIDON RISKIEN
TUNNISTAMINEN

Kevät 2015
- Ohjelmistoversio
pilotoitu ja testattu
Syksy 2014
- Henkilöstön
koulutus
- Ohjelmaversio
valmis ja testauksessa
- Taustarekisterien
lisäys
- Koulutussuunnitelma
henkilöstölle valmis

Syksy 2015
- Ohjelmiston
viimeistely ja
käyttäjäarviot
- Arviointi
hoitohenkilökunnan
osaamisen
lisääntymisestä
- Lääkityksen
arvioinnit, vertaus
lähtötasoon,
päätelmät

Arviointimenetelmät:

Saila Partanen, yksikön johtaja, Mehiläinen Oy
Johanna Norjamäki, tiiminvetäjä,
Mehiläinen Oy, Hoivakartano
Leena Ulvinen, apteekkari, Ylihärmän apteekki
Ylihärmän
apteekki

•
•
•

Asukastietojärjestelmän toimivuus:
käytännön kokemukset
Hoitohenkilökunnan osaamisen
kehittyminen
Lääkityksen arvioinnit: ennen ja jälkeen
kehitystyön  vertaus lähtötasoon,
päätelmät

Lääkeongelmien tunnistaminen terveyskeskuksen
matalan kynnyksen toimipisteessä

Tausta
Terve Kuopio‐kioski on asiakaslähtöinen ja
maksuton terveyskeskuksen toimipiste ilman
ajanvarausta. Hyvinvointikioskin tehtävänä on
edistää kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä.
Lääkehoidolla on keskeinen rooli ikäihmisten
hoidossa, joten tarvitaan myös farmaseuttista
osaamista lääkehoitojen arviointiin ja
seurantaan.

Tavoitteet





Lääkeongelmien tunnistaminen ja
jatkotoimenpiteisiin ohjaaminen
Lääkeneuvonnan antaminen ja omahoidon
tukeminen
Yhteistyömallien kehittäminen apteekkien ja
perusterveydenhuollon eri toimijoiden kanssa
Kliinisen farmasian kehittäminen

Mitä on saatu aikaan
 Kehitettiin kyselylomake, jonka avulla kartoitetaan asiakkaan lääkehoitoa ja tunnistetaan
mahdolliset ongelmat jatkotoimia varten
 Lomaketta pilotoitiin proviisoriopiskelijan projektityönä haastattelemalla 65 asiakasta (taulukko)
 Kuvattiin hyvinvointikioskin toimintaa ja tyypillinen asiakas: Lääkeongelma voidaan tunnistaa
terveyskioskilla, Sic! 4/2013
 Proviisoriopiskelijat tutustuvat moniammatilliseen toimintaan osana kliinisen farmasian jatkokurssia
 Osallistuminen valtakunnalliseen Lääkehoidon päivään
 Lomaketta testataan myös ikäneuvolan tarpeisiin
 Pro gradu‐työssä selvitetään laajemmin asiakkaiden lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja ohjaamista
jatkotoimenpiteisiin

Tarpeet
Tulokset ja arviointi

Tulosten perusteella kehitetään moniammatillisia
yhteistyömalleja turvallisen lääkehoidon
toteuttamiseksi: miten potilaan todellinen ja
ajantasainen lääkitys olisi kaikkien hoitoon
osallistuvien ammattilaisten käytössä ?

Toteuttajat
Kirsti Laitinen, Itä‐Suomen yliopisto
Mari Tuuli Korhonen, Kuopion kaupunki
Anja Paasisalo, Kuopion kaupunki

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
MONIAMMATILLINEN LÄÄKITYSARVIOINTI
LÄÄKITYSARVIOT AVOHOIDOSSA
TARPEET:
1. Yksiportainen
hoitomalli, avohoidon
tehostaminen
2. Sairastavuuden ja
iäkkäiden
lukumäärän
lisääntyminen
3. Terveydenhuollon
kustannusten nousu

2008 Koneellisen annosjakelun
käyttöönotto Savonlinnan
keskussairaalan sairaala-apteekissa.
Kaikille uusille potilaille ja kaikissa
lääkitysmuutoksissa lääkityksen arviointi
tai tarkistus apteekilla ja yhteydenpito
osastoihin. Palvelussa 300 potilasta.
Moniammatillinen työ alkoi.
2013 Osastofarmaseutin toimi
perustettiin perusterveydenhuoltoon.
Osastojen toiveet kyselyssä kohdistuivat
lääkehoitosuunnitelman ylläpitoon,
potilasohjaukseen ja hoitajien
koulutukseen. Tutustumisjaksolla
yksiköissä todellisiksi tehtäviksi
valikoituivat lakisääteisten lääkehuollon
auditointien lisäksi lääkitysarviointi
moniammatillisesti lääkärinkierroilla,
annosjakeluohjelman opettaminen ja
käyttö sekä farmakologian iltapäivät
paikallisesti toteutettuina
hoitohenkilökunnalle. Resurssi oli
proviisori LHKA (lääkehoidon
kokonaisarviointi -pätevyys) osaaikaisesti 10 kk, kohteena 7
vuodeosastoa, 5 vanhainkotia ja muut
PTH:n yksiköt.
PTH osastofarmaseutin
seuratut työsuoritteet (kpl)
13.5.2013 – 31.3.2014
900

799

800

TAVOITTEET:
1. Lääkityshaittojen
vähentäminen ja
lääkityksen optimointi
2. Toimintakyvyn
ylläpito
3. Ennakointi ja
kustannussäästö

600
500
400
300

KRITEERIT

Moniongelmaisen
LHKA avohoidossa
potilaan arviointijakso
perinteisellä työtavalla
vuodeosastolla

Moniammatillinen
kokonaisarvio
KRITEERIT
 lääkitysarviosta huolimatta
toimintakyky ei riitä nykyisessä
hoito/asumismuodossa

 GFR < 50 ml/min
 ortostaattinen hypotensio

KRITEERIT
 paljon palveluja käyttävä
asiakas
 lääkitysongelmat

KRITEERIT
 paljon palveluja käyttävä
asiakas
 avohoidon keinot
riittämättömät

 sairaanhoitajan arvio
ESITIEDOT (SH)
 KSH:n kotikäynti
 käytetyn lääkityksen
selvittäminen

ESITIEDOT (SH)
 KSH:n kotikäynti
 käytetyn lääkityksen selvittäminen

 laboratoriokokeet

 esitietolomake: lääkehaittakysely

 GFR
 ortostaattinen koe
 lääkitysarvio (prov)












laboratoriokokeet
GFR
ortostaattinen koe
EKG
CERAD (muistitesti)
BDI (depressiotesti)
fysioterapeutin arvio (ft)
arvio ravitsemuksesta
lääkekorvattavuusasiat
lääkitysarvio (prov)

ESITIEDOT
 ei sh:n kotikäyntiä
 sairaskertomuksen tiedot
 proviisori tapaa potilaan
 lääkitys haastattelun
perusteella
 lääkityksen kokonaisarvio
proviisorin toimesta yht. 6 h
 lääkitysarvion purku: lääkäri ja
proviisori 30- 45 min

PAPERIKIERTO
VASTAANOTTO
 15 min
 1,5h
 Läsnä: lääkäri, hoitaja, proviisori  Läsnä: potilas, omainen, lääkäri,
proviisori, sairaanhoitaja

VASTAANOTTO
 vastaanotto 30 min x 2-3
 Läsnä: potilas ja lääkäri

SAADAAN
 arvioitu lääkitys: muutokset
 kirjaukset
 reseptit, lääkelistan ylläpito
 seuranta tarvittaessa

SAADAAN
 lääkehoidon kokonaisarvio

SAADAAN
 kokonaiskuva potilaan tilanteesta
 diagnoosit, hoitosuunnitelma
 optimoitu moniammatillisesti
rakennettu lääkitys: muutokset,
eReseptit, lääkelista





LÄÄKITYSARVIOINTI
AVOHOITOON

700

Moniammatillinen
lääkitysarvio

TOTEUTUSAIKA
 1 päivä

ESITIEDOT
 KSH:n tietoja?
 potilaskertomus
 osastoseuranta
 tarvittavat laboratoriokokeet





muistitesti
EKG
fysioterapeutin arvio
kotilääkityksen selvittäminen
työlästä ja epävarmaa

LÄÄKÄRINKIERTO
 15 min/osastokierto
 Läsnä: potilas, lääkäri ja
sairaanhoitaja

SAADAAN
 arvioitu kokonaistilanne
 diagnoosit
 hoitosuunnitelma
 puuttumaan jäävät:
toimintakykyarvio, ravitsemus,  reseptit, lääkelista
muisti- ja mielialaseulonta,
 lausuntoasiat
seuranta
 farmasistin lääkitysarvio vain
lausuntoasiat: lääkekorvattavuudet,
pyydettäessä
hoitotuki, kuljetustuki, kuntoutus
 sairaskertomuksen lukemiseen
ja kirjaamiseen tarvittava aika  seuranta ja kotitoimintakyvyn
apuvälinetarpeen arvio ja
moninkertainen
toimenpiteet
arviointi puuttuvat,
laitostumisen riski
kirjaukset ja dokumentaatio
seuranta KSH:n toimesta 2-3
käyntiä

TOTEUTUSAIKA
 1 viikko

TOTEUTUSAIKA
 2-6 kuukautta

TOTEUTUSAIKA
 5-14 vuorokautta

HINTA (työaika)

HINTA (työaika)

HINTA (työaika)

HINTA (osastohoito)

53 €

280 €

330 €

800-2240 €

200
100

63

42

0

15

42

17

2

57

7

10,6 %

GFR alle 30 ml/min

27%

Kokemuksia toiminnasta:
Tiimityönä tehty moniammatillinen
arviointi on tehokkaampi työtapa kuin
konsultoiden toteutettu:
 lääkitysarviointeja lääkärinkiertoa
kohden n. 13 kpl
 välitön palaute ja kysymykset
 kirjaamiset samalla
 aikaa ei kulu moninkertaiseen
potilastietojärjestelmän tietojen
lukemiseen ja tuottamiseen
Kommentteja:
”täällä osastollahan teidän
apteekkilaisten täytyisi olla!”
(sairaanhoitaja)

GFR 30 - 50 ml/min
62,4 %

50%

GFR yli 50 ml/min

50%

alle 20 mmHg
yli 20 mmHg

TOTEUTUS:
•
•

•
•

Itä-Savon
sairaanhoitopiiri
Tekniikan ja
innovaatioiden
rahoituskeskus
TEKES
Ohjausryhmä
Pilottitiimi:
terveyskeskuslääkäri
sis erl Kati Auvinen,
sairaanhoitaja AMK
Sointu Hintsanen,
proviisori LHKA
Johanna Räisänen

Munuaisten toimintakyvyn kartoitus
Sulkavan KSH:n asiakkailla
1.10.2013 – 31.3.2014, n=85

Merkittävän ortostaatisen hypotension esiintyvyys
Sulkavan KSH:n asiakkailla 1.10.2013 – 31.3.2014, n=40

Arviointi ja havaintoja moniammatillisesta työstä pilottiyksiössä
Sulkavan kotisairaanhoidossa 6 kk ajalta:
•

Hoitotyön case-arvioiden mukaan lääkitysmuutosten jälkeen
o toimintakyky on parantunut ja lääkehaitat vähentyneet
o hoitoa vaativia kaatumisia ei ole ollut
o joidenkin asiakkaiden kotipalvelujen päivittäinen tarve on vähentynyt
o 4 asiakkaan kotisairaanhoidon säännölliset käynnit esim. 3-4x/vko (á 53,70€) on voitu lopettaa (n=16)

•

Moniammatillisia lääkitysarvioita (paperikierto) KSH Sulkava n=40 ja Moniammatillisia kokonaisarvioita sis. LHKA n=11

•

case 16.10.2013 proviisorin yksin tekemät lääkitysarviot á 25 min
o n=7, naisia, 69-89 v., keskimäärin 80 v.
o 14-24 lääkettä/asiakas, keskimäärin 17,7 lääkettä
o lääkitysmuutosehdotuksia 2-9 kpl, keskimäärin 6 kpl/lääkitys
o Lääkäri toteutti 2/3 ehdotuksista

”Tarpeellistako? - Tottakai!”
(lääkäri, tk vuodeosasto)
”unelmatyönkuva – kyllä!
Umpihankihiihtosuunnistusta tosin :)”

Lääkitysarvioitujen potilaiden osuus Sulkavan KSH:n
lääkärille tulevista konsultaatiokysymyksistä ja
reseptiuusinnoista 1.10.2013-18.3.2014
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Viikot (lokakuu 2013 - maaliskuu 2014)

KOTONAAN HYVINVOIVA IÄKÄS

