
Tulokset 
• LHKA tehtiin 35 potilaalle 

• Farmasistit tekivät keskimäärin 7 
(yht. 238) muutosehdotusta ja 1 

(yht. 38) muun suosituksen/potilas 
• Lääkärit toteuttivat keskimäärin 

3,5 (yht. 121) ja jäivät 
harkitsemaan 1,5 

lääkitysmuutosta/potilas 
• Potilaiden keskimääräinen 

lääkemäärä pieneni 17:sta (yht. 605) 
16:een (yht.554), merkittäviä 

riskilääkityksiä purettiin yhteensä 43 
• Seurantaan osallistui 17 LHKA-

potilasta, joilla ennen arviointia 
käytössä yht. 277 valmistetta, 

lääkitysmuutoksia toteutettiin yht. 
60 kpl, joista vain 3 kpl peruuntui 

• Potilaiden elämänlaatu ja 
kiputuntemukset pysyivät 

keskimäärin ennallaan 
• Henkilökunnan palaute: 

pääsääntöisesti positiivinen 
vaikutus potilaan 

lääkehoitoon ja omaan 
työhön, vaikkakin työllistävä 

erityisesti pilotin alussa 
 

Vanhusten lääkitys kuntoon -pilotti 
Timonen Paula, proviisori LHKA, Pro dosis Oy (paula.timonen@prodosis.fi) ja Hukkanen Pia, yleislääketieteen erikoislääkäri, Vantaan kaupunki, Kotihoito 

Henkilökunnan kommentteja 
 
”Lääkitys käytiin tarkasti läpi, mitä ei välttämättä oma lääkäri aina ehdi tai 
pystykään tekemään.” 
 
”LHKA ei antanut lääkärille uutta tietoa, mutta perusteli ja vahvisti 
lääkärin kaavailemien lääkemuutosten oikeellisuutta.” 
 
”LHKA:sta yhdistettynä kokonaisvaltaiseen kotihoidon palvelutarve- ja 
hoitoarvioon oli parissa viikossa ilmennyttä hyötyä (virkistyminen, 
liikuntakyvyn koheneminen).” 
 
”Asiakkaan hoitosuhde varmasti parani, asiakas tunsi, että hänen asiansa 
otetaan hyvin huomioon. Asiakkaan muihinkin kotona selviytymiseen 
vaikuttaviin asioihin tuli kiinnitettyä enemmän huomiota lääkityksen 
ohella.” 
 
”Näkisin mieluusti, että farmasistin suorittama LHKA olisi lääkärin 
tilattavissa tarvittaessa minkä tahansa muun konsultaation tapaan.” 

• Iäkkäiden monilääkitys on usein välttämätöntä.  
• Hallitsematon monilääkitys lisää lääkeongelmia, 

heikentää elämänlaatua ja lääkehoitoon 
sitoutumista sekä aiheuttaa lisäkustannuksia.  

• Lääkäreiden, hoitohenkilöstön ja farmasistien 
välinen moniammatillinen yhteistyö vähentää 
lääkitysongelmien riskiä ja nopeuttaa 
puuttumista ilmenneisiin ongelmiin. 

Tavoitteet 
• kartoittaa iäkkäiden monilääkittyjen lääkehoitojen 

riskitekijät ja ratkaista lääkeongelmat moniammatillisen 
lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) avulla 
 

• selvittää, saavutetaanko moniammatillisella yhteistyöllä 
laadullista ja taloudellista hyötyä monilääkittyjen 
vanhuspotilaiden lääkitysongelmien ehkäisyssä ja 
hoidossa 

Monilääkitty yli 
75-vuotias 

Lääkelistan 
päivitys ja 

riskikartoitus 
kotikäynnillä 

Ei   
lääkitysongelmaa 

tai merkittäviä 
riskitekijöitä 

Päivitetty 
lääkelista ja 
riskiraportti 

Kyllä 
lääkitysongelma 

tai merkittävä 
riski 

Lääkehoidon 
kokonaisarviointi 

Johtopäätökset 
 
• Kaksiportaisen lääkehoidon arvioinnin avulla LHKA 

voidaan kohdentaa todellisille riskipotilaille 
 
• Lääkehoidon ongelmia löytyy vanhuksilta huomattavan 

paljon, mutta ne ovat usein ratkaistavissa 
moniammatillisella yhteistyöllä 

 
• Farmasistin tekemä kotikäynti parantaa monilääkittyjen 

hoidon seurantaa  ja mahdollistaa todellisen 
kokonaislääkityksen arvioimisen huomioimalla  kaikki 
kotikäytössä olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet 
 

• Suositeltava toimintamalli uusille kotihoidon potilaille 

Aineisto ja menetelmät 
• Toteutus syys-talvikaudella 2013-

2014, mukana 3 farmasistia, 9 
hoitajaa ja 11 lääkäriä  

• 46 monilääkittyä 59-93-vuotiasta 
potilasta Vantaan kaupungin 
Tikkurilan kotihoidosta ja 
terveysasemalta 

• Potilaan valintakriteerit: käytössä 
vähintään 10 lääkettä ja ikä 
vähintään 75 vuotta tai todettu 
tarve lääkehoidon arvioinnille 

• Farmasisti tapasi potilaat 
kotikäynnillä tai vastaanotolla: 
potilaan käyttämien resepti- ja 
itsehoitovalmisteiden tarkistus, 
lääkelistan riskikartoitus 
sähköisten tietokantojen avulla, 
henkilökohtainen lääkeneuvonta 

• LHKA riskipotilaille, kriteerit: 
lääkelistassa 3 samaa haittariskiä 
tai yhteensä vähintään 4 
haittariskiä  

• Hoitajan tekemä seurantakysely 
LHKA-potilaille 3 kk:n kuluttua 

• Palautekysely pilottiin 
osallistuneille ammattilaisille 

Kaksiportainen lääkehoidon arvioinnin malli, jonka avulla LHKA 
voidaan kohdentaa siitä eniten hyötyville potilaille.  


