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Turvallinen lääkehoito – lastensuojelun
toimeksiantosuhteinen perhehoito
MITÄ?

Turvallisuus on lääkehoidon lähtökohta
Turvallisen lääkehoidon perustana on hyvinvointialueen lääkehoitosuunnitelma sekä lapsen tai nuoren
yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma.
Lastensuojelun perhehoitoa järjestävän yksikön lääkehoitosuunnitelman sisältönä on muun muassa tieto
siitä, kuinka perhehoitajien yleinen turvallisen lääkehoidon osaaminen varmistetaan. Hyvinvointialue on
vastuussa lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta myös perhehoidon ostopalveluiden osalta.
Perhehoitaja toteuttaa lapsi- tai nuorikohtaista lääkehoitosuunnitelmaa, joka yksikertaisimmillaan tarkoittaa
reseptiä. Lapsen tai nuoren lääkehoitosuunnitelman mukaisesti määritellään, mitä lääkehoidon tehtäviä
perhehoitaja voi koulutustaustansa sekä perehdytyksen ja lisäkoulutuksen turvin hoitaa. Perhehoitajan
perehdyttävät lapsen tai nuoren terveydenhoidon työntekijät.

MIKSI?

Turvallinen lääkehoito on osa hyvää perhehoitoa

MITEN?

Turvallinen lääkehoito toteutuu yhteistyöllä

Turvallisella lääkehoidolla edistetään sairauden hoidon lisäksi lapsen tai nuoren kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Riittävä tieto varmistaa, että perhehoitaja osaa toimia turvallisuutta edistävästi ja hänellä on
tehtävässään turvallinen olo.

Lääkehoidon suunnittelussa otetaan huomioon lapsen ja nuoren oma osallisuus. Vanhempien,
perhehoitajan, sosiaalityöntekijän ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen selkeä vastuunjako ja
tehtävät sekä toimiva yhteistyö turvaa lääkehoidon onnistumisen arjessa. Lääkehoito voidaan toteuttaa
yhteistyössä kotihoidon kanssa ja käyttää apteekin annosjakelupalvelua. Myös hoidettavan kotona tai
sijaishoitajana toimivat perhehoitajat tulee perehdyttää.
Lastensuojelun perhehoidossa on potilaslain lisäksi otettava huomioon se, kenellä on oikeus tehdä
päätöksiä koskien sijoitetun lapsen terveydenhuoltoa. Huoltaja vastaa avohuollon tukitoimenpiteenä
sijoitetun lapsen terveydenhuoltoa koskevista päätöksistä. Huostaanotetun lapsen kohdalla
päätöksenteko-oikeus jakaantuu huostaanoton tarkoituksen mukaan huoltajan ja lapsen asioista
vastaavan sosiaalityöntekijän kesken.
Terveydenhuollon viranomainen huolehtii, että lapsen asioista päättävillä henkilöillä on riittävästi oikeaaikaista tietoa lapsen terveydenhuollon prosessista, jotta he voivat osallistua hoidon edellyttämään
päätöksentekoon. Perhehoitajalla on informointivelvollisuus sosiaaliviranomaiselle lapsen tai nuoren
terveydenhuoltoon liittyvistä asioista, mutta ei oikeutta tehdä asiassa päätöksiä. Lapsen asioista vastaava
sosiaalityöntekijä kirjaa tiedot terveydenhuollon järjestämisestä huostaanotettua lasta koskevaan
asiakassuunnitelmaan.

10 keinoa varmistaa lääkehoidon turvallisuutta perhehoidossa
1.
2.
3.

Perhehoidon järjestäjällä on lääkehoitosuunnitelma.
Lapsen tai nuoren lääkehoitoon osallistuvien roolit ja tehtävät ovat selkeät.
Lapsen tai nuoren lääkelista on ajan tasalla ja siihen on kirjattuna lääkärin määräämien lääkkeiden
lisäksi myös käytössä olevat itsehoitovalmisteet.
4. Perhehoitaja on perehdytetty lapsen tai nuoren asiakaskohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan ja sen
toteuttamiseen.
5. Perhehoitaja antaa oikeat lääkkeet oikealle henkilölle, oikealla annostuksella, oikealla tavalla ja
oikeaan aikaan.
6. Perhehoitaja tietää millaisia lääkehoidon vaikutuksia hänen tulee seurata sekä on tietoinen
esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutuksista.
7. Perhehoitaja säilyttää ja hävittää lääkkeet oikein.
8. Lääkehoidon toteuttamisessa hyödynnetään tarvittaessa apteekin annosjakelupalvelua ja
kotihoitoa.
9. Perhehoitaja tietää mihin tahoihin ottaa yhteyttä lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä ja
ongelmatilanteissa sekä haittatapahtumissa.
10. Perhehoitajan lääkehoito-osaamista ylläpidetään säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Syventävää tietoa
Terve koululainen -hankkeen tuottama verkkomateriaali Lasten lääkekasvatusyhteistyö:
https://www.tervekoululainen.fi/tervekoululainen/laakekasvatusyhteistyo/
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kansalaisille suunnattu verkkosivu,
josta löytyy tietoa lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön liittyvistä asioista:
https://www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto
Suomalainen lääkäriseura Duodecimin ylläpitämä Terveyskirjasto,
osta löytyy tietoa sairauksien hoidoista ja lääkehoidoista:
https://www.terveyskirjasto.fi/
Lääketietokeskuksen ylläpitämä Lääkeopas, josta löytyy tietoa lääkevalmisteista:
https://www.terveyskirjasto.fi/sisalto/laakeopas
Fimean lääkehaku, josta voi hakea lääkkeiden pakkausselosteet
sekä tiedon lääkkeen mahdollisista saatavuushäiriöistä ja sopivuudesta iäkkäille:
https://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakehaku
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Turvallinen lääkehoito -opas,
jossa kerrotaan lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4
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