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Malli hoitosopimuksesta 

OPIAATTIRIIPPUUDEN VIEROITUS-/KORVAUSHOIDON SÄÄNNÖT 

 

Hoidon arvioinnin yhteydessä potilaalle kerrotaan hoidon periaatteet ja säännöt, joita hän sitoutuu 

hoitosuunnitelman mukaisesti noudattamaan. 

 

HOITOSOPIMUS KIRJATAAN POTILAAN ASIAKIRJOIHIN. 

 

HOITOSOPIMUS SISÄLTÄÄ: 

 

1. Lääkkeiden jako tapahtuu _________________________. 

aika 

Klinikalle tullaan yksin tai yhdessä viranomaisen tai omaisen kanssa. Jos lääkkeen 

oton aikana tapahtuu jotain erityistä - esim. yritetään piilottaa lääkkeitä - asia otetaan 

käsittelyyn hoitotiimissä ja hoitoneuvottelussa, jossa potilas on paikalla. Potilaalta 

pyydetään tilanteesta selvitys ja käydään uudelleen läpi hoidon indikaatiot sekä 

potilaan motiivit hoidon jatkamiseen. Hoitosuhdetta tiivistetään. Jos ongelmat 

lääkkeen annossa jatkuvat, työryhmä käsittelee uudelleen potilaan tilanteen hoidon ja 

sen jatkumisen kannalta. Jos potilas ei pysty noudattamaan klinikalla sovittuja 

sääntöjä, mietitään yhdessä hänen kanssaan mahdollisia muita hoitovaihtoehtoja,  

 

2. Muu lääkitys toteutuu joko klinikalla tai apteekkisopimuksen 

(www.kaypahoito.fi/xmedia/extra/hoi/hoi50028a.pdf) avulla. Sopimuksen mukaisesti 

potilas voi noutaa lääkärin määräämät lääkkeet vain yhdestä apteekista ja hän saa vain 

yhden lääkärin määräämiä lääkkeitä. Kerrallaan lääkäri määrää vain 7-10 vrk:n 

lääkkeet. Jos lääkkeiden ottamisessa on ongelmia - esim. potilaalla on lääkkeiden 

väärinkäyttöä - lääkkeiden jako siirtyy klinikalle. Tuolloin lääkkeet annetaan 

potilaalle päivittäin. APTEEKKISOPIMUS PÄÄTTYY VASTA SILLOIN KUIN 

ASIAKAS LOPETTAA HOIDON KLINIKALLA. 

 

3. Hoitosuunnitelmaan kuuluvat satunnaiset huumetestit. Huumetestit otetaan valvotusti. 

Potilas ei tiedä etukäteen milloin testi otetaan. Jos testin tulos on positiivinen, asia 

käsitellään hoitotiimissä/hoitoneuvottelussa, jossa potilas itse on mukana. Hoidon 

lähtökohta on, että potilas itse kertoo, mikäli hän on retkahtanut. Retkahdus 

käsitellään, tehdään hoitosuunnitelman tarkistus ja tiivistetään hoitosuhdetta. Yhdessä 

potilaan ja tukiverkon kanssa etsitään keinoja, joilla potilasta voidaan tukea  

pysymään hoitosuunnitelmassa. Jos oheiskäyttö jatkuu, vaikka hoitosuhdetta on 

tiivistetty, pohditaan laitoshoidon tarvetta. 

http://www.kaypahoito.fi/xmedia/extra/hoi/hoi50028a.pdf
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4. Hoidon edettyä hoitosuunnitelman mukaisesti potilaalla on mahdollisuus saada ns. 

kotilääkkeet. Jokaisen potilaan kohdalla määritellään hoitotiimissä kotilääkkeen 

mahdollisuus. Kun aikaisemmat kotilääkekokeilut ovat menneet hyvin, potilaalla on 

mahdollisuus siirtyä kevyempään hoitosuunnitelmaan eli hän voi saada kotilääkkeet 

STM:n asetuksen mukaisesti. 

 

5. Hoidon aikana ei saa käyttäytyä väkivaltaisesti tai muuten provosoivasti 

henkilökuntaa tai muita potilaita tai heidän omaisiaan ja läheisiään kohtaan. Jos 

tällaista ilmenee, niin hoitotiimi ottaa asian heti käsittelyyn. Asia käydään läpi 

potilaan ja sen henkilön kanssa, johon provosointi tai väkivaltainen käyttäytyminen 

on kohdistunut. Jos väkivaltainen käyttäytyminen jatkuu tai jos se vaikuttaa 

hoitohenkilökunnan ja potilaiden turvallisuuteen, niin hoitohenkilökunnalla on 

mahdollisuus kutsua viranomainen selvittämään tilannetta. 

 

6. Klinikalle ei saa tulla päihtyneenä. Jos potilas saapuu klinikalle sekaisena tai 

päihtyneenä, asia käsitellään yhdessä potilaan ja henkilökunnan kanssa. Potilaalle ei 

mahdollisesti voida antaa lääkettä hänen päihtymystilansa tähden. Jos potilaan tilanne 

on vakava ja hän tarvitsee sairaalahoitoa, selvitetään mahdollinen hoitopaikka. Jos 

potilas esiintyy toistuvasti sekavassa tilassa, niin työryhmässä keskustellaan muun 

hoidon mahdollisuuksista. 

 

7. Klinikalla ei saa tehdä kauppaa millään lääkkeillä/aineilla tai tavaroilla. Jos kauppaa 

tehdään, otetaan tilanne heti käsittelyyn hoitotiimissä yhdessä potilaan sekä koko 

hoitoyhteisön kanssa. 

 

8. Klinikalla kunnioitetaan muiden potilaiden ja heidän omaistensa ja läheistensä 

yksityisyyttä. Jos tähän liittyviä ongelmia havaitaan, asia käsitellään hoitoyhteisössä 

ja selvitetään tilanne. 

 

9. HOIDON PERUSTAVOITE ON, ETTÄ POTILAS SITOUTUU HOITOONSA 

JA ON HOITOSUHTEESSA AVOIN JA REHELLINEN. 

 

 

ANNETTU TIEDOKSI POTILAALLE: 

 

____________________ ________/_______20__ 

 paikka   aika 

 

 

_________________________  _________________________ 

 POTILAS     TYÖNTEKIJÄ 


