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Lohjan kotihoidon tutkimusprojekti: Tiiviimpi yhteistyö kotihoidon ja 

apteekin välillä auttaa vähentämään riskejä iäkkäiden lääkehoidossa 

Turvallinen lääkehoito on yhteispeliä. Lohjalla on syksystä 2015 lähtien tutkittu kotihoidon 

asiakkaiden lääkitykseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja niihin.  

Iäkkäiden monilääkitys on yleistä, sillä yhä useampia sairauksia voidaan hoitaa lääkkein. Tähän liittyy 

kuitenkin riskejä, kuten päällekkäiset lääkitykset, tarpeettoman pitkään jatketut lääkehoidot tai iäkkäille 

sopimattomien lääkkeiden käyttö. Ongelmat voivat kasaantua, jos potilaalle tulee uusia sairauksia ja häntä 

hoidetaan useissa paikoissa.  

Lohjan kaupungin kotihoidon, Lohjan 1. apteekin ja Helsingin yliopiston yhteisessä, Kelan rahoittamassa 

tutkimushankkeessa pureuduttiin juuri tähän – tutkimuksessa kehitettiin toimintamalli, jonka avulla 

voidaan tunnistaa ja ratkaista kotihoidossa olevien ikääntyneiden lääkitysongelmia olemassa olevien 

kotihoidon ja apteekin resursseja hyödyntäen.  

Mitä tehtiin? 

Toimintamallissa tiivistettiin yhteistyötä ja parannettiin työnjakoa. Kotihoidon lähi- ja perushoitajat 

koulutettiin seulomaan iäkkäiden mahdollisia lääkitysongelmia kotikäyntien yhteydessä. Esiin tulleiden 

lääkehoidon ongelmien ratkaisemiseksi apteekissa tehtiin tarkempi arviointi lääkehoidosta, joka käytiin 

yhdessä läpi kotihoidon hoitajien ja lääkärin kanssa. Lääkehoidon tarkemman arvioinnin tarvitsi noin puolet 

tutkimukseen osallistuneista kotihoidon asiakkaista. Tämä johti osalla lääkärin päätökseen muutoksista 

lääkehoidossa. 

Tutkimuksen hyödyt 

Toimintamallilla pystyttiin seulomaan ne iäkkäät, joiden lääkitys tarvitsi tarkempaa arviointia ja 

mahdollisesti muutoksia. Erityisesti pystyttiin vaikuttamaani uni- ja rauhoittavien lääkkeiden liian pitkään 

jatkuneeseen käyttöön, joka voi olla haitallista. Lisäksi pystyttiin helpottamaan eri lääkkeiden aiheuttamia 

haittoja, kuten esimerkiksi huimausoireilua ja riskiä kaatumisille. 

Tutkimus on ollut myös valtakunnallisesti merkittävä. Se on tuottanut paljon uutta tietoa, jota voi soveltaa 

kotihoidon ja apteekkien yhteistoiminnan kehittämiseen ympäri Suomen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on 

pulaa lääkäreistä – kotihoidossa ja apteekissa tapahtuva asiakkaiden lääkehoitojen alustava arviointi ennen 

niiden läpikäymistä lääkärin kanssa auttaa käyttämään lääkärin työajan tehokkaasti. Näin mahdollisimman 

monen asiakkaan lääkehoidon ongelmat saadaan ratkaistuiksi.  

Yhteistyön tiivistäminen on tuonut esille monenlaisia koulutus- ja kehittämistarpeita, joita on käyty läpi 

yhteisissä palavereissa Lohjalla. Tutkimuksen tuottamaa tietoa on viety aktiivisesti eteenpäin. Sitä on 

hyödynnetty mm. sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa hallitusohjelman mukaisessa rationaalisen 

lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa. Tietoa on hyödynnetty myös apteekkitoiminnan 



kehittämishankkeissa ja terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksessa. Lisäksi tutkimushankkeesta on 

syntynyt runsaasti jatkotutkimusta. 

 

Kainaloon: 

 

Lääkkeiden turvallinen käyttö 

- Huolehdi, että sinulla on ajan tasalla oleva kirjallinen lista kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, myös 

ilman reseptiä ostamistasi lääkkeistä ja ravintolisistä (voit pyytää lääkäriltä tai apteekista) 

- Pyydä lääkäriäsi tai apteekin henkilökuntaa käymään lääkehoitosi läpi vähintään kerran vuodessa, 

vaikka lääkehoitoosi ei olisi tehty muutoksia (koskee myös koneellisesti annosjaeltuja lääkkeitä) 

- Varmista, että tiedät kaikkien lääkkeittesi käyttötarkoitukset, ottoajat, vaikutukset, vaikutusten 

seurantakäytännöt ja hoidon keston 

- Seuraa omaa vointiasia, ja miten lääkehoito vaikuttaa. Ota tarvittaessa yhteyttä hoitavaan lääkäriin, 

muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen tai apteekkiin 

- Kysy aktiivisesti sairauksistasi ja lääkehoidostasi hoitohenkilökunnalta ja apteekista 

- Luotettavia tiedonlähteitä: www.sopivalääke.fi, www.terveyskirjasto.fi  

 

Lisätietoja: Lohjan kotihoito/Tuula Suominen; Lohjan 1.apteekki/Eeva Savela; Helsingin yliopisto 

(tutkimusprojekti)/Terhi Toivo 

http://www.sopivalääke.fi/
http://www.terveyskirjasto.fi/

