
- Ei (=> siirry lomakkeen loppuun tämän sivun alala¡dassa näkyvällä 'Seuraava'-painikkeella,
' vahv¡sta lomakkeen l¿ihettäminen ja lähetä tiedot L¿ihetä-painikkeella).
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3. Toimintayksikön hoitotoiminnasta vastaavan lääkärin nimi ja yhteystiedot
(asetus 33/2OOg)

Tehtävä

Nimi

Sähköposti

Obsl Enkäten ftnns även på svenska. Om du v¡ll ha den svenskspråkiga enkäten kontakta
Inst¡tutet för hälsã och välfärds utvecklingschef A¡r¡ Partanen (airi.partanen(lthl.f¡). Puhel¡n

esitettvihin kvsvmvksiin. Kysymykset on ryhm¡telty se¡tsemälle sivulle, Voit keskeyttää kyselyn
teon jokaisen sivun jälkeen, kunhan lähetät Keskeytä-toiminnon jälkeen sivulle tulevan linkin omaan
sáhköpostiisi. Kun olet tävttänvt kaikki tiedot, lähetä tiedot lomakkeen looussa olevalla
Lähetä -näooäimellä.

4. Onko yksikössänne opioidikorvaushoidossa olevia potilaita hoitavalla lääkärillä
päihdelääketieteen erityispätevyys tai onko hän päihdeläåketieteen
erityispätevyyskoul utu ksessa?

c Kyilä

cEi
r- Ei t¡etoa

(*s"euLa I
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Jos yksikkönne e¡ ole ollut vastuussa vuoden 2019 aikana opioidivieroitus- tai
konraushoitoa saavien potilaiden hoidosta, tåvtå lomakkeen kysymykset 1 ja 2. Lähetä

Kyselvyn toivotaan yastaukset v¡¡me¡stään oer¡åntä¡na 24.1.2020.

1. YKSIKöN TIEDOT

Yksikön nimi

I

Katuosoite

Postinumem

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Verkko-osoite

2. Onko yksikkönne vuoden 2019 a¡kana vastannut opioidiriippuvuuden
lääkkeellistä vieroitus- tai korvaushoitoa saaneiden potilaiden hoidosta?

Kyllä (=> vastaa ka¡kk¡¡n seuraavi¡n kysymyksiin. Kun olet t¿iyttänyt kaikki t¡edot, tulosta
c 't¿iyttãmäsi lomake ja såilytä se tietojen tarkistamista varten. Lopuksi vahvista lomakkeen

lähettåminen ja lähetä tiedot L¿ihet¿i- painikkeella).
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Merkitse alle 37.12.2079 op¡o¡d¡korvausho¡dossa olev¡lla pot¡la¡lla oleva op¡o¡d¡koruausho¡tolääkitys. Tark¡sta, ettà koht¡in 8a,
8b, 8c jâ 8d merk¡tsem¡es¡ lukumäärien summa vastaa kysymyksessä 6 ilmo¡tettua op¡oid¡korvausho¡dosæ olev¡en pot¡la¡den
kokona¡smàäräâ.
Er¡ttele lisäks¡ injekt¡olääk¡tystà saâv¡en potilaat ¡njekt¡olääk¡tyksen annon t¡heyden mukaan koht¡i 8b1 ja 8b2. Huom¡o¡, ettã
koht¡en 8b1 ja 8b2 kokonaissuumman pitäã olla sama kuin kohtaan 8b merk¡tsemâs¡ mâârä.
Erittele myös buprenorf¡¡n¡n ja nalokson¡n yhd¡stelmävalm¡stetta käyttàv¡en potilaiden määrä läàkeho¡tomuodon muka¡sæti
kohti¡ 8c1 ja 8c2. M¡käl¡ potilas saa kahta eri lääkevalmistemuotoa (kot¡annoksina resor¡blett¡ ja yks¡kössä käydessà annetaan
f¡lm¡muotoinen valmiste), erittele nä¡tä lääkeainemuotoja saavien pot¡laiden mäàrä ko. lääkemuotoa saavien mukaisest¡.
Koht¡en 8c7 ja 8c2 summa vo¡ nä¡n ollen olla suuremp¡ ku¡n kohta 8c.

SelviÇs opioidiriippuvuuden lääkkeellisestä vieroitus- ja
korvaushoidosta (asetus 33/2OO8) 31.12.2019

HorDossA oLEvrEr{ mäÄnÄ 31.12.2019 sexÄ vuooeil 2019 ArKAr{A vxsrxössÄ
Horro¡sa aLorrrANErDEN rA pÄÄrrÂ¡e¡oex mäÄnÄ

5. Opioidivieroitushoidossa olevien potilaiden määrä yksikössänne 31.12.2019
(Asetus 33/2008: V¡ero¡tuksella tarko¡tetaan opio¡d¡r¡¡ppuva¡sen pà¡hteettömyyteen tähtäàvàâ ho¡toa, jossa kàytetâän apuna
buprenoñi¡nia ta¡ metadon¡a sisältäv¡ä lääkevalmiste¡ta. Op¡oid¡v¡ero¡tusho¡dossa on si¡s kyse ho¡dosta, ionka
suunnittetuyaihêessa câvoiftêerâ on päihteel{]ömyís ia hoidon alussa on sovittu hoidon màâÌâaikainen kesto.
Huomioithan, e¿.te¡ opioidiv¡ero¡tusho¡dolla tarkoiteta koruausho¡tolàäk¡tyksen suunniteltua lopettamisva¡hetta).

-
j"

6. Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden kokonaismäärä yksikössänne 31.12.2019
(Asetus 33/2008: Koruausho¡dolla tarko¡tetaan op¡o¡d¡ri¡ppuva¡sen hoitoa, jossa k¿iytet¿iän apuna buprenorf¡¡nia ta¡ metadon¡a
s¡sältäviä lääkevalmiste¡ta ja jossa tavo¡tteena on joko kuntouttaminen ja päihteettömyys, ta¡ ha¡ttojen vàhentàm¡nen ja
potilaan elämãn laadun parantaminen).

r:
7. l{iten opioidikory¡ushoidossa olevien potilaiden hoitomuodot jakautuvat hoidon
tavoitteen ja lääkehoidon toteutuksen mukaan 31. 12.2019?
Merk¡tse alle 37.72.2019 op¡oid¡koryaushoidossa olevien pot¡laiden jakautuminen ho¡don tavo¡tteen ja läàkityksen
toteuttam¡smuodon mukaan- Tark¡sta, että kohtiin 7a, 7b, 7c, 7d ja 7e merkitsem¡es¡ lukumäär¡en summa vastaa
kysymyksessä 6 ¡lmo¡tettua op¡o¡d¡korvausho¡dossa olevien pot¡laiden kokona¡smà¿ir¿iä.

7a, Kuntouttavassa korvaushoidossa ja haki opioidikorvausho¡tolääkkeenså hoitoyksiköstä

7b. Kuntouttavassa korvausho¡dossa ja haki opio¡dikorvaushoitolääkkeensä apteekk¡sopimuksella
apteekista

7c. Haittoja vähentävässä korvaushoidossa, jossa päåasiall¡sena ho¡tomuotona op¡o¡dir¡¡ppuvuuden
lääkeho¡to

7d. Haittoja vähent¿iv¿iss¿i korvaushoidossa, jossa hoitoon sisältyy lääkehoidon lisäksi muita
päihdeongelman e¡-låäkkeellisiä hoitomuotoja

7e. Opio¡dikorvausho¡dossa, jonka tavo¡tetta ei ole er¡telty kuntouttavaan tai haittoja vähentävään
korvausho¡toon

8. ìliten opioidi@ushoidossa olev¡en potilaiden lääkehoitomuodot jakautuvat
31.12.2019?

9. OpioidikO¡gaushoidon ensimmäistä kertaa vuonna 2019 aloittaneiden potilaiden
määrä, aiemmin hoitonsa päättäneiden, mutta uuden hoitojakson aloittaneiden
potilaiden määrä sekä niiden potilaiden määrä, joiden opioidikorvaushoito on päättynyt
vuoden 2019 a¡kana.
Toivomme tietoa sekä opioidikoruausho¡tonsa ensimmâistã kertaa alo¡ttane¡den ett¿i opioid¡korvausho¡tons lopettaineiden
m¿iàrâstâ vuonna 2079. Lopettamisêksi êi tåsså rasketä siirtym¡stâ toiseen yksikköön (sosiaatì- i¿
terueydenhuollon tal vanklterveydenhuolton yks¡kkö) op¡o¡d¡korvausholtoon, Mikàli ho¡toyksikkönne on vuonna
2019 lopettanut op¡oid¡korvausho¡don hoitojaksoja yksipuol¡sest¡ ho¡toyks¡kön p¿jãtökseilä, vastaa t¿iltä osin kysymykseen 10.

8a. Buprenorfi¡nilääkitystä (Subutex, Temgesic) saavien potila¡den lukumäärä

8b. P¡tkävaikutteista buprenorf¡ini-injektiota (Buvidal) saav¡en pot¡laiden lukumäärä

8bl. Joista viikoittain injektiona annoksen saavien potilaiden lukumâää

8b2. Joista kuukausittain injektiona annoksensa saavien potilaiden lukumärä

8c. Buprenorfi¡nin ja naloksonin (esim. Suboxone) yhdistelmävalmistetta saav¡en potilaiden
lukumäärä

8c1. Joista buprenorfiini-naloksoniresoriblettia saavien potilaiden lukumäärä

8c2. Joista buprenorfiini-naloksonifilmiä saavien potilaiden lukumäärä

8d. Metadon¡lääkitystä saav¡en pot¡laiden lukumåärä

9a. Kuinka monta ens¡mmäistä kertaa opioid¡korvaushoitonsa alo¡ttanutta potilasta on aloittanut
yks¡kössänne vuoden 2019 aikana?

9b. Ku¡nka monta aiemmin hoitonsa jo lopettanutta, mutta vuoden 2019 a¡kana uudelleen
korvaushoidon alo¡ttanutta potilasta on aloittanut yksikössånne hoidon vuoden 2019 aikana?

9c. Ku¡nka monen pot¡laan osalta opio¡dikorvausho¡to on loppunut yks¡kössänne vuoden 2019
aikana?

;9c 1 . Kuinka moni potilas on itse lopettånut hoidon woden 20 I 9 aikana?

9c2. Kuinka monen potilaan hoito on lopetettu hoitoyksikössä vastoin potilaan omaa tahtoa vuonna

2019 (kts. selite)?

9c3. Kuinka monen potilaan hoito on päättynyt suunnitellusti (kuntoutustavoitteinen vieroittautuminen)

luonna 2019?

9c4. Kuinka nonen potilaan hoito on loppunut vuonna 2019, koska potilas on menehtynyt?

9c5. Kuinka monen potilaan hoito on loppunut wonna 2019, koska potilas on kadonnut hoidosta

ilmoittamatta syytä?

9c6. Kuinka monen potilaan osalta vuoden 2019 aikana tapahtuneen hoidon loppumisen syystä ei ole

hoitoyksikössä tietoa?

10. ll¡käl¡ hoitoyksikkönne on lopettanut opioidikoruaushoidon hoitojaksoja
yksipuolisesti hoitoyksikön päätöksellä, kuvaa alla lyhyesti hoitojakson päättåmisen
perusteita.
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11, ll¡kä on yksikössänne käytössä oleva pot¡last¡etojärjestelmä?

12. lrliten yksikössänne on ohie¡stettu kirjaamaan opioidikorvaushoidossa ICD-1O
diagnoosikoodeja päihdehäiriödiagnoosien osalta?
Kuvaa, m¡tä ICD-IO d¡agnoos¡koodeja käytetään, kuka niiden k¡rjaamisen tekee ja m¡ssä va¡heessa?
Pä¡hdeh¿)¡riöih¡n l¡ittyviä IcD-10 d¡aonoosikoodeia ovat: F70-F79 Läâkke¡den ja pä¡hteiden a¡heuttamat
el¡mell¡set a¡vo-o¡reyhtymät ja käyttàytymisen hä¡riöt. Katso tarkemñat t¡edot opioid¡korvausho¡don
yhteydessä käytettäv¡stä ICD- lO d¡agnoos¡koode¡sta tästë.

13. ll¡ten yksikössänne on ohjeistettu kirjaamaan opioidikorvaushoidossa ICPC2 -
tulosyykoodeia/ hoidon syy-koodeja?
Kuvaa m¡tâ tulosyy/hoidon syy- koodeja yksikössânne on käytössà, kuka ne kirjaa ja m¡ssà va¡heessa?
Pä¡hte¡s¡¡n l¡¡Wv¡¿i ICPC2-koodeia ovat P15-P79. Katso tarkemmat t¡edot op¡o¡d¡koruausho¡dossa käytössâ olev¡sta ICPC2-
koode¡sta !è5!è=

14. H¡ten yksikössänne on ohjeistettu kirjaamaan opioidikoruaushoidossa
toimenpidekoodeja?
M¡tä to¡menp¡dekoodeja käytetään, kuka ne k¡riaa ia m¡ssä vaiheessa? Toimenp¡dekood¡t.
Katso tarkemmat t¡edot op¡o¡dikoruausho¡doss kärteftäv¡stä to¡menp¡dekoodeisla lujä

15. Yks¡ty¡sten tai kolmannen sektorin palveluntuottajien tekemä raporto¡nt¡
opioidikoruaushoitoa hankkivalle, pãlve¡u¡den jårjestämisestå vastaavalle taholle
Mikâli yksikkänne ei ole yks¡tyinen ta¡ kolmannen sektorin palveluntuottaia, siimy kysfmyksaen t6.
M¡kâli yksikkönne on yks¡tyìnen ta¡ kolmanaen sektotid palveluntuottaia, ja toim¡tte op¡o¡d¡koruaushoidon tuottajana
kunnan/kuntayhfymän palvelujen hank¡ntasopimuksen pohjalta, miten raportoltte toteutetusta hordosta palveluienne
hankinnasta vastaavatte taholtê? Kuvaa lyhyesti
1) Minkä tahon kanssa yk¡kijllänne on hank¡ntasopimus?
2) Miil¿t tavaila raporto¡tte tiedotT Syötättekö potilaiden ho¡toa koskevat t¡edot suoraan palvelu¡ta hankk¡van tahon
potilast¡etojârjestelmäân va¡ raporto¡ ho¡toa koskevat t¡edot summat¡etoina palvelu¡ta hankk¡valle taholle,
3) M¡t¿i ovat raporto¡tavat t¡edot, jo¡ta palvelujen hank¡nnasta vastaava taho yks¡köttänne edeilyttää?
4) M¡ten uæ¡n t¡edot raporto¡daan?

16. O¡etteko mukana THL¡n POMPIDOU- huumetiedonkeruussa?

. Kyllä

- Ei, mutta olemme s¡¡tä kiinnostune¡ta ja yksikköömme voi låihettää siitä
' l¡sät¡etoa

c E¡, emmekä ole kiinnostune¡ta osall¡stumaan siihen

c E¡ tietoa

ffi @tnt
Selvitys opioidiriippuvuuden lääkkeellisestä vieroitus- ja

korvaushoidosta (asetus 33/2OO8) 31.12.2019
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Selvitys opioidiriippuvuuden lääkkeellisestä vieroitus- ja
korvaushoidosta (asetus 33/2OO8) 31.12.2019

ARvro Horroox pÄÄsvsrÄ ¡A HorDossr pvsvmrsrÄ TuKEvrsrA
xÄwÄ¡rö¡srÄ
fåsså osiossa keràtàân tietoa op¡oid¡korvaushoitoon pãäsyyn ja hoidon toteutum¡seen l¡ittyvistâ käyt¿innöistä.

. Kysymys 77 koskee opio¡d¡koruaushoidon tarpeen arvioint¡a ja myönte¡sen hoitopäätöksen kriteereitä. Mikàl¡
yksikkiinne tekee myös opioidikoruaushoidon tarpeen arvio¡nteja, vastaa tâhän kysymykseen, muutoin si¡rry
suoraan kysymykseen 18.
Kysymyks¡ilä 18 ja 19 kartoitetaan hoidon saatavuutta, potilaalle muodostuv¡a kustannuk¡a sekâ
hoitosuunnitelman tekemistä sekä lääkehoiclon perusl¡njauksia yksikkötasolla.
Kysymykset 20 ja 27 s¡sältävät samat ho¡don toteutukseen liittyvät vä¡ttämät, jo¡den soveltuvuutta to¡votaan
arv¡o¡tavan er¡kseen yks¡kkönne toteuttaman kuntouttavan (kysymys 20) ja haittojen vàhentàm¡seen
tähtäâvän (27) koruaushoidon osalta. los yksikössânne toteutetaàn sekà kuntouttavaa korvausho¡toa ettâ
ha¡ttoja vähentävää koruaushoitoa, tee aru¡o molemm¡sta er¡kseen,

17. Opioidivieroitus- tai korvaushoidon tarpeen arviointi ja myönteisen
hoitopåätöksen kriteerit
Mikäl¡ yksikössänne ei tehdä op¡o¡dikorvaushoidon tarpeen arv¡o¡nteja, jätä t¿im¿i kysymys vastaamatta ja siirry
seuraavaan kysrmykseen t9,
M¡käl¡ yksikkössänne tehdään optoldlkoryausholdon tarpeen aryio¡ta, arvio¡ yksikkönne ho¡don tarpeen
aru¡o¡nnin käyt¿tntöjä ja myönte¡sen ho¡topäätókseen l¡¡ttyviâ kr¡teere¡ta.

kestoa ei ole määritelty myönteiseen
hoitopääkseen liittyvissä kriteereissä.

E) Myönteisen hoitopäätöksen edellytyksenåi
on se, ettei potilaalla ole muiden
huumeiden oheiskäyttöä.

F) Myönteisen ho¡topäätöksen edellytyksenä
on se, että potilas on viero¡ttautunut
bentsod iatsepi¡ neistä.

G) Potilas voi halutessaan hakeutua toiseen
yksikköön opiodikorvaushoidon tarpeen
arvioon.
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18. l¡liten pitkä on jonotusaika yksikköönne opioidikorvaushoitoon?
Aru¡oi yks¡kkönne ho¡toon päàsyn keskimâáräistà jonotusa¡kaa vuoden 2079 aikana myänte¡sestä ho¡topâätöksestâ
ho¡don alo¡tukseen. AN¡o kuukaus¡na. Voit käytt¿iä myös des¡maaleja.

r:
19. Korvaushoidon saatavuus, hoidosta potilaalle aiheutuvat kustannukset,
hoidosuunnitelman tekeminen sekä lääkehoitomuotojen saatavuus
Aruioi hoidon saatavuutta ja pot¡laalle ho¡dosta muodostuv¡a kustannuksia, ho¡tosuunnitelman tekem¡stä sek¿i
yks¡kön ho¡tosuunn¡telmal¡ njauks¡a yks¡kk¿inne osalta-

Sopi¡
hyvin

Sopi¡
melko
hyv¡n

En E¡

osaa juurikaan
sanoa sovi

Eî sovi
la¡nkaan

A) Oman yksikkömme potilaspaikkoja ei voi
voi lisätä

B) Kunnassa on mu¡ta samaa hoitoa
toteuttavia yksiköitä, jonne potilaita voi
tarvittaessa ohjata

C) Éotilas/asiakas voi halutessaan
hakeutua hoitoon muuhun
korvaushoitoyksikköön

D) Potilaalle hoidosta aiheutuvat
kustannukset ovat hyvin vähäisiä

E) Potilaalle hoidosta aiheutuvat
kustannukset voidaan kattaa
toimeentulotuella

F) Potilaalle/asiakkaalle hoidosta
aiheutuvat kustannukset ovat saattaneet
johtaa hoidosta kieltäytymiseen
(esim.apteekkijakel u)

G) Jokaisella yksikkömme potilaalla on
voimassaoleva hoitosuunnitelma

H) Hoitosuunnitelma on tehty yhdessä
potilaan kanssa moniammatillisessa
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SoPii
Sopii melko
hyv¡n hyvin

En Ei

osaa juur¡kaan
sanoa sovi

Ei sovi
lainkaan

A) Myönteisen hoitopäätöksen pohjaksi
riittää se, että potilaan opioidien käyttö
täyttää låäkärin tekemässä arvioinnissa
ajankohtaisesti opioidiriippuvuuden
diag nostiset kriteerit.

B) Potilaan ajankohtainen opioidien käyttö
tulee arviointivaiheessa todentaa antamalla
opioidipositiivinen huumeseula.

C) Opioidivieroitus tulee käydä sovitusti
loppuun ast¡, jotta korvaushoitoon
vaadittava vieroitusyritys katsotaan
epöonn¡stuneeks¡.

D) Opioidiriippuvuuden tai opioidien käytön
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20. Hoidossa pyrymistä tukevat käytånnöt kuntoutustavoitteisessa
koryausho¡dossa
Ho¡dossa pysymiseen voi va¡kuttaa er¡la¡s¡lla yks¡kön ho¡toon l¡¡Wv¡ilâ käytânnö¡ilà, kuten ho¡tosuunn¡telmaan,
läâkehoitoon, ohe¡skäyttöön, psykososiaaliseen tukeen sekä lähe¡sten huom¡o¡m¡seen l¡ittyv¡llä käytànnö¡llã.
nikäti yksikkönne toteuttaa kuntout¡avaa koruausho¡toa, arv¡o¡ yks¡kkönne toteuttaman kuntouttavan
korvausho¡don kàytäntöjä ho¡tosuunnitelman, lääkityksen, oheiskàytön yms, osalta.
Itik¿in ykslköss¿inne el toteuteta kuntouttayaa koruausholtoa, si¡rry suoraan kysymykseen 21.

L) Lääkityksen toteuttam¡sen käytännöistä
(esim.hakuajat) on mahdollista joustaa
yksilöllisten tarpeiden mukaan

M) Yksittäinen selittämätön poisjäänti
lääkkeen hausta voi johtaa
opioidikorvaushoitolääkkeen lopettam iseen

N) Potilaan/asiakkaan hoitohenkilökuntaan
kohdistama väkivalta johtaa aina
opioidikorvaushoidon lopettamiseen

O) Potilaan/asiakkaan hoitohenkilökuntaan
kohdistama väkivalta johtaa aina
potilaan/asiakkaan siirtämiseen toiseen
hoitoyksikköön

P) Hoitoyksikkömme tarjoaa jokaiselle
potilaalle säännöllisesti
oma hoitajakeskustel uja

Q) Hoitoyksikössä on tarjolla
ryhmämuotoisia psykososiaalisen tuen
muotoja

R) Useimmat potilaista osallistuvat
ryhmämuotoisiin psykososiaalisen tuen
toimintoihin

S) Hoitoyksikön työ painottuu lääkehoidon
toteuttamiseen

T) Omaisten tuen tarve huomioidaan
monipuolisesti

tiimissä

I) Yksikössämme on vak¡tuinen hoitava
lääkäri

J) Yksikössämme on käytössä vain yksi
läåkehoitomuoto

K) Yksikössämme on käytössä kaikki
opioidi korvaushoidossa käytettävät
lääkehoitomuodot

A) Hoidon aloituksen edellytyksenä on se,
ettei potilaalla/asiakkaalla ole muiden
huumeiden oheiskäyttöä

B) Hoidon aloituksen edellytyksenä on se,
että potilas on v¡ero¡ttautunut
bentsodiatsep i ineistä

C) Hoitosuunnitelmaa arvioidaan
säännöllisesti vähintään puolen vuoden
välein

D) Hoitosuunnitelmaa voidaan tarvittaessa
tarkistaa joustavasti

E) Yksikössämme lääkityksen määrittelyssä
on käytössä perusohjeistus

F) Lääkäri pystyy arvioimaan ja muuttamaan
muuttamaan potilaan lääkitystä
yksilöllisesti ja joustavasti

G) Kotilääkekäytännöistä sovitaan
yksilöllisesti potilaan tilanteesta riippuen

H) Oheiskäyttöä seurataan ja kontrolloidaan
kontrolloidaa n säännönmukaisesti

I) Mikäli oheiskäyttöä ilmenee, seuraukset
määritellään tapauskohtaisesti

J) Mikäli oheiskäyttöä ilmenee,
hoitokäyntejä ti ivistetää n

K) Mikäl¡ oheiskäyttöä ilmenee, on se
peruste op¡o¡d¡korvaushoidon
keskeyttämiselle
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osaa juurikaan
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21. Ho¡dossa pysymistå tukevat käytännöt haittojen vähentämiseen tähtäävässä
korvaushoidossa
Hoidossa pysymiseen voi va¡kuttaa erila¡s¡lla yks¡kön hoitoon l¡ittyv¡llâ kiiyt¿ânnöiil¿i, kuten ho¡tosuunn¡telmaan,
lääkeln¡toon, ohe¡skäyttöön, psykosos¡aal¡seen tukeen sekä läheisten huom¡oimiseen liittyviil¿t k¿tytännöiilä.
n¡käl¡ yks¡kkönne toteut:taa haittoia vähentävää kolaushoitoa, arv¡o¡ yks¡kkönne toteuttaman ha¡ttoja
vâhentävän korvaushoidon käytäntöjä alla ho¡tosuunnitelman, lââk¡tyksen, oheiskäytön yms. osalta.
Hikäti yksikkönne ei totêuta heittoia yähentävää koruaushoitoa, s¡¡rry seuraavaan kysymykseen 22.

Sop¡i En E¡

Sopi¡ melko osaa juurikaan Ei sovi
hyvin hyvin sanoa sov¡ la¡nkaan

A) Ho¡don alo¡tuksen edellytyksenä on se,
ettei potilaalla/asiakkaalla ole muiden
huumeiden oheiskäyttöä

B) Hoidon aloituksen edellytyksenä on se,
että potilas on vieroittautunut
bentsod iatsepi i neistä

C) Hoitosuunnitelmaa arvioidaan
säännöllisesti vähintään puolen vuoden
välein

D) Hoitosuunnitelmaa voidaan tarvittaessa
tarkistaa joustavasti
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E) Yksikössämme lääk¡tyksen määrittelyssä
on käytössä perusohjeistus

F) Lääkäri pystyy arvioimaan ja muuttamaan
muuttamaan potilaan lääkitystä
yksilöllisesti ja joustavasti

G) Kotilääkekäytånnöistä sovitaan
yksilöllisesti potilaan tilanteesta riippuen

H) Oheiskäyttöä seurataan ja kontrolloidaan
kontrolloidaan säännönmukaisesti

I) Mikäli oheiskäyttöä ilmenee, seuraukset
määritellään tapauskohtaisesti

J) M¡käli oheiskäyttöä ilmenee,
hoitokäyntejä tiivistetää n

K) Mikäli oheiskäyttöä ilmenee, on se
peruste opio id i korva ushoidon
keskeyttåmiselle

L) Lääkityksen toteuttamisen käytännöistä
(esim.hakuajat) on mahdollista joustaa
yksilöllisten tarpeiden mukaan

M) Yksittäinen selittämätön poisjäänti
lääkkeen hausta voi johtaa
opioidikorvaushoitolääkkeen lopettamiseen

N) Potilaan/asiakkaan hoitohenkilökuntaan
kohdistama väkivalta johtaa aina
opioidikorva ushoidon lopettamiseen

O) Potilaan/asiakkaan hoitohenkilökuntaan
kohdistama väkivalta johtaa aina
potilaan/asiakkaan siirtämiseen toiseen
hoitoyksikköön

P) Hoitoyksikkömme tarjoaa jokaiselle
potilaalle säännöllisesti
omahoitajakeskusteluja

Q) Hoitoyksikössä on tarjolla
ryhmämuotoisia psykososiaalisen tuen
muotoja

R) Useimmat potilaista osallistuvat
ryhmämuotoisiin psykososiaalisen tuen
toimintoihin

S) Hoitoyksikön työ painottuu lääkehoidon
toteuttamiseen

T) Omaisten tuen tarve huomioidaan
monipuolisesti
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Yksikössämme ei tehd¿i neulojen ym. pistämisvälineiden vaihtoa, emmekä ohjaa potilaita
pistosvälineiden va¡hdossa

Yksikössämme ei tehdä neulojen ym. pistämisvËiline¡den va¡htoa, mutta ohjaamme potila¡ta
pistosvälineiden vaihtoon muihin piste¡si¡n-

ffi I ttrt f Pistämisväline¡den vaihtoa tehdään alueellamme toim¡vissa terveysneuvontapisteissã

T Pistämisväl¡neitä vo¡ ostaa ja palauttaa alueella oleviin apteekke¡h¡n

T Ei tietoa, miten p¡stäm¡svälineiden va¡hto tapahtuu
Selvitys opioidiriippuvuuden lääkkeellisestä vieroitus- ja

korvaushoidosta (asetus 33/2OOg) 31.12.2019 T
Muuten,

miten? |

{eskeitâ 
|

71% valmiina
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22. Opioidikorvaushoidossa toteutettava muut hoito tai terveyden edistäminen
Arv¡o¡ seuraav¡a kysymyksiä potilaan hoidon sujuvuuden nàkökulmasta. Yks¡kössâ alo¡tettavalla / toteutettavalla
ho¡dolla tarko¡tetaan sella¡sta hoitoa, joka toteutetaan pot¡laalle tarvittaessa joko omassa yksikössänne tai
yks¡kkönne vàlittömässà lähe¡syydessä olevan yks¡kiin kanssa yhte¡styössä. Mualle ohjaam¡sella tarko¡tetaan
lähetteen k¡rjottamista tai vastaavaa muuhun ho¡toyks¡kköön ohjaam¡sta n¡¡n, ettâ potilas huoleht¡¡ ¡tseråEesti
tarv¡ttavaan palvel uun ha keu tu m ¡sesta -

Ei, vaan pot¡las
ohjataan

tarvittaessa Ei

Kyllä muuhun yksikköön tietoa

Aloittaako yksikkönne C-hepatiitin lääkehoitoa?

Jatketaanko muualla aloitettua C-hepatiitin
lääkehoitoa yksikössänne?

Hoidetaanko yksikössänne iv-huumeiden käyttäjien
pistospaikkojen iho- ja pehmytkudosinfektioita?

Annetaanko yksikössänne ehkäisyneuvontaa?

Jaetaanko yksikössänne ehkäisyvälineitä?

Mikäli yksikössä on hoidossa skitsofreniaa sairastava,
sairastava, pitkäai ka ista injektiomuotoista
psykoosilääkitystä saava potilas, annetaanko
injektiomuotoinen psykoosilääkitys yksikössänne?

Annetaanko yksikössänne suun terveyteen liittyvää
ohjausta ja neuvontaa?
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23. Piståmisvälineiden (neulat, ruiskut ym. välineet) vaihto niillä potilailla, joilla
hoidon aikana huumeiden pistämistä
Vo¡t val¡ta rJseamman va¡htoehdon alla olev¡sta.

T. Neulojen ym. p¡st¿im¡svålineiden vaihtoa tehdåän yksikössämme
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sosiaalista kuntoutusta osana
yksikön toimintaa

Vertaisohjaajakoul utus

Kokem usas¡antu nt¡ja-
a mmattila i nen tvöparitvöskentely

K¡ertävä kokous, johon osallistuu
ammattilaisia ja asiakkaita

Hoitopaikan vhteisöll isvyttä.
osallisuutta ia toimiiuutta edistävä
toiminta kulttu u ri

Verta isto im inta a

Kokemusasiantuntijakoulutus, joka
toteutetaan oppilaitoksessa
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24, Teettekö yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa opioidivieroitus- ta¡ korvaushoidossa
olev¡en potilaiden sosiaalisen osallisuuden, arjen tuen sekä työelämävalmiuksien lisäämiseksi?

E¡

Kyllä Ei tietoa

PËiivätoiminta r c '
Kuntouttavatyötoim¡nta . I .
Koulutuspalvelut t. . .
Työvoimapalvelut t. r. I
Lastensuojelu c . c

Muu

26. Onko yksikkönne henkilökuntaa osall¡stunut 2016-2019 vuos¡en a¡känâ
opioidikorvaushoidon vertostopäiviin, joilla käsiteltiin opioidikorvaushoidossa olev¡en
sosiaaliseen osallisuuteen l¡ittyv¡ä to¡m¡ntamalleja? Päivien järjestämisessä oli mukana OK-
hanke (2O16-2019).

c Kyilä

fEt

c Ei t¡etoa
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85o/o valmiina
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m¡kä?

25. Hillaisia opioidikorvaushoidossa olev¡en sos¡aal¡sen osallisuuden vahv¡stðmlseen l¡¡ttp¡ä
to¡m¡ntakäytäntöjå yksikössänne on käytössä joko yksikön itsensä toteuttamana tai joihin
yksikössä hoidossa olevia ohjataan aktiivisesti?
Alla kuvattuna to¡m¡nintamalleja, joista osaa on kehitetty EsR-rahoitteßessa OK-hankkeesæ, ks. hankkeen !9pp!!êp94!L Kunk¡n
toim¡ntamallin link¡n takaa löytyy lyhyt kuvaus osall¡suutta lisäävästä to¡m¡ntamuodæta. To¡m¡nta voi olla yks¡kkönne ¡tse toteuttamaa
(es¡m. yksik¿issä toteutettava matalan kynnyksen työto¡mìnta, johon yksikössä hoidossa olevat voivat osallistua), ta¡ to¡m¡ntaa, johon
yks¡kössânne ho¡dossa olevia aktiîvîssti ohjataan (esim, l¿ihialueen opp¡laitoksessa toteutettava kokemuæsiantunt¡jakoulutus).

E¡ toteuteta tällã
hetkellä, mutta

E¡ ore koskaan on joskus "" 
tläffifg'tt"

ollut, eikä ole toteutettu, to¡m¡ntaa
koskaan harkittu mutta ei Toteutetaan läh¡mmån vuoden E¡

toteutettavaksi t¿illä hetkellä tällåt hetkellä aikana tietoa

Tvö- Ìa to¡mintakvvvn
ka rto ¡tushaastattelu

Työ- ja toimintakyvyn
l¡sáåntym¡seen tähtäåivä
valmennuskurssitoiminta, jolla
tuetaan yksilöllisiä polkuja työ-,
vapaaehtoistoiminta- ja
opiskelumaa ilmaan

Matalan kvnnvksen tvótoim¡nta eli
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IIUUT TIEDOT

27. L¡såt¡etoia

28. Vastaajan nimi ja yhteystiedot

N¡m¡

Tehtäv¿i

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
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