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Lääkehoidon toteutus

 Lääkehoidon toteuttaminen perustuu 

lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon 

kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä 

lääkehoidossa tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja 

raportoinnin.

 Lääkehoidon kokonaisuus muodostuu moniammatillisessa 

yhteistyössä asiakkaan kanssa ja edellyttää lääkehoidon eri 

vaiheiden ja kokonaisuuden hallintaa.

 Lääkehoito toteutetaan koulutuksen saaneiden 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta ja vastuulla.



Lääkehoidon valvonta ja vastuut

 Jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa 
vastuun omasta toiminnastaan. 

 Lääkehoidon toteutus perustuu osaamiseen. Osaaminen 
perustuu hyvään ammatilliseen koulutukseen, 
täydennyskoulutukseen ja kokemukseen.

 Lääkäri vastaa siitä, mitä määrää. Hoitajat vastaavat siitä, että 
antavat sitä, mitä on määrätty. 

 Esimiehet valvovat lääkehoidon toteuttamista kotihoidon 
lääkehoitosuunnitelman mukaisesti sekä päättävät eri 
henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen 
ammattiryhmän osaaminen hyödynnetään parhaalla 
mahdollisella tavalla.



Perehdytys

Kotihoidon perehdyttämissuunnitelmaan kirjataan lääkehoitoon liittyvät 
tavoitteet, jotka uuden tai määräaikaisen työntekijän sekä opiskelijan tulee 
hallita.

Perehdyttämisvaiheen aikana kotihoidon esimies tai perehdytyksestä 
vastaava henkilö varmistaa, että työntekijällä on peruskoulutuksen antamat 
valmiudet toteuttaa lääkehoitoa itsenäisesti asiakkaiden kotona. 

Kotihoidon yksikkö edellyttää osaamisen varmistamista esimerkiksi 
lääkkeiden jakamisessa, jolloin perehdytettävän tulee jakaa lääkkeet oikein 
perehdyttäjän valvonnassa 3 kertaa sekä antaa 3 insuliininpistos näyttöä, 
ennen kuin työntekijä saa oikeuden jakaa lääkkeitä itsenäisesti.

Lääkkeenjako- ja pistosnäytöt vastaanottaa kotihoidon sairaanhoitaja tai 
terveydenhoitaja.



Lääkeluvat
Lääkeluvat myöntää yksikön lääkäri/ ylilääkäri. Lupa on voimassa kaikissa 

Tampereen kaupungin kotihoidon yksiköissä.

Työntekijän siirtyessä sisäisesti Tampereen kaupungilla toimipisteestä toiseen ei 

lääkenäyttöjä tarvitse uusia. Uusilta työntekijöiltä vaaditaan aina lääkkeenjako ja 

insuliininpistos näytöt.

Lääkkeenjakonäytöt uusitaan kaikilta kotihoidon työntekijöiltä 5 vuoden välein.

Lääkkeet jaetaan PEGASOS- potilastietojärjestelmän mukaan.

Lääkkeet jakaa voimassa olevan lääkeluvan ja lääkenäytöt antanut hoitoalan 

ammattilainen.

Lääkepoikkeamat ilmoitetaan kotihoidon sh:lle/ th:lle sekä alueen esimiehelle. 

Lääkepoikkeamista on tehtävä aina HaiPro-ilmoitus.

Alueella tulee käsitellä ilmoitukset ja tarvittavat toimenpiteet vastaavan poikkeaman 

ennalta ehkäisemiseksi.



Lääkehoidon vaatimukset: Kaikilta kotihoidon 

sairaanhoitajilta ja terveydenhoitajilta vaaditaan hyväksytysti:

 Lääkehoidon teoriaperusteet verkkotestin (LOP) suorittaminen

 Lääkelaskennan verkkotestin suorittaminen (LOP)

 Lääkejaon näytöt x 3

 Ihonalaisen (s.c.) ja lihaksen sisäisen (i.m.) injektion pistämisen näytöt x 3

 PKV – lääkehoidon verkkotestit (LOP-PKV -lupa)

 PKV-Lääkkeiden tunnistaminen ja niiden erityispiirteiden kuvailu

 N-lääkkeiden jakaminen x2

 N-lääkelaastarin poistaminen ja antaminen

 N-lääkkeiden kirjaaminen

 Rokotuksen verkkotesti (LOP-Rokotus -lupa)

 Rokotuksiin liittyvät näytöt

 IV teorian verkkotesti

 IV lääkelaskujen verkkotesti

 Kipu teoria osa 1



Lääkehoidon vaatimukset: Kaikilta kotihoidon lähihoitajilta

ja perushoitajilta vaaditaan hyväksytysti:

 Lääkehoidon teoriaperusteet verkkotestin (LOP) suorittaminen

 Lääkelaskennan verkkotestin suorittaminen (LOP)

 Lääkejaon näytöt x 3

 Ihonalaisen (s.c.) injektion pistämisen näytöt x 3

 lihaksen sisäisen (i.m.) injektion pistämisen näytöt x 3 

 PKV -lääkehoidon verkkotestit (LOP-PKV -lupa)

 PKV-Lääkkeiden tunnistaminen ja niiden erityispiirteiden kuvailu

 N-lääkkeiden jakamisen näytöt x2

 N-lääkelaastarin poistaminen ja antaminen

 N-lääkkeiden kirjaaminen

 Kipu teoria osa 1



Lääkehoidon aloitus

Lääkäri kirjaa Pegasoksen lääkeosioon määräämänsä lääkkeen tai mahdolliset muutokset 

lääkitykseen ja annostukseen.

Hoitaja kirjaa ja lääkäri varmentaa, jos lääkäri ei pääse heti kirjaamaan. Tarvittavien lääkkeiden anto 

kirjataan päivittäiskertomukseen: mitä ja miksi annettu.

Kirjaa myös lääkkeettömät hoitokeinot mm. asentohoito, lämpötyynyt yms. päivittäiskirjaamisen 

lehdelle. Mikäli asiakas käyttää luontaistuotteita ja tuo niistä tiedon hoitajalle on ne ilmoitettava 

hoitavan lääkärin tietoon.

Ennen uuden lääkehoidon aloitusta, on lääkärin kirjattava sairauskertomukseen hoitotyölle oireen 

kuvaus niin, että jälkikäteen tarkastellessa lääkkeen aloittamisen syy löytyy sieltä.

Reseptit uusitaan alueen lääkärin toimesta. Kotihoidon Sh/Th kohdentaa reseptin lääkehoidosta 

vastaavalle lääkärille.



Yhteistyö lääkärin kanssa 

 Reseptien uusinta: Kohdennetaan yksikön lääkärille, joka uusi reseptit 

pääasiassa käyntipäivänään. Ei siis pitkin viikkoa. Kohdennus mieluiten siten, 

että saman asiakkaan kaikki reseptit on samassa ”paketissa”, ei jokainen 

omalla rivillään. Ks Pegasosohjeet, tai kysy kaverilta.

 Sairaalasta kotiutuvien lääkelistojen muutokset:

 Selkeästi epikriisissä perustellut muutokset th voi viedä Pegasoksen lääkelistalle, 

jonka lääkäri hyväksyy. Ab- kuurien loppupäivät, Prednisolon- annosten tms

vähennysohjeet th/sh voi ohjelmoida Pegasokseen epikriisin perusteella. 

 Isoista epäselvyyksistä konsultoidaan heti kotiuttanutta yksikköä. 

 Muista epäselvyyksistä konsultoidaan omaa lääkäriä; selkeä kysymyksenasettelu 

auttaa asiaa. Ei niin että tarkista lääkelista, vaan että missä ja mitä epäselvyyksiä 

on. 



I.m. injektiot
 Lihakseen pistot toteuttaa kotihoidossa sairaanhoitaja tai 

terveydenhoitaja.

Lääkkeiden hävitys:

 Mikäli lääkkeet ovat palautuneet asiakkaan kotoa 

kotihoidon toimitiloihin (lääkkeen tarve päättynyt), 

palautetaan ne apteekkiin lääkejätteenä.

Päivystyslääkkeet kotihoidossa:

 Päivystyslääkkeisiin kuuluvat Konakion sekä adrenaliini, 

jotka sijaitsevat kotihoidon tiimitiloissa.



Rokottaminen

Lääkärin valvonnassa rokotteen saa antaa asianmukaisen koulutuksen saanut muu 

terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.

Lääkärin valvonta ei tarkoita konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on 

vastuussa siitä, että rokottaja on saanut asianmukaisen koulutuksen rokottamiseen, 

rokottajan ammattitaito on ajan tasalla sekä rokottajalla on käytettävissään asianmukainen 

välineistö paitsi rokottamiseen myös rokotuskomplikaatioiden kuten anafylaktisen reaktion 

hoitamiseen. 

Rokottajan tulee olla perehtynyt rokotteen annosteluun ja antotapoihin sekä rokotteiden 

varotoimiin ja vasta-aiheisiin. Rokottajan tulee olla tietoinen mahdollisista haitoista sekä 

saanut koulutuksen vakavan reaktion eli anafylaksian hoitoon. Rokottajan on aina ennen 

rokottamista tarkistettava, että rokotus on tarpeellinen ja että esteitä rokotteen antamiselle 

ei ole.


