
4.4.2019 TYÖPAJAN IDEAT JA RATKAISUVAIHTOEHDOT 

LÄÄKEHOITO KOTONA 
ONGELMAT/IDEAT: RATKAISU 1 RATKAISU 2 RATKAISU 3 

PISTEET 
YHT 

Omalääkäri/omahoitaja- 
toiminta ei ole tarpeeksi 
systemaattista             19p Tiimityö → säännöllisyys   19p. 

Ajantasainen lääkelista  
                                       14p 

Kantapalvelun 
hyödyntäminen 

Yhteiset järjestelmät 
tk:lla, apteekilla, yksi-
tyisillä lääkäriasemilla  14p. 

Ohjeet eivät ole 
ajantasalla 

Koneellinen annosjakelu, 
johon kuuluu lääkehoidon 
tarkistus yhdessä lääkärin 
kanssa ja reseptit (ohjeet) 
saadaan ajan tasalle       9p                       

Apteekin tarjoama 
lääkehoidon arviointi 

Lääkityslistan 
päivittäminen          3p 12p. 

Muistamattomuus        9p 
Riittävän ajoissa tutkimuk-
siin, säännöllinen kutsu   9p. 

Kokonaisvaltaisen lääke-
hoidon/suunnittelun 
ontuminen                      5p 

Apteekit tarjoavat lääke-
hoidon arviointipalvelua              
                                           4p   9p. 

Jos lääkkeiden ottamista 
ei kontrolloida                9p 

Säännölliset kotihoidon 
käynnit älydosetti 

Apteekin annosjakelu 
+ käytön kontrollointi 9p. 

Oma motivaatio lääkkei-
den ottamiseen, peruste-
lut lääkkeen ottamiselle        
                                          4p Pelillistäminen 

Virtuaalilemmikki joka 
voi hyvin oikein 
lääkittynä 

Selkokielinen 
ohje/video/ääninauha 4p. 

Uskomuslääkintä           3p 
Virallinen tieto 
kansankielelle ja saataville   3p. 

Dosetissa on, mutta me-
neekö suuhun?              3p 

Henkilökohtainen 
varmistaja   3p. 

Yliannostus                     3p 
Lääkkeenanto 
kotihoitajalle   3p. 

Yhteensopivuudet: ruoka 
+ lääkkeet, alkoholi + 
lääkkeet, vitamiinit + 
lääkkeet                          1p 

Yhteisvaikutus-
sovellus(app) Valistus 

Farmaseutti kysyy, 
käyttääkö näitä ja 
kertoo yhteisvaiku-
tukset 1p. 

Onko annostelu oikea Lääkärin laatima resepti 
Apteekki: lääkkeen 
tarkoitus + ohjeistus   

Lääkejätteiden hävittämi-
nen oikein/lääkkeiden 
kotiin kertyminen 

Joka tuo lääkkeet, vie 
hävitettävät pois 

Viesti apteekkiin josta 
edelleen viedään 
ongelmajätelaitokselle 
oikein hävitettäväksi   

Kulkuyhteydet Asiointipalvelu Palvelukyyti   

Samalla lääkkeellä monta 
eri kauppanimeä Rinnakkaislääkkeiden lista 

Kantapalvelun 
hyödyntäminen   

Lääkehoidon tehokkuu-
den arviointi 
(vaikuttavuus) Kotisairaanhoito    

Uusimisten vahtiminen 
Kantapalvelun 
kehittäminen    



Ei ketään keltä kysyä 
neuvoa Omahoitaja tai apteekki    

Sivuvaikutukset 
Apteekki, lääkehoidon 
arviointi ja neuvonta    

Ottoajankohta, ruokailun 
merkitys ym. 

Selkeä lääkelista jossa 
näkyy ajankohdat ja mm. 
ruokailu    

Dosettia ei täytä kukaan Apteekki/kotihoito    

Vuorokausirytmi sekaisin 
lyhytaikainen 
intervallipaikka    

Hälytysjärjestelmää ei 
lääkkeenottamiseen ole 

Lääkkeenoton 
muistutuspalvelu    

Pakkauksien auki 
saaminen 

Yhteydenotto lääketehtai-
siin ja kertoa käytettävyy-
den ongelmista    

Jaksamattomuus Kotihoidon/omaisten apu    

Itsetuhoisuus Psyykkinen tuki    

Dosetti on hankala, vaatii 
sorminäppäryyttä Tuotemuotoiltu dosetti    

Ei voimia/osaamista/ ym-
märrystä lääkehoitosuun-
nitelman päivittämiseen Kotihoito/apteekki    

Suuri sekaannusten vaara Selkeä lääkejako    

Miten lääkkeet otetaan 
mm ruokailu, tyhjä vatsa 
jne. Apteekin potilasohje    

Otetaanko määrätyt 
lääkkeet 

koneellinen annosjakelu 
joka ilmoittaa    

Kivun hoitamisen 
ongelmallisuus 

Kipuhoitajan palvelut 
kotiin    

Tekniset taidot pistää 
esim. näkö heikentynyt Toimintaterapeutti    

Ulkomuoto ja nimet lääk-
keillä muuttuu ja tulee 
epätietoisuutta, jolloin 
vahinkoja sattuu 

Henkilö joka antaa 
perusteellisen ohjauksen    

Lääkityslistan 
puuttuminen 

Hoidettavan puolesta 
Kannasta katsominen (ei 
mahdollista vielä)    

Naapureiden ym. viisaat 
neuvot jotka ristiriidassa 
lääkärin ohjeiden kanssa 

Säännöllinen keskustelu-
apu ammattilaisen kanssa 
+ motivointi esim. oma-
hoitaja, apteekki    

Huuhaa- jutut lääkkeiden 
sivuvaikutuksista, ei 
uskota lääkäriä 

Valistus, että lääkäri 
pysähtyy ja selittää eikä 
vain kirjoita reseptiä    

Piittaamattomuus     

Ongelmatilanteiden tuki     

Tunnistetaanko sivu- ja 
haittavaikutukset     



Ongelmat lääkkeen käy-
tössä esim. astmalääk-
keet, silmätipat jne.     

Lääkehoidon muutos-
tilanteet vaikeita     

Lääkkeiden vaikeat nimet     

Sosiaaliset menot 
rajoittavat käyttöä esim. 
nesteenpoisto     

 


