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Potilaiden lääkitystiedot ovat usein
epätäydellisiä ja jopa virheellisiä,
sillä tieto ei liiku yli organisaatiorajojen. Usein emme myöskään
osaa tunnistaa lääkkeiden osuutta
potilaiden voinnin huonontumisessa. Lääkityskokonaisuuden selvitystyö ja sen vastuullinen hallinta
on käytännössä usein mahdotonta
ilman moniammatillista yhteistyötä. Farmaseutin tai proviisorin
tekemä lääkityksen turvatarkastus
ja lääkehoitotilanteen yhteenveto
toimenpidesuosituksineen ovat
osoittautuneet hyväksi tueksi
lääkäreille potilaiden lääkehoitokokonaisuuksien arvioinnissa ja
vastaamisessa.

Miten lääkärit ja lääkealan
ammattilaiset tekevät
yhteistyötä?

J

oka kolmannella iäkkäällä on käytössään vähintään yksi iäkkäillä
vältettävä lääke ja viidesosalla on
vähintään yksi kliinisesti merkittävä yhteisvaikutus heidän käyttämiensä lääkkeiden välillä (1).
Ikäihmisten lääkehoidon kokonaisuus
ei ole hyvin hallinnassa. Lääkitystieto
ei liiku yli organisaatiorajojen, eikä sen
koonnista tunnu vastaavan kukaan.
Kuitenkin iäkästä potilasta hoitavan
kliinikon pitäisi kantaa vastuu lääkehoidosta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta. Kolmannes lääkkeen määräämiseen liittyvistä virheistä johtuu
epätäydellisestä lääkityksen selvittämisestä potilaiden sairaalaan tulon yhteydessä (2,3). Lääkityskokonaisuuden
selvitystyö ja sen vastuullinen hallinta
on käytännössä usein mahdotonta
ilman moniammatillista yhteistyötä
(4). Kliiniseen farmasiaan perehtyneiden farmaseuttien ja proviisorien,
”farmasistien” kokoamat lääkitystiedot ja lääkehoitojen arvioinnit tukevat kliinistä päätöksentekoa. Uusia
toimintamalleja kokeillaan jo useissa
organisaatioissa.

Lääkitysturvallisuuden kehitystyö
käynnissä
Lääkehuoltomme keskeiseksi haasteeksi on muodostunut, missä ja miten
tunnistetaan lääkitysongelmainen
potilas? Emme osaa läheskään aina
tunnistaa lääkkeiden osuutta potilaan
voinnin huononemisessa. Lisäksi roolit ja vastuut lääkitysongelmien tun-
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nistamisessa ovat liian usein epäselvät, esimerkiksi potilaiden siirtyessä
sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatioiden välillä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on
käynnistänyt lääkitysturvallisuutta
edistävän moniammatillisen yhteistyön verkostomaisen kehittämistyön
(5). Lisäksi Kliinisen Farmasian Seura
on useiden vuosien ajan edistänyt
moniammatillista toimintaa ohjaava
ajattelutapaa lääkealalla, mikä edistää yksilöiden ja yhteisöjen järkevää
ja tarkoituksenmukaista lääkkeiden ja
lääkinnällisten laitteiden käyttöä (6).
Lääkäriliitto ja Farmasialiitto kantavat
kortensa kekoon professioiden välisen
yhteistyön kehittämiseksi välittämällä
jäsenilleen tietoa ja esittelemällä käytännössä hyväksi koettuja toimintamalleja.
Lääkehoidon päivänä 19.3.2014
järjestetyssä seminaarissa esiteltiin
lääkärien ja farmasistien yhteistyötä
siitä, missä ja miten lääkitykset laitetaan kuntoon terveydenhuollon eri
sektoreilla. Moniammatillisissa yhteistyömalleissa korostuivat myös toteutettujen lääkitysmuutosten seuranta
ja tiedon liikkuminen toimijoiden välillä. Esiteltävinä olivat lääkehoitojen
tarkistus KYSin yhteispäivystyksessä,
Päijät-Hämeen maakunnallinen lääkitysturvallisuusmalli, Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän moniammatillinen yhteistyömalli ja lääkehoidon kliiniset palvelut Terveystalossa.
Lääkitystiedot vastaanotolle kattaErikoislääkäri 2 / 2014 • 24 vsk

Taulukko 1. Esimerkki eroista päivystykseen hakeutuneen potilaan lääkitystiedoissa.
Miranda-potilastietojärjestelmä

Sairauskertomustekstit

Käsin kirjoitettu kortti

Tutkimus

Fosavance 70 mg+2800 IU, 1 tabl./
viikko

Fosavance 70 mg+2800 IU, 1
tabl./viikko

Fosavance 70 mg+2800 IU, 1
tabl/viikko

Fosavance 70 mg+2800 IU, 1 tabl/
viikko

Lipitor 10 mg 1 x 1

Lipitor 10 mg 1 x 1

Lipitor 10 mg 1 x 1

Lipitor 10 mg 1 x 1

Furesis 20 mg 1 x 1

Furesis 20 mg 1½ x 1

Furesis 20 mg 1½ x 1

Furesis 20 mg 1½ x 1

Tramal kaps. 50 mg 1 x 3 tarv.

Tramal 50 mg 1x 3 tarv.

Para-Tabs 1 g 1 x 3 tarv.

Panadol 1 g 1 x 3 tarv.

Kalkipos-D 500 mg 1 x 1

Calcichew D3 500 mg 1 x 1

Tramal 50 mg 1 x 3 tarv.
Panadol 1g 1 x 3 tarv.
Calcichew D3 forte 1 x 1

Cotrim forte ½ x 2

Calcichew D3 forte 1 x 1
Cotrim forte ½ x 2

Visken 10 mg 1x 1
Diovan 80 mg 1x 1
Precosa 250 mg 2 x 2

Precosa 250 mg 2 x 2

Precosa 250 mg 2 x 2

Kaleorid 1 g 1 x 1

Kaleorid 1 g 1 x 1

Kaleorid 1 g 1 x 1

Bisoprolol 5 mg 1 x 1

Bisoprolol 5 mg 1 x 1

Bisoprolol 5 mg 1 x 1

Amiodipin 5 mg 1 x 2

Amiodipin 5 mg 1 x 1

Amiodipin 5 mg 1 x 1

Vagifem 2/viikko

Vagifem 2/viikko

Vagifem 2/viikko

Thyroxin 0,025 mg eom.*

Thyroxin 0,025 mg eom.

Thyroxin 0,025 mg eom.

Tramal 100 mg 1 x 2 tarv.

Tramal 100 mg 1 x 3 tarv
Nitro tarv.
Voltaren forte -geeli iltaisin
Balancid n. 5 päivänä viikossa
Disperin 500 mg tarv.

*Erillisen ohjeen mukaan.

vasti ja jäsentyneenä
Potilaiden siirtyessä hoito- tai hoivayksiköstä toiseen tiedonsiirto ja tietojen päivitys takkuavat tyypillisesti
hallinnollisilla organisaatiorajoilla.
Lääkelistan tarkistus vastaanotolla on
usein nopein ja helpoin tapa siivota
lääkelistaa. Työssä tarvitaan potilaiden
tai omaisten apua ja jopa oma-aloitteisuutta, sillä potilastietojärjestelmät
saattavat tarjota epätäydellistä tai
jopa ristiriitaista tietoa. Esimerkiksi
78-vuotialla naisella, joka oli hakeutunut KYS:n päivystykseen kaatumisten
ja kipeytyneen polven vuoksi, oli huomattavia eroja potilastietojärjestelmä
Mirandan ilmoittaman lääkityksen ja
osastofarmaseutin haastattelun perusteella kootun lääkelistan välillä (taulukko 1) (Saukkonen M, julkaisemattomia havaintoja).
Kattava lääkitystietojen selvitys vie
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aikaa. Lisäksi potilastietojärjestelmien
lääkelistoista puuttuvat usein itsehoito- ja luontaislääkkeet. Esimerkiksi
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä tehdyn selvityksen potilailla
oli käytössään keskimäärin 2,8 luontaislääkettä (7). Itsehoitovalmisteiden
käytöllä saattaa olla merkitystä lääkityskokonaisuuden kannalta.

Tukea lääkehoitokokonaisuudesta
vastaamiseen
Farmasistin tekemä lääkitysten turvatarkastus tai lääkehoitotilanteiden
yhteenveto toimenpidesuosituksineen
ovat hyvä tuki kliinikolle potilaan lääkehoitokokonaisuuden arviointiin ja
kokonaisuudesta vastaamiseen. Esimerkiksi HaiPro-raporttien mukaan
valtaosa haittatapahtumista ja läheltä
piti -tilanteista liittyy lääkehoitoon.
KYSin päivystysalueella viime vuonna

ilmoitetuista tilanteista n. 70 prosenttia liittyi lääke- ja nestehoitoihin.
Meilahden ja KYSin päivystyksissä
on aloitettu tutkimus, jonka tarkoituksena on edelleen kehittää KYSin
sairaala-apteekin tekemiä lääkityksen
selvittämis- ja turvatarkastuslomakkeita. Turvatarkastuksissa tarkistetaan
tutkimukseen valittujen päivystykseen hakeutuneiden potilaiden lääkitykset. Turvatarkastuksissa kootaan
mm. potilaan kokemat haittavaikutukset, päällekkäisyydet lääkeaineissa
ja terapiaryhmissä, farmakokineettiset
ja -dynaamiset yhteisvaikutukset, annostukset ja ottoajat, puuttuvat lääkkeet, iäkkäillä vältettävät lääkkeet,
riskilääkkeet, potilaan hoitoon sitoutuminen ja muut mahdolliset lääkehoidon kannalta merkittävät havainnot (esim. ottotekniikka tai lääkkeen
hinta ja saatavuus).
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Taulukko 2. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän farmaseuttien tekemien
lääkehoitojen arviointien muutosehdotukset vuosina 2011–2013.
Muutosehdotus

Ehdotetut muutokset

Toteutuneet muutokset

Lääkkeen lopettaminen

72

29

Annoksen pienentäminen

35

18

Lääkkeen vaihto

19

9

Lääkkeen aloittaminen

11

5

Laboratorio- tai RR-seuranta

10

7

Annosteluajankohdan vaihto

10

9

Lääkemuodon vaihto

4

1

Muu

2

7

Yhteensä

163

85

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä on jo useamman vuoden ajan kehitetty lääkehoidon kokonaisarviointia moniammatillisena
yhteistyönä. Kuntayhtymässä on perattu epäselviä lääkelistoja, kehitetty tarkistuslista lääkeongelmaisten
tunnistamiseen ja selkiytetty vastuukysymyksiä. Siellä on luotu yhteiset
kriteerit lääkehoitoihin mahdollisesti
liittyvien ongelmien tunnistamiseen,
jotta potilaat voidaan ohjata farmaseuteille lääkehoitojen arvioimiseksi.
Työ on tuottanut tulosta: lääkelistojen
oikeellisuus ja asiakastyytyväisyys
ovat parantuneet.
Forssassa etenkin tehostetussa palveluasumisessa asuvien ikäihmisten
lääkehoitojen kokonaisuus on saatu
parempaan kuntoon moniammatillisella yhteistyöllä ja farmaseuttien
tekemien lääkehoitojen arviointien
avulla. Arviointien tuottamista muutosehdotuksista ovat lääkehoidoista
vastaavat lääkärit hyväksyneet noin
puolet. Muutosehdotukset ovat liittyneet lääkkeen lopettamiseen, vaihtamiseen tai aloittamiseen, annokseen
tai annosteluajankohtaan, lääkemuodon vaihtamiseen ja hoidon seurantaan (taulukko 2).

Palveluasumisen ja kotihoidon
lääkitysturvallisuus kuntoon
Päijät-Hämeessä kehitetään maakunnallista mallia lääkitysturvallisuuden
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parantamiseksi. Lääkelogistiikka ja
lääkehoidon ohjaus muuttuvat, kun
laitoshoidot muuntuu avohoidon
palveluasumiseksi . Uudeksi toimintamalliksi kehitetään kuntafarmaseuttimallia palveluasumisen ja kotihoidon
lääkitysturvallisuuden parantamiseksi. Uudessa toimintamallissa maakunnan lääkekeskusten farmaseuttien
on tarkoitus aloittaa palvelu, jossa he
ovat mukana tekemässä lääkitysarviointeja ja tekevät palveluasumisyksiköihin ns. osastokäyntejä, joilla mm.
auditoidaan lääkehoitosuunnitelmat
ja annetaan lääkeinformaatiota hoitohenkilökunnalle. Malli on pilotoitu
Lahden kaupungin palveluasumisessa
ja sitä on tarkoitus levittää muuhun
Päijät-Hämeeseen.
Lahden mallissa lääkehoito-ongelmien tunnistamisessa hyödynnetään
Resident Assesment Index -järjestelmää laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä seurantaan (RAI).
Kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden asiakkaille on luotu seulontakriteerit (kaatuminen, nielemisongelma,
lääkkeiden jauhaminen tai kolme
seuraavista: lääkkeiden lukumäärä
yli 12, kipu RAI-luokituksella 2 tai 3
(asteikko 1–3), sairaalajakso, päivystyskäynti, lääkärikäynti tai äkillinen
hoito). Seulan kautta asiakkaat lähetään lääkehoidon arviointiin sairaalaapteekkiin, jossa muutosehdotuksia
arvioidaan proviisorin, lääkärin ja

sairaanhoitajan moniammatillisena
yhteistyönä. Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen pilotissa oli
mukana 26 potilasta, joille proviisori
teki 124 muutosehdotusta. Muutosehdotuksista toteutettiin 55 (45 %).
Yksityisistä terveyspalveluiden
tuottajista Terveystalo on kehittänyt
lääkehoidon kliinisten palveluiden
kokonaisuuden, joka koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä palvelusta
sosiaalihuollon organisaatioille. Urho
on lääkitysturvallisuutta varmistava
palvelu, jossa organisaatiolle nimetään vastuulääkäri ja tehdään lääkitysturvallisuusauditointi. Onni ja Arvi
ovat potilaiden lääkehoitoja arvioivia
palveluita. Onnissa proviisori tekee
lääkehoidosta yhteenvedon ja antaa
mahdolliset toimenpidesuositukset
lääkehoidosta vastaavalle lääkärille.
Arvissa potilaan taustatiedot selvitetään, hänelle tehdään geriatrinen arvio mahdollisine lääkehoidon muutoksineen, minkä jälkeen potilaan
lääkehoitoa seurataan aktiivisesti.
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