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Valmistelut: 

 Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, 
tekstit, laboratoriotulokset

 Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista, painon, 
verenpaineen ja verensokerin seurantatulokset, 
toimintakyky

 Jos mahdollista, asiakkaan omainen on myös 
kutsuttu paikalle



Hoivakodissa: 
 Moniammatillinen keskustelu mukana lääkäri, 

sairaanhoitaja (ja asiakkaan omahoitaja), 
proviisori

 Lääkitystietojen tarkastaminen (tk:n lääkelista 
vrt. hoivakodin lääkelista)

 Lääkityksen alustavaa arviointia 
(yhteisvaikutukset, haittariskit, munuaiset, 
tietokantoja hyödyntäen)

 Mittausten ja toimintakyvyn arviointia
 Ongelmien pohdintaa



Asiakkaan huoneessa:

 Keskustelu asiakkaan ja omaisen kanssa
 Vointi, askarruttavat seikat, lääkehoitoon 

liittyvät asiat



Palataan keskustelemaan tiimissä: 
Lääkityksen arviointi
 Ikä, toimintakyky, vointi
 Diagnoosit
 Mittaus-ja laboratoriokoetulokset:
RAVA, MMSE, paino, RR, ortostaattinen koe, EKG, 
Lab (PVK, GFR, Krea, Na/K, p-gluk, HbA1c)
 Yhteisvaikutukset, haittariskit
 Annostelu (annos, annosteluajankohta, 

ottamiseen liittyvät ongelmat)



 Muut asiat, esim. kuntoutus
 Lääkemuutosten toteuttamisen aikataulu
 Mitä asioita seurataan lääkitysmuutosten 

jälkeen
 Millaisissa tilanteissa yhteydenotto lääkäriin

 Aikaa vuositarkastukseen kului n.1 h/asiakas



 Hoitajien rooli erittäin tärkeä
 Hoitajat seuraavat yksilöllisesti vointia, 

muutoksia painossa, verenpaineessa jne. 
 Seurantaan vaadittavat laboratoriokokeet 

aikataulutetaan
 Lisäksi järjestimme hoitohenkilökunnalle 

koulutuksen, jossa kerroimme kyseisen 
hoivakodin asiakkaiden yleisimmistä 
lääkitykseen liittyvistä ongelmakohdista



 Matala kynnys yhteydenottoon puhelimitse
 Lääkäri käy säännöllisesti 
 Asiakkaan tilanne tarkistetaan ennalta sovitun 

aikataulun mukaisesti lääkärin käynnin 
yhteydessä

 Kokonaisvaltainen asiakkaan tilanteen 
tarkastaminen ja lääkitysmuutosten 
toteutumisen onnistuminen kolmen 
kuukauden kuluttua vuositarkastuksesta



 Asiakkaat iäkkäitä, keski-ikä 86 vuotta (76-
96)

 Toimintakyky heikkoa (täysin avustettavia 10, 
tehostettu hoito 8, tuettu tai valvottu hoito 6)

 Lääkitystä muutettiin 20/24 asiakkaasta 
 Lääkitystä vähennettiin 20 asiakkaalla
 Lääkitykseen tehtiin lisäyksiä kahdeksalle 

asiakkaalle



 Yleisimmät syyt lääkitysmuutoksiin: 
Ei tarvetta, matala verenpainetaso, munuaisten 
vajaatoiminta, ongelmat lääkkeiden ottamisessa, 
imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset
 Yleisimmin muutettiin: 
Pois: Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (16), 
beetasalpaajat (10), muistilääkkeet (5), statiinit (4) 
Lisäykset: furosemidi, D-vitamiini



Lääkitystä oli muutettu seurannan aikana 
takaisin aiempaan viidellä asiakkaalla
Hoitajan arvio tilanteesta 3 kk:
 Vointi oli parantunut selvästi kuudella 

asiakkaalla
 Vointi oli ennallaan: 10 asiakasta
 Vointi oli huonontunut viidellä asiakkaalla

Yhteydenotot hoivakodista terveyskeskukseen 
vähentyneet (hoitajan ja lääkärin havainto)



 90 v. nainen
 Diagnoosit: Dementia, verenpainetauti
 Täysin avustettava, pääsääntöisesti vuodepotilas, huutelee 

paljon ja hallitsemattomasti, muuten ei juurikaan 
kommunikoi

 RR 107/74, paino pudonnut 6 kg kuukauden aikana
 Lääkitys: Loratsepaami, kalkki-D, bisoprololi, B12-

vitamiini, furosemidi, losartaani, parasetamoli, 
pantopratsoli, glargininsuliini

 Muutokset: Loratsepaami lopetettiin kolmen kuukauden 
aikana, kalsium heti

 3 kk lääkitysmuutoksista: 
Vointi parantunut; puhuu kokonaisia järkeviä lauseita, auttaa 
siirtymissä, jaksaa istua pyörätuolissa pidempiä aikoja
RR 135/78, syönti vaihtelevaa, mutta paino ei ole enää 
laskenut



Hoivakodissa:
 Lääkäri käy edelleen säännöllisesti
 Uusille asiakkaille vuositarkastukset 

”kotiutumisen” jälkeen
Vuositarkastukset kotihoidon asiakkaille:
 Oma hoitaja ja kotihoidon terveydenhoitaja 

valmistelee
 Lääkärin vastaanotolla tai kotona (lääkäri, 

kotihoidon terveydenhoitaja, proviisori), 
mielellään myös omainen mukana


