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Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet:

toimitus@sairaanhoitajalehti.fi

Hoivakodeissa kiertävä farmaseutti 
parantaa lääkitysturvallisuutta.

Lääkitys kuntoonSairaanhoitajat kertovat 
tällä palstalla, mitä 
työelämässä tapahtuu.

Töissä.

Hyvä projekti.  
Patolakodin sairaanhoitaja 
Minna Saksi oli tyytyväinen 
kokeiluun, jossa farmaseutti  
kävi hoivakodeissa. Saksi on 
tässä käymässä Vieno  
Kalliosto-Hurskaisen luona.

TEKSTI Heini Kari, proviisori, 
diplomi-insinööri, lHKa 
erityispätevyys

niina laine, Kliinisen farmasian 
maisteri, farmaseutti, lHKa 
erityispätevyys, aino ja 
eino lääKeHoitopalvelut oy, 
palvelut@ainojaeino.fi

KUVAT pietari Hatanpää

F
armasian ammattilainen töissä hoivakodis-
sa voi kuulostaa äkkiseltään yllättävältä. 
Ulkomailla vastaavaa käytäntöä kuitenkin 
sovelletaan. Tutkimme farmasian ammat-
tilaisina tämän käytännön toimivuutta ja 

tarpeellisuutta Suomessa. 
Syksyllä 2013 otimme yhteyttä kahteen helsinkiläiseen 

hoivakotiin ja tiedustelimme niiden halukkuutta lähteä 

mukaan kahdeksan viikon pilottitutkimusprojektiin. 
Sillä oli tarkoitus selvittää, millä tavoin farmasian 
ammattilainen eli farmaseutti tai proviisori voi olla 
mukana moniammatillisessa tiimissä kehittämässä 
hoivakodin lääkehoitoa ja -huoltoa.

Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön Haagassa 
sijaitseva palvelutalo sekä Oulunkylässä sijaitseva 
Patolakoti lähtivät ennakkoluulottomasti kanssamme >
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hoitajat täyttivät. Näin pääsimme projektissa 
puuttumaan ongelmakohtiin. 

Toimintaamme ohjasivat myös lääkehoi-
tosuunnitelmien päivitykset. Projektin aikana 
kävimme läpi lääkkeiden tilaamiseen, säilyttä-
miseen ja hävittämiseen liittyviä asioita, lääkkei-
den jakamiseen ja antamiseen liittyviä tilanteita 
sekä lääkehoidon vaikuttavuuden arviointia ja 
lääkevaihtoa. 

Erityisesti huomiota kiinnitettiin lääkehoi-
don riskitekijöihin, riskilääkkeisiin ja lääkitys-
poikkeamien raportointiin. 

Lisäksi pidettiin hoitajille koulutus hoiva-
kotien tarpeiden mukaan räätälöitynä. Myös 
asukkaiden lääkelistoja tarkistettiin yhteis- ja 
haittavaikutusten varalta.

Haagan Helander-kodin sairaanhoitajat Heli 
Juntunen ja Tiina Sipilä kertovat, että heille far-
masian ammattilaiset ovat aikaisemmin olleet 
tuttuja apteekkiyhteistyön kautta. 

– Farmaseutin suorittama lääkearviointi voisi 
olla mielestäni hyödyllistä uuden asukkaan tul-
lessa toisesta hoitopaikasta meille asukkaaksi ja 
noin puolivuosittain kaikille asukkaille, pohtii 
osastonhoitaja Tiina Sipilä. >

kokeilemaan, josko farmasian ammattilaisesta 
voisi olla hyötyä hoivakodeissa. Johtajat Rina 
Salminen ja Toini Nukari olivat mielissään 
projektista.

 
Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiöllä on kolme 
palvelutaloa Helsingissä. Haagan Helander-kodin 
palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan Karita 
Vornilan mukaan yksi lääkehoidon suurimpia 
haasteita on asukkaiden kokonaislääkityksen 
hallinta ja selvittäminen. 

 – Lääkemääräyksiä ja lääkkeitä saattaa tulla 
usealta eri lääkäriltä, omaisten tuomana sekä 
ystäviltä, eikä näiden lääkkeiden yhteensopi-
vuutta ole yleensä tarkastettu, Vornila kuvailee. 

muistisairaat eivät osaa kertoa  
oireitaan ja lääkkeiden vaikutusta.

Plussat &  
miinukset
+ Parantaa potilasturvallisuutta.

+ Hoitajat saavat apua käytännön  
 lääkehoidon ongelmiin.

+ Säästää hoitajien ja lääkärien  
 työaikaa.

+ Mahdollisuus yksilölliseen  
 lääkehoidon kokonaisarviointiin.

– Uuden palvelun vakiinnuttaminen  
 kestää oman aikansa 

– Mahdolliset lisäkulut asiakkaalle.

Patolakodin sairaanhoitajan Minna Saksin 
mukaan farmaseutista on suuri hyöty: 

– Patolakodissa tuli projektin aikana tarkas-
teltua lääkehoidon sisältöä, toteuttamistapoja 
ja menetelmiä tarkemmin. Saimme uusia näkö-
kulmia ja apua käytännön työhön, sanoo Saksi. 

Myös Patolakodin asukkaiden omaiset ovat 

Kokonaisuus kuntoon.  
Asukkaat saavat läkkeitä 
ja lääkemääräyksiä useilta 
eri lääkäreiltä, minkä 
vuoksi kokonaislääkityk-
sen hallinta on vaikeaa.

Patolakoti on pieni hoivakoti, jossa on kak-
si ryhmäkotia ja tehostetun palveluasumisen 
asuntoja. Patolakodissa lääkehoidon suurin 
ongelma on vaikuttavuuden arviointi. 

Muistisairaat asukkaat eivät osaa kertoa 
omia oireitaan ja lääkkeiden vaikutusta. Myös 
lääkkeiden antaminen muistisairaille on haasta-
vaa. He saattavat kieltäytyä ottamasta lääkkeitä 
eivätkä välttämättä pysty nielemään tabletteja.

 
Projektissamme farmasian ammattilainen 
vieraili hoivakodissa kahden kuukauden aika-
na kerran viikossa kahden tunnin ajan. Aluksi 
keskityimme ongelmien kartoittamiseen au-
ditointilomakkeilla, jotka johtajat ja sairaan-

Kuluuko työaikasi 
googlettamiseen?

Nyt saat todellista hyötyä työsi tueksi 
 – sähköinen Mediq tuoteluettelo on 

aina palveluksessasi!

Katso lisää: www.mediq.fi
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Yhteistyö sujui.  
MInna Saksi kertoo 
saaneensa uusia 
näkökulmia ja apua 
käytännön työhön.

suhtautuneet projektiin hyvin myönteisesti. 
Asukkaan omainen, Inkeri Linnus, on sitä miel-
tä että kaikki, mikä lisää potilasturvallisuutta 
ja oikeita käytänteitä, on hyvä asia.

Patolakodin hoitavan lääkärin, geriatri An-
drei Shomisovin mielestä farmasian ammatti-
lainen hoivakodissa on hyvä idea. 

– Farmaseutilla on eri näkökulma lääk-
keiden käyttöön kuin hoitajilla ja lääkäreillä, 
kertoo Shomisov.

– Farmaseutilla on myös tietoa lääkkeiden 
yhteis- ja haittavaikutuksista. Kiertävä farma-
seutti voisi olla avuksi hoitajille sekä tarkistaa 
lääkelistoja. Lääkäri tekee kuitenkin lopulliset 
päätökset lääkehoitoa koskien, summaa Shomisov. 

lääkelistoja  
tarkistettiin yhteis- ja  

haittavaikutusten varalta.

Patolakodissa ja Haagan Helander-kodissa 
puututtiin projektin aikana monipuolisesti lää-
kitysturvallisuutta lisääviin tekijöihin. Lääkehoi-
tosuunnitelmia päivitettiin ja täydennettiin, ja 
niihin lisättiin tietoa muun muassa riskilääkkeistä 
sekä raskaana olevien työntekijöiden työturval-
lisuudesta. Myös lääkkeisiin liittyvistä tiedon-
lähteistä keskusteltiin molemmissa kodeissa. 

Projekti koettiin molemmissa paikoissa erit-
täin hyödylliseksi. 

– Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen 
moniammatillisessa tiimissä ja ymmärrys kat-
soa lääkeasioita monelta kannalta ovat olleet 
tämän projektin tärkeintä antia minulle, toteaa 
Haagan Helander-kodin johtaja Rina Salminen. 

– Työskentely farmasian ammattilaisen 
kanssa oli ehdottomasti positiivista – moniam-
matillinen yhteistyö tukee asukasturvallisuut-
ta ja käytännön ohjeiden kehittämistä, kertoo 
puolestaan Patolakodin johtaja Toini Nukari. 

– Projektin ansiosta saimme lisää keinoja 

kartoittaa sairaanhoitajan näkökulmasta asuk-
kaiden lääkehoitoa ja osaamme nyt kiinnittää 
enemmän huomiota esimerkiksi yhteisvaiku-
tuksiin ja iäkkäille sopimattomiin lääkkeisiin, 
sairaanhoitajat Karita Vornila ja Heli Juntunen 
kertovat.

Haagan Helander-kodissa pilottiprojektin 
toteuttamisesta vastannut proviisori Heini Kari 
kertoo, että projekti onnistui hienosti ja kaikki 
olivat tyytyväisiä sen antiin. 

– Olen iloinen, että sain työskennellä näi-
den upeiden hoitotyön ammattilaisten kanssa 
ja tuoda heidän käyttöönsä sitä tietoa ja osaa-
mista, jota minulla lääkealalta on.

Farmasian ammattilaisen palveluista Pato-
lakodissa vastannut farmaseutti Niina Laine 
koki että yhteistyö sujui erinomaisesti.

– Kahdeksan viikon aikana opin paljon uut-
ta siitä, millaista hoivakotien arki on ja kuinka 
voin olla avuksi lääkkeisiin liittyen. Oli hienoa, 
että oppiminen oli molemminpuolista. 

Tulevaisuudessa näkisimme farmasian 
ammattilaisen täydentävän moniammatillista 
hoitotiimiä palvelutalossa. Asian edistämiseen 
ja kehittämiseen tarvitaan vahvaa yhteistyötä 
lääkäreiden, sairaanhoitajien sekä farmaseuttien 
ja proviisoreiden välillä. •

Yhteistyö  
kannattaa
•	 Farmaseuttinen	tietotaito	parantaa	

potilasturvallisuutta.

•	 Farmaseutti	voi	osallistua	lääkehoi-
tosuunnitelman laatimiseen, tar-
kistaa asukkaiden lääkelistoja, kou-
luttaa henkilökuntaa sekä antaa 
lääkeneuvontaa hoitajille, lääkä-
reille, asukkaille ja omaisille.

•	 Farmaseuteilla	on	valmiudet	tun-
nistaa lääkkeiden yhteis- ja haitta-
vaikutukset.

•	 Moniammatillinen	yhteistyö	paran-
taa potilasturvallisuutta, kun jokai-
nen terveydenhuollon ammattilai-
nen toimii vahvuusalueellaan.
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