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PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Lääkehoitolupa
• Lääkehoitolupa tulee olla voimassa kaikilla
työntekijöillä, jotka osallistuvat asiakkaan
lääkehoitoon
• Lääkehoitolupa edellyttää
Perehtyminen
yksikön
lääkehoitosuunnitel
maan

Hyväksytyt
tenttisuoritukset

Hyväksytyt
näytöt
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Keskustelu
esimiehen
kanssa

Lääkehoitoluvan suorittaminen
•
•

•

•
•
•
•

Työntekijän on suoritettava hyväksytysti lääkehoitotentit, suoritukset
dokumentoidaan osaamisen varmistamisen lomakkeelle
Ensimmäistä kertaa suoritettaessa Phhykyn vaatimusten mukaiset
lääkehoitoluvat, on työntekijän suoritettava myös hyväksyttyjen tenttien
jälkeen näytöt hyväksytysti
Näytöt on suoritettava 3 kuukauden sisällä lääketenttien suorittamisesta.
Näytöt annetaan niiltä osin mitä työssään tarvitsee. Näyttöjen suoritukset
dokumentoidaan osaamisen varmistamisen lomakkeelle
Näytöt vastaanottaa yksikön kokenut laillistettu terveydenhuollon
ammattihenkilö, jonka lääkehoitoluvat ovat voimassa
Hyväksyttyjen tenttien ja näyttöjen jälkeen työntekijä keskustelee esimiehen
kanssa yksikön lääkehoitoprosessista
Näiden jälkeen esimies hakee työntekijälle lääkehoitolupaa lomakkeella,
jonka allekirjoittaa yksikön lääkehoitosuunnitelmasta vastaava lääkäri
Lääkehoitolupa on voimassa 5 vuotta ensimmäisestä lääketentin
suorituksesta
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Lääkehoitoluvan suorittaminen
• Lääkehoitolupaa uusittaessa tarvitaan vähintään hyväksytyt
lääkehoidon tentit
• Jos työntekijä on ollut poissa hoitotyöstä yli 3 vuotta, lupaprosessi
on aloitettava alusta
• Työntekijällä on vastuu lääkehoitoluvan voimassaolosta
• Esimiehellä on vastuu koko henkilökunnan osaamisesta
– Työntekijöiden lääkehoitolupien voimassaoloseurannasta
– Osaamisen seuranta, puuttuminen puutteelliseen osaamiseen

• Jos työntekijällä ei ole voimassa olevia lääkehoitolupia, niin
työnkuvaa on muutettava niin, että työntekijä ei osallistu
lääkehoidon toteutukseen
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Lääkehoidon osaamisen varmistaminen
Laillistetun terveydenhuollon
ammattihenkilön suoritettavat
tentit

Laillistetun terveydenhuollon
ammattihenkilön suoritettavat
näytöt

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

LOP = Lääkehoidon osaamisen
perusteet (teoria + laskut)
PKV = Pääasiassa keskushermostoon
vaikuttavat lääkkeet
ROKOTUS = laaja lupa (jos rokottaa
kansallisen rokotusohjelman mukaisia
rokotuksia)
Suppea rokotuslupa = LOP (teoria ja
laskut + rokotusnäyttö
IV (teoria + laskut)
Kipu 1 ja Kipu 2
ABO
GER 1 ja GER 2
(PSYK)

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Luonnollista tietä annettavien lääkkeiden jakaminen
lääketarjottimelle/annostelulokerikkoon virheettömästi
Luonnollista tietä otettavien lääkkeiden antaminen
virheettömästi
Inhaloitavan lääkkeen antaminen virheettömästi
Lääkelaastarin laittaminen/poistaminen/hävittäminen
virheettömästi
Lääkkeen antaminen ihon alle virheettömästi
Lääkkeen antaminen lihakseen virheettömästi
Lääkkeiden antaminen enteraalisen ravitsemuksen
yhteydessä virheettömästi
Laskimon kanylointi: nesteensiirtoletkuston kokoaminen ja
perifeerisen laskimon kanylointi virheettömästi
Laskimoon annettavan lääkkeen käyttökuntoon
saattaminen ja antaminen injektiona ja infuusiona
virheettömästi
Laskimoon annettavan konsentraatin laimentaminen ja
antaminen virheettömästi
Keskuslaskimokatetriin lääkkeen antaminen injektiona tai
infuusiona virheettömästi
Verensiirron toteuttamien virheettömästi
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Lääkehoidon osaamisen varmistaminen
Nimikesuojatun terveydenhuollon
ammattihenkilön tentit

Nimikesuojatun terveydenhuollon
ammattihenkilön näytöt

•

•

•

•
•
•

LOP = Lääkehoidon osaamisen
perusteet (teoria + laskut)
PKV = Pääasiassa
keskushermostoon vaikuttavat
lääkkeet
Kipu 1
GER 1 ja GER 2
(PSYK)

•

•
•
•
•
•
•
•

Luonnollista tietä annettavien lääkkeiden jakaminen
lääketarjottimelle/annostelulokerikkoon virheettömästi
Luonnollista tietä otettavien lääkkeiden antaminen
virheettömästi
Inhaloitavan lääkkeen antaminen virheettömästi
Lääkelaastarin laittaminen/poistaminen/hävittäminen
virheettömästi
Lääkkeen antaminen ihon alle virheettömästi
Lääkkeen antaminen lihakseen virheettömästi
Lääkkeiden antaminen enteraalisen ravitsemuksen
yhteydessä virheettömästi
PKV-lääkehoidon toteutus virheettömästi
Lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion
vaihtaminen virheettömästi
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Lääkehoidon osaamisen varmistaminen
Lääkehoitoon
kouluttamattoman tentit

Lääkehoitoon
kouluttamattoman näytöt

• MiniLOP
• PKV = Pääasiassa
keskushermostoon vaikuttavat
lääkkeet (jos toteuttaa PKVlääkehoitoa)

•
•
•
•

Luonnollista tietä otettavien lääkkeiden
antaminen virheettömästi
Inhaloitavan lääkkeen antaminen
virheettömästi
Lääkkeen antaminen ihon alle virheettömästi
PKV-lääkkeen antaminen luonnollista tietä
virheettömästi
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Lääkehoidon osaamisen varmistaminen
Opiskelijan tentit, kun toimii sijaisena
(laillistettu, väh. 140 op. suoritettu)
• LOP = Lääkehoidon osaamisen
perusteet (teoria + laskut)
• PKV = Pääasiassa keskushermostoon
vaikuttavat lääkkeet (jos toteuttaa
PKV-lääkehoitoa)
• Kipu 1
(nimikesuojattu, väh. 80 op. suoritettu)
• LOP = Lääkehoidon osaamisen
perusteet (teoria + laskut)
• PKV = Pääasiassa keskushermostoon
vaikuttavat lääkkeet (jos toteuttaa
PKV-lääkehoitoa)

Opiskelijan näytöt, kun toimii sijaisena
laillistettu, väh. 140 op. suoritettu
•
Luonnollista tietä annettavien lääkkeiden jakaminen
lääketarjottimelle/annostelulokerikkoon virheettömästi
•
Luonnollista tietä otettavien lääkkeiden antaminen
virheettömästi
•
Inhaloitavan lääkkeen antaminen virheettömästi
•
Lääkelaastarin laittaminen/poistaminen/hävittäminen
virheettömästi
•
Lääkkeen antaminen ihon alle virheettömästi (ohjaajan
valvonnassa)
•
Lääkkeen antaminen lihakseen virheettömästi (ohjaajan
valvonnassa)
nimikesuojattu, väh. 80 op. suoritettu
•
Lääkkeiden jakaminen dosettiin asiakkaiden kotona
virheettömästi
•
Luonnollista tietä otettavien valmiiksi jaettujen lääkkeiden
antaminen virheettömästi
•
Inhaloitavan lääkkeen antaminen virheettömästi
•
Lääkelaastarin laittaminen/poistaminen/hävittäminen
virheettömästi
•
Lääkkeen antaminen ihon alle virheettömästi (ohjaajan
valvonnassa)
•
PKV-lääkkeen antaminen luonnollista tietä virheettömästi
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