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Sisältö

• Miksi valvottu lääkehoito? 

• Miten valvottu lääkehoito?

• Mitä potilaskeskeinen valvottu 
lääkehoito sisältää?

• Taukoja lääkkeiden otossa, miten 
toimitaan?

• Videovalvottu lääkehoito 



Miksi valvottu 
lääkehoito?

Valvotun lääkehoidon avulla:
• tuetaan potilasta pitkän hoidon aikana

• varmistetaan hoidon toteutuminen 

• ehkäistään lisätartuntoja

• varmistetaan lääkkeiden nieleminen

• varmistetaan potilaan paraneminen

• ehkäistään lääkeresistenssin kehittyminen



Miten valvottu 
lääkehoito?

• Erikoissairaanhoidossa nimetään vastuuhoitaja, jolle 
lääkkeenottoa valvova taho (tk, ksh, kouluth, työth, opiskeluth, esh) 
raportoi säännöllisesti hoidon toteutumisesta  

• Avohoidossa lääkkeet antaa potilaalle sosiaali- tai 
terveydenhuollon työntekijä

• Toteutetaan seitsemänä päivänä viikossa (päihderiippuvaiset, 
iäkkäät ja monisairaat), muille viitenä päivänä viikossa 

• Lääkkeenottopaikka on sijainniltaan vaivattomasti saavutettavissa



Mitä potilaskeskeinen 
valvottu lääkehoito 
sisältää?

• Potilaan tarpeiden huomioimisen

• Keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen

• Tuen, kannustuksen ja keskusteluavun

• Lääkkeiden nielemisen valvonnan → voinnin seuranta, reagointi 
lääkkeiden haittavaikutuksiin → lääkkeenottoa valvova tahon 
tulee tietää lääkkeiden yleisimmät haittavaikutukset → herkästi 
yhteys hoitavaan tahoon, jos potilaalla on oireita

• Muiden apujen tarjoamisen sekä yhteistyön potilaan hoitoa 
tukevien tahojen kanssa potilaan luvalla (esim. sosiaalitoimisto, 
mielenterveystoimisto, päihdehuollon yksikkö)



Taukoja lääkkeiden 
otossa, miten toimitaan?

Mikäli potilas ei tule sovitusti noutamaan lääkkeitään                         
tai ole sovitulla paikalla kahtena peräkkäisenä kertana

• ilmoitus tilanteesta hoitavaan yksikköön 
• yhteys puhelimitse potilaaseen
• käynti potilaan kotona 
• yhteys omaisiin tai muuhun sovittuun yhteyshenkilöön

Mikäli potilasta ei tavoiteta ja saada takaisin hoidon piiriin 
• hoitavan yksikön lääkäri ottaa yhteyttä sairaanhoitopiirin tai potilaan 

kotikunnan tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin → tekee tarvittaessa virka-
apupyynnön poliisille potilaan saattamiseksi tahdosta riippumattomaan 
hoitoon 

• samaa toimintaa voi myös soveltaa, jos VOT hoidossa videoita ei tule



Videovalvottu lääkehoito

• Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma (TBO 2020) 
sekä tuberkuloosin hoidon valtakunnallinen 
asiantuntijaryhmä suosittelee VOT-hoitoa 
tuberkuloosipotilaille mukaan lukien MDR-
potilaat, ellei vasta-aiheita todeta.

• Lisää VOT-hoidosta seuraavissa esityksissä!
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