Lääkehoidon kokonaisarviointi
lääkehuollon palveluna

LÄÄKEHUOLTO

SATSHP

Mitä on lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) ?
LHKA on lääkärin työn tueksi suunniteltu palvelu, jossa erityispätevyyden hankkinut proviisori
tai

farmaseutti

arvioi

perusteellisesti

potilaan

lääkehoidon

kokonaisuuden

ja

tekee

havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten. LHKA:n tavoitteena on
tarjota lääkärille arviointiapua silloin, kun lääkäri epäilee potilaallaan olevan mahdollisia
lääkitysperäisiä ongelmia.
Milloin on LHKA:n paikka ?
LHKA:n perusteena on aina havaittu ongelma, jolla on todennäköinen tai ainakin mahdollinen
liittymäkohta lääkehoitoon. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi monilääkitys, päällekkäisyydet,
lääkkeiden epäillyt tai ilmenneet yhteis- ja haittavaikutukset, heikko hoitovaste, allergiat sekä
antikolinergistä kuormaa lisäävät lääkkeet. Prosessi dokumentoidaan ja se johtaa kirjalliseen
toimenpide-ehdotukseen hoitovastuussa olevalle lääkärille. Päätökset lääkitykseen liittyvistä
muutoksista tekee aina lääkäri.

Kenelle LHKA sopii?
Erityisesti iäkkäät potilaat, jotka käyttävät paljon lääkkeitä, hyötyvät LHKA:sta usein parhaiten.
Jos potilaalla on käytössä reilusti yli kymmenen lääkettä ja varsinkin jos potilaalla epäillään
olevan lääkityksestä johtuvia ongelmia (esim. huimaus, kaatuminen, sekavuutta), niin
lääkkeiden tarpeellisuuden ja yhteensopivuuden arvioiminen vaatii perusteellista perehtymistä
potilaan lääkityshistoriaan.
Miten LHKA tehdään?
1. LHKA:n tilaaminen: Toimeksiannon antaja täyttää lomakkeen* ja lähettää lomakkeen
sisäisessä postissa LHKA-farmaseutille:
•

Anitta Helkala, farmaseutti, anitta.helkala@satadiag.fi puh. 044 7074492

•

Piia Nurminen, farmaseutti, piia.nurminen@satadiag.fi puh. 044 5773290

* (tilauslomake, LHKA toimeksianto, löytyy Hiisi.Net/ Lääkkeet ja apteekki/ lomakkeet)

2.

Potilaan

tietojen

lääkitystietoihin,

kerääminen

mukaan

lukien

ja

potilashaastattelu:

laboratorioarvoihin,

ja

Farmaseutti
haastattelee

tutustuu

potilaan

potilasta

ja/tai

sairaanhoitajaa.
3. LHKA-raportin kirjoittaminen:: Farmaseutti kirjoittaa LHKA-raportin, jossa on lääkitysarviointi
sekä mahdolliset lääkitystä koskevat muutosehdotukset ja lähettää raportin vastaavalle
lääkärille.
4. Seuranta: Mikäli potilaalla on edelleen tehdyistä lääkitysmuutoksista huolimatta lääkehoitoon
liittyviä samoja tai uusia ongelmia farmaseutti voi tarvittaessa tarkistaa potilaan lääkitystä ja
vointia uudestaan noin kolmen kuukauden päästä. Tällöin farmaseutti voi haastatella lääkäriä ja
sairaanhoitajaa

sekä

potilasta.

Seurantatarkistuksella

varmistetaan

mm.

lääkitysmuutosten noudattaminen ja niiden vaikutukset potilaan vointiin.
Kuinka paljon LHKA maksaa?
Lääkehuolto veloittaa LHKA:sta palvelumaksun tutustumishintaan 100€ /potilas.
Lisätietoa:
Lisätietoa:
Ercan Celikkayalar, proviisori, ercan.celikkayalar@satadiag.fi puh. 044 7076470
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