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Sairaalan lääkitysturvallisuuden itsearviointityökalu 
 

Yhdysvaltalainen Institute for Safe Medication Practices (ISMP) on julkaissut sairaaloiden 

lääkitysturvallisuuden itsearviointityökalun (Medication Safety Self Assessment® for Hospitals) vuosina 2000, 

2004 ja 2011. Suomessa on laajasti käytetty aiemmassa tutkimuksessa (2008) ISMP:n työkalusta Suomen 

oloihin muokattua itsearviointityökalua. Vuoden 2008 kriteeristö päivitettiin, jotta se vastaisi paremmin 

nykyisiin lääkitysturvallisuuskäytäntöihin Suomessa. 

Tutkimuksen pohjana käytettiin 1) Celikkayalarin vuonna 2008 laatimaa kriteeristöä (121 kohtaa) sekä 2) 

ISMP:n tuoreimman (2011) sairaaloille suunnatun lääkitysturvallisuuden itsearviointityökalun kriteeristöä 

(270 kohtaa). Alustavan muokkauksen jälkeen molemmat kriteeristöt arvioitiin samanaikaisesti Delfoi-

konsensusmenetelmällä kahden asiantuntijapaneelikierroksen kautta. Asiantuntijapaneeleihin osallistui 

yhteensä 13 lääkitysturvallisuuden asiantuntijaa. Vähintään 70 % konsensuksen saavuttaneet kriteeristöjen 

kohdat hyväksyttiin uuteen itsearviointityökaluun. Ensimmäisellä Delfoi-kierroksella arvioitiin kohtien 

toivottavuutta ja soveltuvuutta sekä toisella Delfoi-kierroksella toteutettavuutta. Delfoi-kierrosten jälkeen 

kohtia viimeisteltiin ilmaisun selkiyttämiseksi ja toiston välttämiseksi. 

Lopullinen itsearviointityökalu (229 kohtaa) sisältää 11 osa-aluetta: 1. Potilastiedot (10 kohtaa), 2. 

Lääkeinformaatio (19), 3. Tiedonkulku lääkehoitoprosessissa (21), 4. Lääkkeiden merkitseminen ja 

pakkaaminen (10), 5. Lääkkeiden säilytys ja tilaaminen sekä lääkityksen standardointi (26), 6. Lääkkeiden 

annosteluun käytettävä välineistö (18) 7. Ympäristötekijät, työn sujuvuus ja henkilöstöresurssien käyttö (16); 

8. Henkilöstön osaaminen ja koulutus (23), 9. Potilasohjaus (14), 10. Laadunhallintaprosessit ja riskinhallinta 

(48), 11. Organisaatiotasoinen osio (24). 

Uusi huomattavasti laajempi itsearviointityökalu soveltuu sairaaloiden lääkitysturvallisuuden arvioimiseen 

sekä hoitoyksikön että organisaation näkökulmasta. 

ISMP:ltä on saatu suostumus alkuperäisen itsearviointityökalun (Medication Safety Self Assessment® for 

Hospitals 2011) käyttöön sekä muokkaamiseen Suomen käytäntöihin sopivaksi. Luvan saamisen ehtoina oli, 

että 1) Lopulliseen itsearviointityökaluun kirjataan sen perustuvan ISMP:n alkuperäiseen vuoden 2011 

itsearviointityökaluun (ISMP Medication Safety Self Assessment for Hospitals 2011) ja että 

itsearviointityökalua on muokattu ISMP:n luvalla. 2) Tutkimuksen myötä päivitetty sairaaloiden 

lääkitysturvallisuuden itsearviointityökalu on tarkoitettu suomalaisissa julkisen terveydenhuollon 

sairaaloissa käytettäväksi, eikä sitä ole tehty kaupallisiin tarkoituksiin.  
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Ohjeet itsearviointityökalun käyttöön   

    
 

 

TOIMINNAN ARVIOINTI   OHJEISTUKSEN ARVIOINTI 

  
A Toimintatapa on käytössä kattavasti 

Kohdassa kuvattua toimintatapaa noudatetaan 

yksikössä joka tilanteessa. Koko henkilökunta 

noudattaa toimintatapaa.  

  

 

B Toimintatapa on käytössä osittain  

Kohdassa kuvattua toimintatapaa noudatetaan 

tietyissä tilanteissa ja/ tai tietty osa 

henkilökunnasta noudattaa toimintatapaa. 

Yksikössä on määritelty, missä tilanteissa ja mikä 

osa henkilökunnasta toimintatapaa noudattaa. 

 

C Toimintatapa on käytössä puutteellisesti 

Kohdassa kuvattua toimintatapaa noudatetaan 

ajoittain ja/ tai osa henkilökunnasta noudattaa 

toimintatapaa. Yksikössä ei ole hallitusti 

määritelty, missä tilanteissa ja mikä osa 

henkilökunnasta toimintatapaa noudattaa. 

 

D Toimintatapaa ei ole lainkaan käytössä 

 

E Toimintatapa ei koske yksikön toimintaa 

   

   

   

  

A Toimintatapa on ohjeistettu kattavasti 

Kohdassa kuvattu toimintatapa on ohjeistettu 

täysin ja koko henkilökunta on perehtynyt 

ohjeistukseen sekä sisäistänyt sen sisällön. 

Perehtyminen on dokumentoitu koko 

henkilökunnan osalta (esim. lukukuittauksin).

   

B Toimintatapa on ohjeistettu osittain 

Kohdassa kuvattu toimintatapa on ohjeistettu 

yksikössä pääpiirteittäin, mutta ei täysin. Koko 

henkilökunta ei ole perehtynyt ohjeistukseen. 

Perehdytyksen dokumentointi on toteutunut 

osittain.   

 

C Toimintatapa on ohjeistettu puutteellisesti

  

Kohdassa kuvattua toimintatapaa on ohjeistettu 

yksikössä joiltakin osin. Ohjeistus ei kuitenkaan 

ole riittävä, jotta sen mukaan voisi noudattaa 

kohdassa kuvattua toimintatapaa. Perehtymistä 

ei ole dokumentoitu.  

    

D Toimintatapaa ei ole ohjeistettu lainkaan

   

    

E Toimintatapa ei koske yksikön toimintaa 
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  1. POTILASTIEDOT Olennaiset potilastiedot ovat helposti saatavilla, käyttökelpoisessa muodossa ja ne 
huomioidaan lääkkeiden määräämisen ja annostelun yhteydessä sekä silloin, kun seurataan lääkkeiden 
vaikutuksia. 

TOIMINNAN 
ARVIOINTI 

 OHJEISTUKSEN 
ARVIOINTI 

A B C D E  A B C D E 

1 Potilas tunnistetaan lääkkeen annon yhteydessä koneellisesti luettavan koodin avulla (esim. viivakoodi) TAI 
vaihtoehtoisesti käyttäen kahta eri tunnistetta (joiksi ei koskaan lueta huone- tai paikkatietoa), joita kysytään 
potilaalta (aina kun mahdollista) ja verrataan potilaan tunnistusrannekkeen merkintöihin. 

                     

2 Yksikössä on määritelty, kuka tarkistaa potilaan allergiatiedot ja missä vaiheessa hoitoa se tehdään.                      

3 Yksikössä tunnistetaan todelliset allergiat ja kirjataan vain ne allergiatietoihin.                      

4 Kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla terveydenhuollon ammattilaisilla (mukaan lukien osastofarmasisti) on pääsy 
potilastietojärjestelmään ja laboratoriotuloksiin. 

                     

5 Potilaan laboratorioarvojen seuranta ja annosmuutosten tekeminen toteutuvat järjestelmällisesti niiden 
lääkitysten osalta, jotka tyypillisesti edellyttävät annoksen säätämistä laboratorioarvojen perusteella. 

                     

6 Sairaala-apteekkiin lähetettävissä potilaskohtaisissa tilauksissa on selkeästi kirjoitettuna potilaan nimi, 
henkilötunnus, tilaava yksikkö sekä hoitava lääkäri. 

                     

7 Keskivahvaa sedaatiota, potilaan kontrolloimaa kipulääkitystä (PCA) tai huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä 
epiduraalisesti tai laskimon sisäisesti saavia potilaita tarkkaillaan säännöllisesti yksikössä määritellyin aikavälein 
ylisedaation vaaran vuoksi. Potilasta tarkkaillaan tajunnan tason ja elintoimintojen osalta (mukaan lukien 
hengityksen tiheys ja laatu) esim. MEWS kriteerien avulla. 

                     

8 Potilaan kontrolloimaa kipulääkitystä (PCA) käyttäville potilaille on olemassa valintakriteerit. Kriteerit 
poissulkevat potilaat, jotka eivät kykene ottamaan itse lääkitystään tajunnan tasonsa, fysiologisen 
tilansa tai rajoittuneen ymmärtämiskykynsä vuoksi.  

                     

9 Kaikki dokumentoidut paino- ja pituustiedot paperisissa ja sähköisissä potilastiedoissa ovat todellisia (mitattuja), 
terveydenhuollon ammattilaisen arvioimia tai potilaan ilmoittamia. 

                     

10 Lapsipotilaan paino tarkistetaan ja kirjataan potilastietojärjestelmään aina uuden hoitojakson alkaessa tai 
vähintään yksikkökohtaisesti sovituin määräajoin. 
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  2. LÄÄKEINFORMAATIO Olennainen lääkeinformaatio on helposti saatavilla, käyttökelpoisessa muodossa ja se 
huomioidaan lääkkeiden määräämisen, tilaamisen ja annostelun yhteydessä sekä silloin, kun seurataan 
lääkkeiden vaikutuksia. 

A B C D E  A B C D E 

11 Potilaan käytössä olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet, vitamiinit, rohdostuotteet, laittomat huumeet, alkoholin 
käyttö ja tupakointi kirjataan joko potilaan sairaalaan tullessa tai ensimmäisellä käynnillä. Kaikista valmisteista 
kirjataan tosiasiallisen käytön mukaan annos, annostelutiheys, antoreitti, viimeisimmän annoksen ajankohta ja 
käyttöaihe. 

                     

12 Prosessi ja vastuunjako potilaan ajantasaisen lääkityksen selvittämiseksi on luotu ja lääkityslistan ajantasaisuus 
tarkistetaan aina potilaan saapuessa hoitoyksikköön, potilassiirtojen yhteydessä sekä kotiutumisen yhteydessä. 

                     

13 Jos lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistuksen tekee muu terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri, niin 
lääkäri vahvistaa potilaan lääkityksen omalla merkinnällään.  

                     

14 Yksikössä on tiedossa oman organisaation lääkehoidon toteuttamista koskeva ohjeistus sekä sairaala-apteekin 
lääkehuoltoa ja -hoitoa koskeva ohjeistus ja tiedotteet. 

                     

15 Yksikössä on tiedossa sairaala-apteekin aukioloajat ja yhteystiedot, josta voi kysyä lääkeinformaatiota 
esimerkiksi valmisteiden saatavuudesta tai lääkkeiden käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. 

                     

16 Peruslääkevalikoimaan kuulumattomia lääkkeitä tilataan vain kun ne ovat terapeuttisesti tarpeellisia ja 
tarkoituksenmukaisia (esim. potentiaalinen haittavaikutus lääkitystä vaihdettaessa, yliherkkyys valmisteen 
ainesosalle tai saatavuuskatkos).   

                     

17 Yksikössä tarkkaillaan potilailla mahdollisesti esiintyviä lääkkeiden haittavaikutuksia ja dokumentoidaan ne 
potilastietojärjestelmään. 

                     

18 Erityisesti odottamattomista ja harvinaisista haittavaikutuksista ilmoitetaan Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimealle sekä sairaalassa toimivaan raportointijärjestelmään (jos sellainen on). Tarvittaessa, 
mikäli lääkkeen haittavaikutus aiheuttaa hoidon haittavaikutuksen, tehdään siitä sosiaali- ja terveydenhuollon 
hoitoilmoitus (Hilmo). 

                     

19 Lääkehoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät helposti käyttäjäystävälliseen, ajantasaiseen 
ja monipuoliseen lääkeinformaatiojärjestelmään (esim. Terveysportti) kaikilta tietokonepäätteiltä.  
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20 Yksikön lääkeinformaatiolähteille ja lääkehoitoa koskeville ohjeistuksille on määritelty toimintatavat niiden 
hyväksymisen, käyttöönoton ja ajantasaisuuden osalta. Toimintatavoilla varmistetaan, että 
lääkeinformaatiolähteiden ja lääkehoitoa koskevien ohjeistusten ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. 
Vanhentuneet dokumentit poistetaan käytöstä ja korvataan tarvittaessa uusilla. 

                     

21 Vakioidut ja organisaation hyväksymät hätätilanteen lääkeannosteluohjeet ovat saatavilla aikuisten ja lasten 
elvytyslääkkeiden sijoituspaikan välittömässä läheisyydessä. 

                     

22 Pienimmän ja suurimman sallitun annoksen rajat on määritelty parenteraalisille lääkkeille, joiden annos titrataan 
vasteen mukaan (esim. insuliini-infuusiot, dopamiini ja dobutamiini). Jos pienin sallittu annos alitetaan tai suurin 
sallittu annos ylitetään, lääkäriltä pyydetään aina varmistus hoidon jatkamiseksi ja varmistus dokumentoidaan. 

                     

23 Yksikössä käytettävät suuren riskin lääkkeet (esim. solunsalpaajat, antikoagulantit, opioidit, insuliini, 
elektrolyyttikonsentraatit) on tunnistettu ja määritelty. 

                     

24 Yksikön suuren riskin lääkkeille on luotu poikkeamariskiä vähentäviä toimintatapoja, joista on tiedotettu kaikille 
lääkehoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille, jotka määräävät tai annostelevat kyseisiä lääkkeitä 
tai tarkkailevat niiden vaikutuksia. 

                     

25 Suuren riskin lääkkeitä koskevat voimassa olevat ohjeistukset, annosteluasteikot ja tarkistuslistat ovat helposti 
lääkehoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla ja niitä noudatetaan suuren riskin 
lääkkeitä määrätessä ja annosteltaessa. 

                     

26 Kaikkien lääkehoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla on yksikön 
lääkeinformatiolähteisiin kuuluva opioidien annosvastaavuustaulukko, jossa on huomioitu eri antoreitit. 

                     

27 Mikäli jonkin uuden lääkevalmisteen epäillään aiheuttavan lääkityspoikkeaman riskin yksikössä, luodaan 
riskinhallintamenettelyt ja lääkkeen turvallista käyttöä tukevat toimenpiteet ennen lääkkeen käyttöönottoa. 
Lääkkeen turvallista käyttöä lisääviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi lääkkeenmääräämisohjeet, 
tarkistuslistat, annosteluohjeet, potilaan monitorointiohjeet sekä käytön, annostelun tai varastoinnin rajoitukset. 

                     

28 Vakioidut toimintatavat on määritelty niihin tilanteisiin, kun kuvantamistutkimuksessa käytetään varjoainetta. 
Toimintatapojen avulla seulotaan potilaat allergioiden, munuaisten vajaatoiminnan ja varjoainetutkimuksen 
vuoksi tauotettavien lääkkeiden osalta (esim. metformiini) sekä toteutetaan tarvittaessa asianmukaiset 
toimenpiteet varjoaineen aiheuttaman munuaistoksisuuden tai allergisen reaktion riskin vähentämiseksi. 
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29 Lasten postoperatiivisessa nesteytyksessä noudatettavat toimintatavat on määritelty ja niitä noudatetaan, jotta 
asianmukainen i.v. nesteiden käyttö lapsipotilailla toteutuu. Ohjeissa on myös määritelty miten tunnistetaan, 
hoidetaan ja monitoroidaan lapsipotilaita, joilla on hyponatremia, vesimyrkytys tai antidiureettisen hormonin 
epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä (SIADH). 

                     

  3. TIEDONKULKU LÄÄKEHOITOPROSESSISSA 
Lääkemääräyksiin ja lääketilauksiin liittyvä tiedonkulku sekä muun lääkeinformaation välittäminen optimoidaan, 
standardoidaan ja automatisoidaan haittariskin minimoimiseksi. 

A B C D E  A B C D E 

30 Lääkkeen määrääjä tekee lääkemääräyksen potilastietojärjestelmään henkilökohtaisesti.                      

31 Suullisia, kasvokkain annettuja lääkemääräyksiä ei hyväksytä, kun lääkkeen määrääjä on sairaalassa paikan 
päällä. Poikkeuksena on tietojärjestelmäkatkos, potilaan henkeä uhkaava hätätilanne tai steriilit työvaiheet, 
joissa steriilien hanskojen pois ottaminen haittaisi työtä. 

                     

32 Kun suullisia tai puhelimitse annettuja lääkemääräyksiä otetaan vastaan, vastaanottava sairaanhoitaja kirjoittaa 
välittömästi sanelun ja toistaa sen lääkärille varmistuakseen tiedon oikeellisuudesta. 

                     

33 Suullisia tai puhelimitse annettuja lääkemääräyksiä ei koskaan oteta vastaan oraalisista tai parenteraalisista 
solunsalpaajista (sis. solunsalpaajat, joita käytetään myös muiden sairauksien kuin syövän hoidossa).  

                     

34 Lääkkeen määrääjä hyödyntää potilastietojärjestelmän päätöksenteon tukea tehdessään lääkemääräyksen 
potilastietojärjestelmässä. Päätöksenteon tuen avulla hän tarkistaa potilaan kliiniset tiedot allergioiden, vasta-
aiheiden, yhteisvaikutusten sekä annosten asianmukaisuuden osalta. 

                     

35 Lääkkeen määrääjä määrää potilaan lääkityksen voimassa olevan peruslääkevalikoiman mukaisina valmisteina.                      

36 Lääkkeen määrääjä kirjaa potilastietojärjestelmään perustelut, jos hän tietoisesti aloittaa potilaan lääkityksen tai 
jatkaa potilaan lääkitystä valmisteyhteenvedon maksimiannosta suuremmalla annoksella tai vakavasta 
yhteisvaikutuksesta tai allergiasta huolimatta. 

                     

37 Lääkkeen määrääjät pääsevät helposti tarkastelemaan kunkin potilaan lääkitystietoja (kaikki sen hetkiset sekä jo 
lopetetut lääkitykset) ja huomioivat lääkitystiedot suunnitellessaan ja määrätessään potilaan kotilääkitystä. 
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38 Yksikössä on ohjeistus, jonka mukaisesti lääkäri selvittää munuaisten tai maksan toiminnan laboratoriokokein 
määrätessään lääkkeen, joka voi olla haitallinen munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavalle potilaalle. 

                     

39 Lopetetun lääkkeen tahaton annostelu estetään poistamalla se lääkelistalta. Toimintatapa lopetettujen 
lääkkeiden poistamiseksi lääkelistalta on kirjallisesti ohjeistettu ja vastuutettu. 

                     

40 Lääkemääräyksiä ja muuta lääkeinformaation välittämistä varten on laadittu lista hyväksytyistä lyhenteistä ja 
tavoista ilmoittaa lääkeannos. 

                     

41 Turvallisten kommunikointikäytäntöjen noudattamista tarkastellaan dokumentoidusti vähintään vuosittain ja 
havaittuihin puutteisiin reagoidaan. Näitä kommunikointikäytäntöjä ovat esimerkiksi lääkkeen nimen, annoksen, 
antoreitin ja antotiheyden ilmoittaminen (mm. potilastietojärjestelmässä, älylääkekaapeissa, etiketeissä, 
lääkevaraston kylteissä). Tehtävän vastuuhenkilö on nimetty. 

                     

42 Lääkkeiden annostelu tehdään suoraan potilastietojärjestelmän lääkemääräysten perusteella.                      

43 Potilaan sähköinen lääkelista on käytettävissä kaikissa lääkkeen annostelun vaiheissa eli lääkkeen valinnan, 
käyttökuntoon saattamisen sekä lääkkeen annostelun yhteydessä potilaan sängyn luona (eristyspotilaiden 
tapauksessa eteishuoneessa). Poikkeus: Toiminta henkeä uhkaavissa hätätilanteissa. 

                     

44 Kun potilaalle jaetaan kaksoistarkastetut lääkkeet, lääkkeen antaja varmistaa niiden olevan lääkelistan mukaiset 
(lääke, annos, antoajankohta, antoreitti). 

                     

45 Kaikki potilaalle annetut lääkkeet antokirjataan potilastietojärjestelmään.                      

46 Niissä tilanteissa, kun potilaan kotilääke on sairaalassa vaihdettu sairaalan peruslääkevalikoiman mukaiseen 
valmisteeseen, on potilasasiakirjoista nähtävissä sairaalajakson aikana potilaalle annostellun lääkevalmisteen 
tuotenimi. 

           

47 Jos potilaalla havaitaan hänelle mahdollisesti haitallinen lääkitys, sen antoa lykätään kunnes lääkäri on 
varmistanut lääkkeen soveltuvuuden potilaalle. 

                     

48 Yksikössä on määritelty, miten potilaiden lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan 
(esim. kuvattu lääkehoitosuunnitelmassa).  
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49 Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät strukturoitua raportointimenetelmää (esim. ISBAR: Identify (Tunnista) 
– Situation (Tilanne) – Background (Tausta) – Assessment (Nykytilanne) – Recommendation (Toimintaehdotus)) 
kun välitetään kliinistä informaatiota potilaan tilasta toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle potilaan 
luovutuksen, potilassiirron, potilasta koskevan keskustelun tai puhelun yhteydessä. 

                     

50 Terveydenhuollon ammattilainen saattaa potilaan kuvantamisyksikköön tai muuhun diagnostiseen 
tutkimukseen, jos potilaalla on meneillään yksikön määrittelemä suuren riskin lääke laskimoon tai epiduraalisesti 
annosteltavana infuusiona. Potilaan luovuttamisprosessi saattavan ja vastaanottavan työntekijän välillä on 
määritelty, mukaan lukien suullinen raportointi ja meneillään olevan suuren riskin lääkkeen infuusion 
toteaminen. 

                     

  4. LÄÄKKEIDEN MERKITSEMINEN JA PAKKAAMINEN Poikkeaman mahdollisuutta ja sekaannuksen riskiä 
vähentäviä keinoja otetaan käyttöön, jos lääkkeiden etiketit, merkinnät tai pakkaukset ovat samankaltaiset tai 
jos valmisteiden nimet näyttävät tai kuulostavat samalta. 

A B C D E  A B C D E 

51 Yksikössä on tunnistettu käytössä olevat näköisnimiset (Look alike/ Sound alike – lääkkeet, LASA-lääkkeet) eli 
tuotenimiltään tai pakkauksiltaan samalta näyttävät tai samalta kuulostavat lääkkeet. Ennaltaehkäisevästi on 
luotu ohjeistetut toimintatavat sekaannusten välttämiseksi. 

                     

52 Yksikössä on tunnistettu oman lääkevalikoiman osalta ongelmallisia/ sekaannuksen riskin aiheuttavia lääkkeiden 
nimiä (esim. erilaiset päätteet kuten Comp, Semi, Retard ja CR), pakkauksia, etikettejä tai pakkausmerkintöjä. 
Ennaltaehkäisevästi on luotu ohjeistetut toimintatavat sekaannusten välttämiseksi. 

                     

53 Yksikössä on otettu käyttöön näköisnimisten lääkkeiden (LASA-lääkkeiden) sekaannuksia ennalta ehkäiseviä 
varastointiratkaisuja.    

                     

54 Yksikön näköisnimisten lääkkeiden (LASA-lääkkeet) lista ohjeistuksineen sisältyy lääkehoitosuunnitelmaan ja se 
perehdytetään kaikille lääkitystietoja käsitteleville työntekijöille. 

                     

55 Kaikissa lääkemääräyksissä ilmenee lääkkeen käyttötarkoitus, jotta vältyttäisiin sekaannuksilta toisiaan 
muistuttavien lääkkeiden nimien kanssa.  

                     

56 Yksikössä etiketöidyillä lääkkeillä on selkeät ja yksiselitteiset merkinnät, joissa ei ole virhealttiita lyhenteitä (esim. 
etiketöinti lääkelisäystarralla). Etikettien laadinnassa ja muotoilussa otetaan huomioon sekaannusten 
mahdollisuus ja käytetään esim. erilaisia värejä ja fontteja.  
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57 Kaikki lääkkeet ja nesteet on aina etiketöity vähintään nimellä ja vahvuudella. Periaatetta noudatetaan kaikilla 
alueilla. 

                     

58 Anestesiassa käytettävät lääkeruiskut on etiketöity vähintään lääkkeen nimellä ja vahvuudella sekä 
päivämäärällä ja kellonajalla, jolloin ruisku on täytetty. 

                     

59 Potilaskohtaiset parenteraalisesti annosteltavat, käyttökuntoon saatetut lääkkeet on merkitty lääkelisäystarralla, 
jossa on lääkkeen nimi ja määrä, käytetty laimennin ja sen määrä, lääkelisäyksen tekoaika (päivämäärä ja 
kellonaika), potilaan nimi ja henkilötunnus sekä lääkelisäyksen tekijän nimi. 

                     

60 Kaupallisiin i.v.-liuospakkauksiin kiinnitettävät lääkelisäystarrat kiinnitetään niin, että ne ovat helposti 
havaittavissa, mutta jättävät valmistajan etiketöinnin näkyviin. Tällöin liuoksen laatu ja sen ainesosien 
kokonaismäärät ja pitoisuudet ovat nähtävissä ja tarkistettavissa. 

                     

  5. LÄÄKKEIDEN SÄILYTYS JA TILAAMINEN SEKÄ LÄÄKITYKSEN STANDARDOINTI I.v. –lääkkeiden vahvuudet, 
annokset ja annosteluajankohdat standardoidaan aina kun se on mahdollista. 

A B C D E  A B C D E 

61 Suuren riskin lääkkeillä (kuten morfiini, hepariini, insuliini, verisuonia supistavat lääkkeet ja 
elektrolyyttikonsentraatit) infuusioiden konsentraatio on standardoitu yhteen konsentraatioon, jota käytetään 
aina kun mahdollista.  

                     

62 Mikäli suuren riskin lääkkeestä on tarpeen tehdä infuusioita useammalla kuin yhdellä konsentraatiolla, yksikössä 
on sekaannusten ennalta ehkäisemiseksi luotu kirjallisesti määritellyt toimintatavat, joilla varmistetaan oikean 
konsentraation käyttö kussakin tilanteessa. Esimerkiksi voidaan käyttää visuaalisia merkkejä eri 
konsentraatioiden tunnistamiseen ja erottamiseen toisistaan. 

                     

63 Yksikössä noudatetaan organisaatiossa sovittuja yhdenmukaistettuja lääkkeiden annosteluajankohtia. 
Poikkeukset: Tehohoito tai tavallisesta toiminnasta poikkeavat hätätilanteet. 

                     

64 Yksikössä on määritelty toimintatavat, joita noudattaen sairaanhoitajat voivat annostella turvallisesti useimmat 
lääkkeet standardoituina annosteluaikoina, vaikka ensimmäinen annos olisi annettu standardista poikkeavana 
ajankohtana.  

                     

65 Lääkkeet tilataan sairaala-apteekin ohjeistuksen mukaisina, sovittuina tilauspäivinä ja – aikoina.                      
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66 Yksiköstä ilmoitetaan sairaala-apteekkiin erityisen kiireellisistä lääketilauksista ja sovitaan toimituksen 
aikataulusta ja toimitustavasta. 

                     

67 Yksikössä on määritelty, kuka tarkistaa sairaala-apteekista yksikköön saapuneet lääkkeet käyttäen apunaan 
lääketilauslistaa ja varmistaa, että kaikki tilatut lääkkeet ovat tulleet. 

                     

68 Yksikössä on tiedossa sairaala-apteekin ohjeistus lääkkeiden ja erikseen huumausaineiksi luokiteltujen 
lääkkeiden lainaamisesta yksiköstä toiselle. 

                     

69 Yksikössä on tiedossa, miten äkilliset lääketarpeet ratkaistaan sairaala-apteekin aukioloaikojen ulkopuolella 
esimerkiksi muista yksiköistä lainaamalla, erillisestä päivystysaikana käytettävissä olevasta lääkevarastosta tai 
sairaala-apteekin varallaolijan avustuksella.  

                     

70 Lääkkeellisten kaasujen tilaaminen, toimittaminen ja varastointi sekä laadunvalvonta tapahtuvat sairaala-
apteekin ohjeiden mukaisesti. 

                     

71 Lääkenäytteet, joita on tarkoitus käyttää yksikön potilaiden hoidossa, toimitetaan sairaala-apteekkiin 
dokumentaatiota varten. Yksikössä huomioidaan lääkenäytteitä koskevat viranomaisnormit kuten se, että 
lääkkeenmäärääjä voi vastaanottaa lääkevalmistekohtaisesti vain yhden näytepakkauksen kalenterivuodessa. 

                     

72 Yksikön lääkevarasto kootaan ja ylläpidetään yksikön tarpeiden mukaan. Valmisteiden valinnassa otetaan 
huomioon mm. peruslääkevalikoima, yksikössä hoidettavien potilaiden ikä ja taudinkuva sekä 
lääkitysturvallisuusnäkökohdat (esim. sekaannusten ennalta ehkäiseminen). Tarpeettomia lääkkeitä pyritään 
tunnistamaan esimerkiksi puolivuosittain ja harkitaan niiden poistamista lääkevarastosta. 

                     

73 Lääkkeiden saatavuuskatkoksista tiedotetaan yksikössä kaikille lääkehoitoon osallistuville työntekijöille, 
säännöstellään lääkkeiden käyttöä niitä eniten tarvitseville potilaille ja varmistetaan henkilökunnan osaaminen 
korvaavien valmisteiden käytön osalta. 

                     

74 Lääkkeet säilytetään lukituissa lääkekaapeissa tai älylääkekaapeissa ja huumausaineille on erillinen lukittava tila.                      

75 Yksikössä on kirjallinen ohjeistus siitä, miten lääkkeiden varastointitilojen lämpötilaseuranta toteutetaan ja 
miten menetellään, jos lämpötila poikkeaa sallituista raja-arvoista. 
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76 Lääkkeiden varastointitilojen lämpötila dokumentoituu jatkuvasti elektroniseen järjestelmään tai se kirjataan 
seurantalomakkeelle vähintään jokaisena työpäivänä. 

                     

77 Myrkytys- ja yliannostustilanteissa käytettävät myrkytyslääkkeet ja antidootit (esim. naloksoni 
opioidimyrkytyksen hoitoon) ovat helposti saatavilla ja niiden yhteydessä on hätätilanteen käyttöohjeet. 

                     

78 Hermo-lihasliitosta salpaavia lääkkeitä on saatavilla ainoastaan intubaatiovälineistön yhteydessä, 
leikkaussaleissa, heräämössä, anestesiavarastossa sekä kriittisessä tilassa olevia potilaita hoitavissa yksiköissä. 
Hermo-lihasliitosta salpaavia lääkkeitä säilytetään erillään muusta lääkevarastosta, mikä huomioidaan myös 
älylääkekaapeissa. Niiden tahattoman käytön ehkäisemiseksi on luotu suojauksia, esim. lisävaroitukset lääkkeen 
hengitystä lamaavasta vaikutuksesta ja koneellisen hengitysavun tarpeesta lääkettä käytettäessä. 

                     

79 Konsentroidut elektrolyytit (kaliumkloridi, kaliumfosfaatti, magnesiumsulfaatti ja yli 0,9 % natriumkloridi), joiden 
sisältö vaatii laimentamista ennen niiden iv-annostelua, säilytetään erillään muista lääkkeistä ja 
infuusioliuoksista. Tahattoman käytön ehkäisemiseksi konsentroiduille elektrolyyteille on luotu suojauksia (esim. 
varoitustarrat). 

                     

80 Steriilin veden, huuhtelunesteiden ja elinten säilytysnesteiden suurivolyymiset pussit ja pullot säilytetään siten, 
että ne ovat selkeästi erotettavissa parenteraalisesti annosteltavista infuusionesteistä. Sekaannusten ja 
tahattoman infusoimisen ennalta ehkäisemiseksi on luotu ja kirjallisesti ohjeistettu turvallisuutta edistävät 
toimintatavat yksikössä. 

                     

81 Testireagensseja ei varastoida lääkkeiden säilytystiloissa, lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen käytettävissä 
tiloissa, potilashuoneissa tai potilaiden WC- ja suihkuhuoneissa. 

                     

82 Vanhenevat ja tarpeettomat lääkkeet palautetaan vähintään kuukausittain sairaala-apteekkiin suljetussa 
laatikossa, jossa on mukana lista palautetuista lääkkeistä. 

                     

83 Huumausainelääkevalmisteet palautetaan muista valmisteista ja palautuksista erillään sinetöidyssä 
lääkelaatikossa. Mukana on palautuslista ja pakkauksiin kuuluvat huumausainekulutuskortit. 

                     

84 Sairaala-apteekkiin palautettaville lääkkeille on varattu lääkehuoneesta asianmukaisesti merkitty, erillinen alue 
siihen asti, kunnes lääkkeet palautetaan. Käyttökelpoiset tarpeettomat lääkkeet ja lääkejäte säilytetään erillään. 
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85 Käyttökelvottomat lääkkeet ja virheelliset pakkaukset palautetaan sairaala-apteekkiin heti, kun ne huomataan. 
Tuotevirhe-epäilyistä ilmoitetaan sairaala-apteekkiin annettujen ohjeiden mukaisesti. 

                     

86 Potilaan omia lääkkeitä ei käytetä sairaalajakson aikana. Jos potilaan omia lääkkeitä pakottavista syistä 
joudutaan käyttämään tilapäisesti, niin lääkkeen määrääjä hyväksyy niiden käytön ja sairaanhoitaja tai 
osastofarmasisti tarkistaa lääkkeet. Potilaan omat lääkkeet tulee säilyttää siten, etteivät ne sekoitu yksikön 
muiden lääkkeiden kanssa. 

           

  6. LÄÄKKEIDEN ANNOSTELUUN KÄYTETTÄVÄ VÄLINEISTÖ Inhimillisen erehdyksen mahdollisuus pyritään 
estämään huomioimalla lääkitysturvallisuusnäkökohdat lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen ja annosteluun 
käytettävien välineiden ja laitteiden hankinnan, kunnossapidon ja käytön yhteydessä sekä standardisoinnin 
avulla. 

A B C D E  A B C D E 

87 Jos yksikössä havaitaan turvallisuusriskejä lääkkeiden annosteluvälineisiin liittyen, niistä ilmoitetaan aktiivisesti 
hankintayksikköön ja potilasturvallisuuspäällikölle tai -koordinaattorille. 

                     

88 Lääkkeiden annosteluvälineisiin liittyvät vaaratilanteet raportoidaan poikkeamien raportointijärjestelmään ja 
ilmoitetaan Fimeaan. 

                     

89 Työntekijät on dokumentoidusti perehdytetty käyttämään lääkkeiden annostelulaitteita (kuten elektroniset 
infuusiolaitteet) ja heidän osaamisensa varmistetaan ennen kuin heidät valtuutetaan näiden laitteiden käyttöön. 

                     

90 Jotta hoitohenkilökunta hallitsisi elektronisten infuusiolaitteiden käytön mahdollisimman hyvin, 
infuusiopumppujen, ruiskupumppujen ja potilaan kontrolloimaan kivunhoitoon (PCA) tarkoitettujen pumppujen 
tyypit on rajoitettu mahdollisimman pieneen määrään.  

                     

91 Yksikössä on laadittu kriteeristö, jonka mukaan päätetään mille potilasryhmille, lääkityksille ja 
infuusionopeuksille on käytettävä elektronista infuusiolaitetta infuusion antamisessa. 

                     

92 Kaikkien elektronisten infuusiolaitteiden toiminta tarkistetaan dokumentoidusti ja laitekohtaisesti määritellyn 
huoltovälin mukaisesti. 

                     

93 Elektronista infuusiolaitetta käytettäessä i.v. bolusannos voidaan antaa vain älypumpulla, joka voidaan 
ohjelmoida sekä ylläpitoinfuusion että bolusannoksen osalta. Infuusio jatkuu bolusannoksen annostelun jälkeen 
automaattisesti taas oikealla ylläpitoinfuusion annoksella.   
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94 Kaikissa elektronisissa infuusiolaitteissa käytettävissä letkuissa on sisäänrakennettu takaisinvirtauksen estäjä 
liuoksen valumisen estämiseksi i.v.-letkua ja/tai kasettia poistettaessa. 

                     

95 Älypumppujen lääkitysturvallisuutta edistäviä ominaisuuksia hyödynnetään, jotta voitaisiin ehkäistä 
virheellisestä ohjelmoinnista, laskuvirheestä tai epähuomiossa virheellisesti määrätystä lääkemääräyksestä 
johtuvia väärän annoksen tai väärän infuusionopeuden poikkeamia.    

                     

96 Yksikössä on tunnistettu erilaiset käytössä olevat lääkkeenannosteluletkut, katetrit ja adapterit sekä selvitetty 
mahdolliset väärinkytkemisen riskit ja niiden seurausten vakavuus. Riskinarvion perusteella prosessin 
muutostarpeet on määritelty. Riskinarvio päivitetään aina ennen uusien lääkkeenannosteluletkujen, katetrien ja 
adaptereiden käyttöönottoa. 

                     

97 Letkujen distaaliset päät on selkeästi merkitty potilailla, jotka saavat useita liuoksia useiden antoreittien kautta 
(erotetaan rakkohuuhde-, i.v.-, keskuslaskimo-, valtimo-, epiduraali-, napa- tai enteraaliset letkut esim. teipillä, 
johon on kirjoitettu antoreitti). 

                     

98 Yksikön lääkehoitosuunnitelmassa on määritelty, miten kahden eri henkilön toteuttama kaksoistarkistus tehdään 
tiettyjen suuren riskin lääkkeiden ja tiettyjen lapsille annosteltavien lääkkeiden osalta. Kaksoistarkistuksessa 
varmistetaan oikea potilas, lääkeaine/ infuusioneste, annos, pitoisuus, infuusionopeus, kanavan valinta 
(monikanavapumpuissa) ja antoreitti. Tarkastuksessa voidaan hyödyntää myös teknologiaa kuten älypumpun 
annoksen tarkistusominaisuutta tai viivakoodin lukua. 

                     

99 Oraaliliuosten ja enteraalisesti annosteltavien liuosten annosteluun käytetään aina oraaliruiskuja, joita ei ole 
mahdollista yhdistää parenteraalisesti annosteltavien lääkkeiden letkustoon. 

                     

100 Enteraalisen ravitsemuksen ravintopumppujen tyypit (huomioiden aikuisten, lasten ja vastasyntyneiden pumput) 
on rajoitettu mahdollisimman pieneen määrään. Enteraalisen ravitsemuksen pumput ovat erilaiset kuin muut 
yksikön käytössä olevat elektroniset infuusiolaitteet. 

                     

101 Enteraalisen ravitsemuksen letkustot ovat yhdistettävissä ainoastaan oraaliruiskuihin. Enteraalisen 
ravitsemuksen letkustoissa ei ole Luer-liittimen naarasosaa. Poikkeus: Luer-liitintä voidaan käyttää joissakin 
pitkäkestoisen enteraalisen ravitsemuksen annostelulaitteistoissa sitä paikoillaan pitävän ballongin 
täyttämiseen. 
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102 Epiduraaliannostelussa käytetään ainoastaan yhden tyyppistä elektronista infuusiolaitetta, joka on erilainen kuin 
muut yksikön käytössä olevat elektroniset infuusiolaitteet. 

                     

103 Epiduraaliannosteluun käytettävässä annostelulaitteistossa on ainoastaan yksi annosteluportti (ei esim. Y-
liitintä).  

                     

104 Epiduraaliannosteluun käytettävä annostelulaitteisto on helposti erotettavissa muista annostelulaitteistoista ja 
letkustoista (esim. koko letkuston mittainen keltainen raita) ja sitä käytetään ainoastaan epiduraaliannosteluun. 

                     

  7. YMPÄRISTÖTEKIJÄT, TYÖN SUJUVUUS JA HENKILÖSTÖRESURSSIEN KÄYTTÖ Lääkkeiden määräämiseen, 
lääkemääräysten siirtämiseen paikasta toiseen, lääkkeiden  käyttökuntoon saattamiseen ja annosteluun liittyvät 
prosessit ovat tehokkaita ja turvallisia. Nämä työtehtävät suoritetaan työympäristössä, jossa on riittävästi tilaa, 
valaistusta ja jossa työntekijät voivat keskittyä ilman häiriöitä. 

A B C D E  A B C D E 

105 Yksikön lääkehuoneessa on riittävät ja asianmukaiset tilat lääkkeiden, infuusionesteiden ja niiden käsittelyyn 
liittyvien tarvikkeiden säilytykseen. 

                     

106 Yksikön lääkehuoneessa ja muissa lääkkeiden käsittelytiloissa on riittävä valaistus, jotta pakkausten etiketit ja 
muu tärkeä lääketieto voidaan lukea selkeästi. 

                     

107 Sairaanhoitajat valitsevat potilaalle annosteltavat lääkkeet lääkehuoneessa, älylääkekaapista tai muutoin tätä 
työvaihetta varten varatulla erillisellä alueella, jossa ei ole häiriötekijöitä, keskeytyksiä tai melua. 

                     

108 Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ja lääkeannoksen valmistelu (esim. i.v.- lääkkeet, tablettien 
murskaaminen) tapahtuu potilas ja lääke kerrallaan juuri ennen lääkkeen antoa. 

                     

109 Työtilat, joissa lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen tapahtuu, ovat siistit, asianmukaiset ja häiriöttömät. 
Työtilassa ja – tasoilla ei ole ylimääräistä tavaraa, työtaso on helposti pyyhittävissä eikä sen välittömässä 
läheisyydessä ole kontaminaation lähteitä. 

                     

110 Lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa (esim. i.m.- tai i.v.-injektio, i.v. -infuusio) noudatetaan asianmukaista 
käsihygieniaa ja ohjeistettua aseptista tekniikkaa. Laminaarivirtauskaapin käyttö on ohjeistettu. 

                     

111 Mikäli yksikössä annetaan potilaille solunsalpaajia, niiden turvallinen käsittely on ohjeistettu (mukaan lukien 
käyttökuntoon saattaminen, jos sitä tehdään itse).    
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112 Yksi tai useampi sairaanhoitaja on nimetty yksikön lääkevastaavaksi, jonka tehtävänä on lääkkeiden 
asianmukaisesta säilyttämisestä ja muista lääkkeisiin liittyvistä asioista vastaaminen (esimerkiksi ohjeiden ja 
tiedotteiden ajan tasalla pitäminen). Oleellisesti tehtävänkuvaan kuuluu lääkitysturvallisuuteen liittyvien 
asioiden seuraaminen ja kehittämiskohteiden keskusteluun nostaminen. 

                     

113 Yksikössä toimivan osastofarmasistin tehtäviin kuuluu yksikkökohtaisesti räätälöidyt kliinisen farmasian tehtävät 
kuten potilaan ajantasaisten lääkitystietojen selvittäminen, lääkityksen tarkistus, lääkehoidon arviointi tai 
potilasohjaus. 

           

114 Uusista tai laajennetuista hoitokäytännöistä tiedotetaan kaikille asianosaisille.                      

115 Lääkehoitoa toteuttaa vakituinen henkilökunta tai pitkäaikaiset sijaiset, jotka on dokumentoidusti perehdytetty 
lääkehoidon toteuttamiseen yksikössä. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on mahdollisimman vähäistä, mutta näitä 
tilanteita varten on selkeä käytäntö sijaisten perehdyttämiseksi. 

                     

116 Lääkehoitoon osallistuvan henkilökunnan työnjako yksikössä on määritelty kirjallisesti esimerkiksi 
lääkehoitosuunnitelmassa. Sairaanhoitajien, perus- ja lähihoitajien sekä näihin ammatteihin opiskelevien 
työnkuvat ja vastuut lääkehoidossa on määritelty. Henkilöstölle annetut lääkehoitoon ja -huoltoon liittyvät 
erityistehtävien vastuut ja tehtävien kuvaus on määritelty (esim. lääkevastaava, elvytyslääkevastaava). 

                     

117 Yksikössä on huolehdittu siitä, että henkilöstöresurssit riittävät takaamaan potilaiden hoidon laadun. 
Henkilöstöresurssien arvioimisessa käytetään objektiivisia mittareita kuten henkilöstömitoitus ja potilaiden 
hoitoisuusluokitus. Henkilöstöresurssit tarkistetaan hoitokäytäntöjen muuttuessa, jotta lisääntyvä työmäärä ei 
vaaranna potilasturvallisuutta. 

                     

118 Jokaisessa työvuorossa on riittävästi yksikön erityispiirteisiin pätevöitynyttä ja riittävän kokenutta henkilökuntaa.                      

119 Yksikössä on olemassa suunnitelma sen varalle, että henkilökuntaa on liian vähän esim. sairastumisten, lomien, 
koulutusten, potilaiden määrän tai hoitoisuuden vuoksi. 

                     

120 Lääkehoitoon osallistuvan henkilökunnan on mahdollista pitää heille kuuluvat lepotauot työvuorojensa aikana.                      
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  8. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA KOULUTUS Lääkehoitoa toteuttavat terveydenhuollon ammattilaiset saavat 
riittävän perehdytyksen lääkehoidon toteuttamiseen ja heidän osaamisensa turvallisen lääkehoidon 
toteuttamiseksi arvioidaan vuosittain. 

A B C D E  A B C D E 

121 Lääkehoitoon osallistuvien työntekijöiden perehdytys suunnitellaan yksilöllisesti ja perehdytys lääkehoitoon 
toteutetaan ennalta suunnitellun perehdytyssuunnitelman mukaisesti ja työntekijän valmiudet huomioiden. 
Perehdytys dokumentoidaan. 

                     

122 Kaikkien lääkehoitoprosessiin osallistuvien uusien työntekijöiden ja sijaisten pätevyys arvioidaan ennen kuin he 
aloittavat itsenäisen työskentelyn. Valtuutus itsenäiseen työskentelyyn annetaan kirjallisesti ja se on osa 
perehdytysdokumentaatiota. 

                     

123 Uusien työntekijöiden perehdyttämisestä vastaavien työt organisoidaan niin, että perehdytys toteutuu kattavasti 
ja dokumentoidusti.  

                     

124 Lääkehoitoon osallistuvan terveydenhuollon ammattilaisen perehdytykseen kuuluu potilasturvallisuuden ja 
riskinhallinnan koulutus, jossa käsitellään systeemilähtöistä ja syyllistämätöntä lähestymistapaa poikkeamien 
hallinnassa (sisältäen mm. prosesseissa olevien riskien tunnistamisen ja poikkeamariskiä vähentävien, 
vaikuttavien kehittämistoimenpiteiden luomisen). 

                     

125 Lääkehoitoon osallistuvan henkilöstön perehdytykseen kuuluu yksikön lääkehoitosuunnitelman lukeminen.                      

126 Lääkehoitosuunnitelmassa on määritelty eri henkilöstöryhmien osaamisvaatimukset.                      

127 Kaikilta uusilta sairaanhoitajilta edellytetään organisaation määrittelemän lääkehoidon luvan suorittamista.                      

128 Sairaanhoitajan ja lääkärin perehdytyksessä tutustutaan käytännön työn avulla lääketilausprosessiin, 
osastofarmasistin työnkuvaan, lääkeinformaatiolähteisiin sekä lääkitysturvallisuutta edistäviin käytäntöihin. Jos 
yksikössä työskentelee osastofarmasisti, hän huolehtii näiden asioiden perehdytyksestä. 

                     

129 Osastofarmasisti tutustuu perehdytyksen aikana yksikön lääkevarastoon ja käytäntöihin liittyen lääkkeiden 
määräämiseen, lääkkeiden annosteluun sekä potilasohjaukseen. 

                     



Liite 1. Sairaalan lääkitysturvallisuuden itsearviointityökalu 2021 

17 
 

130 Lääkehoitoon osallistuvaa henkilöstöä ei siirretä normaalityöstään auttamaan toisissa tehtävissä ilman riittävää 
ja dokumentoitua perehdytystä uusiin työtehtäviin (Poikkeus: Tavallisesta toiminnasta poikkeavat yksittäiset 
hätätilanteet). 

                     

131 Syvää sedaatiota aiheuttavien lääkkeiden (esim. propofoli, ketamiini, etomidaatti) anto potilaille, jotka eivät ole 
respiraattorissa, on rajattu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat harjaantuneet niiden 
käyttöön ja pätevöityneet hoitamaan potilaan yleisanestesian ja vakavan hengityslaman.  

                     

132 Henkilökunta saa jatkuvasti tietoa yksikössä ja organisaatiossa tapahtuneista lääkityspoikkeamista, läheltä piti – 
tilanteista sekä muiden yksiköiden kehittämistoimenpiteistä samankaltaisten poikkeamien ehkäisemiseksi. 

                     

133 Kun lääkityspoikkeamia ilmenee, koulutukselliset toimet suunnataan koko henkilökuntaan. Toimia ei kohdisteta 
ainoastaan työntekijöihin, jotka olivat osallisena poikkeamassa.  

                     

134 Lääkehoitoon osallistuva henkilökunta saa koulutusta, miten toimitaan lääkehoitoon liittyvässä vakavassa 
vaaratilanteessa. 

                     

135 Koko henkilökunnalle järjestetään tiimityöharjoituksia, joissa harjoitellaan tietojen jakamista, konfliktien 
ratkaisua, kommunikaatio- ja ryhmätyöskentelytaitoja sekä tiimin roolien ja vastuiden selkiyttämistä. 

                     

136 Lääkehoitoon osallistuvia terveydenhuollon ammattilaisia informoidaan uusista peruslääkevalikoimaan 
lisättävistä lääkkeistä sekä niihin liittyvistä ohjeistuksista ja rajoituksista ennen kuin lääkkeitä käytetään 
yksikössä. 

                     

137 Osastofarmasistit antavat lääkehoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille tarvittaessa tarkempaa 
lääkeinformaatiota peruslääkevalikoiman ulkopuolisista valmisteista ennen kuin niitä tilataan yksikköön 
(esimerkiksi havaitessaan käyttöön liittyviä riskejä tai käytössä erityisesti huomioitavia asioita). 

                     

138 Lääkehoitoon osallistuvaa henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan organisaation sisäisiin ja ulkoisiin 
lääkehoitoa käsitteleviin koulutuksiin ja heille järjestetään työaikaa koulutuksia varten. 

                     

139 Osastofarmasistit pitävät koulutuksia lääkehoitoon osallistuvalle henkilökunnalle tärkeistä 
lääkitysturvallisuuskysymyksistä. 
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140 Yksikössä käytössä olevan lääkehoitoon liittyvän teknologian kouluttaminen on suunniteltu ja toteutettu 
dokumentoidusti eri ammattiryhmille (esim. potilastietojärjestelmän lääkitystiedot ja lääkkeen määrääminen, 
älylääkekaapit, älypumput, robotiikka, lääkkeenantotilanteessa käytettävä viivakooditeknologia).  

                     

141 Lääkehoitoon osallistuvan henkilökunnan koulutustarvetta arvioidaan vuosittain työntekijäkohtaisella tasolla ja 
pyritään järjestämään koulutusta sen mukaisesti. 

                     

142 Henkilökunnan koulutustarvetta lääkehoitoon liittyen arvioidaan vuosittain yksikön tasolla ja pyritään 
järjestämään koulutusta sen mukaisesti. 

                     

143 Jos yksikkö toimii lääketieteen, farmasian, hoitotyön tai muiden alojen opiskelijoiden harjoittelupaikkana, 
käydään harjoittelujakson aikana opiskelijan kanssa läpi lääkkeisiin liittyvät prosessit, organisaation suuren riskin 
lääkkeet, niihin liittyvät poikkeamia ennalta ehkäisevät toimintatavat sekä poikkeama-alttiit tilanteet, jotka 
voivat tulla opiskelijalle vastaan. 

                     

  9. POTILASOHJAUS Potilaat ovat aktiivisessa roolissa yhteistyökumppaneina heidän omassa hoidossaan. Heille 
annetaan tietoa heidän lääkkeistään ja keinoista, joilla lääkityspoikkeamia voidaan estää. 

A B C D E  A B C D E 

144 Potilaat osallistetaan itsensä tunnistamisessa. Potilas näyttää henkilökunnalle tunnistusrannekkeen ja sanoo 
nimensä selkeästi ennen lääkkeiden tai muun hoidon antamista. 

                     

145 Lääkehoitoon osallistuva terveydenhuollon ammattihenkilö antaa potilaalle lääkeinformaatiota ennen 
ensimmäisen lääkeannoksen annostelua. 

                     

146 Lääkkeen annon yhteydessä potilaalle (ja/tai omaisille) kerrotaan lääkkeen kauppanimi ja vaikuttava aine, 
potilaskohtainen käyttötarkoitus sekä tarvittaessa merkittävimmät haittavaikutukset. 

                     

147 Potilaita rohkaistaan kysymään lääkityksestään.                       

148 Lääkehoitoon osallistuva henkilökunta ottaa huomioon potilaan/omaisten huolet ja vastaa heidän kysymyksiinsä 
lääkityksestä ennen lääkkeen määräämistä ja antoa potilaalle. 
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149 Yksikössä on laadittu kriteeristö, jonka mukaan potilaille annetaan lääkeneuvontaa. Kriteeristön laatimisessa on 
huomioitu yksikön suuren riskin lääkkeet ja suuren riskin potilaat sekä on määritelty neuvonnan antaja ja sisältö. 

                     

150 Potilaille kerrotaan lääkitysturvallisuuden kannalta ongelmallisten lääkkeiden riskeistä (esim. viikoittain otettava 
metotreksaatti, varfariiniannoksen tiheä vaihtuminen). Heille annetaan toimintaohjeita, joilla pyritään 
ehkäisemään lääkityspoikkeamien syntyä kotiuttamisen jälkeen. 

                     

151 Yksikössä on määritelty ne lääkehoidot, joista tulee olla potilasohjeet. Potilasohjeet ovat ajan tasalla ja ne ovat 
kaikkien potilasohjausta tekevien terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla. 

                     

152 Kotiutumisen yhteydessä potilaille annetaan ajantasaista ja potilaan tarpeita vastaavaa suullista ohjausta 
lääkityksestä ja lääkehoidon jatkamisesta kotona. 

                     

153 Kotiutumisen yhteydessä määrätyistä lääkkeistä on potilaalle annettavissa selkeää kirjallista 
potilasohjausmateriaalia. 

                     

154 Ennen potilaan kotiutumista on saatavilla tulkki tarvittaessa. Hän voi kirjoittaa ylös tärkeää tietoa lääkkeistä niille 
potilaille, joille kirjoitettua materiaalia ei ole saatavilla heidän äidinkielellään. 

                     

155 Osastofarmasisti tai lääkkeen määrääjä suunnittelee lääkkeenottoaikataulun yhdessä potilaan kanssa, jos 
potilaalla on suuri riski huonolle lääkehoitoon sitoutumiselle. Lääkkeenottoaikataulussa huomioidaan potilaan 
elämäntavat ja minimoidaan päivittäisten lääkkeenottokertojen lukumäärä. 

                     

156 Potilaille neuvotaan, milloin ja mihin he voivat ottaa yhteyttä lääkehoitoaan koskevissa kysymyksissä 
kotiuttamisen jälkeen. 

                     

157 Potilasta ohjeistetaan ajantasaisen lääkityslistan tärkeydestä. Potilaalle annetaan kotiutumisen yhteydessä 
mukaan lääkityslista, jonka ajantasaisuus varmistetaan yhdessä potilaan kanssa. Potilasta kehotetaan 
täydentämään lääkityslistaa kotona tarvittaessa ja pitämään lääkityslista ajan tasalla. Potilasta neuvotaan 
pitämään lääkityslistaa aina mukanaan ja näyttämään sitä terveydenhuollon ammattilaisille aina 
terveydenhuollossa asioidessaan. 
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  10. LAADUNHALLINTAPROSESSIT JA RISKINHALLINTA Turvallisuutta tukevaa avointa ja syyllistämätöntä 
turvallisuuskulttuuria, jaetun vastuullisuuden mallia turvallisten työprosessien suunnittelussa sekä turvallisuutta 
edistävien valintojen tekemistä jokapäiväisessä työssä vaalitaan sekä tuetaan myös johdon ja hallinnon 
toimesta.  

A B C D E  A B C D E 

158 Yksikön lääkehoitosuunnitelmassa on kuvattu lääkitysturvallisuutta edistävät toimintatavat, joita yksikössä 
noudatetaan. 

                     

159 Yksikön esimiehet varmistavat, että lääkehoitosuunnitelma laaditaan ja päivitetään säännöllisesti, sen mukaan 
toimitaan ja sitä hyödynnetään käytännön työkaluna esim. perehdytyksessä. 

                     

160 Toimintaperiaatteet, joilla pyritään ehkäisemään haittatapahtumien syntymistä sekä tuetaan turvallisten 
toimintatapojen toteutumista, perustuvat järjestelmälähtöiseen kehittämiseen. 

                     

161 Yksikön esimiehet ovat saaneet koulutuksen avoimen ja syyllistämättömän turvallisuuskulttuurin luomiseen ja 
ylläpitämiseen. 

                     

162 Potilas- ja lääkitysturvallisuutta koskevat vastuut ja edellytykset sisältyvät henkilökunnan työnkuvauksiin, 
työsuorituksen arviointeihin ja terveydenhuollon ammattilaisia koskeviin ohjeistuksiin. Vastuukuvaukset ja 
menettelytavat eivät edellytä virheettömyyttä, eikä niissä ole raja-arvoja poikkeamien määrälle. Potilas- ja 
lääkitysturvallisuutta koskeville vastuille ja edellytyksille on johdon ja henkilöstöhallinnon tuki. 

                     

163 Työntekijöille ei keräänny virhemerkintöjä tai -pisteitä lääkityspoikkeamasta eikä osallisuutta poikkeamiin 
käytetä työntekijän pätevyyden tai tarkkaavaisuuden mittarina henkilöstöarvioinneissa. 

                     

164 Lääkitysturvallisuus- ja laatuasioita käsitellään yksikön kokouksissa säännöllisesti.                      

165 Yksikössä katselmoidaan lääkityspoikkeamaraportteja moniammatillisesti vähintään kuukausittain, pyritään 
tunnistamaan poikkeamien järjestelmälähtöiset syyt ja luodaan sellaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla 
poikkeamien toistuminen voitaisiin estää. 

                     

166 Yksikön esimiehet kiittävät ja kehuvat poikkeamien havaitsemisesta, niistä ilmoittamisesta ja toimenpide-
ehdotuksista. 

                     

167 Koko lääkehoitoprosessi arvioidaan vähintään vuosittain (esim. käyttäen riskinhallintatyökalua, kuten tämä 
itsearviointityökalu) lääkityspoikkeamia mahdollisesti aiheuttavien riskitekijöiden tunnistamiseksi. Arvioinnin 
pohjalta suunnitellaan kehittämistoimenpiteet ja tehdään suunnitelma niiden toteuttamiseksi. 
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168 Lääkitysturvallisuudelle asetetut tavoitteet (esim. lääkityspoikkeamien havaitsemisen parantuminen, 
raportoinnin ja kerätyn tiedon hyödyntäminen) kuuluvat strategian toiminnallisiin tavoitteisiin, niistä tiedotetaan 
koko henkilökunnalle ja tavoitteiden saavuttaminen huomioidaan positiivisesti. 

                     

169 Yksikössä on määritelty vastuuhenkilö (tai vastuuhenkilöt) kehittämään lääkityspoikkeamien havaitsemista, 
valvomaan poikkeamaraporttien käsittelyä, juurisyiden analyysia sekä kehittämistoimenpiteiden käytäntöön 
vientiä. 

                     

170 Kaikki lääkityspoikkeamat, jotka tapahtuvat potilaalle, tuodaan rehellisesti ja viiveettä ilmi potilaille ja/tai 
omaisille riippumatta aiheutuneen haitan vakavuudesta. 

                     

171 Henkilöstö raportoi lääkehoitoon liittyen sekä haittatapahtumat, läheltä piti – tilanteet (jotka olisivat voineet 
aiheuttaa haittaa potilaalle, mutta eivät todellisuudessa sillä kertaa aiheuttaneet) että riskialttiit tapahtumat 
(HaiProssa voi olla käytössä Muu havainto/ kehittämisehdotus). Myös rutiininomaisissa tarkastusvaiheissa (esim. 
lääkkeen valitseminen, käyttökuntoon saattaminen, etiketöinti) esille tulevat poikkeamat raportoidaan niiden 
taustalla olevien järjestelmälähtöisten syiden havaitsemiseksi ja kehittämistoimenpiteiden luomiseksi. 

                     

172 Yksikön henkilöstölle on määritelty ja kuvattu esimerkein, millaisia lääkehoitoon liittyviä tilanteita raportoidaan 
lääkityspoikkeamina, läheltä piti – tilanteina ja muina turvallisuushavaintoina. 

                     

173 Yksikössä henkilökunnalle annetaan säännöllisesti palautetta raportoiduista poikkeamista, vaaratilanteista sekä 
käyttöön tulevista toimintatavoista poikkeamien vähentämiseksi. 

                     

174 Yksikön henkilökunta ilmoittaa ja keskustelee avoimesti poikkeamista ilman häpeää ja pelkoa seuraamuksista 
organisaation taholta. 

                     

175 Yksikössä havaitut lääkkeenmääräämispoikkeamat kirjataan, analysoidaan ja niitä käytetään osana 
laadunparantamistoimintaa toimintatapojen ja lääkehoitosuunnitelman kehittämiseksi 
(esim. lääkkeitä/annoksia koskevien toimintaohjeiden laatiminen, tilausten standardoiminen, lääkkeen 
määrääjän koulutus). 

                     

176 Lääkitysturvallisuuden arvioimiseksi on otettu käyttöön muitakin tapoja työntekijöiden tekemän 
poikkeamaraportoinnin lisäksi. Tapoja voivat olla avainsanahaut potilastietojärjestelmässä, vika- ja 
vaikutusanalyysi (Failure Mode and Effects Analysis), havainnointimenetelmät poikkeamien havaitsemiseksi, 
uusien lääkehoito-ohjeiden noudattamisen seuranta tai lääkkeiden käytön arviointi. 
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177 Kliinistä työtä tekevät johtajat noudattavat potilasturvallisuutta tukevia toimintatapoja ja toimivat roolimalleina/ 
mentoreina sekä potilastyössä että hallinnollisessa työssä kannustaen vertaisoppimiseen. 

                     

178 Työntekijään ei kohdisteta kurinpidollisia toimia inhimillisen erehdyksen vuoksi.                      

179 Kun poikkeama on johtunut inhimillisestä erehdyksestä, selvitetään tapahtumaa edeltäneet suorituskykyyn 
vaikuttaneet tekijät (esimerkiksi tehtävien monimutkaisuus, työprosessi, työhön käytettävissä oleva aika, 
tehtävän kiireellisyys, työntekijän kokemus, koulutus, väsymys ja stressi) sekä muut olosuhteet, 
järjestelmälähtöiset syyt, turvallisuuskäyttäytymiseen liittyvät valinnat ja työvälineiden mahdolliset puutteet, 
jotka ovat voineet edistää poikkeaman tapahtumista tai sen etenemistä potilaaseen saakka.      

                     

180 Niissä tilanteissa, kun tapahtuneessa poikkeamassa osallisina olleet työntekijät ovat tietoisesti oikaisseet 
lääkehoitoprosessissa tai toimineet ohjeiden vastaisesti, selvitetään riskialttiiden toimintatapojen valitsemiseen 
johtaneet olosuhteet. Pyritään löytämään järjestelmälähtöiset syyt, jotka rohkaisivat riskialttiiseen toimintaan tai 
vaikeuttivat turvallisella tavalla toimimista. 

                     

181 Yksikössä ennakoidaan riskialttiita toimintatapoja, ja toteutetaan ennaltaehkäisevästi toimenpiteitä, joilla 
tuetaan turvallisten toimintatapojen valitsemista ja riskialttiiden välttämistä. Asiaa käsitellään henkilökunnan 
kanssa esim. osastotunnilla ja se on kirjattu lääkehoitosuunnitelmaan esimerkein (riskialtista toimintaa voi olla 
esim. potilaan tunnistamisen tai suuren riskin lääkkeen kaksoistarkastuksen tekemättä jättäminen, lääkkeitä 
jakamassa olevan henkilön kanssa kuulumisten vaihtaminen).  

                     

182 Yksikön esimiehet ohjaavat potilasturvallisuuden kannalta riskialttiita toimintatapoja käyttäviä työntekijöitä 
noudattamaan turvallisuuden kannalta parempia toimintamalleja jatkossa. 

                     

183 Yksikön toimintatavat inhimillisen erehdyksen, riskialttiiden toimintatapojen ja piittaamattoman käytöksen 
yhteydessä ovat johdonmukaisia, riippumatta potilaalle aiheutuvan haitan vakavuudesta (myös siinä tapauksessa 
kun potilaalle ei aiheudu haittaa). 

                     

184 Esimiesten johdolla yksikössä käsitellään uhkaavan ilmapiirin vaikutusta turvallisuuskulttuuriin ja pyritään 
vähentämään hierarkisia rakenteita, jotta ne eivät estäisi turvallisuushuolien esille tuomista työntekijän 
koulutuksesta, kokemuksesta tai asemasta riippumatta. 

                     

185 Yksikössä arvioidaan tehokkaasti työntekijöiden pätevyyttä ja suoriutumista työstä, valvotaan ja ohjataan 
työntekijöiden kliinisiä taitoja sekä puututaan työntekijän vaikeaan käytökseen. 
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186 Työntekijät, jotka ovat olleet mukana vakavassa tai potentiaalisesti vakavassa lääkityspoikkeamassa, osallistuvat 
tapahtuneen poikkeaman selvittämiseen (esim. Root cause analysis -prosessiin) ja osallistuvat poikkeaman riskiä 
tulevaisuudessa vähentävien järjestelmälähtöisten kehittämistoimenpiteiden luomiseen. 

                     

187 Työntekijät, jotka ovat olleet osallisina potilaalle aiheutuneessa vakavassa haittatapahtumassa, saavat tukea 
esimieheltään sekä kollegoiltaan ja heille tarjotaan traumaattisen työtilanteen käsittely – prosessiin 
osallistumista. 

                     

188 Kun yksikkö saa tiedokseen muualla sattuneen lääkehoitoon liittyneen vakavan vaaratapahtuman (esim. 
esimiesfoorumin tai median kautta), yksikössä pyritään oppimaan poikkeamasta ja tekemään 
kehittämistoimenpiteitä jo ennalta ehkäisevästi. 

                     

189 Kun lapsipotilaalle määrätään annos painon mukaan, lääkäri merkitsee lääkemääräyksen yhteyteen 
potilaskohtaisen annoksen lisäksi mg/kg -annoksen (tai vastaavan muulla mittayksiköllä ilmaistuna). 
Toimintatapaa noudatetaan yksikön ohjeistuksessa määritellyille lapsipotilaille (esim. alle 40 kg painoiset 
lapsipotilaat).  

                     

190 Solunsalpaaja-annoksen lääkemääräykseen lääkäri merkitsee potilaskohtaisen annoksen lisäksi mg/kg, mg/m², 
yksikköä/ m², AUC – tai muun annoksen, jonka perusteella potilaskohtainen annos on laskettu.   

                     

191 Yksikössä on määritelty, kuka terveydenhuollon ammattilainen (esim. osastofarmasisti) dokumentoidusti 
kaksoistarkistaa lääkemääräyksestä lapsipotilaan painon mukaisesti lasketun annoksen oikeellisuuden yksikön 
ohjeistuksen mukaisesti ennen lääkkeen tilaamista, käyttökuntoon saattamista ja annostelua. 

                     

192 Yksikössä on määritelty, kuka terveydenhuollon ammattilainen (esim. osastofarmasisti) dokumentoidusti 
kaksoistarkistaa lääkemääräykseen lasketun solunsalpaajapotilasannoksen oikeellisuuden ja hoito-ohjeiden tai 
hoitosuunnitelman mukaisuuden ennen lääkkeen tilaamista/ käyttökuntoon saattamista ja annostelua. 

                     

193 Lasten ja vastasyntyneiden lääkehoitoon liittyen, yksikössä on kirjallisesti määritelty toisen terveydenhuollon 
ammattilaisen suorittama ja dokumentoima kaksoistarkistus kaikissa tarvittavissa vaiheissa kuten ennen 
lääkkeen tilaamista, lääkkeen käyttökuntoon saattamisen yhteydessä sekä ennen lääkkeen annostelua potilaalle. 
Jokaisessa vaiheessa tarkistetaan annoksen oikeellisuus. 

                     

194 Solunsalpaajahoitojen osalta, yksikössä on kirjallisesti määritelty toisen terveydenhuollon ammattilaisen 
suorittama ja dokumentoima kaksoistarkistus kaikissa tarvittavissa vaiheissa kuten ennen lääkkeen tilaamista, 
lääkkeen käyttökuntoon saattamisen yhteydessä sekä ennen lääkkeen annostelua potilaalle. Jokaisessa 
vaiheessa tarkistetaan annoksen oikeellisuus. 
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195 Lapsille tai vastasyntyneille tarkoitettuihin parenteraalisiin liuoksiin käytettävät infuusionesteet sekä kaikki 
lisäykset (lääkeaine, lääkevalmiste, annos, ruiskuun vedetty tilavuus) kaksoistarkistaa itsenäisesti 
osastofarmasisti tai sairaanhoitaja (myös siinä tapauksessa, että osastofarmasisti olisi valmistanut liuoksen) ja 
dokumentoi tarkistuksen (esim. nimikirjaimillaan tai sähköisesti) ennen lääkkeen annostelua. 

                     

196 Solunsalpaaja-annoksen valmistukseen käytettävät infuusionesteet sekä kaikki lisäykset (lääkeaine, 
lääkevalmiste, annos, ruiskuun vedetty tilavuus) kaksoistarkistaa itsenäisesti osastofarmasisti tai sairaanhoitaja 
(myös siinä tapauksessa, että osastofarmasisti olisi valmistanut liuoksen) ja dokumentoi tarkistuksen (esim. 
nimikirjaimillaan tai sähköisesti) ennen lääkkeen annostelemista. 

                     

197 Kun yksikössä määriteltyjä suuren riskin lääkkeitä otetaan yksikön lääkekaapista tai muusta lääkkeiden 
varastointitilasta (kuten älylääkekaappi), sekä lääke että annos kaksoistarkistetaan itsenäisesti toisen 
terveydenhuollon ammattilaisen toimesta ja kaksoistarkistus dokumentoidaan ennen lääkkeen annostelua. 

                     

198 Koneellisesti luettavissa olevaa koodia (esimerkiksi viivakoodi) käytetään lääkkeen valinnan varmentamisessa 
ennen sen annostelua potilaalle. 

                     

199 Jos sairaalassa on moniammatillinen nopean vasteen ryhmä, kaikki terveydenhuollon työntekijät voivat kutsua 
ryhmän arvioimaan potilaan tilaa, kun määritellyt nopean vasteen kriteerit täyttyvät tai jos työntekijä epäilee 
jonkin olevan potilaalla vakavasti vialla. 

                     

200 Vain koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset saavat annostella lapselle suun kautta annosteltavia sedatiiveja 
(esim. midatsolaami) hoitoyksikössä kun häntä valmistellaan toimenpiteeseen (esim. magneettikuvaukseen). 
Vanhempi tai muu huoltaja voi avustaa, mutta vastuu sedatiivin annostelusta on aina läsnä olevalla 
terveydenhuollon ammattilaisella. 

           

201 Yksikössä noudatetaan organisaation ajantasaisia hygieniaohjeita.                      

202 Potilaita hoidettaessa ei käytetä moniannospulloja parenteraalisesti annosteltavien natriumkloridiliuosten, 
hepariiniliuosten tai paikallispuudutteiden osalta. Poikkeus: Leikkaussalissa käytettävät paikallispuudutteet, joita 
käytetään potilaskohtaisesti yhden toimenpiteen aikana. 

                     

203 Silmä- ja korvatippapullot ovat potilaskohtaisia. Samasta pullosta ei annostella lääkettä useammalle potilaalle.                      

204 Samaa ruiskua ei koskaan käytetä usealle potilaalle, vaikka neula olisikin vaihdettu potilaiden välillä.                      
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205 Useita annoksia sisältäviä kynämuotoisia annostelulaitteita (esim. insuliinikynät) käytetään ainoastaan 
potilaskohtaisesti. Niitä ei  käytetä useille potilaille, vaikka neula vaihdettaisiin potilaiden välillä. Kynästä ei  
vedetä lääkeainetta steriiliin ruiskuun potilaalle annosteltavaksi.  

                     

  11. ORGANISAATIOTASOINEN OSIO A B C D E  A B C D E 

206 Potilastietojärjestelmässä on saatavilla potilaan aiempien käyntien hoito-, lääkitys-, ja allergiatiedot ainakin 5 
vuoden ajalta sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta. 

                     

207 Avo- ja laitoshoidon tietojärjestelmät on yhdistetty siten, että potilasta hoitavalla henkilökunnalla on käytössään 
täydelliset potilas- ja lääkitystiedot riippumatta potilaan hoitopaikasta. 

                     

208 Lääkkeen määrääjät pääsevät helposti tarkastelemaan kunkin potilaan lääkitystietoja potilastietojärjestelmässä 
ja näkevät kaikki sen hetkiset sekä jo lopetetut lääkitykset.  

                     

209 Potilaan hoitoa optimoidaan ja tunnistetaan mahdollisia lääkehoitoon liittyviä haittoja automaattisesti 
varoittavan järjestelmän avulla. Järjestelmä ilmoittaa potilasta hoitavalle henkilökunnalle reaaliaikaisesti, kun 
jokin hoitoa koskeva tieto (esim. laboratorioarvo) tulee saataville. 

                     

210 Potilastietojärjestelmä tekee lääkkeen määräämisen yhteydessä annostarkastelua ja varoittaa lääkkeen 
määrääjää kaikkien suuren riskin lääkkeiden sekä useimpien muidenkin lääkkeiden yli- ja aliannostuksista. 

                     

211 Sairaalan ICT-järjestelmät testataan rutiininomaisesti sen varmistamiseksi, että suurimman sallitun annoksen 
ylityksestä hälyttävät varoitukset toimivat suuren riskin lääkkeillä (esim. lääkkeen määrääminen 
potilastietojärjestelmässä, älypumput jne.). Tarvittaessa varoitus rakennetaan, jos sitä ei ole. 

                     

212 Potilastietojärjestelmä ilmoittaa potilaasta aiemmin syötetyt allergiatiedot ja vaatii vahvistamaan ne.                      

213 Lääkemääräystä ei voi tehdä potilastietojärjestelmään, ellei potilaan allergiatietoja ole ensin syötetty ja kuitattu 
asianmukaisesti. 

                     

214 Potilaan ajantasaiset allergiatiedot ovat nähtävissä kaikista potilastietojärjestelmän näkymistä, joilta tehdään 
lääkemääräyksiä, jaetaan lääkkeitä tai tehdään antokirjauksia (myös mobiililaitteissa ja älylääkekapeissa). 
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215 Potilastietojärjestelmä vaatii lääkkeen määrääjää kirjaamaan selityksen, jos hän hylkää vakavan hälytyksen 
lääkkeen määräämisen yhteydessä (esim. suurimman sallitun annoksen ylitys suuren riskin lääkkeellä, vakava 
yhteisvaikutus, allergia).                                      

                     

216 Älylääkekaappien ollessa käytössä, varoitusten ohittamisesta saadaan raportit, joita tarkastellaan säännöllisesti. 
Tarvittavat toimenpiteet (esim. lääkevaraston sisällön muokkaaminen, henkilöstön koulutus) tehdään, jotta 
voitaisiin vähentää epäasianmukaisia varoitusten ohittamisia. 

                     

217 Kun i.v. tai epiduraalisesti annosteltavalle lääkkeelle on määritelty standardoitu konsentraatio, 
potilastietojärjestelmä tuo sen lääkkeen määrääjälle tiedoksi lääkkeen määräämisen yhteydessä.  

                     

218 Kun tehdään lääkemääräys infuusiopumpulla annosteltavasta lääkkeestä, lääkemääräyksen tiedot 
potilastietojärjestelmässä ovat samassa muodossa (esim. mg/kg, mcg/kg/min) ja samassa järjestyksessä, kuin 
missä pumpun ohjelmointi tapahtuu. 

                     

219 Älypumppujen lääkitysturvallisuutta edistävien ominaisuuksien (kuten lääkeoppaan ”drug library” ja annoksen 
tarkistuksen) käyttöä seurataan. Havaintojen perusteella järjestetään ohjausta, jotta älypumppujen 
ominaisuudet hyödynnetään mahdollisimman laajasti. 

                     

220 Älypumpusta saatavaa dataa arvioidaan moniammatillisesti. Erityisesti tarkastellaan laitteen antamia annoksen 
ja tilavuuden varoituksia ("soft and hard stops"), joita on ohitettu tietoisesti. Tiedon perusteella tehdään 
toimenpiteitä kliinisesti merkittävien varoitusten ohittamisen vähentämiseksi tai tarvittaessa varoitusten raja-
arvojen muuttamiseksi. 

                     

221 Älypumpun lääkeopasta (”drug library”) katselmoidaan organisaatiossa moniammatillisesti vähintään vuosittain. 
Havaintojen perusteella tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet laitteen lääkeoppaaseen. 

                     

222 Älypumpun lääkeopas ("drug library") päivitetään tietokoneohjatusti langatonta teknologiaa hyödyntäen, jotta 
jokaisessa laitteessa on samat päivitetyt tiedot. 
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223 Organisaatiossa huolehditaan, että lääkehoitoprosessiin osallistuvat työntekijät saavat perehdytyksen aikana 
tietoa sairaalassa todellisuudessa tapahtuneista poikkeamista sekä kirjallisuuden mukaan muissa 
terveydenhuollon toimintayksiköissä tapahtuneista poikkeamista. Työntekijät koulutetaan systeemilähtöiseen 
lähestymistapaan samankaltaisten poikkeamien riskin vähentämiseksi. 

                     

224 Simulaatiota käytetään poikkeama-alttiiden tilanteiden mallintamiseen ja potilas- ja lääkitysturvallisuusasioiden 
perehdyttämiseen henkilökunnalle, esimerkiksi kerran vuodessa yhteistyössä eri yksiköiden kanssa. Simulaatio 
sopii esimerkiksi riskialttiiden lääkepakkausten ja etikettien tai epäselvien lääkemääräysten havainnollistamiseksi 
tai kommunikaatio-, kysely- ja konfliktinratkaisutaitojen harjoitteluun. 

                     

225 Mikäli jonkin uuden lääkevalmisteen epäillään aiheuttavan lääkityspoikkeaman riskin organisaatiossa, luodaan 
riskinhallintamenettelyt ja lääkkeen turvallista käyttöä tukevat toimenpiteet ennen lääkkeen käyttöönottoa 
(esimerkiksi herätteet potilastietojärjestelmässä).  

                     

226 Organisaation lääkeinformaatiolähteille ja lääkehoitoa koskeville ohjeistuksille on määritelty toimintatavat 
niiden hyväksymisen, käyttöönoton ja ajantasaisuuden osalta. Toimintatavoilla varmistetaan, että 
lääkeinformaatiolähteiden ja lääkehoitoa koskevien ohjeistusten ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. 
Vanhentuneet dokumentit poistetaan käytöstä ja korvataan tarvittaessa uusilla. 

                     

227 Leikkausyksikkö käyttää kirurgista tarkistuslistaa (esim. WHO:n kirurgista tarkistuslistaa tai siitä muokattua 
versiota), jolla ennen toimenpidettä varmistetaan vähintään potilaan identiteetti, allergiat ja mahdolliset 
preoperatiiviset antibiootit. 

                     

228 Remontoinnin tai uudisrakentamisen yhteydessä huomioidaan yksiköiden lääkehoidon prosessit. Käytännön 
työtä tekevät työntekijät osallistuvat tilojen suunnitteluun moniammatillisesti. 

                     

229 Terveydenhuollon ammattilaisille lähetetään 2-3 vuoden välein anonyymisti vastattava kysely, jossa heitä 
pyydetään arvioimaan työpaikan turvallisuuskulttuuria. 

                      

 


