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Tutkimus
• Tutkimuksessa mukana 300 yli 74-vuotiasta
asiakasta, tutkimusryhmässä 150 asiakasta ja
vertailuryhmässä 150 asiakasta
• OMA21-hankkeen tavoitteena on ylläpitää
monilääkittyjen torniolaisten terveyttä ja
hyvinvointia
• järkeistämällä heidän lääkehoitoaan ja
kannustamalla heitä omahoitoon terveellisten
elintapojen ja hyvien ihmissuhteiden avulla
• hankkeessa kehitetään kansainvälisestikin arvioituna
uudenlainen palvelumalli, jossa yhdistetään
innovatiivisella tavalla parhaat tutkitut käytännöt
hoitajien, farmaseuttien ja lääkärien yhteistyöstä
ikäihmisten parhaaksi.
• OMA21-hankkeen kokonaiskesto on 3 vuotta, jotta
saamme tietoa uuden palvelumallin
terveyshyödyistä ja kustannustehokkuudesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito

Hoito
• luottamuksellinen ja pitkäkestoinen
hoitosuhde omahoitajaksi nimetyn
sairaanhoitajan kanssa
• sairaanhoitajan ja farmaseutin haastattelu,
joka pääsääntöisesti toteutetaan ikäihmisen
omassa kodissa
• kokonaistilanne ja mahdolliset
lääkitysmuutokset käydään läpi hoitavan
lääkärin kanssa
• hoidon tarpeista ja tavoitteista käytännön
keinoihin ja seurantaan etenevä yksilöllinen
omahoitosuunnitelma
• omahoidon tukeminen, tieto, toiminta
• tavoitettavuus, turvallisuus

Hoitosuhde, asiantuntijat, omahoito, tuki

Lääke
• Kotihaastattelussa farmaseutti selvittää ajantasaisen
lääkelistan ja käytössä olevat itsehoitovalmisteet ja
luontaistuotteet
• Farmaseutti antaa lääkeneuvontaa, sitouttaa ikäihmisiä
säännölliseen ja järkevään lääkkeiden ja
itsehoitovalmisteiden käyttöön
• Farmaseutti varmistaa kokonaislääkityksen
yhteensopivuuden, arvioi lääkkeistä mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia, käyttö- ja vasta-aiheita ja tarkistaa
annosteluajankohdat sekä annoskoot

• Lääkitysmuutoksista päättää hoitava lääkäri
• Farmaseutti laatii yhteistyössä lääkärin ja ikäihmisen kanssa
lääkehoitosuunnitelman, joka liitetään
omahoitosuunnitelmaan ja tallennetaan
potilastietojärjestelmään
• Ajan tasalla oleva henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma
parantaa lääkehoidon laatua ja turvallisuutta sekä tehostaa ja
tarkoituksenmukaistaa hoitajien ja lääkärien vastaanottoja.

Sitoutuminen, järkevä käyttö, turvallisuus

Kommentteja










On vähentänyt päivystyksen ja vastaanoton yhteydenottoja.
On vähentänyt paljon apua tarvitsevien yhteydenottoja.
On vähentänyt lääkärin vastaanoton tarvetta.
On vähentänyt asiakkaan hätää.
On vähentänyt tarpeettomien lääkkeiden käyttöä.
On lisännyt omahoitoa ja siihen sitoutumista.
On lisännyt asiakkaan ymmärrystä hoidon tavoitteista ja keinoista.
On lisännyt hoitosuunnitelmien tekemistä kaikille asiakasryhmille.
On lisännyt kokonaisvaltaisen vastaanoton toteutumista kaikille asiakasryhmille.

 Ei ole onnistunut kerralla asiakkaan ongelmia ratkaisemaan.
 Ei ole onnistunut pitämään lääkelistoja ajan tasalla.

Syntyneitä ja syntyviä työkaluja
 Elämäntapaohjeita, omahoidon tueksi ja muistiksi, asiakkaalle ja omahoitosuunnitelmaan
liitettäväksi.
 Liikuntaa lääkkeeksi, omahoidon tueksi ja muistiksi, asiakkaalle ja omahoitosuunnitelmaan
liitettäväksi.
 Erinäisiä yksittäisiä ohjeita, omahoidon tueksi ja muistiksi.
 Kylä mää oon ny kipee, kivunhoidon taustaa ja lääkkeettömiä ohjeita opiksi ja keskustelun
pohjaksi kivunhoitoon.
 Unettomuuden hoidon lääkkeetöntä ohjeistusta, tekeillä.
 Haastattelustandardi laajaan omahoitosuunnitelmaan.
 Haastattelustandardi täydentävään omahoitosuunnitelmaan.
 Jatkohoidon suunnitelman standardi kaikille asiakkaille tekstiin lisättäväksi, ohjeeksi
hoitavalle tiimille, tekeillä.

Tulevaisuus
Omahoito ja digitalisaatio
• Sähköinen terveystarkastus
• Tukeutuminen olemassa oleviin
terveyden tietokantoihin
• Sähköiset seurantajärjestelmät
• Ammattilaiset sparraajina
• Superammattilaiset konsultteina
• Moniammatillinen yhteistyö
Tulevaisuuden toimintakykyiset
ikääntyvät kansalaiset

Koti: tarkastus, omahoito-ohjeet, seuranta ja tuki

Kiitokset
Tornion terveyspalvelut
• Vastuullinen lääkäri, Jukka Ronkainen, koulutusylilääkäri,
dosentti
• Tutkimushoitaja, Sirpa Mäkinen, sh
• Omahoitaja, Timo Kilpijärvi, sh
• Farmaseutti Arja Salmela
Helsingin yliopisto
• Päätutkija, Hanna Kortejärvi, FaT
• Väitöskirja: Heini Kari, proviisori
• Raisa Laaksonen, dosentti
• Marjo Yliperttula, FT, prof.
Alatornion apteekki
• Virpi Rahko, farmaseutti
• Niina Makkonen, proviisori
• Liisa Vähälassi, proviisori
Rahoitus: Vappu ja Oskari Yli-Perttulan säätiö, Suomen
Apteekkariliitto, Tornion kaupunki, Helsingin yliopisto

Matkalla

Hyödyllisiä linkkejä
Sähköiset terveyspalvelut: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86478/B33.pdf?sequence=1
Sähköisten palvelujen tulevaisuus: http://www.sitra.fi/uutiset/omahoito/gallup-suomalaiset-uskovat-sahkoisen-asioinninparantavan-terveyspalveluja
Ammattitietoa asiakkaalle: www.terveyskirjasto.fi
Sähköinen terveystarkastus: https://star.duodecim.fi/star/home.do?regcode=5EZGU
Omat tiedot samassa paikassa?: http://www.kanta.fi/omakanta
Terveystili kaikille: http://taltioni.fi/
Hämeenlinnan malliin: http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/minunterveyteni_palvelukuvaus/Terveystilit/
Muuallakin osataan: https://symptify.com/
Apua, jos on oikeudet, se on kunnasta kiinni: http://www.terveysportti.fi/dtk/ohk/koti
Kundit kondikseen, Hesassa. Miten meillä, kenelle lahjaksi? http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-jahallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2165
Pikkukaupunkikin pinnistää: http://www.sotesi.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7265
Itsehoito ja omahoito, tulevaisuudenkuvia: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2014/sote-kuma-aineistot2014/Documents/2014-09-11-20-Paukkala-Maija.pdf
Terveysteknologia, yksityisyys ja Risto Linturi: http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tulevaisuudentutkija-unohtakaayksityisyyden-suoja-sita-on-turha-enaa-surra/5875476
Radikaalit tekniset mahdollisuudet Suomelle ja meille:
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_6+2013.pdf

SWOT

Hippokrates
• Hippokrates eli noin 460-377 eKr eli
antiikin Kreikan aikana
• Primum non nocere (ennen kaikkea vältä
vahingoittamasta potilasta)
• Lääketieteen isäksi häntä nimitetään,
koska hän oli ensimmäinen joka selitti
että taudeilla oli luonnolliset syynsä
eivätkä ne olleet jumalten tai henkien
aiheuttamia ja hän oli ensimmäinen
lääkäri, joka halusi erottaa lääkärintaidon
pappeudesta.
• Hän piti tärkeänä terveyden kannalta
elämänjärjestystä ja ruokavaliota.
• ”Olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokaasi”

”ennen kaikkea vältä vahingoittamasta potilasta”

