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Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje  
 
 
Lääkehoidon onnistunut seuranta on potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä 

19.3.2015 vietetään kolmatta kansallista Lääkehoidon päivää. Päivän teemana on lääkehoidon seuranta. 

Teemapäivänä lääkkeen käyttäjiä ja terveydenhuollon ammattilaisia rohkaistaan kiinnittämään huomiota 

lääkehoidon seurantaan. Lääkehoidon päivänä toteutetaan tilaisuuksia eri puolilla Suomea esimerkiksi 

terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja avohuollon apteekeissa. 

Lääkehoito onnistuu vain, jos lääkkeen käyttäjällä on riittävästi tietoa lääkkeestään. Tähän kuuluu miten 

lääke vaikuttaa, mihin se on tarkoitettu sekä milloin, miten ja kuinka kauan sitä käytetään.   

 

Onnistunut lääkehoidon seuranta edellyttää lääkkeen käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisten 

sujuvaa yhteistyötä. Terveydenhuollon ammattilaisena voit tukea lääkkeen käyttäjää lääkehoidon 

seurannassa kannustamalla häntä tai hänen omaistaan kertomaan lääkehoitojen vaikutuksista. Erityisesti 

pitkäaikaislääkitysten käyttäjiltä on hyvä selvittää, tehoaako lääke toivotulla tavalla, onko lääkkeistä 

mahdollisia haittoja ja onko lääkkeiden käytössä ollut ongelmia. Lisäksi on hyvä kannustaa aktiiviseen 

omahoitoon sekä käymään säännöllisesti yhdessä sovituissa tarkastuksissa.  

 

Hoidon seuranta ja lääkitysturvallisuuden varmistaminen helpottuu, kun lääkkeen käyttäjä ja 

terveydenhuollon ammattilainen huolehtivat yhdessä lääkehoitosuunnitelman tai lääkityslistan 

ajantasaisuudesta. Reseptilääkkeiden lisäksi myös käytössä olevat itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja 

luontaistuotteet on hyvä kirjata lääkityslistaan, sillä ne ovat osa lääkehoidon kokonaisuutta.  

 

Lääkehoidon päivä järjestetään yhteistyössä lääkehuollon ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 

toimijoiden kanssa. Lääkehoidon päivää koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 

 

Tekstin lähde ja lisätietoja Lääkehoidon päivästä: www.laakehoidonpaiva.fi 

Lääkehoidon seurannassa tärkeitä asioita – materiaali ammattilaisille: 

www.laakehoidonpaiva.fi/ammattilaisille/materiaalit 

http://www.laakehoidonpaiva.fi/
http://www.laakehoidonpaiva.fi/ammattilaisille/materiaalit
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AJANKOHTAISTA 

 

Potilasturvallisuusyhdistyksen kevätkokous järjestetään 28.5.2015. Tarkemmat aika- ja paikkatiedot 

ilmoitetaan myöhemmin. Yhdistyksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kevätkokoukseen. 

 

KOULUTUSTA 

 

Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan koulutus 26.3.2015, Pääpostin auditorio, Helsinki 

Potilasturvallisuusyhdistys ja Potilasvakuutuskeskus järjestävät keväällä kokopäiväisen vakavien 

vaaratapahtumien koulutustilaisuuden. Koulutus on suunnattu vakavien vaaratapahtumien tutkinnasta 

vastaaville tai siihen osallistuville terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

Koulutus on maksuton. Tarkemmat aikataulu-ja ilmoittautumistiedot löytyvät jäsenkirjeen liitteenä. 

 

Potilasturvallisuuspäivät 15.-16.4.2015, Haartman instituutti ja Biomedicum, Helsinki 

Tapahtuman teemana ovat potilasturvallisuuden arviointi ja mittaaminen johtamisen tukena, laatu ja 

turvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiossa ja asiakas ja potilas laadun ja turvallisuuden 

tekijänä. Päivät järjestetään yhteistyössä THL:n ja yliopistosairaanhoitopiirien kanssa. 

Tarkemmat tapahtumatiedot, ilmoittautumiset ja hinta:  

www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/ajankohtaista/potilasturvallisuuspaivat-2015 

 

4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, 19 - 20 May 2016, Kuopio 

Konferenssi kokoaa yhteen pohjoismaisia ja kansainvälisiä tutkijoita, sekä potilasturvallisuuden ja 

terveydenhuollon laadun kehittäjiä jakamaan kokemuksia ja ajatuksia konferenssin teemaan liittyen.  

Konferenssi on moniammatillinen. 

Lisätiedot konferenssin verkkosivuilta: www.uef.fi/en/receps/ajankohtaista 

 

JÄSENASIAT 

 

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2015: sairaanhoitopiirit 500€, yhteisöjäsenet 300€ ja henkilöjäsenet 30€.  

 

Jäsenmaksulaskut lähetetään kaikille huhtikuun 2015 aikana. Myös henkilöjäsenet saavat laskun eikä maksua 

tarvitse muistaa jäsenkirjeen perusteella. 

  

http://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/ajankohtaista/potilasturvallisuuspaivat-2015
http://www.uef.fi/en/receps/ajankohtaista
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JAOSTEN KUULUMISIA 

 

Turvallinen lääkehoito –jaoksen kevätkauden 2015 toiminnassa painottuvat Turvallinen lääkehoito-oppaan 

päivitystyö. Jaos osallistuu myös kansallisen Potilasturvallisuusstrategian päivitystyöhön, sekä toimii 

kouluttajana lääkitysturvallisuutta käsittelevissä koulutustilaisuuksissa.   

 

Lisää turvallisesta lääkehoidosta ja jaoksen toiminnasta:  

www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/jaokset_laakehoito.aspx 

 

Potilasjaoksen asiantuntijaryhmä on kommentoinut kansallisen potilasturvallisuusstrategian päivitystyötä. 

Jaoksessa on käsitelty rikosseuraamusviraston suljettujen laitosten potilasturvallisuutta. Teemaa jatketaan 

kevätkauden toisessa kokouksessa. Ryhmä on pohtinut kuinka voitaisin palvella yhdistyksen jäseninä olevien 

potilaiden ja heitä edustavien tahojensa tarpeita. Ryhmä on alkanut kehittämään yhdistyksen potilasjaoksen 

verkkosivua tästä näkökulmasta.  

  

Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos aloittaa vuoden 2015 tapaamiset maaliskuussa. Vuoden 2014 

viimeisessä kokouksessa käytiin riskienhallintaopas läpi ja suunniteltiin sen implementoimista. Kokouksessa 

sovittiin, että tarkistuslistoja laitetaan yhdistyksen verkkosivuille, jotta niitä voidaan hyödyntää muissakin 

toimipisteissä. Jaos on osallistunut myös aktiivisesti potilasturvallisuusstrategian päivittämiseen. 

 

Koulutusjaos on osallistunut talven aikana uuden potilasturvallisuusstrategian valmisteluun. Tavoitteena 

valmistelussa on luoda kansalliset suuntaviivat potilasturvallisuusosaamisen kehittämiselle siten, että 

vaadittava osaaminen voidaan tulevaisuudessa varmistaa kaikkien ammattiryhmien osalta. Strategiassa 

painottuu lisäksi työnantajan vastuu perehdytyksestä ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.  

Koulutusjaos on syksyn aikana ollut mukana alueellisten potilasturvallisuuskoulutusten järjestämisessä. 

Keväällä koulutusta järjestetään yhdessä Potilasvakuutuskeskuksen kanssa vakavien vaaratapahtumien 

tutkinnasta ja syksyn koulutusteemana tulee olemaan potilasturvallisuuden riskien hallinta. 

 

Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan yhteyttä alla 

oleviin yhdyshenkilöihin. 

  

http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/jaokset_laakehoito.aspx
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JAOS   YHTEYSHENKILÖ  YHTEYSTIEDOT 

 

Turvallinen lääkehoito   Anna-Riia Holmström anna-riia.holmstrom@helsinki.fi 

Potilasturvallisuuskoulutus  Arto Helovuo   arto.helovuo@huperman.com 

Potilasjaos   Riitta Vuorisalo  riitta.vuorisalo@diabetes.fi 

Potilasturvallisuuden asiantuntijat Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi 
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