
LÄÄKITYSTURVALLISUUS

VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä!

Turvallisen lääkehoidon perusta on, että häntä hoitava henkilöstö tietää mitä 
lääkkeitä potilas käyttää ja miten hän niitä käyttää. Myös lääkemuodot, ottoajan-
kohdat ja mahdolliset ongelmat lääkehoidon toteuttamisessa tulee olla selvillä. 

Jotta tieto siirtyisi potilaan mukana hoitopaikasta toiseen, on tärkeää, että 
potilasta haastatellaan oikein ja tiedot kirjataan tarkasti potilastietojärjestelmiin.

Käytä hyödyksesi lääkitystiedon ajantasaistamisen tarkistuskorttia.



LÄÄKITYSTURVALLISUUS

VINKKI II: Usko tai älä – potilastietojärjestelmä auttaa 

Potilastietojärjestelmissä on apuvälineitä, 
joiden käytön osaaminen edistää potilasturvallisuutta. 

Näitä apuvälineitä on hyvä opetella käyttämään. 

Eri potilastietojärjestelmissä on erilaisia lääkitysturvallisuutta lisääviä toimintoja. 
Järjestelmän symbolien ja toimintojen osaaminen sujuvoittaa työtä.

Oletko saanut opastusta potilastietojärjestelmän käytössä?
Onko päivityksen aika?

Osallistu koulutuksen tai pyydä perehdytystä?
Jos koet, ettei ole aikaa osallistua koulutukseen, 

mieti kuinka paljon menee aikaa asioiden turhaan selvittelyyn. 
Pääsisitkö kuitenkin osallistumaan koulutukseen?

Esimerkiksi Mirandassa Lääkityksen selaus -näkymän sivulla Lääkitys, erilaiset kuvakkeet kertovat

mitkä ovat potilaan kotilääkkeitä 

onko potilaalla useita samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä valmisteita

mitkä lääkkeet tulostuvat tarjotinkortille.

Viemällä hiiren kuvakkeen kohdalle näet mistä valmisteesta on kyse.



LÄÄKITYSTURVALLISUUS

VINKKI III: Potilaan oireet voivat johtua lääkkeistä

Jos potilaasi tila muuttuu tai hänellä ilmenee uusia oireita, 
voi aiheuttaja olla joskus potilaan saama lääke tai lääkeyhteisvaikutus. 

Terveysportista löytyvästä SFINX – PHARAO -tietokannasta
löydät helposti tietoa lääkkeiden 

haittariskeistä ja farmakokineettisistä yhteisvaikutuksista.

Hakukenttään voi kirjoittaa kaikki potilaan käyttämät lääkkeet joko vaikuttavan aineen nimellä tai kauppanimellä. 
Ohjelma antaa tiedon alla mainituista haittariskeistä sekä yhteisvaikutusten tasosta ja ehdotuksen toimenpiteestä.

Hakukenttä

Haittariskit

Yhteisvaikutus ja 
ehdotus toimenpiteestä



LÄÄKITYSTURVALLISUUS

VINKKI IV: GFR kertoo munuaisten toiminnasta

Iän myötä munuaisten toiminta heikkenee. 
Samalla monien lääkkeiden haittavaikutusriski kasvaa. 

Plasman kreatiniiniarvo (P-Krea) ei kerro munuaisten toiminnasta riittävästi. 
Munuaisten toiminta tulee selvittää glomerulusten suodatusnopeuden (GFR) 

avulla, jossa otetaan huomioon P-Krea, potilaan ikä ja sukupuoli. 
Tutustu Terveysportissa Lääkkeet ja munuaiset (Renbase) -tietokantaan.

Tietokanta sisältää kussakin munuaisten vajaatoiminnan 

luokassa tiedon annoksen muuttamisen tarpeesta.

Tietokannassa voi määrittää potilaan GFR-arvon. 

Hakukenttään voi kirjoittaa kaikki potilaan käyttämät lääkkeet 
joko vaikuttavan aineen nimellä tai kauppanimellä. 



LÄÄKITYSTURVALLISUUS

VINKKI V: Ota LOVe-kurssit aktiivikäyttöön

Koetko tarvetta kerrata miten inhalaatiot otetaan? Onko säädellysti vapauttava tabletti tuttu 
lääkemuoto? Miten hypotoninen liuos vaikuttaa? Muistatko mitä laimennussuhde 1:1 

tarkoittaa? Haluatko varmistaa mitkä lääkkeet ovat iäkkäille erityisen ongelmallisia 
tai mitkä apuaineet voivat olla lapselle haitallisia? 

Näitä ja monia muita lääkehoitoon liittyviä asioita voit kerrata ja päivittää
LOVe – Lääkehoidon osaaminen verkossa -kursseilla

milloin ja missä vain. 

LOP – Lääkehoidon osaamisen perusteet

MiniLOP – LOP-kurssin lyhyt versio (lääkehoitoon kouluttamattomille)

IV – Lääke- ja nestehoito laskimoon

KIPU – Kivun lääkehoito

PSYK – Mielenterveyden ja päihderiippuvuuden lääkehoito

SYDÄN – Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito

LAS – Lasten lääkehoito

GER – Iäkkäiden lääkehoito

ENSI – Ensihoidon lääkehoito

LOKKI – Lääkehoidon osaaminen koulussa



LÄÄKITYSTURVALLISUUS

VINKKI VI: Nestehoito on lääkehoitoa

Turvallisen nestehoidon toteuttamisen edellytys on, 
että nestehoidon määräys, potilaan nestehoidon aloitus 

ja annetut nesteet dokumentoidaan. 

Yhteiset käytännöt takaavat hoidon jatkuvuuden ja turvallisen potilashoidon.

Uranus:
- Nestehoidon määräys kirjataan kohtaan Moniammatilliset määräykset ja 
ohjeet (Lisää määräys/ohje, valitse määräyksen tyypiksi Ravitsemus ja nestehoito)

- Nestehoidon aloitus ja lopetus kirjataan hoitokertomukseen 
- Kaikki annetut nesteet kirjataan hoitotaulukkoon

Pegasos: 
- Nestehoitomääräys kirjataan hoitokertomuksen hoitosuunnitelmaan
- Nestehoidon aloitus ja lopetus hoitokertomuksen nestelistaan
- Kaikki annetut nesteet kirjataan hoitokertomuksen nestelistaan

Effica: 
- Nestehoidon määräys kirjataan lääkärinmääräyslomakkeelle tai erikoisalan 
lomakkeelle
- Nestehoidon aloitus kirjataan hoitokertomukseen (HOITO-lomakkeelle)
- Kaikki annetut nesteet kirjataan KURVA-sovellukseen



LÄÄKITYSTURVALLISUUS

VINKKI VII: Tue potilaan sitoutumista lääkehoitoon

Hoitoon sitoutumista edistävät mm.
• hyvä hoitosuhde
• tiedossa olevat tavoitteet eli hoitosuunnitelma
• tieto, ymmärrys, apuvälineet ja palvelut
• motivoiva haastattelu, ohjaus ja neuvonta
• toimiva seuranta
• läheisten tuki ja vertaistuki

Poimi Internetistä apuvälineitä sitouttamisen tueksi:

www.laakekortti.fi www.potilaanopas.fi www.terveyskirjasto.fi



LÄÄKITYSTURVALLISUUS

VINKKI VIII: Ohjaa potilasta lääkehoidon eri vaiheissa

Potilaalla on lakisääteinen oikeus tiedonsaantiin. Kun potilaalle aloitetaan uusi lääkehoito, tulee hänen 
saada riittävästi tietoa kyseisestä hoidosta, jotta hän pystyy toteuttamaan sitä ja seuraamaan hoidon 

vaikuttavuutta. Potilasohjausta tulee antaa lääkehoidon kaikissa vaiheissa. 
Kirjallinen materiaali auttaa asioiden muistamisessa. 

Laadukas potilasohjaus vaikuttaa hoidon tuloksiin. 
Ohjauksen tulee olla oikea-aikaista, selkeää ja ymmärrettävää. 

Lääkehoidon ohjaus hoitoon tulon ja seuraavaan hoitopaikkaan tai kotiin siirtymisen välillä 
voidaan jakaa hoitotyön prosessin mukaan. Eri vaiheissa annettu ohjaus dokumentoidaan.

1. 
Lääkeneuvonnan tarpeen 

arviointi

2. 
Lääkeneuvonnan 

suunnittelu ja toteutus

3. 
Lääkeneuvonnan 

arviointi ja kertaus

4.
Jatko-ohjauksen 

suunnittelu, kirjalliset 
ohjeet  ja dokumentit

1. Tarpeen arvioinnissa määritellään yhdessä potilaan kanssa millaista tietoa hän tarvitsee 
ja ennakoidaan mahdollisia ongelmia.

2. Ohjaus suunnitellaan sen mukaan mitä potilas tietää lääkehoidostaan, mitä hänen tulisi 
tietää ja mitä hän haluaa tietää sekä mikä on potilaalle paras tapa omaksua tietoa. 
Onnistuneen toteutuksen edellytys on, että terveydenhuollon ammattilaisella on 
riittävästi tietoa ohjattavasta asiasta sekä oppimisen periaatteista ja menetelmistä. 

3. Ohjauksen toteutusta arvioidaan yhdessä potilaan kanssa. Keskeiset asiat kerrataan.
4. Ennen potilaan siirtymistä jatkohoitoon tai kotiin laaditaan jatko-ohjaussuunnitelma ja 

annetaan tarvittavat kirjalliset ohjeet, lääkekortti ja reseptit.



LÄÄKITYSTURVALLISUUS

VINKKI IX: Huolehdi inhaloitavista lääkkeistä

Potilaan tullessa hoitoyksikköön on tärkeää kysyä onko hänen käytössään keuhkoihin hengitettäviä, 
inhaloitavia, lääkkeitä. Muutoin näiden lääkkeiden ilmoittaminen helposti unohtuu.

Inhaloitavat lääkkeet ovat potilaalle yhtä tärkeitä kuin tablettina tai injektiona annettavat lääkkeet. 
Saamatta jääneet lääkkeet voivat johtaa ahtauttavan keuhkosairauden pahenemiseen. 

Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on varmistaa, että potilas saa laitoshoidossa kaikki 
tarvitsemansa lääkkeet. Potilaan tulee saada myös tieto mihin sairauteen ja miten lääkkeitä käytetään.

Jos potilaalla on käytössään inhaloitavia lääkkeitä, 
tulee niiden annosta huolehtia myös laitoshoidossa.

Kertaus inhaloitavista lääkkeistä löytyy LOVe – LOP Oppituntista 2.4 Lääkkeiden anto luonnollista tietä.

Hyödynnä potilasohjauksen apuna Apteekkariliiton videoita inhalaattoreiden käytöstä osoitteessa 
http://www.apteekki.fi/apteekin-neuvot/annosteluvideot.html

Inhalaatiosumute
Tilajatkeen avulla lääke saadaan  
paremmin keuhkoihin

Inhalaatiojauhe
Yhdistelmävalmisteessa on 
sekä hoitava että avaava lääke

Inhalaationeste (sumutinliuos)
Inhalaationesteet hengitetään 
erillisen laitteen avulla


