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Sidonnaisuudet

 Psynapsi Oy: Salon terveyskeskuksen päihdeyksikkö, Mehiläinen 

Turku, Psykiatrian erikoislääkärit

 Psynapsi Koulutus- ja konsultointipalvelut Oy

 Luentopalkkiot: Lundbeck

 Kliiniset lääketutkimukset: Lundbeck, Pfizer



SALON TERVEYSKESKUKSEN 

PÄIHDEYKSIKKÖ

 54 POTILASTA (+ 4 aloittavaa/siirtyvää)

 5  SAIRAANHOITAJAA

 OSASTONHOITAJA, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN ESIMIES

 VIIKONLOPPUISIN LÄÄKKEENJAKO PÄIVYSTYKSEN KAUTTA

 0.2 KONSULTOIVA PSYKIATRI

 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN YLILÄÄKÄRI

 0-0.1 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ



SALON PÄIHDEYKSIKKÖ -

PALKKIOHOIDOT

 KOTILÄÄKKEILLÄ PALKITSEMINEN

 1) psykoosipotilaiden injektio-voucher

 2) viikonloppu-kotilääkkeet (potilaille joilla ei iv-huumeiden käyttöä, 

päivittäinen lääkkeenjako toteutuu)

 3) ammatillisen kuntoutuksen voucher

 4) päihteettömyyden perusteella annettavat kotilääkkeet

 LÄÄKKEETTÖMÄT PALKKIOHOIDOT

 Suhtauduttu myönteisesti – rahoituksen järjestäminen haasteellista



1) psykoosipotilaiden injektio-voucher



PSYKOOSIPOTILAAT - HAVAINTOJA 

SALON PÄIHDEYKSIKÖSSÄ (2015-16)

 Monella psykoosipotilaalla ei diagnoosia tai psykiatrista 

hoitokontaktia tai huono psykiatriseen hoitoon kiinnittyminen

 Monet potilaat korvaushoitolääkkeen päivittäishakijoita ja ”laaja-

alaisesti moniongelmaisia”



PSYKOOSIPOTILAAT - SALON 

PÄIHDEYKSIKKÖ 2016-2018

TOIMINTAMALLISTA SOPIMINEN TYKS/SALON 

PSYKOOSITYÖRYHMÄN KANSSA

Yhteinen näkemys lääkehoidon ensisijaisesta 

toteuttamisesta injektiomuotoisella lääkityksellä

LÄHETTEET PSYKOOSIPOTILAISTA, JOILLA EI OLLUT 

PSYKIATRISTA HOITOKONTAKTIA



PSYKOOSIPOTILAAT

SALON PÄIHDEYKSIKÖSSÄ 2019

 11 POTILAALLA (21%) HOITOKONTAKTI SALON 

PSYKOOSITYÖRYHMÄÄN

 7/11 (63%) PSYKOOSIPOTILAISTA ON INJEKTIOMUOTOINEN 

PSYKOOSILÄÄKE

 2/11 psykoosipotilaalla on lisäksi viimeisen 2 vuoden aikana ollut 

injektiomuotoinen psykoosilääke. 



VOUCHER PSYKOOSI-INJEKTIOLÄÄKKEESTÄ –

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

 1 kotilääke-voucher/kk injektiolääkkeen toteutumisfrekvenssistä 

riippumatta

 Psykoosityöryhmä ilmoittaa antamansa psykoosilääke-injektiot Salon 

Päihdeyksikköön

 Injektiomuotoisesta psykoosilääkkeestä annettua voucheria ei voi 

menettää, mutta saaminen edellyttää, että potilaalle voidaan 
antaa suunniteltuna hakupäivänä korvaushoitolääkeannos



2) viikonloppu-kotilääkkeet 

3) ammatillisen kuntoutuksen voucher



SALON PÄIHDEYKSIKKÖ

HOITOLUOKITUS

HAITTOJA
VÄHENTÄVÄ

KORVAUSHOITO

HOIDON
VAKAUTUSVAIHE

KUNTOUTTAVAN 
KORVAUSHOIDON ENSIMMÄINEN 

VAIHE: MIN 3KK

KUNTOUTTAVA
KORVAUSHOITO

27% 33% 40%

JATKUVA IV KÄYTTÖ, AKTIIVINEN PÄIHTEIDEN 

KÄYTTÖJAKSO,  HUONO HOITOON 

SITOUTUMINEN, LÄÄKEVILPIT, UHKATILANTEET

IV-KÄYTTÖ

POTILAIDEN JAKAUTUMINEN HOITOLUOKKIIN 2/2019



VIIKONLOPPUKOTILÄÄKEOIKEUDET

HOIDON VAKAUTUSVAIHEESSA

 MINIMISSÄÄN 4 VIIKKOA

 päivittäiset käynnit toteutuvat

 ei päihtymystä tai promillepuhalluksia lääkkeenhaulla

 ei merkkejä iv-käytöstä

 huumeseulassa voivat näkyä kannabis tai bentsodiatsepiinit

 ei hoitoa haittaavaa käyttäytymistä

 Toimintamallin tavoitteena on vähentää ”kaikki tai ei mitään asennetta” ja tukea asteittaista 
päihdekuntoutumista palkitsemalla potilaita iv-päihdekäytöstä luopumisesta, vaikka vähemmän 
haitallista oheiskäyttöä vielä ilmenisikin

 Lyhyen aikakriteerin tavoitteena on toiminnallisen muutoksen ja palkkion välinen helposti 
hahmotettava yhteys, jotta palkkiolla vahvistettaisiin tavoiteltua muutosta (positiivinen 
vahvistaminen) ja että useimmat potilaat voisivat uskoa saavuttavansa ensimmäisen 
kotilääkeoikeutensa (pystyvyyden tunne)



AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN 

VOUCHER KÄYTÄNNÖSSÄ

 Viikonloppulääkkeisiin oikeutetut ammatillisessa kuntoutuksessa käyvät potilaat 
saavat toteutuneesta ammatillisesta kuntoutuksesta yhden ylimääräisen 
viikkokotilääkkeen (2+1). 

 Ammatilliseksi kuntoutukseksi hyväksytään myös kuntoutussuunnitelman 
mukainen osallistuminen ryhmämuotoiseen toimintaan

 Ammatillisen kuntoutuksen ahdistuneisuushäiriöisillä potilailla 
bentsodiatsepiinilääkitystä voidaan harkita nostettavaksi ammatillisen 
kuntoutuksen päivien mukaan

 Ammatillisen kuntoutuksen voucherin tavoitteena on madaltaa kynnystä aloittaa ammatillinen kuntoutus 
ja palkita erityisesti niitä potilaita jotka etenevät ammatillisessa ja päihdekuntoutuksessaan, vaikka eivät 
olisi valmiita luopumaan aivan kaikesta päihteiden oheiskäytöstä. Tavoitteena on myös nostaa kynnystä 
aloittaa uudelleen haitallisempi päihdekäyttö.



PALKKIOHOIDOT

CASE TURKU
SANNA-MAIJA PERÄLÄ

PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS



TYKS RIIPPUVUUSPSYKIATRIA

OPIOIDIPROSESSI

 N. 170 POTILASTA (1 uusi korvaushoidon aloitus/vk)

 10 sairaanhoitajaa

 1 ayl

 1/2 erikoistuva lääkäri

 1/2 psykologi

 1/2 sosiaalityöntekijä

 ¼ toimintaterapeutti



OPIOIDIPROSESSI

 Vastuualueen opioidiprosessi tekee maakunnassa keskitetysti 
opioidiriippuvaisten korvaushoidon arviot ja toteuttaa osaltaan 
opiaattiriippuvaisten lääkkeellistä vieroitus- ja korvaushoitoa (tällä hetkellä 
pääsääntöisesti turkulaisia potilaita)  

 erityisryhmien opioidiavusteiset vieroitukset

 buprenorfiiniavusteisen vieroituksen lääkkeellinen toteutus (yhdessä osaston 
kanssa)

 erityisryhmien korvaushoidon toteutus

 konsultaatioryhmien toteuttaminen kuukausittain ympäristökunnissa 
korvaushoitoa toteuttaville



Korvaushoidon kulku

Kiinnittymisjakso

(8vk)

Kuntouttava

hoito

Ylläpito

hoito

terveyskeskus



PALKKIOHOIDOT

 KOTILÄÄKKEILLÄ PALKITSEMINEN

1. Jos potilaalla injektiolääkitys, injektion antamisen jälkeen saa

seuraavaksi päiväksi kotilääkkeen (huolimatta siitä, onko
oheiskäyttöä)

2. Kiinnittymisjakson jälkeen (8vk) mahdollisuus saada kotilääkkeitä

puhtailla huumeseuloilla (4vk->1.kotilääke)



CASE TURKU

 YLLÄPITOHOITOPOTILAIDEN KAHVILIPUKKEET

 Kevät 2017

 Aiemmin käytäntönä, että 4 puhtaalla huumeseulalla
ylläpitopotilaat pääsivät siirtymään kuntouttavaan korvaushoitoon, 

ja tämän jälkeen 4 puhdasta seulaa ensimmäiseen kotilääkkeeseen

-> iso tavoite

 Uusi käytäntö: 1. puhdas seula –> kahvi+pulla –lipuke sairaalan

kanttiiniin ja siirtyminen kuntouttavaan hoitoon

 Tämän jälkeen potilas tarvitsi 3 puhdasta seulaa -> 1. kotilääke


