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Ajantasainen lääkityslista parantaa lääkitysturvallisuutta  

 

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen 

teemapäivä. Tänä vuonna päivää vietetään koko viikon 11 ajan ja päätapahtumapäivänä on torstai 

17.3.2016. Teemana on lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja lääkitysturvallisuus. Keskeisenä 

terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaan työkaluna nostetaan esiin ajantasainen lääkityslista. 

Lääkehoidon päivänä toteutetaan tilaisuuksia eri puolilla Suomea esimerkiksi terveyskeskuksissa, 

sairaaloissa ja avohuollon apteekeissa. Voit katsoa oman paikkakuntasi tapahtumat osoitteesta: 

http://www.laakehoidonpaiva.fi 

Lääkehoidon päivän tavoitteena on tehdä näkyväksi ajantasaisen lääkitystiedon merkitys lääkehoidon 

onnistumiselle ja lisätä lääkkeiden käyttäjien osallisuutta oman hoitonsa hallinnassa. Lääkkeen käyttäjiä 

aktivoidaan hankkimaan ja ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa (ml. itsehoitolääkkeet ja ravintolisät ja 

rokotteet), ymmärtämään ajantasaisen lääkityslistan merkitys lääkitysturvallisuuden edistäjänä, kysymään 

ja kertomaan lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisilta, seuraamaan lääkehoitonsa vaikutuksia 

aktiivisesti ja tunnistamaan lääkehoitoon liittyviä ongelmia. 

Terveydenhuollon ammattilaisia kannustetaan lisäämään moniammatillista yhteistyötä ja sopimaan eri 

organisaatioiden välillä konkreettisia toimintatapoja potilaiden ajantasaisen lääkitystiedon liikkumiseksi 

yksiköiden välillä potilaan suostumuksella. Ajantasaisen lääkitystiedon merkitys korostuu erityisesti 

monisairailla ja monilääkityillä, joiden kohdalla tulee huolehtia, että kaikki käytössä olevat lääkkeet ja 

lääkkeenomaiset valmisteet on ajantasaisesti kirjattu lääkityslistaan sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan 

turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi ja seurannan helpottamiseksi. Terveydenhuollon ammattilaisten 

tehtävänä on myös tehdä ajantasaisen lääkityslistan merkitystä tunnetuksi lääkkeiden käyttäjille. 

Lisätiedot Lääkehoidon päivästä: http://www.laakehoidonpaiva.fi  

 

Turvallista kevättä toivottaen, 

http://www.laakehoidonpaiva.fi/
http://www.laakehoidonpaiva.fi/
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Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen Turvallinen lääkehoito-jaos 

 

AJANKOHTAISTA 

 

Suomen potilasturvallisuusyhdistys tukee HaiPro-tutkimusta  

Potilasturvallisuusyhdistyksen yhtenä toimintalinjauksena on riippumaton potilasturvallisuuden 

tutkimuksen tukeminen. Osana toimintaansa Potilasturvallisuusyhdistys on käynnistänyt toimenpiteen, 

jonka tarkoituksena on edistää HaiPro-Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmään 

kertyneen potilasturvallisuuden vaaratapahtuma-aineiston tutkimuskäyttöä.  

 

Yhdistys on vuonna 2015 hakenut HaiPro-käyttäjäorganisaatioilta lupaa koordinoida eri organisaatioista 

yhdistetyn HaiPro-aineiston tutkimuskäyttöä. Tutkimusluvan ovat tähän mennessä antaneet 50 HaiPro-

organisaatiota, mukaan lukien 17 sairaanhoitopiiriä. Tutkimustoiminta aloitetaan keväällä 2016, jolloin 

tutkijat voivat hakea Potilasturvallisuusyhdistykseltä lupaa tutkimusluvan antaneista HaiPro-

organisaatioista yhdistetyn aineiston tutkimuskäyttöön. Tutkimuslupa voidaan myöntää akateemiseen 

tieteelliseen tutkimukseen tai sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa tapahtuvaan kehitystyöhön. 

Tutkijoiden hakemukset arvioidaan yhdistyksen alaisessa Tutkimusneuvostossa.  

 

Tutkimuslupamenettelyn keskitetyn koordinoinnin tavoitteena on helpottaa sekä HaiPro-organisaatioiden 

että tutkijoiden lupaprosesseja. Tutkijan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hänen ei tarvitse hakea 

tutkimuslupaa jokaiselta HaiPro-organisaatiolta erikseen. HaiPro-organisaatioiden ei puolestaan tarvitse 

käsitellä hakemuksia. Näin edesautetaan kertyneen HaiPro-aineiston hyödyntämistä Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon organisaatioiden laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseen tutkimuksen avulla. 

Tutkimusten tuottama julkaistavissa oleva tieto sekä tutkimusten tiivistelmät tulevat esille 

Potilasturvallisuusyhdistyksen kotisivujen kautta. Potilasturvallisuusyhdistys tiedottaa toiminnan 

alkamisesta vielä erikseen jäsenilleen sähköpostitse sekä yhdistyksen verkkosivuilla lähikuukausina. 

 

Päivitetty Turvallinen lääkehoito-opas  

THL on julkaissut päivitetyn Turvallinen lääkehoito-oppaan helmikuussa. Opas on luettavissa osoitteessa: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1 

 

KOULUTUSTA 

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.  

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1
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Konferenssi on moniammatillinen. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot konferenssin verkkosivuilta: http://www.uef.fi/web/nsqh2016 

 

Safety 2016 – the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, 18-21 September 

2016, Tampere 

Kansainvälinen vahinkojen ennaltaehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen konferenssi järjestetään tänä 

vuonna Tampereella. Konferenssin teemana on ”tutkimuksesta käytäntöön”. Konferenssia isännöi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.  

Ilmoittautumiset ja lisätiedot konferenssin verkkosivuilta: https://www.thl.fi/en/web/injury-

prevention/safety-2016 

 

Potilasturvallisuusasiantuntijan koulutus  

Labquality Oy järjestää potilasturvallisuusasiantuntija koulutuksen. Se on suunnattu sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan sekä kolmannen sektorin ammattilaisille. Koulutus koostuu viidestä eri moduulista. 

Jokainen moduuli sisältää kaksi lähiopetuspäivää sekä aiheeseen liittyvät ennakko- ja/tai välitehtävät. 

Halutessaan voi osallistua myös yksittäisiin moduuleihin.  Ajankohta on elo-syyskuun vaihteesta 

joulukuuhun.  

Lisätiedot: education@labquality.fi 

 

JÄSENASIAT 

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2016: sairaanhoitopiirit 500€, yhteisöjäsenet 300€ ja henkilöjäsenet 30€. 

Jäsenmaksulaskut lähetetään kaikille huhtikuun aikana.  

 

JAOSTEN KUULUMISIA: 

 

Potilasjaos  

Potilasjaos keskittyy tänä vuonna turvallisen lääkehoidon teemaan. Jaos on julkaissut SOSTE Suomen 

sosiaali- ja terveys – järjestön sivuilla tiedotteen jokaisen potilaan oman aktiivisuuden merkityksestä 

potilasturvallisuuden varmistamisessa. Hyvänä välineenä jaos pitää lääkityslistaa, jonka käyttöönottoa 

edistetään valtakunnallisena lääkehoidon päivänä 17.3.2016. Jaos on huolissaan potilaiden turvallisuudesta 

lääkehoitoa epätyypillisesti soveltavissa ympäristöissä ja sellaisten toimijoiden toteuttamana, jotka eivät 

ole terveydenhuollon ammattilaisia ja joiden lääkkeenanto perustuu vapaaehtoisuuteen. Esimerkkinä 

tällaisesta ovat esimerkiksi perusopetus tai vanhusten palveluyksiköt. Ei-terveydenhuollon ammattilaisten 

osuus lääkehoidon toteuttamisessa on kasvanut ja kasvaa tulevaisuudessa edelleen. Jaoksen vuoden 

ensimmäisessä kokouksessa asiantuntijavieraana oli koulunkäynnin ohjaajien edustaja. 

http://www.uef.fi/web/nsqh2016
https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016
https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016
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Turvallinen lääkehoito -jaos  

Turvallinen lääkehoito-jaos on käynnistänyt toimintavuotensa aktiivisella osallistumisella Pharmaca 

Fennican uudistustyöhön. Pharmaca Fennica® -palvelut (kirja ja digitaaliset palvelut) uudistetaan vuonna 

2017. Kehitystyössä painotetaan lääkitysturvallisuutta. Uudistusten myötä Pharmacan kirjaversio 

kehitetään käsikirjamaisempaan muotoon, josta tieto on helposti ja nopeasti löydettävissä.  

 

Jaos osallistuu myös Lääkehoidonpäivän 2016 toteutukseen. Jaoksen asiantuntijoiden esityksiä on 

kuultavissa ke 16.3.2016 klo 9-16 Helsingin yliopiston pääkirjastossa järjestettävässä Lääkehoidon päivän 

seminaarissa.  

Seminaarin tiedote: http://www.laakehoidonpaiva.fi/tapahtumat 

Seminaaria voi seurata myös reaaliaikaisesti osoitteessa:  

https://connectpro.helsinki.fi/ftdk_kliininenfarmasia/  

Ohje: Kirjaudu linkkiin ja valitse "enter as a guest" -> klikkaa "request entry" -> odota hetki, 

verkkoseminaarista vastaava henkilö päästää sinut sisälle seminaariin, jonka jälkeen voit seurata seminaaria 

reaaliaikaisesti internet yhteydellä. Jos kuuluvuuden kanssa ilmenee ongelmia, kannattaa tarkistaa, että 

seminaariruudun vasemmassa ylälaidassa näkyvä kaiutinkuvake on vihreänä (kuvakkeen saa vihreäksi sitä 

klikkaamalla). Voit esittää kysymyksiä tai kommentteja seminaarin aikana "chat"-toimintoa käyttämällä. 

 

Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos 

Potilasturvallisuuden asiantuntijajaos tapaa seuraavan kerran huhtikuussa. Jaoksen keskuudessa toimivat 

potilasturvallisuuden edistäjät hakevat usein vertailutietoa ja toimintatapoja jaoksen oman sähköpostilistan 

kautta. Vuoden 2016 aikana jaos haluaa tarjota aktiivisesti asiantuntemustaan yhdistyksen käyttöön. 

Vuoden 2016 aikana potilasturvallisuuden asiantuntijoiden jaos pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan STM:n 

potilas- ja asiakasturvallisuuden toimintaohjelman julkaisemiseen ja mahdolliseen implementointiin.  

Jaoksen toimijat osallistuvat laiteturvallisuuden edistämiseen (koulutukset, tiedottaminen), osallistuvat 

yhdistyksen järjestämien koulutusten toteuttamiseen, ja panostavat potilasturvallisuuden riskienhallinta 

oppaan implementointiin. Potilasturvallisuuden asiantuntijoiden syyspäivät järjestetään syksyllä 2016 

Rovaniemellä.  

 

Potilasturvallisuuden asiantuntijoiden jaokseen otetaan uusia jäseniä. Ehtona on kuitenkin se, että henkilön 

on tehtävä potilasturvallisuuden edistämistyötä osana omaa päivittäistä työtään tai omasta 

mielenkiinnostaan. Ota rohkeasti yhteyttä, jos toimintamme kiinnostaa sinua. 

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

oleviin yhdyshenkilöihin. 

http://www.laakehoidonpaiva.fi/tapahtumat
https://connectpro.helsinki.fi/ftdk_kliininenfarmasia/
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JAOS   YHTEYSHENKILÖ  YHTEYSTIEDOT 

 

Potilasjaos   Riitta Vuorisalo  riitta.vuorisalo@diabetes.fi 

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

Potilasturvallisuuden asiantuntijat Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi 

Potilasturvallisuuskoulutus  Arto Helovuo   arto.helovuo@huperman.com 

 

mailto:riitta.vuorisalo@diabetes.fi
mailto:anna-riia.holmstrom@helsinki.fi
mailto:marina.kinnunen@vshp.fi
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