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Tiivistelmä 

Johdanto: Haittojen minimoimiseksi lääkehoitoa tulisi optimoida niin, ettei käytössä ole 
sopimattomia tai tarpeettomia lääkkeitä ja välttämättömät lääkehoidot ovat käytössä sopivil-
la annoksilla. Työkaluna lääkekuorman pienentämisessä voidaan käyttää lääkehoidon hallittua 
purkamista (deprescribing) ja moniammatillisia lääkehoidon arviointeja. Tämän tutkimuksen 
tavoitteena oli tunnistaa palveluasumisyksikön ja hoivakodin asukkaille mahdollisia haittoja 
tai vaaratilanteita aiheuttavia ja tarpeettomia lääkkeitä sekä testata lääkehoidon hallitun pur-
kamisen prosessia. Tavoitteena oli myös saada tietoa, millä tavalla lääkehoidon purkamista 
pystytään käytännössä toteuttamaan ja seuraamaan.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen alueella yhdessä iäkkäiden  
hoivakodissa (asukkaiden keski-ikä 86,1 vuotta) ja kahdessa mielenterveys- ja päihdekuntou-
tujien yksikössä (keski-ikä 61,7 ja 62,3 vuotta). Tutkimukseen osallistui 39 asukasta, joille teh-
tiin lääkehoidon arviointi farmasian ammattilaisen, lääkärin ja hoitajan moniammatillisessa 
tiimissä. Lääkehoitoon tehtyjen muutosten seuranta toteutettiin kuuden kuukauden kuluttua 
arvioinnista. 

Tulokset: Lääkemuutoksia tehtiin 34 asukkaalle ja yleisimmin puretut lääkitykset olivat para-
setamoli, diatsepaami ja ketiapiini. Yleisimmät vakavat haittariskit olivat antikolinergisyys, 
ummetus ja ortostatismi. Ikäihmisten yksikössä lääkemuutosten määrä asukasta kohden oli 
suurempi kuin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksikössä. Lääkehoidon kokonaisvastuun 
jakautuminen eri lääkäreiden välille hankaloitti arviointien toteuttamista. Hoitajan rooli lääki-
tysmuutosten toteuttamisen onnistumisessa oli merkittävä, ja asukkaan osallistaminen pää-
töksen tekoon vähensi hoitajan tuen tarvetta lääkitysmuutoksissa. Ikäihmisten hoivakodissa 
oli mahdollista tehdä yhtä aikaa useampia lääkemuutoksia kuin mielenterveys- ja päihdekun-
toutujien yksiköissä, koska purettavat lääkkeet olivat eri lääkeaineryhmistä. Mielenterveys- ja 
päihdeyksiköissä purettiin yleisimmin psyykenlääkitystä, joten useita lääkkeitä ja lääkevä-
hennyksiä ei voitu purkaa tai tehdä samanaikaisesti ja annosvähennykset tapahtuivat myös 
hitaammin. Kuuden kuukauden seurannassa arvioinnissa päätetyt lääkitysmuutokset olivat 
toteutuneet yhtä asukasta lukuun ottamatta.

Johtopäätökset: Moniammatillisilla arvioinneilla saatiin vähennettyä asukkaiden lääkitys-
ten aiheuttamaa haittakuormaa. Muutokset lääkehoitoon olivat onnistuneita, ja aiempaan lää-
kehoitoon ei pääsääntöisesti ollut tarvetta palata seuranta-aikana. Lääkityksen purkamisen 
suunnittelemisessa ja toteuttamisessa on eroavaisuuksia asukkaiden ja heidän lääkehoitonsa 
erityispiirteet huomioiden. 

Avainsanat: iäkäs, lääkehoidon arviointi, lääkehoidon purkaminen, psyykenlääkkeet,  
moniammatillisuus
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tinen koe (15 min maaten, välittömästi seisten, 
2 min seisten). Toimintakykymittaukset vaihte-
livat yksiköittäin riippuen yksikön normaalista 
toimintatavasta ja joissakin tapauksissa myös 
asukaskohtaisista rajoituksista. 

Lääkehoidon arvioinnit toteutettiin monia-
mmatillisessa tiimissä, johon kuuluivat farma-
sian ammattilainen, lääkäri ja sairaanhoitaja. 
Farmasian ammattilainen oli organisaatiossa 
työskentelevä proviisori, ja hänellä on lääke-
hoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys. 
Osan lääkehoidon arvioinneista farmasian 
ammattilainen teki yhdessä proviisoriopiske-
lijan kanssa. Moniammatillisten arviointipro-
sessien eteneminen on esitetty Kuvassa 1. Kun 
lääkehoidon arviointia aloitettiin, farmasian 
ammattilainen keräsi tietoja asukkaan lääke-
hoidosta ja terveydentilasta yksikön asiakas-
tietojärjestelmästä. Alkukartoituksen jälkeen 
farmasian ammattilainen haastatteli yksikön 
hoitajaa etäyhteydellä tai paikan päällä. Haas-
tattelun avulla hankittiin lisätietoa asukkaan 
toimintakyvystä, lääkehoidon ongelmakoh-
dista ja lääkityshistoriasta sekä täydennettiin 
tarvittaessa asiakastietojärjestelmään esimer-
kiksi puuttuvia hoitoaiheita. 

Tiedon hankkimisen ja haastattelun jälkeen 
toteutettu moniammatillisen lääkehoidon 
arvioinnin toimintamalli erosi hieman yksi-
köiden välillä (Kuva 1). Farmasian ammatti-
lainen teki lääkehoidon arvioinnin. Yksiköissä 

1 ja 2 lääkehoidon arvioinnin läpikäynti toteu-
tettiin moniammatillisena tiiminä yhdessä 
farmasian ammattilaisen, hoitavan lääkäri 
ja sairaanhoitajan kanssa keskustellen. Mah-
dollisista lääkehoidon muutoksista sovittiin 
tapaamisen yhteydessä. Yksikössä 3 monia-
mmatilliset arvioinnit toteutettiin farmasian 
ammattilaisen sekä asukkaiden lääkehoi-
dosta vastaavan psykiatrin ja sairaanhoitajan 
kanssa. Asukkaalle varattiin erillinen vastaan-
ottoaika, jota ennen lääkehoidon arvioinneista 
keskusteltiin ryhmäpuhelussa moniammatilli-
sessa tiimissä (farmasian ammattilainen, psy-
kiatri, sairaanhoitaja). Muutamien asukkaiden 
kohdalla moniammatillinen ryhmäpuhelu ei 
toteutunut, vaan sairaanhoitaja kävi farmasian 
ammattilaisen esittämät huomiot läpi psykiat-
rin kanssa, kun hän käytti asukasta vastaan-
otolla. Yksikössä 3 somaattisten sairauksien 
lääkehoitoon tehdyt huomiot välitettiin hoi-
tajan toimesta terveyskeskuslääkärille asuk-
kaan vastaanottoajan yhteydessä. Osaa näistä 
vastaanottoajoista ei ollut mahdollista toteut-
taa tutkimuksen aikana. Kaikissa yksiköissä 
lääkehoidon arvioinneissa tehtiin mahdolli-
set lääkitysmuutokset sisältävä arviointira-
portti ja jatkosuunnitelma, jotka toimitettiin 
tiedoksi palveluasiakasyksikön asiakastieto-
järjestelmään ja lääkärille. Farmasian ammat-
tilaiselta kului tähän aikaa noin kaksi tuntia 
asukasta kohden. 

Johdanto
Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintaky-
vyn ylläpitämisen kannalta keskeistä on kul-
lekin optimoitu eli yksilöllisesti räätälöity lää-
kehoito. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 
lääkehoidon moniammatillisilla arvioinneilla 
voidaan parantaa lääkehoidon laatua (Lee ym. 
2015, Scott ym. 2015, Hayhoe ym. 2019). Myös 
sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pitää 
moniammatillista työskentelyä ja lääkehoidon 
arviointeja yhtenä tärkeänä keinona toteuttaa 
turvallisesti iäkkäiden lääkehoitoa (STM 2007). 
STM tunnistaa myös hallitun lääkkeiden käy-
töstä luopumisen mahdollisuutena hillitä lää-
kekustannuksia ja suunnata paremmin rajalli-
sia lääkehuollon resursseja (STM 2019). STM:n 
mukaan hallittu tarpeettomien lääkehoitojen 
purkaminen on tärkeä kehityskohde ja mah-
dollisuus kehittää uudenlaista osaamista.

Termillä deprescribing ei ole vakiintunutta 
suomenkielistä käännöstä, mutta se voidaan 
kääntää vapaasti potilaslähtöiseksi hallituksi 
lääkityksen purkamiseksi. Se on systemaat-
tinen prosessi, joka toteutetaan yhteistyössä 
potilaan ja terveydenhuollon ammattilais-
ten kanssa (Woodford ja Fisher 2019). Purku 
vaatii lääkityslistan perusteellista läpikäyntiä 
ja arvioimista, ja täten myös runsaasti aikaa. 
Deprescribing-prosessissa tähdätään erityi-
sesti potilaskohtaisen haitta-hyötyriskin hal-
lintaan. Prosessissa tunnistetaan lääkkeet, joi-
den olemassa olevat tai potentiaaliset haitat 
ylittävät lääkkeestä saatavan hyödyn, ja tämän 
perusteella optimoidaan lääkitystä annos-
muutosten tai lääkkeiden purkamisen kautta. 
Purun tavoitteena on lääketaakan pienentämi-
sen avulla parantaa potilaan terveydentilaa ja 
vähentää monilääkityksen tai sopimattoman 
lääkkeen aiheuttamia haittoja tai niiden riskiä 
(Pitkälä ym. 2010).

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnis-
taa palveluasumisyksikön ja hoivakodin asuk-
kaille mahdollisia haittoja tai vaaratilanteita 
aiheuttavia ja tarpeettomia lääkkeitä sekä tes-
tata hallitun purkamisen prosessia (Scott ym. 
2015). Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millä 
tavalla lääkkeiden purkamista pystytään käy-
tännössä toteuttamaan ja seuraamaan. Tavoit-
teena oli myös saada tietoa, kuinka moniam-
matillisilla lääkehoidon arvioinneilla saadaan 

järkevöitettyä lääkehoitoja esimerkiksi vai-
kuttamalla kaatumisvaaraa lisääviin lääkkei-
siin. Lisäksi tavoitteina oli kuvata lääkehoidon 
arvioinnin ja lääkehoidon hallitun purkami-
sen prosessi moniammatillisessa tiimissä sekä 
arvioinneissa tehdyt muutokset lääkehoitoon.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen alueella 
yhdessä iäkkäiden hoivakodissa (yksikkö 1) ja 
kahdessa mielenterveys- ja päihdekuntoutu-
jien palveluasumisyksikössä (yksiköt 2 ja 3). 
Tutkittavat asukkaat rekrytoitiin syys–loka-
kuun 2020 aikana. Tutkimuslupa kysyttiin kai-
kilta yksiköiden asukkailta ja hoitoon osallis-
tuvilta organisaatioilta (yksiköt ja kunnat). 
Kyseessä oli yksiköiden sisäinen kehittämis-
projekti, joten erillistä tutkimuseettisen toimi-
kunnan lupaa ei tarvittu (KYS tutkimuseetti-
nen toimikunta, konsultaatio). Asukkaat sai-
vat etukäteen tietoa tutkimuksesta suullisesti 
hoitajilta ja tiedotteella. Tutkimukseen osallis-
tui 39 asukasta, jotka antoivat kirjallisen suos-
tumuksensa tutkimukseen osallistumisesta ja 
terveystietojensa käytöstä osana yksiköiden 
kehittämistä. Lääkehoidon arvioinnit suori-
tettiin moniammatillisessa tiimissä (farma-
sian ammattilainen, lääkäri ja sairaanhoitaja) 
talven 2020 ja kevään 2021 aikana ja arvioin-
neissa tehtyjen muutosten seuranta toteutet-
tiin kuuden kuukauden kuluttua arvioinnista. 

Lääkehoidon arvioinnit ajoitettiin yksiköi-
den normaalien lääkärintarkistusten yhteyteen. 
Ensin hoitaja otti lääkärin määräämät tarvitta-
vat laboratoriokokeet ja teki asukkaille yksikön 
normaalien käytäntöjen mukaiset toiminta-
kykymittaukset. Laboratoriokokeisiin sisälly-
tettiin vähintään hemoglobiini (B-Hb), plas-
man kreatiini (P-Krea), glomerulusten suoda-
tusnopeus (GFR), plasman natrium (P-Na) ja 
plasman kalium (P-K) sekä asukkaiden saira-
uksista ja lääkityksistä riippuen mahdollisesti 
muita mittauksia kuten kolesteroli-, verenso-
keri- ja kilpirauhaskokeita. Vaihtoehtoisesti 
voitiin käyttää aiempia laboratoriotuloksia, 
jotka olivat korkeintaan kuusi kuukautta van-
hoja. Yksikössä 1 toteutettiin kaatumisvaaran 
arviointi (FRAT, Falls Risk Assessment Tool) ja 
ravitsemustilan arviointi (MNA, Mini Nutritio-
nal Assessment) sekä yksiköissä 2 ja 3 ortostaat- Kuva 1. Moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin eteneminen.

Ikäihmisten yksikkö (1) ja toinen mielenterveys- ja päihdeyksikkö (2) Mielenterveys- ja päihdeyksikkö (3)

Farmasian ammattilainen: Arviointiraportin viimeistely 
toteutuneiden muutosten mukaan ja toimittaminen  

yksikön asiakastietojärjestelmään ja lääkärille

Farmasian ammattilainen: Taustatietoihin tutustuminen  
yksikön asiakastietojärjestelmän avulla

Farmasian ammattilainen + sairaanhoitaja: Hoitajan haastattelu  
ja mahdollisten ongelmakohtien ja lisätietojen kartoittaminen

Farmasian ammattilainen: Lääkehoidon arviointi

Lääkärin vastaanotto: Asukkaalla vastaanottoaika, jota  
ennen puhelinkonsultaatioaika, jossa käyty läpi lääkehoidon 

arvioinnin muutosehdotukset ja huomiot

Farmasian ammattilainen: Arviointiraportin viimeistely 
toteutuneiden muutosten mukaan ja toimittaminen  

yksikön asiakastietojärjestelmään ja lääkärille

Farmasian ammattilainen: Taustatietoihin  
tutustuminen yksikön asiakastietojärjestelmän avulla

Farmasian ammattilainen + sairaanhoitaja: Hoitajan haastattelu  
ja mahdollisten ongelmakohtien ja lisätietojen kartoittaminen

Farmasian ammattilainen: Lääkehoidon arviointi

Farmasian ammattilainen + lääkäri + sairaanhoitaja: Arvioinnin 
läpikäyminen ja mahdollisten lääkemuutosten toteuttaminen

→
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Lääkehoidon arviointiprosessissa paino-
tettiin lääkehoidon hallittua purkamista sekä 
lääkekuorman vähentämistä ja se toteutettiin 
mukaillen Taulukkoa 1. Lääkitys- ja terveystie-
tojen selvittäminen toteutettiin hoitajan haas-
tattelun ja yksiköissä käytössä olevan asiakas-
tietojärjestelmän avulla. Farmasian ammatti-
lainen keräsi lomakkeelle asukkaan taustatie-
dot (ikä, sukupuoli, toimintakyky), diagnoosit, 
lääkitykset, verenpainearvot, laboratorioarvot 
ja muut mahdolliset mittaustulokset. Lääke-
hoidon arvioinneissa käytettiin tietolähteinä 
soveltuvin osin Duodecim Terveysportin tie-
tokantoja (Lääkeinteraktiot ja -haitat, Lääk-
keet ja munuaiset, Luontaistuotteet, Lääketie-
tokanta, Lääkärin tietokannat). 

Jokainen lääke käytiin yksitellen läpi ja 
arviointiin muun muassa lääkkeen soveltu-
vuus, indikaatio, tarpeellisuus, teho, annos, 
haitat ja hyödyt asukkaalle sekä lääkkeen sopi-
vuus muuhun lääkitykseen. Lisäksi selvitettiin 
diagnoosien, laboratorioarvojen ja oireiden 
perusteella mahdollisten uusien lääkkeiden 
tarve. Jos asukkaalla oli useita purettavia lääk-
keitä, aloitettiin purkaminen lähtökohtaisesti 
lääkkeestä, josta on eniten haittaa suhteessa 
hyötyyn tai lääkkeestä, jonka purkaminen on 
helpointa. Moniammatillisessa tapaamisessa 
(yksikkö 1 ja 2) käytiin yhdessä läpi purkusuun-
nitelma ja sovittiin mahdolliset jatkosuunni-
telmat. Yksikössä 3 lääkäri teki purkusuunni-
telman vastaanoton yhteydessä ja suunnitelma 
tiedotettiin farmasian ammattilaiselle puhe-
linpalaverissa hoitajan kanssa. Moniammatil-
lisessa yhteistyössä mukana olleita sairaanhoi-
tajia haastateltiin muutosten toteutumisesta 
noin kuusi kuukautta arviointien jälkeen.

Tutkimukseen osallistuvilta asukkailta 
kerättiin tiedot säännöllisistä ja tarvitta-
essa otettavista lääkkeistä ennen arviointia 
ja arvioinnin jälkeen. Kaatumisvaaraa lisää-
vät lääkkeet tunnistettiin ennen arviointia ja 
kuusi kuukautta arvioinnin jälkeen. Tässä tut-
kimuksessa kaatumisvaaraa lisääviksi lääk-
keiksi luokiteltiin 2020 julkaistun STOPPFall-
suosituksen (Screening Tool of Older Persons 
Prescriptions in older adults with high fall risk) 
mukaiset lääkkeet, joita ovat opioidit, masen-
nuslääkkeet, bentsodiatsepiinit, psykoosilääk-
keet, epilepsialääkkeet, loop-diureetit, digok-
siini, alfasalpaajat, virtsankarkailulääkkeet ja 

nitraatit (Seppälä ym. 2021). Taustatietojen, 
diagnoosien ja mittausten lisäksi tutkimuk-
sessa dokumentoitiin lääkemuutosten määrä, 
annoslaskujen ja lääkepurkujen määrä, puretut 
lääkkeiden nimet, yhteisvaikutusten määrä ja 
haittariskit sekä haittariskien määrä.

Lääkehoidon arvioinneilla kerättyjen tie-
tojen tallentamiseen ja analysointiin käytet-
tiin IBM SPSS Statistics -ohjelman versiota 27. 
Tulokset on raportoitu keskiarvoina, prosent-
teina ja vaihteluväleinä. 

Tulokset
Tutkimukseen osallistui 39 asukasta, joista 16 
oli iäkkäiden yksiköstä (yksikkö 1) ja 23 mie-
lenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköistä 
(yksiköt 2 ja 3) (Taulukko 2). Yksikössä 1 asuk-
kaat olivat iäkkäämpiä (keskiarvo 86,1 vuotta) 
kuin yksiköissä 2 (keskiarvo 61,7 vuotta) ja 3 
(keskiarvo 62,3 vuotta). Yksikössä 1 suurin osa 
asukkaista oli naisia (68,8 %), kun taas yksi-
köissä 2 ja 3 naisten osuus oli pienempi (30,0 
%) ja (7,7 %). Yleisin diagnoosi yksikössä 1 oli 
Alzheimerin tauti ja yksiköissä 2 ja 3 skitso-
frenia. Jokaisessa yksikössä parasetamoli ja 
makrogoli olivat kolmen yleisimmin käytetyn 
lääkkeen joukossa. Yksikössä 1 ja 2 yleisimmin 
käytettyjen lääkkeiden joukkoon kuului lisäksi 
D-vitamiini ja yksiköissä 2 ja 3 toisen polven 
psykoosilääkkeet. Laboratorioarvot poikkesi-
vat yksiköiden välillä GFR-arvojen, hemoglo-
biinin ja paastosokeriarvojen osalta. P-Natrium 
ja P-Kalium arvoissa ei ollut suurta vaihtelua 
eri yksiköiden välillä.

Lääkitysriskit ja muutokset 
lääkehoidossa
Tutkimukseen osallistuneilla oli keskimää-
rin 9–11 säännöllisessä käytössä olevaa lää-
kettä ja 2–4 tarvittaessa otettavaa lääkettä 
(Taulukko 3). Lääkkeiden lukumäärä ei muut-
tunut merkittävästi arvioinnin jälkeen, mutta 
lääkemuutoksia tehtiin 34 asukkaalle. Yksi-
kössä 1 tehtyjen lääkemuutosten määrä asu-
kasta kohden oli suurempi kuin yksiköissä 2 
ja 3. Yksikössä 1 yleisin merkittävä haittariski 
(D-luokan haittariski) oli ummetus, joka oli 
yleistä myös muissa yksiköissä. Yleisin hait-
tariski yksiköissä 2 ja 3 oli antikolinergisyys, 
joka havaittiin lähes jokaisella asukkaalla. Toi-

Taulukko 1. Lääkehoidon purkamisen yleisperiaatteet (mukailtu Scott ym. 2005).
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seksi yleisin lääkkeiden perusteella tunnistettu 
haittariski oli ortostatismi (60–77 %). Ortosta-
tismi oli kliinisesti havaittavissa kuitenkin vain 
20 % yksikön 2 ja 33 % yksikön 3 asukkaista 
(Taulukko 2). Yksikössä 1 ortostatismi ja sedaa-
tio eivät nousseet yleisimpien D-luokan hait-
tariskien joukkoon kuten muissa yksiköissä. 

Yksiköissä 2 ja 3 oli suhteessa enemmän 
yhteisvaikutuksia kuin yksikössä 1. Suurin 
osa yhteisvaikutuksista, joita oli kaikkiaan 24 
asukkaalla, oli kliinisesti merkittäviä (C-luo-
kan yhteisvaikutus). Kliinisesti merkittä-

viä yhteisvaikutuksia, joita on parasta välttää 
(D-luokan yhteisvaikutus) oli yhteensä kol-
mella asukkaalla yksiköissä 2 ja 3. Yleisimmät 
yhteisvaikutuksen aiheuttaja olivat kalsium-
tyroksiini yksikössä 1, tupakointi-klotsapiini 
yksikössä 2 sekä tupakointi-klotsapiini ja klot-
sapiini-diatsepaami yksikössä 3. Lääkeaineista 
klotsapiini oli yleisin yhteisvaikutusten aihe-
uttaja. 

Yksiköiden 2 ja 3 asukkailla oli käytössä 
kaatumisvaaraa lisääviä lääkkeitä enemmän 
kuin yksikössä 1. Niiden lukumäärä ei muut-

Taulukko 2. Asukkaiden taustatiedot. Taulukko 3. Käytössä olevien lääkkeiden lukumäärät, haittariskit, yhteisvaikutukset ja lääkemuutosten 
lukumäärät. 
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huononemista, mutta alkuperäisiin annoksiin 
ei kuitenkaan jouduttu palaamaan. Muutaman 
asukkaan kohdalla voinnissa ei havaittu mer-
kittäviä muutoksia tai vointi koheni. Onnistu-
neena lääkitysmuutoksen raportoitiin esimer-
kiksi sitalopraamin asteittainen annoslasku 
40 milligrammasta 10 milligrammaan, mikä 
onnistui ilman mielialamuutoksia. Lisäksi 
diatsepaamin annoslaskun jälkeen havait-
tiin positiivisia muutoksia sekä fyysisessä että 
psyykkisessä voinnissa. 

Yksikössä 3 annosmuutokset pystyttiin 
toteuttamaan suunnitelman mukaisesti lukuun 
ottamatta yhtä asukasta, jonka lääkityksessä 
palattiin entiseen annokseen. Yhdellä asuk-
kaalla diatsepaami saatiin purettua kokonaan, 
ja toisella asukkaalla diatsepaamin annoslasku 
piristi yleistä vointia. Kaikissa yksiköissä 
annoslaskuja jatketaan osittain vielä kuuden 
kuukauden seuranta-ajan jälkeen.

Pohdinta
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa 
palveluasumisyksikön ja hoivakodin asukkaille 
mahdollisia haittoja tai vaaratilanteita aihe-
uttavia ja tarpeettomia lääkkeitä sekä testata 
lääkehoidon hallitun purkamisen prosessia. 
Tavoitteena oli myös saada tietoa, millä tavalla 
lääkkeiden purkamista pystytään käytännössä 
toteuttamaan ja seuraamaan. Käytössä olevien 
lääkkeiden annoksia saatiin laskettua suu-
rimmalla osalla tutkittavista asukkaista, joten 
moniammatillisten arviointien tuloksena lääk-
keiden haittakuorma väheni. Lääkkeiden luku-
määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutok-
sia. Tämä tulos on samansuuntainen kuin esi-
merkiksi kotihoidossa tehdyssä tutkimuksessa, 
jossa moniammatillisen lääkehoidon arvioin-
nin seurauksena lääkkeiden määrä ei vähen-
tynyt, mutta haittariskit vähenivät (Auvi-
nen ym. 2020). Yleinen suositus lääkehoidon 
purkamiseen on yksi lääke kerrallaan voinnin 
muutoksia seuraten (Scott ym. 2015). Ikäih-
misten hoivakodissa oli kuitenkin mahdol-
lista purkaa samanaikaisesti useampia lääki-
tyksiä, koska lääkkeet olivat eri lääkeaineryh-
mistä (Hartikainen ja Ahonen 2014). Mielen-
terveys- ja päihdeyksiköissä purun kohteena 
oli yleisimmin psyykenlääkitys, minkä vuoksi 
useita lääkepurkuja ei voinut tehdä samalla 

kertaa ja purut tapahtuivat myös hitaammin. 
Tässä tutkimuksessa käytetty kuuden kuukau-
den seuranta-aika oli liian lyhyt psyykenlääk-
keiden purkusuunnitelmien käytännön toteut-
tamisen ja onnistumisen kattavaan seurantaan. 
Vastaavissa lääkehoidon arviointien vaikutta-
vuuden tutkimuksissa on käytetty kahden vuo-
den seuranta-aikaa, mikä on todettu riittäväksi 
ajaksi arvioida lääkemuutosten pysyvyyttä ja 
vaikutuksia elämän laatuun (Toivo ym. 2018). 

Tässä tutkimuksessa tehtyjen moniamma-
tillisten lääkehoidon arviointien perusteella 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksi-
köiden asukkaat näyttäisivät hyötyvän arvioin-
neista ikäihmisten yksiköiden asukkaita enem-
män. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla 
oli käytössä enemmän kaatumisriskiä lisää-
viä lääkkeitä kuin iäkkäillä. Psyykenlääkkei-
den vaikutus kaatumisiin onkin todettu useissa 
tutkimuksissa (Seppälä ym. 2018) Lääkityk-
sestä aiheutuvat merkittävästi suurentuneet 
haittariskit (D-luokan haittariski) ja D-luo-
kan yhteisvaikutukset olivat myös yleisempiä 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla kuin 
iäkkäillä. Vaikka ortostatismi oli mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujien-yksiköissä ylei-
nen lääkkeiden perusteella havaittu haittavai-
kutusriski, se ei kuitenkaan näkynyt kliinisesti 
merkittävästi. Tutkimukseen osallistuneiden 
mielenterveys ja päihdeyksiköiden asukkaiden 
keski-ikä oli yli 60 vuotta, eli riskit lääkkeiden 
aiheuttamien haittavaikutusten ilmenemiseen 
ovat ikääntymiseen liittyvien muutosten myötä 
mahdollisia (Shi ym. 2008).

Lääkkeen käyttäjän haastattelu on yleensä 
osa lääkehoidon arviointia (Jyrkkä ym. 2017). 
Tässä tutkimuksessa asukkaiden lääkityksistä 
päädyttiin kuitenkin haastattelemaan pääasi-
assa hoitajia, koska heillä oli päävastuu lääke-
hoidon käytännön toteuttamisesta ja asukkaan 
vointi hyvin tiedossa. Asukkaita haastateltiin 
aluksi ikäihmisten yksikössä, mutta suurin 
osa asukkaista oli muistisairaita ja haastattelu 
ei tuonut merkittävästi uutta tietoa lääkehoi-
don arviointiin. Mielenterveys- ja päihdeyk-
siköissä nähtiin hoitomyöntyvyyden kannalta 
parempana vaihtoehtona, että moniammatil-
linen keskustelu käytiin aina ilman asukasta 
ja hoitaja kävi tarvittaessa kysymässä asuk-
kaalta tarkentavia kysymyksiä. Mielenterveys- 
ja päihdeyksiköissä oli havaittavissa, että yksi-

Taulukko 4. Käytössä olevat kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet ennen ja jälkeen lääkehoidon arvioinnin, 
lääkepurut ja annoslaskut.

tunut merkittävästi kuuden kuukauden seu-
ranta-ajan jälkeen (Taulukko 4). Yksikössä 2 
kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden lisään-
tyminen johtui tamsulosiinin aloittamisesta 
arviointien suosituksena. Lääkepurkuja ja 
annoslaskuja tehtiin enemmän yksikössä 1 kuin 
yksiköissä 2 ja 3. Yleisimmin purut ja annoslas-
kut kohdistuivat parasetamoliin yksikössä 1 ja 
diatsepaamiin ja ketiapiiniin yksiköissä 2 ja 3. 
Yksikössä 1 lääkemuutoksia toteutettiin enem-
män asukasta kohden kuin muissa yksiköissä. 
Lääkemuutosten määrää ennen arviointeja ja 
niiden jälkeen ei voi täysin verrata keskenään 
yksikössä 3, koska lääkärinvastaanotto ei jär-
jestynyt seuranta-aikana kolmelle asukkaalle.

Hoitajien havaitsemat muutokset
Sairaanhoitajille kuuden kuukauden kuluttua 
tehtyjen haastatteluiden perusteella yksikössä 
1 sairaanhoitaja ei havainnut lääkemuutoksiin 
liittyvää voinnin huononemista seurannan 
aikana yhdelläkään asukkaalla. Arviointien 
jälkeen asukkaiden voinnissa havaittiin posi-
tiivisia muutoksia, esimerkiksi parasetamolin 
annosta laskettiin useammalla asukkaalla eikä 
kipujen havaittu lisääntyvän annoslaskun seu-
rauksena. Arviointia edeltäviin lääkityksiin ei 
tarvinnut palata yhdenkään asukkaan kohdalla 
kuuden kuukauden aikana.

Yksikössä 2 osalla asukkaista psyykenlääk-
keiden annoslasku aiheutti hetkellistä voinnin 
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ILMA-tutkimuksessa lääkehoidon arvioin-
tiin farmasian ammattilaisen käyttämä aika 
oli keskimäärin 47 minuuttia (Merikoski ym. 
2017), tässä tutkimuksessa noin kaksi tun-
tia. Aikaa kului enemmän mahdollisesti siksi, 
että toimintamalleissa oli puutteita ja toisaalta 
eroavaisuuksia eri yksiköiden välillä. Toisaalta 
huolellisen purkusuunnitelman teko vei aikaa. 
Lääkärin käyttämän potilastietojärjestelmän 
kirjauksissa oli tosin myös puutteita, esimer-
kiksi kaikkien lääkkeiden indikaatioita ei ollut 
kirjattu. Lääkkeiden purkamista jouduttiin 
täten osittain tekemään kokeiluperiaatteella eli 
purettiin lääke ja seurattiin, aiheuttaako pur-
kaminen sairauden tai oireen vaikeutumista. 
Tästä huolimatta lääkitysmuutoksilla oli hoi-
tajien mukaan asukkaiden vointiin pääsään-
töisesti joko positiivisia vaikutuksia tai vointi 
pysyi samana, mikä antaa viitteitä onnistu-
neista purkusuunnitelmista.

Tämän tutkimuksen vahvuutena oli moni-
ammatillisen yhteistyön aito moniammatilli-
suus, sillä yhteiset tapaamiset saatiin pääosin 
järjestettyä koko tiimin kesken. Lisäksi far-
masian ammattilainen työskenteli samassa 
organisaatiossa tutkimukseen osallistunei-
den yksiköiden kanssa, minkä vuoksi tutki-
musprosessi sujui vaivattomasti. Farmasian 
ammattilaisen kokemus lääkehoidon arvioin-
neista ja moniammatillisesta yhteistyöstä tuki 
moniammatillisen yhteistyön onnistumista ja 
loi luottamusta tiimin muihin jäseniin. Farma-
sian ammattilaisella ei ollut erityisosaamista 
psykiatristen sairauksien lääkehoidosta, mutta 
psykiatriseen lääkehoitoon kouluttautumi-
sesta olisi mielenterveys- ja päihdekuntoutu-
jien arvioinneissa hyötyä. 

Korona-ajan haasteet eivät merkittävästi 
hankaloittaneet tutkittavien asukkaiden rekry-
tointia tai tutkimusprosessia, sillä organisaa-
tion sisäiset käynnit yksiköihin olivat helposti 
sovittavissa koronasta huolimatta. Tutkimuk-
sen tuloksista ei voi tehdä laajempia johtopää-
töksiä pienen osallistujamäärän vuoksi. Tutki-
muksen heikkoutena oli myös seuranta-ajan 
lyhyys, sillä tutkimuksen päättyessä lääkepu-
rut jatkuivat osittain edelleen. 

Seuraavaksi yksiköiden kehittämiskohteena 
on arvioida RAI-arviointien avulla moniam-
matillisten lääkehoidon arviointien vaikutusta 
muun muassa toimintakykyyn ja kaatumisiin. 

Tutkimuksessa havaittiin, että psyyken-
lääkkeiden ja psykiatristen sairauksien lää-
kehoidon lisäkoulutuksista olisi farmasian 
ammattilaisille hyötyä vastaavissa tutkimuk-
sissa tai työtehtävissä.

Johtopäätökset
Moniammatillisilla arvioinneilla saatiin 
vähennettyä asukkaiden lääkitysten aiheutta-
maa haittakuormaa. Muutokset lääkehoitoon 
olivat onnistuneita ja aiempaan lääkehoitoon ei 
pääsääntöisesti ollut tarvetta palata seuranta-
aikana. Lääkityksen purkamisen suunnittele-
misessa ja toteuttamisessa on eroavaisuuksia 
asukkaiden ja heidän lääkehoitonsa erityispiir-
teet huomioiden. Hoitajan rooli lääkitysmuu-
tosten toteuttamisen onnistumisessa oli mer-
kittävä, ja asukkaan osallistaminen päätöksen-
tekoon vähensi hoitajan tuen tarvetta lääkitys-
muutoksissa. 

kössä 3 asukkaat eivät kuitenkaan tarvinneet 
hoitajan tukea lääkemuutoksissa kuten yksi-
kössä 2, sillä asukkaat olivat päässeet osallistu-
maan päätöksen tekoon lääkärin vastaanotolla. 
Tarve asukkaiden osallistamiseen lääkehoidon 
muutosten toteutuksessa on tunnistettu aiem-
min esimerkiksi kotihoidon asiakkailla (Meri-
koski ym. 2017). 

Tässä tutkimuksessa havaittiin hoitajan 
olennainen rooli moniammatillisten lääkehoi-
don arviointien onnistumisessa. Hoitajan rooli 
lääkemuutoksien toteuttamisessa on todettu 
tärkeäksi myös muissa tutkimuksissa (Auvi-
nen ym. 2019, Disalvo ym. 2019). Hoitajilla on 
paras näkemys asukkaan voinnista ja parhaim-
millaan myös tietoa terveydentilan muutok-
sista mahdollisesti jopa vuosien ajalta. Lisäksi 
lääkemuutosten käytännön toteuttaminen ja 
seuranta ovat hoitajan tehtäviä. Lääkehoidon 
arviointiin osallistuneen hoitajan on tiedotet-
tava muutoksista ja niiden perusteluista yksi-
kön muita hoitajia sekä toteutettava lääkitys-
listan päivitykset asiakastietojärjestelmään ja 
mahdollisiin valmiiksi jaettuihin lääkkeisiin. 
Mahdollisten hitaiden annoslaskujen toteut-
taminen suunnitelman mukaisesti vaatii myös 
asukkaan voinnin tarkempaa havainnointia ja 
ymmärrystä lääkitysmuutosten vaikutuksista 
sekä tarvittaessa myös lääkärin konsultaatiota. 
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksi-
köissä korostuivat myös hoitajien kokemus ja 
taito tukea asukkaita lääkitysmuutoksissa; hoi-
tajien keskustelutuki oli merkittävä lääkitys-
muutosten onnistumisessa. Mielenterveys- ja 
päihdeyksiköissä moniammatillisessa tiimissä 
voisi toimia myös esimerkiksi sosiaalityönte-
kijä tai toimintaterapeutti. 

Tässä tutkimuksessa kaikissa yksiköissä oli 
mahdollista keskustella lääkityksistä moni-
ammatillisessa tiimissä lääkärin, hoitajan ja 
farmasian ammattilaisen kesken, vaikka tii-
mityön toteutuksessa oli pieniä eroja yksiköi-
den välillä. Toimintamalli on moniammatilli-
sen tiimin toiminnan osalta samankaltainen 
kuin kotihoidossa tutkittu ILMA-malli (Meri-
koski ym. 2017). Yksikössä 1 asukkaiden lää-
kehoidosta vastasi säännöllisesti yksikössä 
vieraileva lääkäri, mikä mahdollisti luonte-
van moniammatillisen yhteistyön toteutu-
misen. Myös yksikössä 2 siirryttiin lääkehoi-
dosta vastaavan lääkärin käynteihin yksiköissä 

terveyskeskuksessa tapahtuvan vastaanoton 
sijaan. Tämä toimintamalli koettiin hyödylli-
seksi myös lääkärin ja hoitajan yhteistyön kan-
nalta ja toimintamallia suunniteltiin jatketta-
vaksi tutkimuksen jälkeen. 

Tutkimuksen perusteella moniammatil-
listen lääkehoidon arviointien onnistumisen 
ja prosessin sujuvuuden kannalta on erityisen 
tärkeää, että asukkaiden kokonaishoidosta 
vastaa yksi lääkäri. Moniammatillisen yhteis-
työn järjestäminen oli haastavinta yksikössä 3, 
sillä asukkaiden somaattisten sairauksien lää-
kehoidosta vastasivat terveyskeskuslääkärit ja 
psykiatristen sairauksien hoidosta vastasi psy-
kiatri. Moniammatillinen keskustelu somaat-
tisten sairauksien lääkehoidoista olisi vaatinut 
toisen vastaanottoajan terveyskeskuslääkärille. 
Lisäksi moniammatillinen keskustelu jäi lyhy-
emmäksi verrattuna muihin moniammatillisiin 
keskusteluihin, sillä keskustelu tapahtui puhe-
limitse juuri ennen vastaanottoaikaa. Lääk-
keiden purkuaikatauluista tai jatkosuunnitel-
mista ei ehditty keskustella tarkemmin. Toi-
saalta lääkärillä oli mahdollisuus keskustella 
asukkaan kanssa mahdollisista lääkemuutok-
sista ja varmistaa muutokseen sitoutuminen. 
Tutkimuksen perusteella näyttäisi optimaali-
simmalta keskustella ensin lääkityksistä moni-
ammatillisessa tiimissä, minkä jälkeen lääkäri 
ja potilas keskustelisivat lääkityksestä. Tämän 
toteuttaminen on kuitenkin usein mahdotonta. 

Moniammatillisen yhteistyön sujuvuuden ja 
ajankäytön kannalta olisi ollut optimaalisinta, 
että kaikilla olisi käytettävissä sama tietojärjes-
telmä. Tässä tutkimuksessa kaikilla moniam-
matillisen tiimin osallistujilla ei ollut käytettä-
vissään lääkärin käyttämän potilastietojärjes-
telmän tietoja. Tämä vaikeutti muun muassa 
asukkaiden diagnoosien, lääkityshistorian ja 
laboratorioarvojen selvittämistä, koska nämä 
tiedot eivät olleet farmasian ammattilaisen ja 
hoitajan käyttämässä asiakastietojärjestelmässä 
ajan tasalla. Tietojen päivittäminen asiakastie-
tojärjestelmään on hoitajan vastuulla, mutta 
kaikki tiedot eivät aina välity hoitajalle ja tieto-
jen siirtäminen vie aikaa. Osa arvioinnin kan-
nalta olennaisista tiedoista saatiin täten vasta 
purkupalaverissa. Yhteinen keskusteluaika 
olisi pystytty käyttämään yhteisen järjestel-
män ansiosta tehokkaammin ja etenkin lääkä-
rin ajankäyttöä olisi voitu saada vähennettyä. 
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Introduction: To minimize the risks associ-
ated with polypharmacy, medications should 
be optimized in the way that patient doesn’t 
receive inappropriate or unnecessary medica-
tions and the necessary medications are used 
in appropriate doses. Deprescribing is the pro-
cess of tapering or stopping medications and 
it can be used as a tool for interprofessional 
medication review to reduce medical burden. 
According to Ministry of Social Affairs and 
Health deprescribing, interprofessional col-
laboration and medical reviews are impor-
tant ways of implementing medications safely 
among older people. The aim of this study was 
to identify medications that are inappropriate 
or increase the risk of adverse effects among 
the care home clients and to test deprescrib-
ing process. The aim of the study was also to 
gain information how deprescribing processes 
can be implemented and monitored in practice.

Materials and methods: The study was car-
ried out in Eastern Finland among one nursing 
home for older people (mean age 86,1 years) 
and among two social psychiatry units (mean 
age 61,7 and 62,3 years, respectively). Medi-
cations were reviewed interprofessionally by 

pharmacist, physician and nurse for 39 resi-
dents and changes in medication were moni-
tored six months after medication reviews. 

Results: Medication changes were made for 
34 participants. Most commonly deprescribed 
medications were paracetamol, diazepam and 
quetiapine. Anticholinergic effect, constipation 
and orthostatism were the most frequent risks 
of adverse effects. The number of medication 
changes per participant were higher in nursing 
home than in social psychiatry units. 

Physician’s shared responsibility in med-
ications complicated the medication reviews. 
The role of the nurses was significant to imple-
ment medication changes successfully. If the 
resident participated on decision process, 
they needed less support from nurses dur-
ing the deprescribing process. Among nurs-
ing home residents it was possible to carry out 
several changes in medication at the same time 
because the medications were used for various 
indications. Among social psychiatry residents 
medication changes had to carry out slowly and 
usually one medicine at the time because the 
deprescribed medication was commonly a psy-
chotropic medication. After six months follow-
up there was need to return into previous med-
ication only with one resident. 

Conclusions: Cumulative risk of adverse effects 
was decreased with interprofessional medi-
cation reviews. The changes in medications 
were mainly successful during the follow-up. 
Deprescribing-process is different in different 
patient groups. 

Keywords: older people, medication review, 
deprescribing, psychotropic medications, 
interprofessional
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