Farmaseuttinen aikakauskirja
Vol. 34 | 1/2018

TEEMA: LÄÄKEINFORMAATIO
PÄÄKIRJOITUKSET:
Katri Hämeen-Anttila, Marika Pohjanoksa-Mäntylä:
Suomi on lääkeinformaation kehittämisen edelläkävijämaa.................................................................... 3
Anneli Ritala-Nurmi, Katri Hämeen-Anttila, Antti Kataja, Anne Lecklin,
Minna Matikainen, Ulla Närhi, Joni Palmgren, Marika Pohjanoksa-Mäntylä:
Open Access Dosis ja uusi toimituskunta...................................................................................................... 5
ARTIKKELIT:
Parisa Aslani, Vivien Tong, Ines Krass, Stephen Robson:
Assessing the public’s attitudes and receptivity to follow-up
communication from healthcare providers.................................................................................................... 8
Vivien Tong, David K. Raynor, Parisa Aslani:
Consumer opinions on the availability of a leaflet for an over-the-counter medicin..................... 20
Outi Laatikainen, Sami Sneck, Miia Turpeinen:
Näköisnimisten lääkkeiden kartoitus Oulun yliopistollisessa sairaalassa..........................................32
Katri Vehviläinen-Julkunen, Marja Härkänen:
Lääkeinformaatio osana hoitotieteellistä lääkehoitoon kohdistuvaa
tutkimusta – katsaus yliopistojen opinnäytetöihin....................................................................................44
Niina Nyberg, Sanna Ruotsalainen, Niina Karttunen, Kirsti Laitinen:
Mitä eläinlääkkeistä kysytään? – Tutkimus KLIK-lääkeneuvontapalveluun
tulleista kysymyksistä 2009–2013................................................................................................................ 60
VÄITÖSKIRJAKATSAUKSET:
Piia Siitonen: Lääkkeet kouluissa – opettajien kokemuksia..................................................................72
Sirpa Regina: Unettomuus ja sen eri hoitotavat:
Apteekin farmaseutit aitiopaikalla tukemassa unettomuuden hoitoa.................................................82
© Suomen Farmasialiitto ry

1

© DOSIS

nr0 1/2018

Farmaseuttinen aikakauskirja

Vol. 34 | 1/2018

Julkaisija
Suomen Farmasialiitto ry /
viestintä
Mäkelänkatu 2 A 3. krs
00500 Helsinki
Päätoimittaja
Dosentti Anneli Ritala-Nurmi
VTT
Tietotie 2
Espoo
dosis@farmasialiitto.fi

Toimituskunta
Dosentti Katri Hämeen-Anttila
Proviisori, toksikologi Antti Kataja
Yliopistonlehtori, farmasian tohtori Anne Lecklin
Farmasian tohtori Minna Matikainen
Neuvotteleva virkamies, farmasian tohtori Ulla Närhi
Farmasian tohtori Joni Palmgrén
Farmasian tohtori Marika Pohjanoksa-Mäntylä
Ulkoasu
Omnipress Oy
Oona Kavasto/Hank,
www.omnipress.fi
ISSN 0783-4233

© DOSIS

nr0 1/2018

2

© Suomen Farmasialiitto ry

PÄÄKIRJOITUS

Suomi on lääkeinformaation
kehittämisen edelläkävijämaa

L

ääkeinformaatio on oleellinen osa turvallista ja rationaalista lääkehoitoa. Suomessa lääkeinformaatiota on kehitetty
pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti jo
1980-luvulta alkaen erityisesti farmasiassa. Viime vuosina lääkeinformaatio
on nostettu keskiöön myös kansallisessa lääkepolitiikassa. Lääkeinformaatio on tunnistettu niin tärkeäksi
asiaksi lääkehoitojen onnistuneen toteutuksen kannalta, että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vuonna 2012 julkaissut Suomen ensimmäisen kansallisen lääkeinformaatiostrategian (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012).
Strategian toteutusta ja lääkeinformaatiotoiminnan
koordinointia varten perustettu kansallinen lääkeinformaatioverkosto on toiminut aktiivisesti nyt jo kahden strategiakauden ajan (2012–2014, 2015–2017). Verkostossa toimii noin 60 eri sektoreita ja ammattiryhmiä edustavaa organisaatiota ja potilasjärjestöä.
Lääkeinformaatioverkoston kolmannen strategiakauden (2018–2020) alkaessa on aika pysähtyä peilaamaan mennyttä ja suunnata tulevaa. Suomessa on
tällä hetkellä hyvä tilanne: tarjolla on laadukasta ja
luotettavaa tietoa lääkkeistä sekä innovatiivisia sähköisiä tietokantoja lääkehoitojen kokonaishallinnan
tueksi. Suomea voidaan monessa mielessä pitää yhtenä lääkeinformaation kehittämisen edelläkävijämaista. Se on yksi ensimmäisistä ja harvoista maista, joilla
on kansallinen lääkeinformaatiostrategia ja tehokas
toimeenpano. Kansanvälisesti tarkasteltuna Suomessa on myös vahva lääkeinformaation tutkimusperinne ja kansallinen yhteistyö lääkeinformaatiopalveluiden kehittämisessä. Monessa muussa maassa voitai-
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siin ottaa oppia Suomen ja muiden lääkeinformaation pioneerimaiden mallista ja kokemuksista, mikä
on nostettu esiin myös FIP:n Health and Medicines
Information -jaoston tuoreessa raportissa (HämeenAnttila 2018) ja sen pohjalta julkaistussa Policy Statement -linjauksessa (International Pharmaceutical
Federation 2017).
Vastikään julkaistu järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Suomessa vuosien 2000–2016 välillä tehdyistä lääkeinformaatioon liittyvistä tutkimuksista osoittaa, että lääkeinformaatiota on tutkittu paljon eri näkökulmista ja eri toimintaympäristöissä (Mononen
ym. 2018). Muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä ja lääkeinformaatiopalveluiden digitalisoituessa uutta tutkimusta tarvitaan
edelleen. Ennen muuta nyt on kuitenkin aika edistää
tutkimusten tulosten ja erilaisten lääkeinformaatioverkoston puitteissa toteutettujen kehittämisprojektien aikaansaannosten hyödyntämistä käytännössä.
Tämä edellyttää yhteistoimintaa, keskustelua ja tiedottamista lääkeinformaatioon liittyvästä tutkimuksesta. Tätä tarkoitusta palvelee myös tämä lääkeinformaatioon keskittyvä Dosiksen teemanumero, jossa
tarkastellaan tutkimusten kautta lääkeinformaatiota eri näkökulmista sosiaali- ja terveydenhuollon eri
toimintaympäristöissä (apteekki, sairaala, lääkeinformaatiokeskus, koulut, hoitotiede, lääkehoitoprosessi kokonaisuudessaan). Kansainvälistä väriä teemanumeroon antaa kaksi australialaistutkimusta, jotka
kuvaavat kuluttajien näkemyksiä itsehoitolääkkeiden
potilasohjeiden laadusta ja saatavuudesta sekä väestön näkemyksiä terveydenhuollon ammattilaisten
hoidon seurantaan liittyvistä yhteydenotoista ilman
etukäteen potilaalta pyydettyä suostumusta. Molemmat aihepiirejä, joista ei löydy suomalaista tutkimustietoa (Mononen ym. 2018).
Antoisia hetkiä lääkeinformaatiotutkimuksen parissa!

➔ Katri Hämeen-Anttila

FaT, dosentti
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

➔ Marika Pohjanoksa-Mäntylä

FaT, yliopistonlehtori
Farmakologian ja lääkehoidon osasto
Kliinisen farmasian ryhmä
Helsingin yliopisto
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Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman
tutkimustyöryhmä: Airaksinen M, Hämeen-Anttila K,
Saastamoinen L (toim): Tutkimustieto hyötykäyttöön.
Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia 2018–
2022. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja
muistioita 7/2018. Sosiaali- ja terveysministeriö,
Helsinki, 2018.
Hämeen-Anttila K (toim): Medicines information.
Strategic development. International Pharmaceutical Federation. 2017. https://www.fip.org/files/fip/
publications/2017-01-Medicines-informationstrategic-development.pdf (viitattu 16.2.2018)
International Pharmaceutical Federation. Strategic
development of medicines information for the
benefit of patients and users of medicines.
FIP Statement of Policy. 2017. http://fip.org/www/
uploads/database_file.php?id=382&table_id=
(viitattu 27.2.2018)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020.
Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2012.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,
Helsinki, 2012.
Mononen N, Järvinen R, Hämeen-Anttila K ym.:
A national approach to medicines information
research: A systematic review. Painossa RSAP, 2018.
Sosiaali- ja terveysministeriö. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma. Loppuraportti. Sosiaali- ja
terveysministeriön raportteja ja muistioita 1/2018.
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PÄÄKIRJOITUS

Open Access Dosis
ja uusi toimituskunta

D

osis on ollut jo muutaman vuoden avoin tiedelehti, joka on sähköisesti kaikkien saatavilla −
www.dosis.fi. Farmasialiitto teki tämän hienon
päätöksen vuonna 2015, eikä avoimessa verkkolehdessä julkaisemiseen Dosiksen kohdalla liity
satojen, tai kuten kansainvälisissä tiedelehdissä,
tuhansien eurojen maksua. Monelta farmasian alan ammattilaiseltakin on tämä muutos mennyt ohi. Korviimme on kantautunut, että
jotkut ovat jopa olleet siinä luulossa, että Dosis ajetaan alas ja lopetetaan kokonaan. Näin ei todellakaan ole!
Dosiksen muuttaminen avoimeksi verkkolehdeksi ei saanut ansaitsemaansa huomiota. Uusi toimituskunta on päättänyt ryhtyä toimeen asian korjaamiseksi: rummutamme, liputamme ja tiedotamme, kunnes Dosiksen avoin verkkolehtistatus on varmasti tiedossa.
Tätä helpottamaan saimme sosiaalisen median työkalut LinkedIn,
Twitter ja Facebook -toiminnot kaikkien juttujen yhteyteen. Taas yksi hieno Farmasialiiton suoma uudistus! Nyt yksittäisten juttujen jakaminen myös sosiaalisen median kautta on helppoa, ja kaikki jutut
tavoittavat varmasti paremmin omat kohdelukijansa. Dosis jakoon!
Kaiken kaikkiaan haluamme lisätä Dosiksen näkyvyyttä: Tulemme
esittäytymään alan tilaisuuksissa − erityisesti opetus- ja tutkimuslaitoksissa sekä tieteellisissä farmasian alan tapahtumissa. Aiomme
houkutella mukaan lisää kirjoittajia − graduvaiheen opiskelijoita,
muita lähitieteilijöitä, kuten lääketietelijöitä ja molekyylibiologeja,
yleensäkin kaikkia tahoja, joiden tutkimustuloksilla on relevanssia
farmasian eteenpäin viemisessä. Toivottavasti jatkossa erikoistumiskoulutuksiin osallistujat ja jatko-opiskelijat pitävät itsestään selvänä,
että ainakin yhtenä opinnäytteenä on oltava Dosis-julkaisu. Tulemme selvittämään mahdollisuudet nostaa Dosis-julkaisun tasoluokitusta ja saada se suomalaisen tiedeyhteisön toteuttaman Julkaisufoorumin piiriin.
Mitä muuta voisimme tehdä? Otamme mielellämme vastaan
vinkkejä osoitteessa: dosis@farmasialiitto.fi
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KEITÄ ME SITTEN OLEMME?
➔ Anneli Ritala-Nurmi
Johtava tutkija, dosentti
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
www.vtt.fi, Dosiksen päätoimittaja
Valmistuin proviisoriksi Helsingin yliopistosta 1991,
farmasian tohtoriksi 1996 ja farmaseuttisen biologian dosentuurin sain 2009. Olen koko työurani tehnyt
VTT:n Biotekniikan yksikössä kasvibiotekniikan parissa. Oma tutkimukseni on keskittynyt kasvisolujen
mahdollisuuteen tuottaa rekombinanttiproteiineja ja
sekundaarimetaboliitteja − joukkoon on mahtunut
myös lääkkeellisiä proteiineja sekä pienmolekyylejä.
Olen sertifioitu IPMA C projektipäällikkö ja tällä hetkellä vedän VTT:ssa muutamaa isoa asiakasprojektia
sekä yhtä H2020-hanketta. Koordinoin VTT:n EITFood toimintaa ja olen kovasti innostunut mahdollisuudesta käyttää kasvisoluja tulevaisuudessa myös
ruokana. Olen kansainvälisesti hyvin verkottunut
kasvibiotekniikan saralla, esimerkiksi nyt olen mukana Cost Eurocaroten yhteisössä ja vedän sen tiedottamiseen liittyvää työryhmää. Lisäksi olen osa-aikainen Panimolaboratorio Oy:n tutkimuskoordinaattori. Tulokulmani Dosikseen on ehkä hieman erilainen
perinteisestä johtuen työtaustastani. Ammatillisesti
minut löytää Anneli Ritalana LinkedIn-, ResearchGate- ja Twitter-tileiltä @AnneliRitala.
➔ Katri Hämeen-Anttila
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, dosentti, FaT
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
www.fimea.fi
Valmistuin proviisoriksi 1999 ja farmasian tohtoriksi 2006 Kuopion yliopistosta (nyk. Itä-Suomen yliopisto) ja sosiaalifarmasian dosentuurin sain vuonna
2010 Helsingin yliopistoon. Työskentelin yliopistolla
yhteensä kahdeksan vuotta pääasiassa erilaisissa tutkimusviroissa tutkien lääkekasvatusta, lasten lääkkeiden käyttöä ja siihen liittyviä ongelmia. Vuonna
2011 siirryin yliopistolta kehittämispäällikön virkaan
Fimealle, aihealueenani lääkeinformaation kehittäminen. Nykyisessä virassani tutkimus- ja kehittämispäällikkönä vedän Lääkealan kehittämistiimiä ja
olen vastuussa Fimean tutkimushankkeista, muun
muassa joka toinen vuosi toteutettavasta väestökyselystä, Lääkebarometrista. Lääkeinformaatio on edelleen tärkeä ja sydäntäni lähellä oleva tutkimusaihe.
© DOSIS
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Kansainvälistä yhteistyötä olen tehnyt paitsi erilaisissa tutkimusprojekteissa, myös Farmasian maailmanjärjestön, International Pharmaceutical Federation FIP, Health and Medicines Information Section
-jaoston hallituksessa vuosina 2012–2016. Ammatillisesti minut löytää Katri Hämeen-Anttilana Linkedin- ja ResearchGate -tileitä sekä Twitteristä @KatriHameenAnt.
➔ Antti Kataja
Puheenjohtaja, proviisori ja toksikologian maisteri
Suomen Farmasialiitto ry, www.farmasialiitto.fi
Valmistuin proviisoriksi toukokuussa 2011 ja saman
vuoden heinäkuussa valmistuin toksikologian maisteriksi (M. Sc. Toxicology). Proviisorigradussani käsittelin populaatiokineettista mallintamista ja toksikologian puolella tutkin melamiinin kulkeutumista
ihmisistukan läpi. Oma kiinnostukseni tieteeseen on
korkea, sillä itseäni kiinnostaa tiedolla johtaminen.
Dosiksen toimituskunnassa työskentelyn uskon auttavan tähän päättymättömään mielenkiintooni. Ammatillisesti minut löytää LinkedIn- ja Twitter-tililtä
@ajkataja.
➔ Anne Lecklin
Yliopistonlehtori, FaT
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta,
Itä-Suomen yliopisto
Nuorena ylioppilaana osallistuin Kymenlaakson kesäyliopiston järjestämälle farmaseuteille tarkoitetulle
farmakologian peruskurssille. Kuuntelin viisi päivää
lääkkeiden vaikutusmekanismeja, ja elämän uravalinta selvisi saman tien. Opiskelin ensin proviisoriksi, mutta myöhemmin jatkoin opintoja ja valmistuin
farmasian tohtoriksi vuonna 1998. Väitöksen jälkeen
olin muutamia vuosia tutkimustyössä ulkomailla, ensin Uppsalan yliopistossa Ruotsissa ja sen jälkeen Floridan yliopistossa Gainesvillessa USA:ssa. Suomeen
palasin vuonna 2003 ja toimin yliopistolla opetuspainotteisessa tehtävässä, mutta sydän yhä sykkii
ruokahalun säätelyyn ja painonhallintaan liittyvälle
tutkimukselle. Toinen uudempi mielenkiinnon aihe
on nuorten ja lasten psykiatriset häiriöt sekä niiden
lääkehoidot.
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➔ Minna Matikainen
Medical Advisor, FaT
Bayer Oy, www.bayer.fi

viime vuonna sairaala-apteekkimme proviisori väitteli sairaalafarmasian alalta. Sairaala-apteekkimme on
saanut TYKS-erva-tutkimusrahoitusta, ja sen avulla on voitu toteuttaa muun muassa tutkimusvapaita. Tutkimusaiheita ovat olleet lääkitysturvallisuus
(kliinisen farmasian palvelut), laadunhallinta (lääkevalmistus) sekä kustannustehokkuus ja prosessimallinnus.

Valmistuin proviisoriksi 2001 Kuopion yliopistosta
(nyk. Itä-Suomen yliopisto) ja farmasian tohtoriksi 2016 Helsingin yliopistosta. Teollisuusfarmasian
oppiaineeseen kuuluvassa väitöskirjassani käsittelin uuden lääkkeen lanseeraukseen liittyviä menestystekijöitä suomalaisessa lääketeollisuudessa. Olen
työskennellyt vuodesta 2002 alkaen lääketeollisuudessa useissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä lääketutkimuksen ja -markkinoinnin parissa eri terapia-alueilla. Ammatillisesti minut tavoittaa LinkedIn- ja ResearchGate-palveluista sekä Twitteristä @
mmmatikainen

➔ Marika Pohjanoksa-Mäntylä
Yliopistonlehtori, FaT
Kliinisen farmasian ryhmä
Farmakologian ja lääkehoidon osasto
Farmasian tiedekunta
Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/en/researchgroups/
clinical-pharmacy

➔ Ulla Närhi
Neuvotteleva virkamies, farmasian tohtori

Valmistuin proviisoriksi vuonna 2000 ja farmasian
tohtoriksi vuonna 2010 Helsingin yliopistosta, jossa toimin tällä hetkellä sosiaalifarmasian yliopistonlehtorina kliinisen farmasian ryhmässä. Yliopistonlehtorina päätehtäviini kuuluvat opetus, opiskelijoiden eriasteisten opinnäytetöiden ohjaus ja tutkimus.
Tutkimukseni on keskittynyt lääkeinformaatioon,
kliinisen farmasian palveluihin ja farmasian koulutuksen kehittämiseen. Olen ollut mukana useissa
kansallisissa ja kansainvälisissä lääkeinformaatioon
ja apteekkien ammatillisten palveluiden kehittämiseen liittyvissä tutkimusprojekteissa ja työryhmissä.
Tällä hetkellä toimin puheenjohtajana Suomen kansallisen lääkeinformaatioverkoston tutkimustyöryhmässä ja aktiivisena jäsenenä lääkeinformaatioverkoston koordinaatiotyöryhmässä. Lisäksi olen toiminut Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen
työryhmän (AATE) alaryhmässä, joka laati lääkehoidon arvioinnin osaamistavoitteet farmaseuteille ja
proviisoreille eri toimintaympäristöihin. Ammatillisesti minut löytää Marika Pohjanoksa-Mäntylänä
LinkedIn- ja ResearchGate -tileitä sekä Helsingin yliopiston TUHAT-tutkimusportaalista.

Olen vähän vanhempaa vuosikertaa, valmistuin proviisoriksi l986 ja farmasian tohtoriksi 2001 Kuopion
yliopistosta. Sain sosiaalifarmasian dosentuurin Helsingin yliopistoon vuonna 2009. Olen valmistumiseni
jälkeen työskennellyt apteekissa noin 14 vuotta ja jonkin aikaa myös Itä-Suomen yliopistossa. Historiaani
kuuluu myös yliproviisorina ja tutkijatohtorina työskenteleminen Lääkelaitoksessa. Vuonna 2007 siirryin
hyvin mielenkiintoiselle työjaksolle Euroopan unionin komissioon Brysseliin. Tein töitä lääkeyksikössä
ja valmistelin potilasinformaatioon liittyvää direktiiviehdotusta. Vuonna 2009 palasin takaisin Suomeen
ja aloitin sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriössä työalueeseeni kuuluvat kansainväliset ja kansalliset
lääkeasiat, esimerkiksi lääkelain muutosehdotukset ja
Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden lääketeema. Ammatillisesti minut löytää LinkedIn tililtä Ulla Närhinä ja Twitteristä @UllaNarhi.
➔ Joni Palmgrén
Sairaala-apteekkari, FaT ja eMBA
Satakunnan Sairaanhoitopiirin KY
www.satadiag.fi

Anneli Ritala-Nurmi
Katri Hämeen-Anttila
Antti Kataja
Anne Lecklin
Minna Matikainen
Ulla Närhi
Joni Palmgren
Marika Pohjanoksa-Mäntylä

Valmistuin proviisoriksi 2002 ja farmasian tohtoriksi
2006. Siirryin tutkimus-, opetus- ja viranomaistehtävistä sairaalafarmasian töihin 2007. Kiinnostus sairaalafarmasian tutkimukseen heräsi töiden ohessa.
Satakunnan keskussairaalan sairaala-apteekki onkin
ylläpitänyt säännöllistä julkaisutoimintaa vuodesta
2011 alkaen. Olen ohjannut myös jatko-opintoja, ja
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Assessing the public’s
attitudes and receptivity
to follow-up communication
from healthcare providers
➔ Parisa Aslania*
PhD
parisa.aslani@sydney.edu.au
➔ Vivien Tonga
PhD
vivien.tong@sydney.edu.au
➔ Ines Krassa
PhD
ines.krass@sydney.edu.au

a

Faculty of Pharmacy,
Pharmacy and Bank Building (A15),
Science Road,
The University of Sydney,
Camperdown,
NSW 2006, Australia.
*Correspondence

➔ Stephen Robson
MBus
Healthy Thinking Group, 154 Pacific Highway,
St Leonards, NSW 2065, Australia
steve@healthliteracyaustralia.com.au
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SUMMARY

Introduction: Requiring patients to consent to receiving follow-up health information from healthcare professionals (HCPs) is not universal and varies between countries. Limited research has explored the public’s
views on an opt-out process for receiving such follow-up from HCPs in Australia, where the current norm
is an opt-in process.
Aims: To explore the Australian public’s attitudes, perceptions, and receptivity to an opt-out approach for
the provision of tailored health-related information to patients by registered HCPs.
Materials and Methods: Six focus group discussions (1–1.5 hours in duration) were conducted with a total of
46 participants in Sydney during October-November 2016. People’s views on an opt-in or opt-out approach to
receiving ongoing follow-up health information were sought. Discussions were audio-recorded, transcribed
verbatim and thematically analysed.
Results: Mixed opinions were identified regarding opt-in or opt-out approaches to receiving information.
A few participants queried the need for consent (opt-in), as it was seen as the HCP’s duty of care to followup and provide information. An opt-out process was seen to facilitate informed choice. Those preferring to
opt-in felt it would offer them more control in receiving follow-up and could help ease pressures on HCPs.
They agreed that consent was only needed once for a HCP to provide ongoing information. The logistics of
offering follow-up information services at every consultation was queried. Previous follow-up may influence
preferences for an opt-in or opt-out process.
Conclusions: There is some support for opt-out, HCP-provided follow-up information. Further research is
needed to quantify broader population views on the consent process for follow-up information and factors
that influence these views.
Keywords: Medicines information, health information, opt-in, opt-out, preferences
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INTRODUCTION

Medicines are the most common treatments applied
in healthcare. When used correctly and responsibly,
medicines result in improved health outcomes. However, to use medicines appropriately, patients must be
well informed about their purpose, correct administration, how to monitor their impact, and to identify
and act on issues arising from using the medicine(s),
such as adverse drug reactions. The predominant approach to informing patients has been through spoken information, delivered primarily by doctors and
pharmacists (Aslani et al. 2010). However, over recent
decades, there has been an increase in the availability of written medicines and health information. Key
drivers of this trend have been rising consumer demand for more medicines and treatment information
than they have routinely received from healthcare
professionals (HCPs) and a noticeable shift in healthcare towards patient-centred care, underpinned by
concordance and shared treatment-decision making between HCPs and patients (Aslani et al. 2010).
Written medicines and health information, provided with spoken information, may improve selfmanagement and adherence to medicines, through
increased knowledge and awareness (Raynor et al.
2007, Aslani et al. 2010). Consequently, information
provision and patient education are key components
of intervention programs aimed at improving selfmanagement and medication adherence.
A number of channels, including face-to-face consultations, websites, social media, mail and email are
available for dissemination of written medicines and
health information. However, if patients are to use
written information to learn about their medicines
and their correct use, they must first be prepared to
accept this information. It is therefore important to
know how receptive people are to receiving information.
Current Australian legislation (Privacy Act 1988,
c2017) requires patients to consent to receiving follow-up information from HCPs; that is, an opt-in
system, where patients actively agree to receiving
direct follow-up information regarding their health,
medical conditions and/or medicines. This can be
challenging to ensuring that patients receive appropriate information in a timely manner. Alternatively,
in an opt-out process, all patients continue to receive
information directly from their HCPs, and can still
actively choose not to receive further information
at any time.
This study therefore aimed to explore the public’s
© DOSIS
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attitudes, perceptions, and receptivity to an opt-out
approach for the provision of tailored health-related
information to patients by registered HCPs.

MATERIALS AND METHODS

Ethics approval for the study was obtained from The
University of Sydney Human Research Ethics Committee (ethics approval number 2016/728).
Focus groups were chosen as the qualitative method to achieve the study aims, as the group dynamic
can assist in stimulating rich discussions among participants (Kitzinger 2006).
Participants
Participants were recruited using a market research
company. Potential participants were identified
through their database, contacted, and screened
against the inclusion criteria. Individuals were eligible if they were 18 years of age or older, able to take
part in focus group discussions without the help of
an English translator, and had at least one chronic
medical condition (defined as a medical condition
that has been, or is likely to be, present for at least 6
months). To ensure diversity, participants were recruited from a range of geographic locations, medical conditions and age groups.
Focus group protocol
A series of 6 focus groups, approximately 1-1.5 hours
in length, were conducted in October-November
2016 at various locations in metropolitan Sydney. The
focus groups were conducted by an experienced facilitator (PA), supported by other researchers (VT and/
or IK). Field notes were also taken (VT). All discussions were guided by a semi-structured focus group
protocol, which broadly focused on:
1) Participants’ information sources with respect
to their medical conditions, medicines, and/or lifestyle/health and wellbeing;
2) Perspectives on systems facilitating receipt of
health and/or medicines information;
3) Perspectives on receiving information directly
from their HCPs; and
4) Perspectives on an opt-out system approach to
receiving information and follow-up.
This paper reports on the findings from topics 3
and 4.
Data analysis
All focus group discussions were digitally audio-recorded with participant permission. All recordings
10
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were transcribed verbatim and subsequently verified
against the original audio-recording and de-identified in preparation for analysis. Thematic analysis
(Green and Thorogood 2014) was conducted independently by two researchers (PA and VT) to ensure
validity and reliability.
Preliminary data analysis involved systematically
reading transcripts to identify broad trends and differences between participant responses. These were
then grouped into distinct subthemes and themes
inductively derived from the data. Themes and subthemes were then discussed among research team
members. Thematic saturation (Krueger and Casey
2009) was achieved by the fifth focus group, verified
at the sixth, and therefore, no further focus groups
were conducted.

Sources of health and/or medicines information
For most participants, their primary provider of information was their doctor(s) (Table 2). Pharmacists
were also recognised as sources of medicine-related
information by some participants, in particular those
who had received information on generic substitution, drug interactions, and dosing information. On
occasion, pharmacists also supplied patients with a
print-out of the relevant patient information leaflet
for their medicine. Although many voiced satisfaction with the information they received, others reported information gaps and receipt of conflicting
information.
Of the non-HCP sources of information reported,
the Internet was utilised by participants to obtain information regarding adverse drug reactions and insights into the lived experiences of others with the
same medical condition and/or taking the same medicine.

these were for the purposes of monitoring the person’s condition and response. No one reported follow-up in relation to their regular chronic medicines.
All participants reached a general consensus and
expressed a strong desire for their treating HCP to
be proactive in managing their health and to provide
necessary information. Participants were amenable
to the provision of information as part of follow-up
from their HCP, for instance after initiation of a new
medicine. Most participants placed significant emphasis on the importance of receiving tailored information relevant to their specific needs as part of
follow-up; participants also questioned the appropriate amount of information to be received (Table
3). However, there was no consensus regarding the
optimal frequency of HCP follow-up. This was considered to be determined on a case-by-case basis. A
few participants said that they would not want ongoing follow-ups as they would reach out only when
needed (Table 3).
Participants valued valid, concise, and tailored
information. Follow-up was only wanted if new information was being provided. Generalised information was less valued due to the lack of universal
relevance to all patients. Tailored information that
participants wished to receive included updates pertaining to novel medical developments/medicines/
trials; online social support groups, where members
had the same medical condition(s); lifestyle advice;
reminders; self-management support; lived experiences of those with similar medical condition(s); and
medication-specific information.
Participants discussed a number of considerations
in relation to communication via spoken and written
means (Table 3). Spoken information was regarded
as a more personal method of communication compared to written forms. Written communication was
preferred in some instances, for example when the
patient was unable or unwilling to speak with a HCP.
Participants generally preferred follow-up information to be delivered via email or a telephone call, and
provided their thoughts on advantages and disadvantages (Table 4).

Follow-up received and desired by
participants from HCPs
Participants reported that their previous follow-up
experiences from HCPs were predominantly via a
phone call from the doctor in relation to recent treatment, hospitalisation/medical emergency, or on occasion, post initiation of a new medicine. In general,

Perspectives on providing consent for
HCP-initiated information provision
There were mixed opinions about whether the provision of information by HCPs should be driven by
an opt-in or opt-out process of consent, with participants providing pros and cons for both approaches
(Table 5). Several participants questioned the need

RESULTS

A total of 46 participants took part in the 6 focus
groups, with equal numbers of males and females, a
wide age distribution (Table 1), and a range of reported medical conditions. The number of participants
in each group varied between 7 and 8.
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Table 1. Summary of participant demographics

Demographic

Total (n=46)

Gender

Male
Female

24
22

Age

18-29
30-49
50-69
70+

7
15
19
5

Country of birth

Australia
Overseas

35
11

Main language
spoken at home

English
Othera

46
5

Marital status

Married
De-facto
Single
Separated/divorced/other

19
5
12
10

Highest level of
educationb

School Certificate
(Year 10) or below
Higher School
Certificate (Year 12)
Technical and Further
Education (TAFE) or
college qualification
University qualification
Other

7

Employment
status

Full-time job outside home
Part-time job outside home
Home duties
Full-time studentc
Retired
Not currently working

23
9
1
2
10
2

Parent/carer
of child(ren)

Yes
No

21
25

Carer of an adult

Yes
No

5
41

9
16
9
4

a) Some participants indicated that they spoke more than 1 main
language at home. Therefore, the combined total exceeds 46.
b) Missing data for 1 participant.
c) One participant also indicated that they had a part-time
job outside home.
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for consent as information provision as part of follow-up was considered part of the HCP’s duty of care
(Table 3). An opt-out process was viewed as a means
for ensuring access to such a service, thus facilitating informed choice. Those in support of an opt-in
process felt that it would offer more control for the
individual and could assist in alleviating pressures
on HCPs. Participants who supported an opt-in process agreed that for a HCP to provide information
on a regular basis, consent should only be required
to be given once. However, regardless of whether an
opt-in or opt-out process was supported, participants
expressed concern about the practicality of regular
information provision/follow-up by HCPs at every
consultation.

DISCUSSION

Participants in this study valued the opportunity
for follow-up and preferred it to be provided by either a phone call or an email from their treating
HCP, with various advantages and disadvantages
discussed. Notably, patients wanted to obtain follow-up advice when it was needed, and thus valued
a flexible, responsive approach to continuity of care
to meet evolving needs (Naithani et al. 2006). Further to this, there may also be the potential for information desired by patients from HCPs engaged
in follow-up to vary. For instance, a survey conducted by Huibertse et al. (2017) found a broad distinction regarding the information that cancer survivors
preferred to be discussed between different HCPs;
a general preference was seen for lifestyle topics to
be discussed with the general practitioner whereas topics regarding cancer heredity and recurrence
were preferred to be discussed with the specialist
(Huibertse et al. 2017).
Telephone and email follow-up were preferred
modes of contact for participants. Murchie et al.
(2016) however, observed a strong preference for
face-to-face follow-up, whereby telephone and Internet-based follow-up (video conference, Skype,
webcam) were not preferred. The fact that the study
focus group discussions on follow-up were not specific to a particular medical condition, such as cancer, may explain these differences. Another explanation is that there may also be a perceived distinction
between follow-up for the purpose of information
exchange (which was the focus of the focus groups)
and the need for a follow-up HCP consultation or
physical examination/monitoring. Undoubtedly, a
“one-size-fits-all” approach to follow-up will not ca© Suomen Farmasialiitto ry

ter to the needs of individual patients. Based on the
study findings, when considering how to develop a
follow-up health and/or medicines information provision service, tailoring of the information provided
would need to consider factors such as, firstly, the
medical condition(s) experienced; e.g. patients recently discharged from the intensive care unit highly value follow-up appointments as an opportunity to
receive tailored health information critical for their
overall recovery (Prinjha et al. 2009). Secondly, existing medicine(s); e.g. new versus chronic medicine(s),
where follow-up post initiation of a new medicine
was welcomed by participants. Thirdly, patients’ existing knowledge versus information gaps; as participants stated that follow-up would be valued if it
provided new information. Fourthly, the patient’s
relationship with their HCP and topics that would
be appropriate to discuss and provide information
on. Fifthly, the mode and frequency of communication tailored to the preferences of the individual (as perceptions regarding follow-up can still vary
among patients with the same condition (Rozmovits et al. 2004)). And finally, the current health status
and needs of the patient for which the follow-up is
intended (as some patient needs have remained unmet and could be better addressed with follow-up
(O’Brien et al. 2011)).
From a healthcare system or HCP perspective,
workflow and time considerations will need to be
considered when moving forward to implement the
provision of follow-up information by HCPs, a practice which is not “routine” at present. In Australia,
patient consent is required for a HCP to provide ongoing follow-up and information to the patient (Privacy Act 1988, c2017), which can act as a barrier to the
provision of follow-up. This may explain why there
were limited examples given of previous follow-ups
that were not associated with an acute medical situation/emergency or an upcoming or recently conducted consultation. Accordingly, policy changes may be
an avenue to explore in contexts like Australia, where
an opt-in approach to follow-up information provision is the norm, in order to adapt to the changing
healthcare and information landscape in the digital
age. This is particularly relevant for Australia, considering there was support by the participants in this
study for an opt-out process for follow-up.
People have previously expressed that they would
like to receive follow-up emails from their doctor post
consultation, along with electronic receipt of tailored
medicine information, test results, and the ability to
13
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Table 2. Summary of providers of information regarding
participants’ medical condition(s) and medicines

Information
provider(s)

Medical condition(s)
information
(n=45a participants)

Medicine(s)
information
(n=45a participants)

Pharmacist only

0

1

Doctor only

28

19

Doctor and
pharmacist

9

17

Doctor and
specialist doctor

1

0

Doctor,
pharmacist,
and nurse

4

2

Doctor,
pharmacist,
nurse, and
oncologist

1

1

Doctor,
pharmacist,
MedAdvisor
app

1

1

1
[1 (Doctor,
Internet)]

4
[1 (Myself)b;
1 (Specialist
doctor - asthma);
1 (Pharmacist, Internet);
1 (Doctor, pharmacist,
diabetes educator)]

Other

a) Missing data for 1 participant. b) Person felt that s/he knew

electronically send through documents/information
related to the monitoring of chronic medical conditions (Car and Sheikh 2004). In a study conducted across 14 European countries, Denmark had the
highest proportion who had communicated with their
HCP via email (Newhouse et al. 2015). A point of interest is that in Denmark, policies stipulate that primary
care doctors must be accessible via email, and reimbursement is provided to ensure that email/electronic communication is a viable communication method
© DOSIS
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between patients and HCPs (Newhouse et al. 2015).
In the Australian context, local policies may have
a potential influence on routine communication between HCPs and patients. The Royal Australian College of General Practitioners, for instance, has published recommended security measures to help reduce the risks associated with email use (Royal Australian College of General Practitioners). However,
no examples of email follow-up by HCPs were cited by participants in the present study, with previ14
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Table 3. Exemplar quotes
Theme and sub-theme

Quote

Participant

Follow-up received and
desired by participants
from HCPs
Participants’ attitudes to
follow-up undertaken by
HCPs

“The follow-up’s saving us from ourselves.”

FG4P4**

“If you get too much information…… it takes control
of your life…… You’ve got to have control of your
own life.”

FG3P7

“Personally I think it's impossible, really. They're
so busy. As if they would call every single person.
But I'd like it the other way around where I can call
and say ‘I've been given this and duh duh duh.’, if I
need to call. If I don't need to call, it doesn’t matter.
There's one less phone call for us.”

FG2P6

Follow-up received and
desired by participants
from HCPs
Preferred methods of
HCP-initiated follow-up

“I think that once you talk to someone, you kind
of, you kind of automatically think ‘Oh, this person is concerned about my wellbeing.’ So I think
that call, a phone call, is better than than like letter or something like that. I think people would feel
more, more close to it.”

FG5P5

“Maybe verbal because then you can ask questions whenever you want. Like when he’s saying
something…… you can ask a question like ‘Wait,
I don’t understand that part.’, have it explained
more, and understand it more.”

FG4P3

“Because you can’t always talk. You may not feel
up to talking. ‘Cause I found that when I wasn’t
well, I really didn’t have the energy to talk to people. So texting is easy. Or emailing, if it was easier.”

FG5P6

“I’d be happy if it fell under their duty of care. I’m
happy not to sign.”

FG4P1

“I want to ultimately be educated on how to be,
you know, responsible for my conditions in a bigger sense than just the drug taking.”

FG1P8

Perspectives on providing
consent for HCP-initiated
information provision
Opt-in versus opt-out*

* Opt-in refers to when patients actively agree to receive direct follow-up information
regarding their health, medical conditions and/or medicines. Opt-out refers to when
patients continue to receive information directly from their HCPs, and can still actively
choose not to receive further information at any time.
**Focus Group 4, participant 4
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Table 4. Perceived advantages and disadvantages of commonly reported modes of communication
for providing information to patients
Form of communication

Pros

Cons

Considerations

Phone

• Might be more advantageous for those who
are not as technologically literate e.g. elderly
population
• Demonstrates that the
HCP is kind and caring
• Useful if there has been
a change e.g. new
medication
• Fast
• Can easily clarify information being given verbally

• Cannot always answer a
phone call e.g. whilst at work
• Guilt associated with declining
follow-up/information over the
phone compared to email
• May reduce available consultation times (if doctors are
spending time following up)
• May not adequately recall
what was said over the phone
• May have taken the call when
notes cannot be taken- disadvantageous if wanting to
remember information
• Further “time-waster” as memory introduced as a variable
e.g. poor recall of complex
information provided over the
phone (which may then lead
to a request for the information to be provided via email)
• May not be the most appropriate if complex instructions/
information is to be provided

• Not appropriate in all
instances e.g.
complex treatment regimen
instructions
may require
face-to-face
consultation;
language barriers

Email

• It is in written format,
and easier to read and
refer back to, when
needed
• Can be easily deleted if
not desired
• Convenient
• Privacy better protected compared to mail
• Faster

• Less of a “personal touch” in
comparison to a phone call

• Accessibility
is dependent
upon whether
the individual
has a computer/ technological literacy

Other written
forms of communication
e.g. mail,
SMS

• Mail would be good if
a hardcopy of the information is preferred
• Mail or SMS preferable for
those who do not have
access to computers
• SMS useful to receive
reminders and people
can contact the HCP
when it is convenient
for them

• Waste of paper (mail)

• Not averse to
receiving mail
however letter
box may not
be frequently emptied/
checked
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ous follow-up experiences being predominantly via a
phone call. Email communication between HCPs and
patients has been shown to be appropriate in terms
of content and can facilitate communication regarding a number of different issues (Sittig 2003, White
et al. 2004). Email communication can also promote
increased patient engagement e.g. in reviewing notes
made by their doctor (Mafi et al. 2016). Thus, considering that participants were amenable to receiving
follow-up communication via email and noted fewer
disadvantages associated with this mode of outreach
compared to telephone calls, it would be useful to
explore ways in which email could be more widely
utilised to provide tailored health and medicines information as part of follow-up within both Australian and other international contexts. Future quantitative research is needed to ascertain the views of
broader populations with respect to the provision of

non-promotional health information by HCPs as optin or opt-out approaches.

CONCLUSIONS

Patients want their treating HCPs to be proactive in
the management of their health. Patients are open to
being provided information about their health and/or
medicines by their HCP as part of follow-up. However, it is imperative that this information and the
frequency of follow-up is tailored to the individual
and their needs. Patients voiced mixed perspectives
on whether an opt-in or opt-out process for provision of information by HCPs was preferred. Thus,
further research is needed to explore optimal ways in
which health and medicines information provision
can be tailored to best meet the needs of the public
with respect to content, method of communication,
and frequency of provision.

Table 5. Pros and cons to an opt-in versus opt-out process for ongoing information provision/
follow-up services by HCPs
Process of
consent

Pros

Cons

Considerations

Opt-in*

• Increased control
for the individual
• Decisions can be
made that are best
for the individual
• Can help alleviate potential pressures on HCPs
• Not desired or
needed by all

• Query regarding
how patients would
be made aware of
the service to opt-in
• May not be practical
for a HCP to promote
the service with
every consultation
conducted

• Not expected
to be offered
with every
consultation
due to inherent pressures
within the
healthcare
system

Opt-out*

• Would ensure access
to the service
• Can see the service
first in order to
determine its value
• Access to the service
allows for informed
choice

• Increased work
burden for HCPs
(who are already
time-poor)

• Not pragmatic
to automatically offer the
service and
ability to optout to every
patient, from
a time
perspective

* Opt-in refers to when patients actively agree to receive direct follow-up information regarding their health,
medical conditions and/or medicines. Opt-out refers to when patients continue to receive information directly
from their HCPs, and can still actively choose not to receive further information at any time.
© Suomen Farmasialiitto ry
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TIIVISTELMÄ

Väestön asenteet ja vastaanottavaisuus terveydenhuollon
ammattilaisten hoidon seurantaan
liittyviin yhteydenottoihin
Tausta
Eri maissa on vaihtelevia käytäntöjä siihen, täytyykö potilaan antaa suostumus terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenottoihin vastaanottokäynnin
jälkeen. Tutkimustietoa väestön näkemyksistä terveydenhuollon ammattilaisten yhteydenottoihin ilman suostumusta on vähän Australiasta, jossa tyypillisesti suostumus yhteyden ottamiseen pyydetään
etukäteen.
Tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää australialaisten asenteita, näkemyksiä ja vastaanottavaisuutta terveydenhuollon ammattilaisten hoidon seurantaan
liittyviin yhteydenottoihin ilman etukäteen pyydettyä suostumusta. Yhteydenotoissa terveydenhuollon
ammattilaiset antavat räätälöityä terveyteen liittyvää
neuvontaa potilaille.
Aineisto ja menetelmät
Kuusi 1–1,5 tunnin mittaista ryhmäkeskustelua järjestettiin yhteensä 46 haastateltavan kanssa Sydneyssä
loka-marraskuun 2016 aikana. Ryhmäkeskusteluissa
haettiin haastateltavien näkemyksiä terveydenhuollon ammattilaisten yhteydenottoihin suostumuksen
kanssa (opt-in) tai ilman (opt-out). Ryhmäkeskustelut
nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti, minkä jälkeen aineisto analysoitiin teemoittelemalla.

vat sitä mieltä, että suostumuksen pyytäminen yhden
kerran riittää toistuviin yhteydenottoihin. He toivoivat, että jokaisella vastaanottokäynnillä sovittaisiin
yhteydenottotapa. Haastattelujen perusteella aikaisemmat kokemukset hoidon seurannasta voivat vaikuttaa siihen, toivooko potilas suostumuksen pyytämistä yhteydenottoihin jatkossa vai ei.
Päätelmät
Tutkimuksen tulosten perusteella terveydenhuollon
ammattilaisten yhteydenottoihin ilman suostumusta
(opt-out -prosessi) on jonkin verran kannatusta. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan laajemmilla potilasjoukoilla sen selvittämiseksi, onko joitakin tiettyjä potilasjoukkoja, joille yhteydenotot ilman suostumusta erityisesti sopisivat.
Avainsanat: Lääkeinformaatio, terveysinformaatio,
yhteydenotto ilman etukäteen pyydettyä suostumusta (opt-out), yhteydenotto suostumuksen kanssa (opt-in), mieltymys
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Tulokset
Haastateltavat esittivät monenlaisia mielipiteitä
terveydenhuollon ammattilaisten yhteydenottoihin
suostumuksella tai ilman suostumusta. Muutama
haastateltava toivoi suostumuksen pyytämistä, ja he
näkivät hoidon seurannan ja potilaan informoinnin
terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuudeksi.
Ilman suostumusta (opt-out) tehtävät yhteydenotot
nähtiin edistävän tietoisen suostumuksen saamista. Ne haastateltavat, jotka suosivat suostumuksen
etukäteen pyytämistä, kokivat, että tämä antaa heille enemmän kontrollia oman hoitonsa seurannasta.
He myös ajattelivat, että suostumuksen pyytäminen
potilaalta etukäteen helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten yhteydenottoa. Nämä haastateltavat oli© DOSIS
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SUMMARY
Introduction
Adequate information is needed to ensure consumers can use over-the-counter (OTC) medicines safely and
appropriately. Globally, the availability and quality of written medicines information (WMI), including labels
and leaflets, provided with OTC medicines is variable. Limited consumer-centred research has explored their
opinions on such information. This study explored consumers’ perspectives on the quality and availability of
WMI provided with an exemplar Australian OTC product.
Materials and methods
A leaflet was developed for an Australian pholcodine-containing proprietary product (Benadryl® Dry, Tickly
Cough) that did not have one, using good information design. The existing product label and study-developed
leaflet were user tested with consumers (altogether n=20) in Australia and the United Kingdom (UK). Their
perceptions about the quality and availability of the WMI were explored. Discussions were audio-recorded,
transcribed verbatim, and thematically analysed.
Results
Overall, consumers liked the label and leaflet design. However, consumers voiced mixed opinions on the WMI
content. Some thought the label had good overall information coverage, however others felt it lacked critical information and suggested inclusion of further key points, for instance additional warnings and safety
information. Consumers were surprised that a leaflet was not available with this product and were receptive
for one to be provided.
Conclusions
The perceived lack of critical information included on the existing label contributed to consumer acceptability and preference for leaflet availability. WMI supplied with an OTC medicine can be improved to ensure
the inclusion of critical information to better meet consumers’ needs.
Keywords
Written medicines information, leaflets, drug labelling, over-the-counter medicines, self-medication, consumers.
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INTRODUCTION

Over-the-counter (OTC) medicines are widely used
by consumers of all ages and varying health statuses.
To ensure that consumers use OTC medicines safely and appropriately, written medicines information
(WMI) must convey the necessary information using simple, understandable language, in a format that
can be easily navigated. Furthermore, WMI has an
important function in complementing spoken information provided by healthcare professionals (HCPs)
such as pharmacists.
OTC WMI refers to the information included on
the product label, which can be found on the product
box and/or packaging, as well as the leaflet, which is
often included inside the box; that is, provided as a
package insert. Internationally, WMI availability for
OTC medicines varies due to regulatory differences.
In the United States for instance, legislative emphasis
is placed on the OTC medicine label, where a standardised “Drug Facts” label format has been implemented for OTC medicines (Department of Health
and Human Services Food and Drug Administration
1999). In the European Union (EU), leaflets provided as package inserts are required for all medicines
(European Commission 2001). However, in Australia, leaflets known as Consumer Medicine Information (CMI) are only compulsory for prescription and
Pharmacist Only OTC medicines (Aslani 2007). Pharmacist Only medicines are OTC medicines required
to be supplied by a pharmacist (New South Wales
Government c2016). Accordingly, WMI supplied with
OTC medicines varies from the label alone (that is,
the information found directly on the medicine box/
packaging) to both a label and leaflet.
Prior research has shown that consumers have
considered OTC label content as adequate (Trajanovska, Manias et al. 2010). However, room for improvement in OTC label usability has been reported in other consumer studies (Bolaños 2005, Bennin
and Rother 2015). Overall, there is limited research on
consumer perspectives about existing WMI for OTC
medicines, and specifically, leaflets as an additional
source of WMI for OTC medicines. Therefore, this
study aimed to explore Australian and UK consumer
perspectives on the quality of WMI provided with an
exemplar Australian proprietary OTC product, and
the availability of a leaflet for this medicine.
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MATERIALS AND METHODS

This study was part of a larger international project
which aimed to explore strategies to optimise WMI
provided with OTC medicines (Tong 2016). This paper reports on the qualitative study component of individual, face-to-face user testing interview sessions,
which consisted of quantitative WMI user testing
followed by semi-structured, open-ended questions
(Tong 2016). It focuses on consumers’ perceptions of
the quality of WMI provided with an exemplar OTC
medicine, and leaflet availability. Ethics approval for
the study was granted by the University of Sydney
Human Research Ethics Committee (Australia) and
the School of Healthcare Research Ethics Committee at the University of Leeds (UK).

STUDY MEDICINE CHOICE AND
LEAFLET DEVELOPMENT

The antitussive pholcodine (proprietary product
Benadryl® Dry, Tickly Cough, Johnson & Johnson
Pacific (200mL), Australia) was chosen as the exemplar study OTC medicine as in Australia, pholcodine
is a Pharmacy medicine (that is, an OTC medicine
sold only in pharmacies), and thus, a CMI leaflet is
not mandated with its supply. Furthermore, when
the label on the product box of Benadryl® Dry, Tickly Cough was reviewed by the authors, it was found
that there was limited information on precautions,
contraindications, monitoring, side effects, and timely referral (Table 1). This is medicines information
that consumers want (Nair, Dolovich et al. 2002) but,
based on the existing label content, would not be able
to find on the product label for this medicine.
To develop the leaflet for the pholcodine product,
an existing evidence-based, user tested leaflet format (Aslani, Hamrosi et al. 2010) was utilised as the
scaffold with respect to design, some content, and
content ordering. Leaflet content was written using
plain English, based on a combination of resources to
ensure adherence to CMI leaflet legislative requirements (Commonwealth of Australia 1990) and inclusion of sound clinical content (Johnson & Johnson
Pacific, McNeil Products Ltd 2009a, McNeil Products
Ltd 2009b, Aslani, Hamrosi et al. 2010, Pharmaceutical Society of Australia 2010a, Pharmaceutical Society
of Australia 2010b, Rutter and Newby 2011, Australian Government Department of Health Therapeutic Goods Administration 2012, Australian Medicines
Handbook 2012, NPS Medicinewise 2012). The final
leaflet was three A4 pages in length.
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Table 1. Comparison of content included in the existing Benadryl® label and study-developed leaflet

Key clinical point(s)

Existing Benadryl®
label* (back panel)
(Johnson &
Johnson Pacific)

Study-developed
leaflet

Indication

✔

✔

Contraindication for use in
children < 6 years

✔

✔

Other warnings/contraindications
and action to be taken e.g. allergy
to pholcodine, asthma, productive
cough

✘

✔

Precautions and action to be taken
before using the product – use of
other cough/cold medicines, use in
children > 6 years

✔

✔

Other precautions to consider
before using the product e.g.
chronic cough; action to be taken
if using any other medicines

✘

✔

Directions for use – dosage,
maximum daily dose

✔

✔

Treatment duration

✘

✔

Missed dose/overdose and
action to be taken

✘

✔

Action to be taken –
persistent cough

✔

✔

Other monitoring information
and action(s) to be taken

✘

✔

Warning – drowsiness

✔

✔

Warning – avoid alcohol use

✔

✔

Further side effects information
and action to be taken

✘

✔

✘

✔

Information on how to manage
cough and cold symptoms

✔ = included

✘ = not included

* The label refers to the information found on the product box/packaging; specifically, the back panel of the box.
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STUDY PROTOCOL

The existing Benadryl® label and study-developed
leaflet were user tested with consumers in Australia
(n=10) and the UK (n=10) (Tong 2016). The two research sites allowed for comparisons to be drawn between the perspectives of consumers residing in regulatory contexts that differ in OTC WMI provision.
All face-to-face interview sessions were conducted at either The University of Sydney (Australian interviews) or on premises at Luto Research (UK interviews) by the one researcher (VT) between April
2013 and March 2014. Participants provided written
informed consent. Consumers were recruited via a
multi-modal recruitment strategy in Australia (flyer
distribution, online advertisements, and through a
market research company), and the Luto Research
consumer database in the UK, using explicit criteria (Table 2).

The face-to-face interview session, lasting approximately 1 hour in total, consisted of consumer user
testing of the label and leaflet, followed by a semistructured interview. The user testing questionnaire
component was completed first, using a standardised protocol (Tong 2016). Immediately after, a semistructured interview, the qualitative component of
user testing, was conducted to explore participants’
perspectives on the label and leaflet they had user
tested and future improvements that could be made
to the information (Appendix 1). Once feedback on
the existing label and study-developed leaflet was
obtained, participants were advised that the product was currently supplied without a leaflet and were
asked for their opinions on this, as well as their views
on any improvement(s) required for the leaflet. Upon interview completion, participants completed a
demographics questionnaire and were reimbursed
for their time.

Table 2. Inclusion and exclusion criteria for study participation

Criteria

Details

Inclusion
criteria

1. Aged 18 years or older;
2. Not currently using the study medicine pholcodine and had
not used pholcodine in the 6 months prior to the study;
3. Not currently giving pholcodine to a child or person(s) under
their care and had not done so in the 6 months prior to the study;
4. Had bought and used an OTC medicine (either for themselves or
a person under their care) in the 6 months prior to the study; and
5. Had an adequate command of the English language, thus able to
read and understand the consent form, participant information
statement, and study materials without translator assistance.

Exclusion
criteria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Using a medicine from the same therapeutic class (opioid
cough suppressants) and/or had used one such medicine
in the 3 months prior to the study;
Giving a child or person(s) under their care a medicine from
the same therapeutic class as pholcodine at the time of the study
and/or had given one such medicine in the 3 months prior to the study;
A practising or retired healthcare professional (HCP), or currently
employed in an occupation which mainly involved medicines
information use;
A trained HCP but who is no longer practising as a HCP;
Significantly visually impaired; or
Significantly cognitively impaired, which could affect their
performance during the face-to-face user testing interview session.
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DATA ANALYSIS

Discussions were audio-recorded and transcribed
verbatim. The interviewer (VT) checked all verbatim
transcripts against the original audio recording for
accuracy. All transcripts were thematically analysed
(Green and Thorogood 2014) primarily by the interviewer (VT), with a proportion analysed by a second

researcher (PA) for reliability checking.
Data for each cohort were analysed individually
initially, prior to synthesis of the findings for comparison. Preliminary matrix displays (Miles and Huberman 1994) were developed, where data from the
transcripts were systematically transposed into the
relevant matrix to help visually structure the data.

Table 3. Participant demographics
Demographic
		

Australia
(n=10)

UK
(n=10)

Total

Gender

Male
Female

5
5

6
4

11
9

Age (years)

18-29
30-49
50-69
70+

2
5
2
1

1
3
3
3

3
8
5
4

Highest level of
education attained

School certificate/
GCSE* (Year 10) or
below

1

4

5

Higher School
Certificate/ A Level†
(Year 12) or college
qualification

7

4

11

Bachelor’s degree
or higher

2

2

4

Regular use
of written
information as
part of occupation

Yes
No

4
6

6
4

10
10

Main language
spoken at home

English

10

10

20

Country of birth

Australia
UK
Other

9
0
1

0
10
0

9
10
1

Parent/carer of
child(ren) below
18 years

Yes
No

3
7

3
7

6
14

*GCSE = UK General Certificate of Secondary Education.
†A Level = UK General Certificate of Education Advanced Level.
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Additional matrix displays were generated to help refine the themes and subthemes that were inductively
derived from the data. Australian and UK data have
been presented together to help identify common
trends and key differences in the feedback obtained.

RESULTS

A total of 20 participants (2 cohorts of 10 participants)
provided their perspectives on the Benadryl® label
and study-developed leaflet (Table 3); cohorts of 10
participants are sufficient for the purposes of diagnostic user testing of WMI (Raynor 2013). There was
a wide range of participant ages in each cohort and
similar proportions who did not use written information routinely as part of their work (Table 3).

PERSPECTIVES ON THE
BENADRYL® WMI

The design of both the existing label and study-developed leaflet were generally favoured across both
cohorts (Table 4). However, although there was mention of good information coverage on the label, some
participants raised that there was limited or insufficient information. Suggested improvements for the
Benadryl® label content received from both cohorts
primarily included additional contraindications/
warnings information, treatment duration, and side
effects information (Table 4).
Overall, there were mixed perspectives on the leaflet content. Although the leaflet content was regarded as a suitable amount, on the other hand, others
viewed it as lengthy, with a large amount of information and repetition. In contrast to the label, in order
to improve the leaflet, consumers suggested content
deletion and to make the information more succinct
(Table 4). Participants also suggested that the leaflet
be included as a package insert.

PERSPECTIVES ON WMI LEAFLET
AVAILABILITY WITH BENADRYL® DRY,
TICKLY COUGH

Participants in both the Australian and UK cohorts
were surprised to learn that a leaflet was not currently available with the Benadryl® product.
“I’m totally shocked by that. Totally shocked…… Because I’ve been brought up with medicines that always
have a leaflet…… and not everything you need to know
is on that label. Although, it’s the important things [that]
are on there, I guess. But this [leaflet] just gives you a
lot more information if you're worried.” (Participant
UTP64-UK)
© DOSIS
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It was acknowledged that the Benadryl® label
at present did not contain sufficient information.
Hence, participants were favourable towards receiving additional information via a leaflet.
“I think overall the leaflet gives you pretty in-depth information about Benadryl® and so it's definitely important that you make a leaflet…… with Benadryl®. Because
it has a lot of side effects and there is a lot of guidelines
to actually using it, which someone like me would never
have known just from picking up the box.” (UTP44-UK)
In particular, the majority of the UK cohort expressed that they would want a leaflet with Benadryl®,
with preference for a package insert.
“I would be very happy with that leaflet in that
box…… I mean it gives you so much information here
and you know, we’re not all doctors and pharmacists are
we? You know, it tells you about if you’re taking other
things and if you’ve got other symptoms, other illnesses.
I wouldn’t buy a bottle of strong cough medicine, which
is what I think this is, without a leaflet inside.” (UTP50UK)
On the other hand, a few Australian participants
raised that a leaflet may not be required, provided the
label included sufficient content, or that the leaflet
content was common sense.
However, a few Australian participants mentioned
that even though they may not read the leaflet, the
product should still be provided with one.

DISCUSSION

Overall, varied opinions were put forward in relation to the content of the OTC WMI, ranging from
inadequate information on the existing product label to too much information included in the studydeveloped leaflet. Despite this, consumers indicated
receptivity to leaflet provision, particularly participants who felt that the label provided insufficient information.
Participants suggested that Benadryl® label content improvements were needed due to the perceived
lack of clinically-relevant information when compared with the leaflet. Importantly, this perceived
need for improvement was voiced prior to consumers being advised that a leaflet was not available with
the product in a real-life setting. This indicates that
consumers’ unmet information needs correspond
to key clinical information gaps identified by the research team and signals the need for improvement
of existing WMI. Although leaflets have been rarely
received with OTC medicine purchases in Australia
(Kelly, Williams et al. 2009), from the present study,
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Table 4. Participant opinions and suggested improvements raised in both Australian and UK cohorts in
relation to the existing Benadryl® label and study-developed leaflet

Participant
opinions

Suggested
improvements

Existing label

Study-developed leaflet

Content and/or wording
✔ Generally good coverage
of information; sufficient
✔ Concise
✘ Minimal/insufficient information
✘ Limited information compared
to the leaflet
✘ Inadequate content specificity
(e.g. regarding dosage (Australia),
if symptoms persist (UK))

Content and/or wording
✔ Clear; easy to read and
understand
✔ Informative, comprehensive
✔ More detailed when compared
to the label
✔ Suitable amount of information
✔ Useful lifestyle advice regarding
cough and cold
✘ Large amount of information;
too much; lengthy leaflet
✘ Repetition of content

Design/format
✔ Good, clear layout/design
✔ Easy to read, use/navigate
✔ Easy to find indications,
contraindications, dosage
✔ Good headings– easy to read
✔ Tabulated dosage easy to read
✔ Ticks and crosses good
✔ Font size adequate
✔ Good use of colour; white
background was clear
✘ Old fashioned/unattractive
colour scheme

Design/format
✔ Fit for purpose, effective,
easy to use
✔ Good use of headings
(to section information)
✔ Likes tabulated side
effects– clear
✔ Good use of bullet points
✔ Good layout
✔ Good order of information
• Standard leaflet; the design was
similar to other leaflets

Content addition
• More content (broad suggestion
for additional content)
• Include contraindication for use
in children less than 6 years on
principal display (front) panel
• Contraindications/warnings e.g.
use in asthma
• Side effects
• Treatment duration
• Ingredients

Content deletion
• Reduce leaflet length (1 or 2-page
leaflet instead); make information
more succinct
• Product details (section of leaflet including information such as
ingredients, product description,
sponsor/manufacturer information)
• Entire first column (introductory
remarks about the leaflet, contact
information, and list of key leaflet sections) before Section 1 of the leaflet

Design/format
• Increase font size
• Contraindication for use in
children less than 6 years should
be more prominent

Design/format
• Place important information on the
first page of the leaflet
• Move emergency/contact information to the end of the leaflet
• Split information for adults and
children into different sections
• Include as a package insert

✔ = positive feedback ✘ = negative feedback
© Suomen Farmasialiitto ry
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consumers are not averse to receiving more information on the label and/or additional information via a
leaflet. As there may be a tendency for OTC medication use to lead to a postponement in seeking medical advice (Allotey, Reidpath et al. 2004), inclusion of
treatment duration for pholcodine use for instance,
in the context of self-management, is critical to help
ensure appropriate OTC medication use by parents/
carers and facilitate timely referral. Minor ailments
such as cough may be inappropriately managed with
an OTC medicine (Eiland, Salazar et al. 2008) and
moreover, previous research has indicated that most
caregivers felt that the provision of both the label and
various leaflets for OTC paracetamol, together rather
than individually, would ensure that they had enough
information to give the medicine to their child (Bennin and Rother 2015).
An appropriate level of OTC label content, such as
the inclusion of adequate contraindications or warnings information, is imperative to assist in appropriate product selection, particularly if a leaflet is not
supplied with a product. As a proportion of Australian participants commented that a leaflet may not be
required if the label was revised, this emphasises the
importance of ensuring access to information regardless of the delivery format. Limitations to labels as sole
WMI sources are certain, where consumers should
have various WMI options available to utilise in order
to meet their information needs. This can be further
enabled via leaflet availability in the first instance, and
may assist consumers in identifying further information they require to help self-manage the condition.
This study was novel in that perspectives on leaflet availability were sought from consumers within
two different regulatory contexts pertinent to WMI.
When taking into account leaflet availability mandated in Australia (Aslani 2007) compared to the EU (European Commission 2001), the preference of UK consumers for a leaflet to be available as a package insert
is likely attributed to the status quo of WMI receipt
with medicines within the EU (European Commission 2001). Although this does highlight that regulatory frameworks have a degree of influence on consumers’ expectations and perceptions on information
that should be available with medicines, consumers’
desire for appropriate information goes beyond locally implemented WMI regulations. This was demonstrated by positive receptivity towards the availability of the study-developed leaflet in both cohorts.
The provision of leaflets with all OTC medicines is
not common practice in other countries like Austral© DOSIS
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ia. Therefore, the true fitness-for-purpose of existing
OTC labels to facilitate safe consumer self-medication
is brought into question, as are regulatory approaches that only mandate OTC WMI leaflet development
and availability for a select group of OTC medicines.
Thus, this indicates a need for policy review.
Strategic development of WMI for OTC medicines
should adequately cater for consumers’ information
needs (International Pharmaceutical Federation 2017).
In regulatory contexts like Australia where WMI leaflets are not routinely produced for the vast majority of OTC medicines, leaflets are an underutilised
source with limited availability. There may also be a
potential mismatch between the information manufacturers feel should be provided with the medicine
in comparison to what consumers and HCPs believe
should be provided. Interestingly, most OTC medicine manufacturers surveyed around the time package inserts were made compulsory for all medicines
in the EU felt that enough information was being
provided with OTC medicines prior to this requirement (Bradley, McCusker et al. 1995). Many expressed
that the requirement would lead to a surplus of OTC
medicine information being provided, where it was
approximated that no more than about half of those
who read leaflets would be able to understand the label and/or leaflet (Bradley, McCusker et al. 1995). This
is a matter of clear concern, particularly if these perceptions still persist today among key stakeholders responsible for OTC WMI development. It is therefore
pertinent to further evaluate WMI currently provided
with OTC medicines and ensure manufacturers are
alerted to any WMI inadequacies. Such efforts will effectively support a WMI culture that encourages the
development of high quality WMI for OTC medicines
together with timely WMI optimisation.
This study has some limitations. Having an existing label that could be compared with information
that could potentially be made available with the
medicine was intended to provide a stimulus for reflection on the label’s existing level of content. Consequently, exposure to the leaflet content had a likely
impact on consumers’ opinions on the lack of leaflet availability. Moreover, only one exemplar OTC
medicine and subsequent product-specific WMI was
studied. Thus, further research is required to examine whether the identified consumer preferences are
applicable to consumers outside of a user testing interview context, for instance where a leaflet was not
presented for evaluation and comparison, and for
other available OTC medicines.
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CONCLUSIONS

Regardless of leaflet availability differences between
regulatory contexts, the perceived lack of content included on the Benadryl® label contributed to participants from both Australia and the UK to be supportive of a leaflet to be made available with the product.
The present study demonstrated the feasibility of developing a novel leaflet for an OTC medicine that
is acceptable to consumers, using good information
design principles and the consumer user testing approach. Future research should systematically evaluate the quality and level of content of WMI provided
with OTC medicines to identify how existing OTC
product labels and/or leaflets can be improved for the
benefit of consumers.
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TIIVISTELMÄ

Kuluttajien mielipiteitä itsehoitolääkkeen potilasohjeen laadusta
ja saatavuudesta
Johdanto
Kuluttajat tarvitsevat riittävästi tietoa itsehoitolääkkeistään käyttääkseen niitä oikein ja turvallisesti. Siitä huolimatta kirjallisen lääkeinformaation, kuten
pakkausselosteiden ja muiden potilasohjeiden, saatavuus ja laatu vaihtelevat eri maissa. Asiakaslähtöistä
tutkimusta kuluttajien näkemyksistä kirjallisesta lääkeinformaatiosta on rajoitetusti. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuluttajien näkemyksiä kirjallisen lääkeinformaation laadusta ja saatavuudesta yhtä australialaista itsehoitovalmistetta esimerkkinä käyttäen.
Aineisto ja menetelmät
Folkodiinia sisältävälle itsehoitolääkevalmisteelle
(Benadryl®, kuiva, kutiseva yskä) laadittiin potilasohje. Olemassa olevaa lääkevalmisteen etikettiä ja
tutkimusta varten laadittua potilasohjetta testattiin
kuluttajille (n=20) Australiassa ja Isossa-Britanniassa.
Kuluttajien näkemyksiä potilasohjeen saatavuudesta ja laadusta selvitettiin ryhmäkeskustelujen avulla.
Keskustelut nauhoitettiin, kirjoitettiin auki ja analysoitiin temaattisen sisällönanalyysin avulla.
Tulokset
Tutkimukseen osallistuneet kuluttajat pääsääntöisesti pitivät potilasohjeesta ja sen visuaalisesta ilmeestä.
Heidän mielipiteensä potilasohjeen sisällöstä olivat
kuitenkin vaihtelevia. Osa piti potilasohjeen sisältöä
kattavana, mutta osa toivoi potilasohjeeseen lisätietoa lääkehoitoon liittyvistä varoituksista ja turvallisuudesta. Tutkimukseen osallistuneet olivat yllättyneitä, että kyseiselle lääkevalmisteelle ei ollut erillistä potilasohjetta, ja pitivät sen saatavuutta tärkeänä.
Johtopäätökset
Kriittisten tietojen puuttuminen potilasohjeesta vaikutti kuluttajien näkemyksiin potilasohjeen hyödyllisyydestä ja toiveisiin sen saatavuudesta. Potilasohjetta tulee kehittää niin, että se vastaa entistä paremmin
kuluttajien tarpeisiin ja sisältää heidän kannaltaan
oleellista tietoa lääkkeen käytön turvallisuudesta.
Avainsanat
Kirjallinen lääkeinformaation, potilasohje, lääkkeiden etiketit, itsehoitolääkkeet, itsehoito, kuluttajat
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Appendix 1. Relevant core semi-structured interview questions
Protocol section

Core question(s)

Perspectives
on the label

1.
2.
3.
4.

Firstly, what are your overall thoughts about the box/product packaging, in
terms of how easy/hard it is to read and the information that is included on it?
Looking at the information that is written on the box/product packaging, what
do you think about the amount of information that it contains?
What do you think about the layout of the information on the box?
Thinking back to how you used the box/product packaging to answer the
questions before, what information was easy or difficult to find and/or
understand?

Improvement(s)
needed to the
label

5.

From your point of view, how can we improve the information on the box
in the future to improve its readability and how well it is understood?

Perspectives on
the leaflet

6.
7.

What are your overall thoughts about the leaflet?
Thinking back to how you used the leaflet when answering the questions
earlier, what information was easy or difficult to find and/or understand
in the leaflet?

Perspectives on
leaflet availability

8.

The leaflet that you helped us test today is not actually available inside the
pack. We developed the leaflet for the purposes of the study. Benadryl®
Dry, Tickly Cough does not come with a leaflet. What do you think about this
medicine not having a leaflet?

Improvement(s)
needed to the
leaflet

9.

From your point of view, how can we make this leaflet better in the future?
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TIIVISTELMÄ

Näköisnimiset (Look alike / Sound alike -lääkkeet, LASA-lääkkeet) ovat lääkevalmisteita, joilla on riski sekaantua keskenään samankaltaisen pakkauksen tai valmistenimen vuoksi. Lääkevalmisteisiin liittyvät sekaannukset
voivat johtaa lääkehoidon epäonnistumiseen, sairaalahoitojaksojen pidentymiseen tai potilaan kuolemaan.
Näin ne vaikuttavat sekä lääkitysturvallisuuteen että terveydenhuollon kustannuksiin. Yhdysvalloissa tehdyn arvion mukaan lääkityspoikkeamista 33 % aiheutuu lääkevalmisteiden pakkauksen ja 25 % lääkevalmisteiden nimen samankaltaisuudesta. Suomessa LASA-lääkkeisiin liittyvien virheiden voidaan arvioida olevan
niin ikään ongelma monilääkittyjen potilaiden ja markkinoilla olevien lääkevalmisteiden määrän kasvaessa.
Tässä tutkimuksessa kartoitettiin Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lääkevalikoimassa olevia LASAlääkkeitä ja niistä aiheutuvaa riskiä vuonna 2015. Kartoituksessa käytiin läpi 31 yksikön lääkevalikoima mahdollisten LASA-lääkkeiden osalta. Henkilöstön tietoisuus LASA-lääkkeistä ja arvio niiden vaikutuksesta lääkehoidon toteutumiseen arvioitiin henkilöstöhaastattelujen perusteella. Haastatteluihin valittiin 62 lääkehoitoon osallistuvaa henkilöä (sairaanhoitajia, kätilöitä ja osastofarmaseutteja) eri yksiköistä.
Yksiköissä havaittiin keskimäärin 31 LASA-lääkeparia per yksikkö. Henkilöstö tunnisti keskimäärin 7 LASA-lääkettä per yksikkö. Suurin osa sairaalan lääkevalikoimassa olevista LASA-lääkkeistä oli sellaisia, että ne
voivat sekaantuessaan aiheuttaa lievän tai kohtalaisen haitan potilaalle. LASA-lääkkeiden joukossa oli kuitenkin myös valmisteita, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa potilaan kuoleman.
Tulosten perusteella LASA-lääkkeiden voidaan todeta olevan erittäin yleisiä OYS:n yksiköissä. Suurin osa
henkilöstöstä tunnistaa LASA-lääkkeitä omassa yksikössään. Henkilöstö kuitenkin havaitsi merkittävästi vähemmän LASA-lääkkeitä työyksikössään kuin ulkopuolinen havainnoija, mikä viittaa siihen, että LASA-lääkkeisiin liittyvän riskin laajuutta ei täysin tiedosteta. Koska LASA-lääkkeisiin liittyvää sekaannusriskiä ei voida
koskaan täysin pois sulkea terveydenhuollossa, tulisi erityistä huomiota kiinnittää henkilöstön koulutukseen
ja riskilääkkeistä, mukaan lukien LASA-lääkkeistä, tiedottamiseen.
Avainsanat: Lääkitysturvallisuus, Look alike Sound alike, LASA, Lääkityspoikkeamat, Potilasturvallisuus
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JOHDANTO

Näköisnimisillä lääkkeillä (ns. LASA-lääkkeet, engl.
Look Alike/Sound Alike medications) tarkoitetaan
lääkevalmisteita, joilla on riski sekoittua keskenään
lääkepakkausten yhtenevän ulkonäön tai valmisteiden samankaltaisen nimen vuoksi (Emmerton ja Rizk
2012). LASA-lääkkeet ovat yksi riskilääkkeiden ryhmä
(Inkinen ym. 2016). LASA-lääkkeisiin liittyvät ongelmat luetaan osaksi lääkityspoikkeamia, jotka voivat
johtaa lääkehoidon epäonnistumiseen, sairaalahoitojakson pidentymiseen tai potilaan vammautumiseen tai kuolemaan (Cousein ym. 2014, DeHenau ym.
2016). On arvioitu, että Yhdysvalloissa lääkityspoikkeamista 33 % johtuisi lääkevalmisteiden samannäköisyydestä ja 25 % samankaltaisista valmistenimistä (Berman 2014). LASA-lääkkeisiin liittyvät lääkityspoikkeamat voivat olla potilaalle erityisen vakavia, ja
näitä ilmenee kaikilla terveydenhuollon erikoisaloilla
(Basco Jr. ym. 2010, Ciociano ja Bagnasco 2014). Vuosittain tämän arvioidaan johtavan tuhansiin kuolemiin ja miljoonien dollarien ylimääräisiin kustannuksiin terveydenhuollossa. Vaikka LASA-lääkkeisiin
liittyvien virheiden tiedetään olevan merkittävä potilasturvallisuutta vaarantava tekijä, on ongelma silti
laajasti aliarvioitu (Ciociano ja Bagnasco 2014). Tämä
johtuu osittain siitä, että LASA-lääkkeisiin liittyvien
virheiden määrää on usein erityisen hankala arvioida muun muassa puutteellisen lääkehoidon vaaratapahtumien raportoinnin vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.
LASA–lääkkeiden aiheuttamia haittatapahtumia
voidaan ehkäistä teknologiaa hyödyntämällä. Automaattinen ja reaaliaikainen lääkemääräyksen tarkistus voi tapahtua erilaisia päätöksentuen menetelmiä
hyödyntäen (Rash-Foanio ym. 2017). Myös muita virheiden havainnointiin ja korjaamiseen liittyviä toimintoja on kehitetty esimerkiksi tietokoneen näppäilyvirheiden havaitsemiseksi (Senger ym. 2010).
USA:ssa ja Kanadassa on kehitetty menetelmiä, joissa
lääkkeiden kauppanimiä arvioidaan terveydenhuollon ammattilaisilla jo ennen niiden markkinoille tuloa (Schroeder ym. 2017, Trbovich ja Hyland 2017).
Lääkenimissä voidaan käyttää myös isoja kirjaimia
(engl. tall man lettering) korostamaan keskeiset osat
valmistenimien eroissa (DeHenau 2016). Myös lääkkeen indikaation kirjaamisen lääkemääräykseen on
arvioitu voivan ehkäistä LASA-lääkkeisiin liittyviä virheitä (Seoane-Vazquez ym. 2017).
LASA-lääkkeet voivat aiheuttaa vaaratilanteita missä tahansa lääkehoidon vaiheessa lääkkeiden
määräämisestä annosteluun (Berdot ym. 2012). Vaik© DOSIS
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ka lääkkeiden määräämiseen on havaittu liittyvän
määrällisesti eniten lääkityspoikkeamia, on lääkkeiden annostelussa tapahtuvien virheiden todettu aiheuttavan eniten haittoja potilaille (Ostini ym. 2012).
Sairaanhoidon yksiköissä LASA-lääkkeisiin liittyvät
virheet yhdistetään erityisesti tablettimuotoisten
lääkkeiden jakamiseen (Emmerton ja Rizk 2012).
Yleisimpiä LASA lääkkeisiin liittyviä vaaratapahtumia ovat väärän lääkkeen, lääkevahvuuden, lääkemuodon tai lääkemäärän jakaminen.
Vaikka LASA-lääkkeistä on tehty kansainvälisesti useita listauksia, ei systemaattista tutkimusta aiheesta ole Suomessa tehty. Muissa maissa tehdyt
LASA-lääkelistat eivät myöskään ole suoraan käyttökelpoisia Suomessa myyntilupien, tuotenimien ja
pakkausten ulkonäön eroavaisuuksien vuoksi. Koska
lääkkeiden käyttö on Suomessa muiden länsimaiden
tapaan lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmenien aikana, on syytä olettaa LASA-lääkkeisiin liittyvän ongelman ilmenevän myös suomalaisissa terveydenhuollon yksiköissä.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lääkevalikoimassa
olevia LASA-lääkkeitä ja niistä aiheutuvia riskejä. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, tunnistavatko yksiköissä työskentelevät lääkehoitoon osallistuvat ammattihenkilöt työssään LASA-lääkkeiksi luokiteltavia lääkkeitä ja niiden aiheuttamaa riskiä eri työtehtävissä.

AINEISTO JA MENETELMÄT

LASA-lääkkeiden kartoituksen suunnitteluun, haastattelulomakkeen laatimiseen ja aineiston analysointiin osallistui työryhmä (n=4), joka koostui Oulun
yliopistollisen sairaalan (OYS) lääkehoidon turvallisuudesta vastaavista farmasian, hoitotyön ja lääketieteen asiantuntijoista. Kartoitus toteutettiin kartoituskäynneillä 31 yksikössä OYS:ssa vuonna 2015.
Kartoituskäynnit toteutti farmasian asiantuntija. Yksiköt valittiin harkitusti siten, että ne edustivat lääkevalikoimaltaan sekä suppeita että laajempia yksiköitä, teho- ja vuodeosastoja sekä polikliinisesti toimivia yksiköitä yleisimmiltä erikoisaloilta. Kolmessa
kartoitukseen sisällytetyistä yksiköistä oli käytössään
elektroninen lääkekaappi (Pyxis®), jossa lääkkeiden
varastonhallinta ja lääkkeiden valinta toteutetaan tietojärjestelmän avulla.
Kartoituskäynneillä haastateltiin kahta yksikön
lääkehoitoa toteuttavaa työntekijää puolistrukturoitua lomaketta käyttäen. Lomake sisälsi kysymyksiä muun muassa lääkehoitosuunnitelmasta, lääkehoidon kaksoistarkastuskäytänteistä, riskilääkkeiden
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dokumentoinnista ja lääkkeiden määräyskäytänteistä. Tarkastuskäynneillä havaittuja LASA-lääkkeitä ja
niihin liittyvien lääkityspoikkeamien ehkäisemiseksi
muodostuneita toimintakäytänteitä dokumentoitiin
myös valokuvaamalla (Kuva 1).
LASA-lääkkeiden aiheuttamien riskien kliininen
merkitys arvioitiin työryhmässä ja tämän perusteella muodostettiin kolme luokkaa: lievä haitta, kohtalainen haitta tai merkittävä haitta. Luokituksiin vaikuttivat muun muassa lääkkeen antoreitti, käyttöaihe, farmakologiset ominaisuudet sekä kohderyhmä.
Havaittujen LASA-lääkkeiden määrä laskettiin yhteen yksiköittäin. Tulokset raportoidaan kuitenkin
lukumäärien keskiarvoina, sillä yhteenlaskettu määrä
riippuisi suoraan kartoitukseen valittujen yksiköiden
määristä eri erikoisaloilla. Koska sama lääke voi olla niin kutsuttu look-alike tai sound-alike -pari useamman kuin yhden valmisteen kanssa, on lääkkeet
ilmoitettu kappaleina, eikä lääkepareina.

TULOKSET

Riskilääkkeet ja lääkehoidon
toteutuminen yksiköissä
Kartoituksen yksiköistä noin kolmanneksella (32 %,
n=10) oli omassa lääkehoitosuunnitelmassaan ohjeistus riskilääkkeistä. LASA-lääkkeitä ei ollut listattu riskilääkkeiksi yhdenkään yksikön lääkehoitosuunnitelmassa. Kaikissa yksiköissä annettiin kirjallisia lääkemääräyksiä (lääkäri kirjaa lääkemuutokset potilastietojärjestelmän hoitosuunnitelmaan) ja noin puolella
yksiköistä (58 %, n=18) lääkärit tekivät lisäksi säännöllisesti tai ajoittain lääkemääräyksiä suoraan potilastietojärjestelmän lääkelistalle. Suullisia lääkemääräyksiä annettiin valtaosalla yksiköistä. Näistä yksiköistä 42 %:lla (n=7) lääkemääräystä ei toistettu lääkärille
väärinymmärrysten poissulkemiseksi.
Lääkkeiden kaksoistarkastus tehtiin valtaosalla
kartoitukseen sisällytetyistä yksiköistä peroraalisesti (po) annosteltavien lääkkeiden osalta. Suonensisäisesti (iv) annosteltavilla lääkkeillä kaksoistarkastus sen sijaan tehtiin vain kolmessa yksikössä. Huumausaineeksi luokiteltaville lääkkeille (N-lääkkeet)
kaksoistarkastus tehtiin vastaavasti vain kahdella
kartoituksen yksiköistä.
Havaitut LASA-lääkkeet
Kokonaisuudessaan lääkevalikoimasta löydettiin 109
LASA-lääkettä eli keskimäärin 34 LASA-lääkettä yksikköä kohden (kuva 2). Eniten LASA-lääkkeitä havaittiin po- ja iv-annosteltavissa lääkkeissä. Vähiten
LASA-lääkkeitä löytyi varsinaisista huumausaineis© Suomen Farmasialiitto ry

ta ja infuusiokonsentraateista. Psykiatrian yksiköissä
ei ollut käytössä iv-annosteltavia lääkkeitä tai infuusiokonsentraatteja. Suurimman osan havaituista LASA-lääkkeistä arvioitiin sekaantuessaan aiheuttavan
potilaalle lievän tai kohtalaisen haitan (n=78). LASAlääkkeistä löytyi kuitenkin myös lääkepareja, joiden
potilaalle aiheuttama haitta arvioitiin merkittäväksi
tai pahimmillaan kuolemaan johtavaksi (n=31) (taulukko 1).
Henkilöstö arvioi LASA-riskin liittyvän samankaltaisten pakkausten ja valmistenimien lisäksi myös yksittäisten tablettien ja kapseleiden yhdennäköisyyteen. Tablettien ja kapselien samankaltainen ulkomuoto arvioitiin erityisen suureksi ongelmaksi juuri
lääkehoitoon osallistuvalle henkilöstölle, sillä yksittäisen valmisteen tunnistaminen on tärkeää muun
muassa lääkemuutoksia toteutettaessa potilaalle jo
jaettuihin lääkeannoksiin sekä lääkityspoikkeamien
poissulkemiseksi tehtävässä kaksoistarkastuksessa
(taulukko 2).
LASA-lääkkeet lääkehoidon
toteutuksessa
Haastatelluista 62 henkilöistä 55 % (n=34) oli sairaanhoitajia, 6 % (n=4) kätilöitä ja 39 % (n=24) osastofarmaseutteja. Näistä henkilöistä 54 (87 %) ilmoitti työyksikössään esiintyvän LASA-lääkkeitä, jotka voivat
sekaantuessaan heikentää potilasturvallisuutta. Henkilöstö havaitsi keskimäärin seitsemän LASA-lääkettä
työyksikössään. Eniten LASA-lääkkeitä henkilökunta ilmoitti operatiivisissa yksiköissä ja vastaavasti vähiten psykiatrian yksiköissä. Suurin osa henkilöstön
havaitsemista LASA-lääkkeistä oli po -annosteltavia
valmisteita. Henkilöstön arvioon perustuva LASAlääkkeiden määrä oli merkittävästi alhaisempi kuin
kartoituskäynnillä yksiköissä havaittujen LASA-lääkkeiden määrä (kuva 3).
Haastatteluissa henkilöstö arvioi eniten LASAvirheitä tapahtuvan lääkkeiden potilasannoksiin jaossa (24 mainintaa / 62 haastattelua), lääkemääräysten siirrossa potilastietojärjestelmän lääkelistalle (21
mainintaa) sekä po-lääkkeiden kaksoistarkastuksessa (20 mainintaa). Tyypillisimmin LASA-lääkkeiden
aiheuttamia sekaannuksia pyrittiin estämään lääkkeiden säilytyspaikkoja muuttamalla tai säilytyspaikkojen merkitsemisellä. Yksiköissä havaitut vaihtoehtoiset keinot LASA-lääkkeiden sekaantumisen estämiseksi on esitetty taulukossa 3. Kaikki yksiköiden
käyttämät keinot LASA-virheiden ennaltaehkäisyssä eivät olleet Fimean ohjeistuksen mukaisia (Fimea
3/2013).
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POHDINTA

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä LASAlääkekartoituksessa pyrittiin tunnistamaan OYSerikoisvastuualueen lääkevalikoimassa mahdollisesti ilmenevät LASA-lääkkeet. Tulosten perusteella
suurin osa henkilöstöstä ymmärtää LASA-lääkkeisiin
liittyvän riskin, mutta ulkopuolisen havainnoijan ja
henkilöstön tunnistamien LASA-lääkkeiden määräerojen vuoksi voidaan todeta, ettei henkilöstö tunnista riskin todellista laajuutta. Nämä tulokset vastaavat aiempia tutkimustuloksia (Emmerton ja Rizk
2012, Ciociano ja Bagnasco 2014, DeHenau ym. 2016).
Riskienhallinnan näkökulmasta erityisen huomion
kiinnittäminen LASA-lääkkeisiin voisi kuitenkin olla merkittävä keino lääkitysturvallisuuden parantamiseksi (Ciociano ja Bagnasco 2014).
Tutkimuksessa dokumentoiduista lääkkeistä suurin osa on suun kautta tai suonensisäisesti annosteltavia valmisteita, koska po- ja iv-lääkkeiden valikoima
on muihin lääkeryhmiin verrattuna laajempi. Monilääkittyjen potilaiden kotilääkkeiden sekä markkinoilla olevien geneeristen valmisteiden suuri määrä
lisäävät sekoittumisen riskiä po-lääkkeiden kohdalla
(Ostini ym 2012, Ciociano ja Bagnasco 2014).
Tutkimuksessa ilmeni, että henkilöstö piti polääkkeiden sekaantumisesta potilaalle aiheutunutta
riskiä yleisesti melko vähäisenä. Monet tutkimuksessa havaituista po-annosteltavista lääkkeistä vaikuttavat kuitenkin keskeisiin elintoimintoihin tai keskushermoston toimintaan. Erityisesti iäkkäillä tai lapsilla, joilla elimistön kompensatoriset mekanismit
toimivat puutteellisesti, sekaannukset tämän tyyppisissä lääkkeissä voivat aiheuttaa vaikeita haittavaikutuksia (Alhawassi ym. 2014, Elzagallaai ym. 2017).
Yhtenä esimerkkiryhmänä havaituista lääkkeistä voidaankin nostaa esille epilepsialääkkeet, joiden kohdalla po-annosteltavien valmisteiden sekaantuminen
voisi johtaa vakaviin haittoihin epilepsiakohtausriskin kohotessa.
Haastatellun henkilöstön havaittiin kokevan yksittäisten tablettien ja kapselien yhdennäköisyyden ongelmalliseksi käytännön työtehtävissä, koska tablettien tunnistaminen koettiin usein välttämättömäksi lääkemuutosten toteuttamisessa, hoitotilanteissa
sekä lääkkeitä kaksoistarkastettaessa. Kaksoistarkastuksen vaikeutuminen lisää merkittävästi potilashaittojen riskiä, sillä se on kansainvälisesti käytetty keino vähentää lääkehoitoon liittyviä virheitä (McLeod
ym. 2014). Myös henkilöstö koki kaksoistarkastuksen
erittäin tarpeelliseksi keinoksi lääkityspoikkeamien
välttämisessä. Kaksoistarkastus kuitenkin kohdentui
© DOSIS
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yksiköissä lähinnä po-annosteltaviin lääkevalmisteisiin, eikä sitä useimmiten tehty muita reittejä pitkin
annosteltaville lääkevalmisteille. Esimerkiksi iv-lääkkeet kuitenkin ohittavat antoreittinsä vuoksi useita elimistön fysiologisia suojamekanismeja, minkä
vuoksi niiden virheellinen annostelu voi aiheuttaa
erityisen voimakkaita haittoja potilaalle. N-lääkkeisiin liittyy lisäksi korkea haittavaikutusriski niiden
voimakkaan keskushermostohakuisuuden, vaikeiden
haittavaikutusten ja kapean terapeuttisen ikkunan
leveyden vuoksi. Merkittävä osa erityisen haitallisiksi
arvioiduista LASA-lääkepareista lukeutui näihin lääkevalmisteryhmiin, minkä vuoksi kaksoistarkastuksen tarpeellisuutta tulisi arvioida erityisesti näillä
valmisteilla. Monet Euroopan maat ovatkin omaksuneet kaksoistarkastuksen myös iv-annosteltaville
lääkkeille. Esimerkiksi Englannissa 85 %:ssa sairaaloista iv-lääkkeet kaksoistarkastetaan säännöllisesti
(McLeod ym. 2014).
Kaksoistarkastuksen lisäksi kirjallisten lääkemääräysten suosiminen on tärkeä tapa ehkäistä erehdyksistä johtuvia lääkityspoikkeamia (Emmerton ja Rizk
2012, Ostini ym. 2012). Suuressa osassa tutkimuksessa
mukana olleista yksiköistä suulliset lääkemääräykset
ovat yhä yleisesti käytössä. Näistä yksiköistä kuitenkin vain noin puolella suullinen lääkemääräys toistetaan määräävälle lääkärille väärinymmärrysten poissulkemiseksi, mikä lisää erityisesti LASA-lääkkeisiin
liittyvää sekaannusten riskiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä olisikin syytä kehittää suullisten
lääkemääräysten käytäntöjä potilasturvallisuuden
varmistamiseksi. Suullisten lääkemääräysten käyttö
voi hoitotilanteen vuoksi olla välttämätöntä. Näissä
tilanteissa lääkityspoikkeamien riskiä voidaan minimoida muun muassa liittämällä suulliseen lääkemääräykseen lääkkeen lisäksi käyttöaihe, välttämällä lyhenteiden ja slangin käyttöä sekä ottamalla suullisen lääkemääräyksen toistaminen määrääjälle osaksi
lääkehoidon rutiinia (Emmerton ja Rizk 2012, Ostini
ym. 2012).
LASA-lääkkeisiin liittyvää sekaantumisen riskiä
ei voida koskaan täysin poistaa lääkehoidosta. Kansainvälisesti ongelman hallintaan on kehitetty useita
mekaanisia ratkaisumalleja, kuten isot kirjaimet korostamassa valmistenimien eroja, erinäköiset lääkepakkaukset, lääkkeenjaon koneellistaminen, reseptinkirjoittamista ohjaavat ohjelmistot sekä viranomaisvalvontaa valmistenimien samankaltaisuuden
ehkäisemiseksi (Berdot ym. 2012, Emmerton ja Rizk
2012, Berman 2014, Ciociano ja Bagnasco 2014, DeHenau ym. 2016). Koska suurin osa LASA-virheistä on
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inhimillisen erehdyksen seurauksia, on selvää, etteivät esimerkiksi johdannossa esitellyt mekaaniset ratkaisumallit yksin riitä ratkaisemaan ongelmaa (Emmerton ja Rizk 2012). Ratkaisumallien rinnalle tarvitaankin riittävä määrä tiedottamista ja henkilöstön
kouluttamista, lääkehoitoprosessien standardoimista riskienhallinnan välineenä sekä toimintamallien
muutoksia lääkehoidon eri vaiheissa (Emmerton ja
Rizk 2012, Ostini ym. 2012). Sairaanhoidon yksiköissä soveltuvia keinoja riskinhallintaan voisivat olla esimerkiksi riittävä perehdytys ja yksiköiden omien riskilääkeluetteloiden aktiivinen ylläpito.

raalan yksiköissä. Lääkehoitoon osallistuvasta henkilöstöstä suurin osa tiedostaa ongelman, mutta sen
vakavuus ja laajuus on yleisesti aliarvioitu. LASAlääkkeitä ilmenee kaikissa lääkevalmistemuodoissa,
mutta yleisimpiä ne ovat po- ja iv-annosteltavissa
lääkkeissä, sillä näitä lääkemuotoja on määrällisesti eniten sairaanhoidon yksiköissä. Suurin osa LASA-lääkkeistä aiheuttaa sekaantuessaan kohtalaisen
haitan potilaalle. LASA-lääkkeisiin liittyvää riskiä ei
voida poistaa täysin millään yksittäisellä toimenpiteellä, minkä vuoksi henkilöstön koulutus on erityisen keskeisessä asemassa.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen perusteella LASA-lääkkeitä
esiintyy yleisesti kaikissa Oulun yliopistollisen sai-

Kuva 1: Esimerkkejä kartoituksessa havaituista LASA-lääkepareista, jotka ovat lääkkeitä, joiden
pakkausten samankaltainen ulkonäkö ja/tai nimi aiheuttaa sekaantumisvaaran.
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Kuva 2: Kartoituksessa havaittujen LASA-lääkkeiden lukumäärä. po = peroraalinen, iv = intravenöösinen,
N = huumausaine, X = infuusiokonsentraatit, Y = muut valmistemuodot, Z = yhteensä, keskiarvo.
Osastot yksiköittäin: Medisiininen tulosalue (sisätaudit, onkologia), Operatiivinen tulosalue (kirurgiset
yksiköt), Naiset ja lapset (naistentaudit, lasten hoitoyksiköt), Psykiatria.

Kartoituskäynneillä dokumentoidut
potentiaaliset LASA-lääkkeet

Henkilöstön identifioimat
LASA-lääkkeet

Kuva 3: Kartoituskäynneillä havaittujen LASA-lääkkeiden (n = 34) ja henkilöstön tunnistamien LASA-lääkkeiden (n = 7) kappalemäärän keskiarvo lääkeryhmittäin.
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Taulukko 1: Kartoituksessa havaitut LASA-lääkkeet ja haitan luokittelu. Luokittelu perustuu työryhmän
arvioon potilaalle aiheutuvan haitan vakavuudesta.

Haitan vakavuus

LASA-lääkepari
Antoreitti
(vaikuttava aine)		

Potentiaalinen haitta
poikkeamatilanteessa

LIEVÄ
HAITTA

Budesonide – Ipramol ampullit

inhalaatio

Furesis – Furesis Comp.

po

Lidocain – Bicain

sc		

Dehydraatio, elektrolyyttihäiriöt

Rivatril – Risolid
po
			

väärän vaikuttavan
aineen annostelu

KOHTADexamethason – Thyroxin
po
LAINEN			
HAITTA
Diformin – Metforem – Metformin
po

kilpirauhasen vajaatoiminnan
paheneminen
Muutokset verensokeriarvoissa

Losartan – Lovastatin
po
Muutokset verenpaineessa,
			kaatuminen
Madopar – Madopar quick
po
Parkinsonin taudin oireiden
			paheneminen
Neurontin – Neulactil

po

Trikozol – Trineurin
po
			

Epilepsiakohtausriskin kasvu
Antibioottikuurin keskeytyminen
/turha antibioottialtistus

Xalcom – Xalatan
silmään
Glaukoomaoireiden
			paheneminen

MERKITApteekin oraaliliuospullot
po
			
TÄVÄ
HAITTA
Apteekin jaetut pakkaukset
iv
			

väärän lääkeaineen tai
lääkemäärän annostelu lapselle
Väärän lääkeaineen annostelu
potilaalle

Ativan (4 mg/ml) –
iv
Tavor ( 2 mg/ml) (loratsepaami)		

Hengityslama, Epilepsiakohtauksen pitkittyminen

Dobuject – Dopmin
(dobutamiini – dopamiini)

iv

Rytmihäiriö, kammiovärinä

EPI5 / EPI7 – oksikodoni
(fentanyyli – oksikodoni)

it, iv

Fenobarbital APL – Pro-epanutin
iv
(fenobarbitaali – fosfenytoiini)		

Hengityksen heikentyminen,
hypotensio, sydänpysähdys

Kaliumklorid – Natriumklorid
(kaliumkloridi – natriumkloridi)

iv (po)

Rytmihäiriöt, sydänpysähdys,

Kaliumklorid 150 mg/ml –
Addex-Kalium 2 mmol/ml (kalium)

iv

Rytmihäiriöt, sydänpysähdys

Morphin 2 mg/ml – )
iv
Morphin 20 mg/ml (morfiini		

Hengityslama, bradykardia,
hypotensio

Tobramycin 80mg –
iv
Munuaisvaurio,
Tobramycin 240 mg		
kuulo-tasapainohermon vaurio,
			
hermo-lihassalpaus, 		
			hengityslama
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Taulukko 2: Henkilöstön työtehtävissään havaitsemat LASA-lääkkeet ja haitan luokittelu.
Luokittelu perustuu työryhmän arvioon potilaalle aiheutuvan haitan vakavuudesta.

Look alike -tabletit

Haitan vakavuus

Atorvaratio (10mg – 20 mg)
Kaleorid (750 mg – 1g)
Melatonin (1mg – 3mg)

Lievä tai
vähäinen haitta

Burana – Para-tabs – Pronaxen
Digoxin – Digoxin Semi
Ditrim - Kaleorid
Furesis – Propral – Hydrex Semi – D-vitamiini
Nitrosid - Furesis
Prednisolon – Retafyllin
Primaspan - Ormox
Tenox – Thyroxin - Melatonin
Tisamid – Trikozol
Trimopan – Melatonin

Kohtalainen
haitta

Lito – Trimopan
Trileptal – Tegretol

Merkittävä tai
vakava haitta

Taulukko 3: Yksiköiden keinot LASA-lääkkeiden sekaantumisen estämiseksi.
Yksiköiden toimenpiteet
po-lääkkeiden sekoittumisen
estämiseksi

Yksiköiden toimenpiteet
iv-lääkkeiden sekoittumisen
estämiseksi

Yksiköiden toimenpiteet
N-lääkkeiden sekoittumisen
estämiseksi

•
•
•
•

• Säilytyspaikan muutos
• Säilytyspaikkojen merkintä
• Vaikuttava aine merkitty
säilytyspaikkaan/
pakkaukseen
• Pakkauksen merkintä1
• Informaatiolappu
lääkekaapissa
• Valmisteet (ampullit)
säilytetään pakkauksen
ulkopuolella1
• Ei tilata LASA-valmistetta
yksikköön

• Säilytyspaikan muutos
• Säilytyspaikkojen merkintä
• Ei tilata LASA-valmistetta
yksikköön

Säilytyspaikan muutos
Säilytyspaikkojen merkintä
Pakkausten merkintä1
Tarpeettomien lääkkeiden
varastointi ”varastolaatikkoon”
• Tablettien teippaaminen
pakettiin1
• Pakkaukseen kirjoitettu
geneerinen nimi1
• Ei tilata LASA-valmistetta
yksikköön

1

Toimintatavat, jotka eivät ole Fimean ohjeistuksen kanssa yhteneviä (Fimea 3/2013)
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SUMMARY

Look-alike, sound-alike medicines
in Oulu University Hospital
Look alike Sound alike -drugs (LASA-drugs) are medications that have increased risk of getting mixed with
each other due to similar looking packaging or similarity in product names or the names of active substances. LASA-drugs related medication errors can
lead to failing of the treatment, prolonged hospitalizations, adverse events, or death of the patient,
which all increase the costs of the health care system
and decrease medication safety. It has been evaluated
that in the United States 33% of medication errors are
due to look alike and 25% due to sound alike medicines. As the amount of patients with multimorbidities and polypharmacy increases, the medication errors caused by LASA-drugs are expected to increase,
as well.
The number of LASA-drugs and the risk caused
by them was assessed in Oulu University Hospital in
2015. During this assessment, 31 units were visited to
see whether there were LASA-drugs present. In this
assessment, average number of 31 LASA drugs were
found in each unit. Staff’s knowledge on LASA-drugs
was evaluated by short interviews. The average number of LASA-drugs identified by the staff was 7. Majority of the found LASA-drugs would cause minor
of moderate harm to patient. There were, however,
few drugs that could potentially cause patient death
if mixed with one another.
From the results it can be determined that LASAdrugs are highly common in units of Oulu university
hospital. Majority of staff recognizes LASA-drugs in
their unit. The number of LASA-drugs identified by
the staff is, however, significantly lower than the average number identified by the research team. Therefore, it can be stated that the extent of the risk caused
by LASA-drugs is not entirely recognized among staff.
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TIIVISTELMÄ
Johdanto
Lääkehoito ja siihen liittyvä ohjaus muodostavat merkittävän osan sairaanhoitajien ja muiden hoitotyön ammattilaisten päivittäistä työtä niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Lääkehoidon toteutus on entistä vaativampaa ja edellyttää jatkuvaa osaamisen päivittämistä, lääketiedon hallintaa ja näyttöön
perustuvaa toimintaa. Tämän katsauksen tavoitteena on kuvata, mitä ja miten lääkeinformaatiota on tutkittu Suomessa yliopistojen opinnäytetöissä hoitotieteessä.
Aineisto ja menetelmät
Kaksi tutkijaa kävi läpi Suomen viiden yliopiston hoitotieteen laitosten opinnäytetyöt (pro gradut, lisensiaattityö, väitöskirjat) ajalta 1/2010–8/2017 yliopistojen tietokannoista ja verkkosivuilta. Katsaukseen hyväksyttiin
yhteensä 31 lääkehoitoihin tai lääkeinformaatioon liittyvää opinnäytetyötä, joista 25 oli pro gradu -tutkielmaa
ja kuusi väitöskirjatyötä. Aineistoa analysoitiin sisällön erittelyä mukaillen.
Tulokset
Hoitotieteen opinnäytetöiden sisällöt tiivistyvät neljään teemaan: lääkitysturvallisuus ja poikkeamat lääkehoidossa sekä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät asenteet (n=12), sairaanhoitajien tai muiden hoitoalan
ammattilaisten sekä opiskelijoiden lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen, mukaan lukien
lääkelaskentataidot ja osaamisen eri muodot sekä lääkehoidon opetusmenetelmät (n=11), ikääntyneiden potilaiden tai kotihoidon asiakkaiden osallisuus lääkehoidossaan (n=5) ja potilaiden hoitoon sitoutuminen ja
digitaalisuus tuen muotona (n=3). Tutkimusaineistot oli kerätty pääsääntöisesti erityyppisin kyselyin, tietotestein tai laadullisin haastatteluin. Lisäksi aineistoina oli käytetty vaaratapahtumarekisterejä tai potilaiden
hoitodokumentteja.
Johtopäätökset
Tulokset osoittavat, että hoitotieteen opinnäytetöissä ei juurikaan ole tutkittu lääkeinformaatiota. Opinnäytteet ovat lähinnä kuvailevia ja selittäviä sekä keskittyvät erityisesti lääkehoitoon, sen turvallisuuteen ja
prosessin laatuun sekä ammattilaisten tai alaa opiskelevien tutkimiseen. Tutkimuksen painopisteenä on ollut sairaalassa tapahtuva lääkehoito. Jatkossa on tärkeää tutkia lääkehoitoprosessia potilaiden ja muun muassa monilääkitystä käyttävien näkökulmasta perusterveydenhuollossa tai kotihoidossa ja arvioida erilaisia
lääkehoitoon sitoutumisen interventioita ja digitaalisuuden mahdollistamaa ohjausta. Myös hoitotyön ammattilaisten luotettavien tietolähteiden käyttöä tulee selvittää. Moniammatillinen ja -tieteinen yhteistyö on
välttämättömyys lääkeinformaation ja -hoidon tutkimuksessa hoitotieteessä.
Avainsanat: hoitotiede, lääkeinformaatio, katsaus, tutkimus, lääkehoito, turvallisuus
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JOHDANTO

Fimea laati vuonna 2012 lääkeinformaatiostrategian, jonka erityisenä tavoitteena on lisätä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten välillä ja yhdenmukaistaa potilaiden ja lääkkeiden käyttäjien saamaa
ohjausta ja neuvontaa (Fimea 2012, Hämeen-Anttila
ym. 2017). Valtakunnallinen ja monialainen lääkeinformaatioverkosto perustettiin toteuttamaan strategiaa (Hämeen-Anttila ym. 2014, Kansallinen lääkeinformaatioverkosto 2017). Lääkeinformaatioverkoston
toiminnan alusta alkaen hoitotiede on osallistunut
verkoston työryhmien toimintaan (Hämeen-Anttila ja
Vehviläinen-Julkunen 2015). Lääkeinformaatio-käsite
ymmärretään tässä artikkelissa laajasti käsittäen paitsi lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvän, terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille suunnatun tiedon, myös lääkehoidon ja siihen liittyvän ohjauksen.
Hoitotieteen tutkimuksen kenttä on laaja ja sisältää kliinisen ja bio-behavioraalisen eli biologiaa
ja käyttäytymistä yhdistävän tutkimuksen, palvelujärjestelmän, hoidon tuloksellisuuden, laadun, turvallisuuden ja vaikuttavuuden sekä pedagogisen tutkimuksen, sisältäen opetus-ja oppimismenetelmät
(Eriksson ym. 2016, NINR 2016). Lääkehoito ja siihen liittyvä ohjaus muodostavat merkittävän osan
sairaanhoitajien ja muiden hoitotyön ammattilaisten
päivittäisestä työstä niin perusterveydenhuollossa
kuin erikoissairaanhoidossa. Lääkehoidosta on tullut
entistä vaativampaa ja monipuolista osaamista edellyttävää. Potilaiden hoidon ohjaus edellyttää sairaanhoitajilta riittävää lääketiedon hallintaa. Terveydenhuolto ja hoitotyö ovat aikaisempaa haastavampaa
muun muassa potilaiden ikääntymisen, monilääkittyjen potilaiden lukumäärän lisääntymisen sekä erilaisten teknologioiden käytön lisääntymisen vuoksi.
Toisaalta erityisesti hoitotyön toimintaympäristöön
liittyvät globaalisti tunnistetut muutokset kuormittavat terveydenhuollon ammattilaisia ja myös johtamistehtävissä toimivia (IOM 2001, Aiken ym. 2013,
Kvist ym. 2014). Tällaisia globaaleja muutoksia ovat
esimerkiksi ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan
rekrytoinnin haasteet, näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja ammattilaisten tehtävien uudistukset (IOM 2001, Aiken ym. 2013, Kvist ym. 2014).
Hoitohenkilökunta toteuttaa työssään lääkärin
määräämää lääkehoitoa ja erikoiskoulutetut sairaanhoitajat määräävät myös itsenäisesti lääkkeitä rajatun
lääkkeenmääräämisoikeuden mukaisesti (Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
2.12.2010/1088). Korkeatasoinen lääkehoidon toteuttaminen on keskeistä hoidon laadun ja turvallisuus© DOSIS
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kulttuurin, mukaan lukien potilasturvallisuuden, takaamisessa. Kuitenkin on arvioitu, että vain puolet
lääkehoidoista toteutetaan ohjeistuksien mukaisesti
(NICE 2016, WHO 2017). Suomessa terveydenhuollon vaaratapahtumia on raportoitu vuodesta 2007
alkaen HaiPro-järjestelmän (Awanic 2017) avulla ja
vaaratapahtumista yli puolen on todettu jotenkin liittyvän lääkehoitoihin (Härkänen ym. 2013). Tutkimusten mukaan sairaanhoitajat muun hoitohenkilökunnan ohella tekevät lääkitysvirheitä (Westbrook ym.
2011, Härkänen ym. 2017). Lääkitysvirheitä on selitetty ammattilaisten taidoissa ja tiedoissa ilmenevillä
puutteilla sekä organisaation kulttuurisilla tekijöillä
(mm. Sherriff ym. 2012, Metsälä & Vaherkoski 2014,
Holmström 2017).
Järvinen ja työryhmä (2013) laativat järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen Suomessa tehdystä lääkeinformaatiotutkimuksesta vuosilta 2000–2013.
Katsauksessa analysoitiin 118 sekä kansallisissa että kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaistua
tutkimusartikkelia eri tieteenaloilta. Katsauksen perusteella lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta on
tehty Suomessa eri teemoista ja näkökulmista suhteellisen paljon. Tutkimus on painottunut apteekkien ja farmasian näkökulmaan. Lisäksi erilaisten potilasryhmien tiedon tarpeita on tutkittu paljon. Sen
sijaan aukkoja tutkimustiedossa havaittiin terveydenhuollon ammattilaisten tiedontarpeista ja -lähteistä,
väestön terveyden lukutaidosta ja erilaisten sähköisten tiedonlähteiden käytöstä (myös Hakoinen ym.
2017). Monosen ym. (2018) päivittämän kirjallisuuskatsauksen mukaan tilanne on pysynyt samansuuntaisena edelleen.
Monosen ym. (2018) kirjallisuuskatsauksessa todetaan, että maamme lääkeinformaatiotutkimus on
lähinnä kuvailevaa ja selittävää. Sisällöllisesti tutkimusta tulisi jatkossa suunnata lääkeinformaation vaikuttavuuteen, väestön lääketiedon lukutaitoon, terveydenhuollon ammattilaisten tiedontarpeisiin sekä
sähköisten tietolähteiden käyttöön. Myös ammattilaisten luotettavan lääkeinformaation käytön esteitä
tulisi selvittää sekä ohjausta ja neuvontaa ylipäätään.
Erityisryhmien, kuten iäkkäiden, maahanmuuttajien ja näkö- tai kuulovammaisten, tarpeita tulisi tutkia. Lisäksi meneillään olevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne-uudistuksessa (sote) on tarkasteltava lääkeinformaation roolia potilaiden ja asiakkaiden prosesseissa. Digitalisaation mahdollisuuksien
hyödyntäminen lääkehoitoihin liittyvässä potilaiden
ohjauksessa ja neuvonnassa on tärkeä tutkimusalue
(Hämeen-Anttila ym. 2017).
46
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Kansainvälinen tutkimustieto lääkeinformaatiosta hoitotyössä on vähäistä ja keskittyy lähinnä lääkeinformaation lähteisiin tai lääketietoon (Ndosi ym.
2010, Paparella 2010, Sinclair ym. 2017). Suomessa
on saatavilla hoitotieteessä tuotettua tutkimustietoa sairaanhoitajien ja muiden hoitoalan ammattilaisten lääkehoidon osaamisesta, lääkehoitoprosessista tai ohjauksesta lähinnä yksittäisinä opinnäytetöinä. Tiedetään, että lääkehoidon ja siihen liittyvän
ohjauksen kokonaisvaltainen ja turvallinen hallinta
edellyttää sekä käytännöllistä että teoreettista osaamista. Sairaanhoitajien lääkehoidon käytännöllinen
osaaminen edellyttää muun muassa laskimoon annettavan neste- ja lääkehoidon osaamista (Dougherty ym. 2012), moniammatillista yhteistyöosaamista
(Sulosaari ym. 2011, Smeulers ym. 2014) sekä yhteistyötä potilaan kanssa (Eisenhauer ym. 2007, Sulosaari ym. 2011).
Ongelmia on kuitenkin havaittu muun muassa
riskilääkkeiden hallinnassa (Hsaio ym. 2010). Teoreettisesta osaamisesta erityisesti farmakologian ja
matematiikan hallinta on edellytyksenä lääkehoidon turvalliselle toteutukselle (Grandell-Niemi 2005).
Tutkimuksissa on havaittu puutteita sairaanhoitajien osaamisessa liittyen erityisesti lääkkeiden vaikutusmekanismi- ja yhteisvaikutusosaamiseen (Ndosi
& Newell 2009) sekä lääkelaskuista suoriutumiseen
(Grandell-Niemi 2005, McMullan ym. 2010, Fleming
ym. 2014). Aikaisempien tutkimuksien mukaan sekä
opiskelijoiden että valmiiden sairaanhoitajien lääkehoidon osaamiseen voidaan vaikuttaa erilaisten koulutusten avulla (kts. Veräjäkorva 2003, Sherriff ym.
2012, Himanen 2017). Yksittäisiä tutkimuksia kokoava ja laaja tutkimuskokonaisuus on muodostumassa
Itä-Suomen yliopistoon MASI – Medication Administration Safety & Interventions -tutkimusprojektissa, jonka tarkoituksena on tutkia ja kehittää erityisesti sairaanhoitajien toteuttaman lääkehoidon
turvallisuutta, ohjausta ja lääkehoidon osaamista
(MASI 2017).
Tämän katsauksen tavoitteena on kuvata, mitä ja
miten lääkeinformaatiota, mukaan lukien lääkehoidon toteutus, on tutkittu Suomessa viiden yliopiston hoitotieteen laitoksilla tammikuusta 2010 elokuuhun 2017. Analyysi perustuu laitosten opinnäytetöihin (pro gradu -tutkielmat, lisensiaattityöt ja väitöskirjatyöt). Katsauksen avulla voidaan tarkastella
hoitotieteen tieteenalan tutkimuskohteita suhteessa
lääkeinformaatiostrategian tavoitteisiin ja tutkimuksen haasteisiin.
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AINEISTO JA MENETELMÄT

Katsauksen aineistoksi valittiin Suomen viiden yliopiston (Itä-Suomi, Oulu, Tampere, Turku ja Åbo
Akademi) lääkehoitoon liittyvät hoitotieteen alan
opinnäytetyöt (pro gradu -tutkielmat, lisensiaattityöt ja väitöskirjat) ajalta 1.1.2010–31.8.2017. Viideltä maamme hoitotieteen laitokselta valmistuu vuosittain noin 220 maisteria ja 20–25 tohtoria. Pelkästään kahdesta hoitotieteen laitoksesta, Itä-Suomen
yliopistosta ja Turun yliopistosta, valmistui kyseessä olevana aikana yhteensä 738 opinnäytetyötä (647
pro gradu -tutkielmaa ja 91 väitöskirjaa). Kokonaisuutena analyysin ajankohtana oli valmistunut viidestä
yliopistosta vähintään 1 000 opinnäytetyötä. Opinnäytetöiden haussa käytettiin väljästi käsitteitä ”lääkehoito” tai ”lääkeinformaatio”. Ensimmäisessä vaiheessa yliopistojen tietokannoista ja verkkosivuilta
löytyvistä hoitotieteen opinnäytetöistä valittiin ne,
jotka otsikon perusteella olivat tutkimuksen tavoitteen kannalta relevantteja. Ensimmäisessä haussa
mukaan otettiin yhteensä 29 pro gradu -tutkielmaa
ja seitsemän väitöskirjatyötä eli yhteensä 36 opinnäytetyötä. Lisensiaattitutkimuksia ei ollut valmistunut
kyseisenä ajanjaksona.
Seuraavassa vaiheessa tiivistelmien ja koko tekstien tarkastelun pohjalta jätettiin pois edelleen viisi
pro gradu -tutkielmaa ja kaksi väitöskirjatyötä, koska tarkemmassa tarkastelussa ne eivät olleet hoitotieteen alalta tai eivät liittyneet lääkehoitoon tai lääkeinformaatioon vaan esimerkiksi hoitajien lääkkeiden väärinkäyttöön. Haun lisäksi katsaukseen lisättiin kaksi elokuussa ilmestynyttä opinnäytetyötä
(yksi pro gradu ja yksi väitöskirja), jotka eivät tulleet
mukaan aineiston ensimmäisessä haussa. Lopulliseen katsaukseen hyväksyttiin yhteensä 31 opinnäytetyötä, joista 25 oli pro gradu -tutkielmaa ja kuusi
väitöskirjatyötä (Taulukko 1, liite 1). Pro gradu -tutkielmat olivat yhtä lukuun ottamatta suomenkielisiä.
Väitöskirjatöistä viisi oli julkaistu englanniksi ja yksi
monografia suomen kielellä.
Aineisto analysoitiin induktiivisesti sisällön erittelyllä tarkastellen tutkimusalueita ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä (Krippendorf 2013). Artikkelin ensimmäinen tekijä (KVJ) analysoi aineiston ja toinen
tekijä (MH) varmisti aineiston luokittelemalla sen itsenäisesti ja saatuja tuloksia verraten.

TULOKSET

Opinnäytetöiden sisällölliset teemat
Hoitotieteen eritasoisten opinnäytetöiden keskeiset
sisällöt tiivistyivät neljään teemaan: a) lääkitysturval47
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lisuus ja poikkeamat lääkehoidossa sekä lääkehoidon
turvallisuuteen liittyvät asenteet (n=12), b) sairaanhoitajien tai muiden hoitoalan ammattilaisten sekä
opiskelijoiden lääkehoidon osaaminen ja osaamisen
varmistaminen sisältäen lääkelaskentataidot ja osaamisen eri muodot sekä lääkehoidon opetusmenetelmät (n=11), c) ikääntyneiden potilaiden tai kotihoidon
asiakkaiden osallisuus lääkehoidossaan ja heidän lääkitystietonsa (n=5) ja d) hoitoon sitoutuminen ja sen
digitaalinen tukeminen (n=3). Taulukossa 2 on esitetty katsaukseen sisällytettyjen väitöskirjatöiden tavoitteet, menetelmät ja keskeiset tulokset.
Lääkitysturvallisuus, poikkeamat lääkehoidossa
sekä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät asenteet
ovat olleet opinnäytteissä keskeisenä alueena (Liite 1:
Härkänen 2011, 2014, Gustaffson-Niemelä 2011, Miettinen 2014, Hämäläinen 2014, Syyrilä 2017). Härkäsen (2014, Liite 1) väitöskirjatyössä vertailtiin Global
Trigger Toolin (Institute for Healthcare Improvement 2018), HaiPron (Awanic 2017) ja lääkehoidon
havainnoinnin paljastamia lääkehoidon virheitä ja todettiin menetelmien tuottavan erilaisia tuloksia virhetilanteista. Pro gradu -tutkielmissa oli tarkasteltu
keskitettyä lääkkeenjakoa (Liite 1: Tiihonen 2013) ja
lääkitysturvallisuuden ja johtamisen yhteyttä (Liite 1:
Lappalainen 2017). Lisäksi oli selvitetty potilaiden rajattuja hoitotilanteita, kuten arvioitu suonensisäisen
lääkehoidon turvallisuutta tai aseptiikkaa suonensisäisessä lääkehoidossa tehohoidossa (Liite 1: Ervast
2010, Koivula 2015). Myös lääkehoitoprosessia kokonaisuutena oli arvoitu kirjallisuuteen perustuvassa
tutkimuksessa (Liite 1: Pirinen 2015). Lääkkeiden jakamisen ja valmistamisen toimintaympäristöä tutkittiin havainnoiden ja melumittauksin osana lääkehoidon turvallisuutta (Liite 1: Urpilainen 2017). Lääkityspoikkeamiin liittyvää kommunikaatiota tarkasteltiin
esittämällä erilaisia kommunikaatiopareja muun muassa lääkäreiden, farmasian ammattilaisten ja hoitajien välillä. Lisäksi kehitettiin luokittelujärjestelmää
kommunikaation analyysin perustaksi (Liite 1: Syyrilä 2017). Lääkehoidon ja lääkehoitoprosessin turvallisuutta selvittäneiden opinnäytetöiden tulosten
mukaan lääkitysvirheitä tapahtuu suhteellisen usein
(Liite 1: Härkänen 2014). Henkilöstön asenteet ohjeiden noudattamisesta, haasteet tiimityössä, kommunikoimattomuus, tuen puute ja kiire selittivät ilmenneitä poikkeamia.
Sairaanhoitajien, kotihoitajien tai muiden hoitoalan ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden lääkehoidon osaaminen on niin sanottu ”kestoaihe” hoitotieteessä. Tutkimuksissa selvitettiin lääkelasken© DOSIS
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tataitoja (Liite 1: Helkomaa 2011, Hakkarainen 2011,
Tuomi 2014) ja sairaanhoitajien tai terveydenhoitajien osaamista yleensä, kuten tietoja ja taitoja (Liite
1: Salminen 2011, Törmänen 2014, Luokkamäki 2015,
Sulosaari 2016, Sneck 2016) sekä röntgenhoitajien IVosaamisen koulutusta simulaation avulla (Liite 1: Liljeström 2013, Aura 2017). Nikulan (2011) väitöskirjatyössä tutkittiin terveydenhoitajien ja alan opiskelijoiden rokotusosaamista. LOVe- lääkehoidon lupakoulutusta arvioitiin myös (Liite 1: Salminen 2011).
Sairaanhoitajaopiskelijoiden ja lähihoitajaopiskelijoiden oppiminen ja opetusmenetelmät olivat myös
tutkimuksen kohteena. Opiskelijoiden oppimista ja
opetusmenetelmiä on arvioitu erilaisin tietotestein
ja myös opettajien näkemyksiä selvittäen (Liite 1: Sulosaari 2016, Sneck 2016). Sairaanhoitajien sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaamisessa
on tulosten mukaan puutteita. Sulosaaren (2016, Liite 1) väitöskirjatyön mukaan lääkehoidon teoreettista osaamista kartoittavassa testissä keskimäärin 72 %
ja lääkelaskutestissä 74 % sairaanhoitajaopiskelijoista
vastasi täysin oikein. Sneckin (2016, Liite 1) väitöskirjatyössä todettiin, että sairaanhoitajista 5 %:lla ilmeni
toistuvia ongelmia lääkelaskuissa. Kuitenkin Nikulan
(2011, Liite 1) tulosten mukaan terveydenhoitajien rokotusosaaminen oli hyvällä tasolla.
Ikääntyneiden potilaiden tai kotihoidon asiakkaiden osallisuutta lääkehoitoonsa tai kokemuksia lääkeautomaatista oli tutkittu pro gradu -tutkielmissa
haastattelemalla kotihoidon asiakkaita, omaisia tai
kotihoitajia. Tutkimuskohteena on ollut myös monilääkityt kotihoidon asiakkaat (Liite 1: Puistola 2014,
Keskinen 2015, Onditi 2017, Niemelä 2017). Monilääkittyjen asiakkaiden haastattelujen (n=10) mukaan
kotihoidossa ei annettu riittävästi lääkeinformaatiota
ja asiakkailla ei ollut myöskään mahdollisuutta osallistua lääkehoitonsa suunnitteluun. Ikääntyneet toivoivat enemmän tietoa lääkkeiden käyttötarkoituksista ja myös niiden vaikutuksista. Sainion (2017, Liite
1) pro gradu -tutkielmassa haastateltiin perusterveydenhuollon osastohoitoon tulleita ikäihmisiä (n=21)
hyödyntäen KYS:n kehittämää lääkityksen selvittämislomaketta. Haastattelujen avulla havaittiin kaikilla osallistujilla eroavaisuuksia potilastietojärjestelmään kirjatun ja haastattelun yhteydessä selvitetyn
kotilääkityksen välillä.
Potilaiden hoitoon sitoutumista tarkasteltiin Kanniston (2016, Liite 1) väitöskirjatyössä, jossa arvioitiin tekstiviestimuistutusten vaikutusta psykoosipotilaiden lääkehoitoon sitoutumisessa. Tulokset olivat suhteellisen myönteisiä. Psykologista insuliini48
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resistenssiä tutkittiin tyypin 2 diabeetikoilla potilaan
siirtyessä tablettihoidosta insuliinihoitoon (Liite 1:
Miettinen 2014). Tuloksen mukaan potilaat pelkäsivät eniten hypoglykemiaa. Kohtalaisia pelkoja liittyi
insuliinipistosten leimaavuuteen ja ylipäänsä hoidon
vaikeuksiin. Koskisen (2017, Liite 1) pro gradussa tutkittiin kokemuksia valvotusta lääkehoidosta tuberkuloosin hoidossa ja potilaiden sekä omaisten ohjausta hoitotyöntekijöiden näkökulmasta sairaalassa
ja avohoidossa.

OPINNÄYTETÖISSÄ
KÄYTETYT MENETELMÄT

Opinnäytetöiden aineistojen keruussa oli käytetty
eniten erityyppisiä kyselyjä tai kyselyn yhdistämistä
rekisteritietoihin (n=15) ja kyselyt oli toteutettu pääsääntöisesti sähköisesti. Erityisesti lääkehoidon oppimiseen ja osaamiseen liittyvissä tutkimuksissa oli
kyselyyn sisällytetty myös tietotestiosuus.
Kahdeksassa opinnäytetyössä tutkimuksen menetelmällinen lähtökohta oli laadullisessa tutkimuksessa, ja niiden aineistot oli kerätty haastatteluin ja yleisimmin teemahaastatteluin. Kahdessa tutkimuksessa
oli käytetty lääkehoitoprosessin tai lääkkeen jakamisen havainnointia sairaalan osastoilla tai lääkejakohuoneessa.
Rekisteritutkimukseksi luokiteltavaa tutkimusta oli opinnäytteissä neljä. Rekisterimateriaalina oli
käytetty yleensä organisaatioiden vaaratapahtumarekisteriä tai muita potilaiden hoitotietoja sisältäviä
rekisterejä. Lisäksi mukana oli kirjallisuuskatsauksen luonteinen pro gradu -tutkielma. Kirjallisuuskatsauksia oli sisällytetty kolmen väitöskirjan osatutkimuksiksi. Kaikissa väitöskirjoissa oli yhdistetty erilaisia aineistoja ja menetelmiä niin sanottuna monimenetelmätutkimuksena.
Empiirisen tutkimuksen kohteena oli yleisimmin
hoitohenkilökuntaa tai hoitoalan sairaanhoitaja-,
terveydenhoitaja-, ja lähihoitajaopiskelijoita. Yhdessä
pro gradu -tutkielmassa oli aineistona myös hoitotyön johtajia ja neljässä potilaita tai omaisia.

POHDINTA

Tässä artikkelissa tarkasteltiin hoitotieteessä tuotettua lääkehoitoon tai lääkeinformaatioon liittyvää
tutkimusta maamme viiden yliopiston hoitotieteen
laitoksen tai yksikön opinnäytetöiden perusteella
vuosilta 2010–2017. Kotimaisten opinnäytetöiden
tarkastelu on perusteltua, sillä väitöskirjoja lukuun
ottamatta niin sanotun harmaan kirjallisuuden (pro
gradu -tutkielmat) käyttö jää usein vähäiselle huo© Suomen Farmasialiitto ry

miolle, vaikka ne sisältävät tärkeää ja käyttökelpoista tietoa.
Katsauksen mukaan suoraan lääkeinformaatioon
liittyvää tutkimusta ei juurikaan ole hoitotieteen
opinnäytteissä. Tutkimus on keskittynyt lääkehoidon
tarkasteluun. Lääkehoitoa ja -informaatiota selvittävien hoitotieteen tutkimusten lukumäärä on pysynyt
tasaisena arviointiaikana ja erityisenä tutkimuskohteena on ollut lääkehoidon toteutus. Hoitotieteen
tutkimuksen laaja-alaisuuden (kliininen tutkimus,
palvelujärjestelmätutkimus ja koulutustutkimus) näkökulmasta tutkimusten määrä on vähäinen ottaen
huomioon, että laitoksilta valmistui arviointiajanjaksolla yhteensä vähintään 1 000 opinnäytetyötä.
Lääkehoitoprosessin ja lääkitysturvallisuuden tutkimus tarkasteli pääsääntöisesti lääkitysvirheitä ja
niihin liittyviä syitä. Näyttää siltä, että lääkehoidon
turvallisuuden tarkastelu ja lääkeinformaatiotutkimus hoitotieteessä on kohdentumassa rajatumpiin
teemoihin, kuten lääkehoitoprosessin tietyn vaiheen
arviointiin, kommunikaation merkitykseen virheiden syynä tai hoitohenkilökunnan toimintaympäristön konkreettiseen arviointiin. Tulokset ovat linjassa
kansainvälisen ymmärryksen kanssa, että lääkitysvirheitä tai lääkehoitoprosessin ongelmia esiintyy edelleen paljon ja syiden selvittämistä tarvitaan (WHO
2017). Tulos on samansuuntainen Järvisen ym. (2013)
ja Hakoisen ym. (2017) selvitysten kanssa, joissa todettiin, että useissa tutkimuksissa aineistona oli käytetty HaiPron lääkityspoikkeamaraportteja (kts. myös
Härkänen ym. 2017).
Lääkehoidon turvallisuutta edistävä kansainvälisiä
interventioita on jonkin verran, mutta niiden arviointi on ollut vähäistä ja tulokset jopa osittain ristiriitaisia (Raban ja Westbrook 2014). Opinnäytetöiden
tarkastelu osoittaa kotimaisen interventiotutkimuksen vähäisyyden. Konkreettisia moniammatillisia interventioita lääkehoidon kehittämiseksi tarvitaan.
Turvallisuutta parantavien interventioiden kehittäminen ja niiden pitkän linjan vaikuttavuuden osoittaminen ovat kuitenkin haastavia. Tästä esimerkkinä
toimii yleisesti tiedossa olevan ongelman, häiriöiden
ja keskeytysten määrän (Westbrook ym. 2010) vähentämiseen kehitetty huomioliivi, jolla on tutkimusten
mukaan vaikutusta keskeytysten määrään. Kuitenkin
kyseisen intervention pitkän linjan vaikuttavuus voi
jäädä heikoksi, kuten Westbrook tutkimuksessaan
(2017) osoitti, mikä johtuu hyvin käytännöllisestä
syystä, kuten liivin kömpelyydestä ja kuumuudesta,
jolloin se helposti jää käyttämättä. Tämänkaltaisten
ongelmien ratkaisuun tarvitaan entistä tehokkaam49
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paa tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua, jossa
hoitotyöntekijöillä on tärkeä rooli. Siten myös hoitotieteen tutkimuksessa alan käytännöllisen luonteen vuoksi olisi erittäin tärkeää toteuttaa interventiotutkimuksia ja arvioida niiden vaikuttavuutta (vrt.
NINR 2016).
Useiden opinnäytetöiden ja erityisesti väitöskirjojen painopisteenä oli joko sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien tai alan opiskelijoiden osaamisen
ja oppimisen tarkasteluissa. Tutkimukset tuottavat
edelleen tietoa osaamisvajeista, vaikka hoitoalan koulutusta ja täydennyskoulutusta on aktiivisesti kehitetty Veräjänkorvan (2003, Liite 1) ja Grandell-Niemen
(2005, Liite 1) tutkimusten ilmestymisen jälkeen. Nykyisin lääkehoidon opetuksessa hyödynnetään monipuolisia opetusmenetelmiä, kuten simulaatiota (Liite
1: Aura 2017), verkko-opetusta (Liite 1: Sneck 2016)
ja tulevaisuudessa lisääntyvässä määrässä hyödyntäen digitalisaation kehitystä, pelillistämistä ja virtuaalitodellisuutta (MASI 2017). Lääkeinformaation
näkökulmasta tämänkaltaista tutkimusta tarvitaan
edelleen, sillä hyvän ja turvallisen hoidon perustana
on terveydenhuollon ammattilaisten ammatillinen
osaaminen ja heidän tiedon tarpeensa (Kansallisen
lääkeinformaatioverkoston tutkimustyöryhmä 2013,
Järvinen ym. 2013, Hämeen-Anttila ym. 2017, Mononen ym. 2018). Työntekijä on myös vastuussa osaamisensa ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Työnantajien
velvollisuutena on luoda hyvät edellytykset henkilökunnan täydennyskoulutukseen osallistumiselle (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994).
Nykyinen sairaanhoitajien lääkehoidon täydennyskoulutusvelvoite ja osaamisen varmistaminen ovat
jo tuoneet hyviä kehitysaskeleita hoitotyön ammattilaisten osaamisen parantamiseen.
Huomionarvoista opinnäytteiden sisällöissä oli,
että potilasnäkökulma tai palveluja käyttävien näkökulma on ollut vähäistä, vaikka hoitotieteessä
korostetaan potilaskeskeisyyttä keskeisenä käytännön toiminnan ja tutkimuksen lähtökohtana (Eriksson ym. 2016). Toistaiseksi kiinnostus erityisryhmien, kuten ikääntyneiden, lääkehoidon toteutuksen
tutkimiseen ja yleensä potilaiden näkemysten selvittämiseen on ollut niukkaa (vrt. Hämeen-Anttila
ym. 2017, Hakoinen ym. 2017), vaikka muun muassa
hoitotieteen tutkimuksen yhtenä painopisteenä on
ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden hoito ja palvelut (NINR 2016). Tärkeitä tuloksia saatiin kuitenkin
esille esimerkiksi opinnäytetyössä, jossa ikäihmisten
lääkityksen selvittämisen myötä huomattiin jokaisella tutkittavalla erilaisia lääkehoidon poikkeavuuksia
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ja ongelmia (Liite 1: Sainio 2017). Lääkehoidon hallintaa vaikeuttivat osaltaan virheelliset ja puutteelliset tiedot potilastietojärjestelmässä. Monilääkitystä
käyttävien kotihoidon asiakkaiden haastattelut toivat esille viitteitä asiakkaiden osallistumisen rajoitteista ja lääkeinformaation kehittämisen tarpeesta
entistä asiakaslähtöisemmäksi (Onditi 2017). Digitalisaation hyödyntämistä lääkehoidon ohjauksessa
oli tarkasteltu yhdessä väitöskirjatyössä tutkimalla
tekstiviestimuistutuksia (Liite 1: Kannisto 2016). Sosiaalisen median käyttö potilasohjauksessa ja palveluja käyttävien aktiivinen internetin käyttö (Sinclair
ym. 2017) on tulevaisuuden tärkeä kehittämiskohde
ja myös tutkimukselle antoisa alusta, kun maassamme kehitetään parhaillaan Virtuaalisairaalatoimintaa
(Virtuaalisairaala 2017).
Katsauksen heikkous liittyy aineiston valintaan eli
juuri opinnäytteiden käyttöön materiaalina. Rajoituksista huolimatta katsaus kuvaa lääkeinformaatioon liittyvän tutkimuksen suuntaa yhdellä oppialalla, hoitotieteessä.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Hoitotieteessä on tehty erittäin vähän lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta, vaikka lääkehoidon
toteuttaminen ja siihen liittyvä ohjaus on tärkeä
osa hoitajan päivittäistä työtä, jonka tulisi perustua
tutkittuun tietoon. Lääkehoitoon liittyvät hoitotieteen opinnäytteet ovat lähinnä kuvailevia ja selittäviä sekä keskittyvät erityisesti lääkehoidon turvallisuuteen ja prosessin laatuun sekä ammattilaisten tai
alaa opiskelevien tutkimiseen. Tutkimuksen painopiste on sairaalassa tapahtuvassa lääkehoidossa. Jatkotutkimusta tarvitaan perusterveydenhuollosta ja
kotihoidosta ja siten, että potilas- ja asiakaslähtöisyys on tutkimuksen lähtökohtana. Myös hoitajien
käyttämiä lääkeinformaatioon liittyviä tietolähteitä ja palveluja tulisi selvittää. Hoitotieteen alalla on
tutkittu suhteellisen niukasti lääkehoitoprosesseja
ja ohjausmenetelmiä tai kokeiltu toimivia interventioita juuri lääkeinformaation näkökulmasta. Valmiita rekisteriaineistoja tulisi hyödyntää tutkimuksessa
aikaisempaa enemmän. Lääkeinformaatiostrategian
mukaisesti monitieteinen yhteistyö on välttämättömyys lääkehoidon tutkimuksessa. Sosiaalisen median ja sähköisten viestintävälineiden kautta tapahtuva
ohjaus ja neuvonta, terveydenhuollon digitalisaatio
ja teknologinen kehittyminen edellyttävät jatkotutkimusta lääkehoidon näkökulmasta. Lääkehoitoon liittyvät automaatioratkaisut ja yksilöllistetty lääketiede
ohjaavat tutkimusta entisestään potilaslähtöisyyteen.
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Taulukko 1. Yhteenveto lääkehoitoa koskevista hoitotieteen yliopistotasoisista opinnäytetöistä
Suomessa ajalta 2010–8/2017. Tästä aiheesta ei ole julkaistu lisensiaattitöitä tällä ajanjaksolla.

Opinnäytetyön
tyyppi*

Itä-Suomen
yliopisto,
Kuopio

Turun
yliopisto,
Turku

Tampereen
yliopisto,
Tampere

Oulun
yliopisto,
Oulu

Åbo
Akademi,
Oulu

2010
P
V

-

1

-

-

-

2011
P
V

1
-

2
1

2
-

-

-

2012
P
V

-

-

-

-

-

2013
P
V

2
-

-

-

-

-

2
2
-

2014
P
V

3
1

1

2
-

-

-

7
6
1

2015
P
V

2
-

2
-

-

-

-

4
4
-

2016
P
V

-

2

-

1

-

3
3

2017
P
V

5
1

-

-

2
-

-

8
7
1

15

9

4

3

0

Yhteensä/
yliopisto
2010–2017

Yhteensä

1
1
6
5
1
0
-

Yhteensä
kaikki
yliopistot /
opinnäytelaji
2010–2017

Pro
gradut 25

Kaikki yliopistot yhteensä

31

Väitöskirjat 6

*P = pro gradu, V = väitöskirja
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Taulukko 2. Hoitotieteen alan lääkehoitoa käsittelevät väitöskirjatyöt (n=6) vuosilta 2010–8/2017

Tutkimus

Tutkimuksen
tarkoitus

Aineisto / otos

Päätulokset

Nikula Anne,
2011,
Turun yliopisto
Vaccination
Competence.
The Concept and
Evaluation

Kuvata, mitä rokotusosaaminen on ja
sitä heikentävät ja
vahvistavat tekijät
sekä arvioida valmistuvien th-opiskelijoiden ja terveydenhoitajien rokotusosaaminen.

I: Teemahaastattelu rokottamisen ammattilaisille, valmistuville th-opiskelijoille ja
asiakkaille (n=40)
II: Valmistuvien th-opiskelijoiden (n=129) ja th:n
(n=405) rokotusosaaminen
arvioitiin itsearvioinnilla
(VAS) ja tietotestillä. Aineistot kerättiin valtakunnallisesti viidestä ammattikorkeakoulusta ja seitsemästä
terveyskeskuksesta.

Th-opiskelijat saavuttivat
melkein tutkimuksessa
määritellyn hyväksytyn
rokotusosaamisen tason
itsearvion mukaan (keskiarvo 8.0), mutta eivät tietotestin (80 %) tulosta. Terveydenhoitajat saavuttivat
em. tasot. Kehittämisehdotukset liittyvät rokotusosaamisen koulutukseen,
osaamisen testaamiseen,
rokotustoimintaan hoitotyön käytännössä ja mittarin kehittämiseen.

Härkänen Marja,
2014,
Itä-Suomen
yliopisto
Medication-related
adverse outcomes
and contributing
factors among
hospital patients

Tutkia sairaala-potilaiden lääkehoidon
vaaratapahtumia ja
niihin myötävaikuttavia tekijöitä sekä
vertailla eri tutkimus-menetelmillä
tuotetun tiedon
eroja.

Yksi yo-sairaala
I: HaiPro-raportit lääkehoidon osalta n= 671, rekisteritutkimus
II: Potilaiden hoitokertomusten (n=463) analyysi
Global Trigger Tool menetelmällä
III: Lääkkeiden (n=1058)
antamisen havainnointi ja
asiakirja-analyysi

Todettiin 1 059 lääkitysvirhettä ja 311 lääkehoidon haittatapahtumaa. Yli
neljännes (27 %) potilaista koki vähintään yhden
lääkehoitoon liittyvän haitan hoitojaksonsa aikana.
Lisäksi lääkitysvirhe todettiin havainnoin perusteella jopa 22 %:ssa potilaalle
annetuista lääkkeistä. Valtaosa lääkitysvirheistä liittyy
lääkkeiden antamiseen.

Kannisto Kati,
2016,
Turun yliopisto
Evaluation of
mobile telephone
text message
reminders for
people with
antipsychotic
medication

Arvioida tekstiviestimuistutusten käyttöä antipsykoosilääkitystä käyttävän
potilaan hoitoon
sitoutumisen tukemisessa.

I: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (n=60) tekstiviestimuistutusten käytöstä
terveydenhuollossa
II: Tekstiviestimuistutukset antipsykoottisia lääkkeitä käyttäville potilaille
(n=562); viestien valinnan
analyysi
III: Puhelinhaastattelu antipsykoosilääkitystä käyttäville potilaille (n=408)
IV: Intervention arviointitutkimus (n=1139)

Kirjallisuuden mukaan
tekstiviestimuistutuksia
käytetään laajasti tervey
denhuollossa. Vastaajat
pitivät humoristisista tekstiviestimuistutuksista ja
halusivat vastaanottaa ne
aamuisin alkuviikosta. Antipsykoosilääkitystä käyttävät potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa tekstiviestipalveluun. Tutkimuksen
mukaan tekstiviestit ovat
mahdollinen muistutusjärjestelmä antipsykoosilääkitystä käyttäville potilaille.
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(Th=terveydenhoitaja, Sh=sairaanhoitaja, Lh=lähihoitaja, Rh= Röntgenhoitaja)

Tutkimus

Tutkimuksen
tarkoitus

Aineisto / otos

Päätulokset

Sulosaari
Virpi,
2016,
Turun
yliopisto
Medication
competence
of nursing
students in
Finland

Arvioida
lääkehoidon
opetusta
suomalaisessa Sh-koulutuksessa, opiskelijoiden lääkehoidon osaamista ja tunnistaa Sh-opiskelijoiden lääkehoidon osaamiseen yhteydessä olevat
tekijät.

I: Kaksi integroitua kirjallisuuskatsausta (sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen ja sairaanhoitajaopiskelijan lääkehoidon osaamiseen yhteydessä olevat tekijät).
II: Valtakunnallinen lääkehoidon
opetukseen liittyvä kysely AMK
koulutuspäälliköille (n=22) ja
opettajille (n=136).
III: Opintojensa alku– (n=328) ja
loppuvaiheessa olevien sh-opiskelijoiden (n=338) lääkehoidon
osaamisen arviointi tietotestillä,
lääkelaskenta-tehtävillä ja potilastapausten ratkaisemisen avulla.

Lääkehoidon opetuksen laajuus
vaihteli eri AMK:ssa. Keskeistä on
kiinnittää huomiota lääkehoidon
teoreettiseen perustaan ja lääkehoidon ohjauksen sisältöihin. Lääkehoidon teoreettista osaamista
arvioivassa tietotestissä opiskelijat
vastasivat keskimäärin 72 % kysymyksistä täysin oikein; lääkelaskuista täysin oikein oli 74 % ja potilastapauksissa 57 % valitsi parhaan
mahdollisen toimintatavan.

Sneck Sami,
2016,
Oulun
yliopisto
Sairaanhoitajien
lääkehoidon
osaaminen
ja osaamisen
varmistaminen

Kuvata ja selittää sh:n lääkehoidon osaamista sekä
kuvata sh:n
käsityksiä lääkehoidon osaamisen varmistamisesta ja
verkko-oppimisesta.

Määrällinen aineisto:
sh:n lääkehoidon osaamisen
itsearviointeja (n=692) ja sh:n
teoria- ja lääkelaskutentin tuloksia (n=2479)
Laadullinen aineisto:
n= 342 sh:n käsitystä lääkehoidon osaamisen varmistamisesta
ja verkko-oppimisesta; kyselyn
avointen kysymysten analyysi

Sh:t arvioivat lääkehoidon osaamisensa hyväksi. Haasteita oli farmakologisissa tiedoissa sekä ammatillisen ja tieteellisen tiedon lukemisessa. Lääkelaskuissa toistuvia
ongelmia oli n. 5 %:lla vastaajista.
Lääkehoidon verkkokurssin käyneet arvioivat osaamisensa paremmaksi kuin muut vastaajat. Verkkokurssi oli sairaanhoitajien käsitysten
mukaan toimiva opetusmenetelmä.
Sairaanhoitajat toivoivat enemmän
työtehtäviin kohdennettua osaamisen varmistamista.

Aura Suvi,
2017,
Itä-Suomen
yliopisto
Simulationbased
pharmacotherapy
learning:
assessing
educational
effectiveness
in radiographers’
continuing
education

Arvioida simulaatio-oppimismenetelmän
vaikuttavuutta
röntgenhoitajille suunnatun
IV-lääkehoidon
täydennys-koulutuksessa.

I: Integroitu kirjallisuuskatsaus
(n=18) simulaatio-oppimismenetelmästä lääkehoidon opetuksessa
II: Kvasikokeellinen tutkimus
Rh:lle. Aineisto kerättiin koeryhmältä (simulaatio, n=36) ja kontrolliryhmältä (verkko-oppiminen,
n=41) IV-lääkehoidon tietotestillä
ennen koulutusta, 1–2 viikkoa ja
6 kk koulutuksen jälkeen.
III: Laadullinen tutkimus, jossa selvitettiin Rh:n näkemyksiä
IV-lääkehoidon osaamisestaan
ennen (n=16) ja jälkeen (n=14)
simulaatiokoulutuksen sekä
kokemuksia opitun siirrettävyydestä kliiniseen työhön.

Simulaatio-oppimismenetelmä oli
yhtä tehokas tai jopa tehokkaampi menetelmä IV-lääkehoidon teoreettisessa oppimisessa ja tiedon
pysyvyydessä kuin verkko-oppimis
menetelmä. Simulaatio-oppimismenetelmä tarjoaa tasa-arvoiset
mahdollisuudet IV-lääkehoidon teoreettiseen oppimiseen ja menetelmällä opittu sisältö on siirrettävissä
käytännön työhön. Menetelmä lisää
myös potilasturvallisuutta, sillä teoreettisen osaamisen vahvistumisen
lisäksi on mahdollisuus syventää
lääkehoitotaitoja, moniammatillista
kommunikaatiota ja ryhmätyötaitoja.
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SUMMARY

Medicines information in nursing
research – a review based on
academic thesis in Finland
Aims: Medication is an important and significant
part of nurses' everyday practice both in primary healthcare and in specialist healthcare. Medication and patient education is demanding and nurses
should update their competence on medication processes and medicines based on reliable evidence. The
aim of this review is to analyze what and how medicines information has been studied in nursing science
theses of five universities in Finland.
Materials and Methods: The material used was the
graduate theses (master’s thesis and doctoral dissertations) of the five universities in Finland, between
1 / 2010 - 8 / 2017. A total of 31 theses were included,
of which 25 were master's theses and six were doctoral dissertations. The material was analyzed by the
content analysis.
Results: Four main themes were found of the content of the thesis. They were medication safety and
deviations in medication process and attitudes related to medication safety (n = 12), nurses as well as students' pharmacotherapy competence, including medication and medication training skills and teaching
methods (n = 11), the participation of elderly patients
or home care clients in their medication process and
decision-making (n = 5); and adherence to care and
digital support (n = 3). Questionnaires were used in
data collection as well as knowledge tests in crosssectional studies. In qualitative research, interviews
were used in data collection. In addition, web-based
hospital incident reports and registers or patient care
documents were used as data sources.

terventions and the use of social media or digital information sources. Multidisciplinary collaboration
is a necessity in the study of medicines information
in nursing research.
Keywords: medicines information, nursing,
research, review, safety
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Kiitokset Tiina Syyrilälle avusta
aineiston kokoamisessa.

Conclusions: The results showed that medicines information research is very rare in nursing. The theses
of nursing science are mainly descriptive and explanatory, focusing in particular on the safety and quality
of the medication process. The main research interest in nursing has been in nursing professionals and
hospital care. In the future, it is important to examine
the medication information and medication process
from the patients’ point of view. Studies should be
conducted in primary health care or in home care,
and evaluate different medications information in© DOSIS

nr0 1/2018
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Eläimiä tutkitaan ja hoidetaan nykyään lähes samaan tapaan kuin ihmisiä. Eläimiä lääkitään paljon, joten niihin liittyvän lääkeinformaation tarve kasvaa myös apteekeissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena
oli selvittää KLIK-lääkeneuvontapalveluun tulleita eläinlääkkeisiin liittyviä yhteydenottoja; ketkä kysymyksiä
esittävät, mihin eläinlajeihin kysymykset liittyvät sekä millaisia ongelmia ja tiedontarpeita eläinten omistajilla on. Lisäksi selvitettiin, mitä tietolähteitä vastauksissa käytettiin.
Aineisto ja menetelmät: Tässä tutkimuksessa oli aineistona Kuopion lääkeinformaatiokeskukseen (KLIK)
tulleet eläimiä ja eläinlääkkeitä koskeneet yhteydenotot 1.1.2009–31.12.2013.
Tulokset: Eläimiä tai eläimille tarkoitettuja valmisteita koskien tuli 563 kysymystä. Eniten kysymyksiä esittivät eläinten omistajat (64 % kysymyksistä). Eläinlajeista eniten kysyttiin koirista (64 %) ja kissoista (16 %).
Yleisin ongelmaluokka oli annostus (19 %), ja sairauksista eniten kysyttiin maha-suolikanavan ongelmista (16
%). Yksittäisistä sairauksista tai ongelmista eniten mainittu oli kipu (11 %). Eläinten resepti- ja itsehoitolääkkeistä kysyttiin lähes yhtä paljon (19 % ja 16 %). Myös ihmisille tarkoitettuja resepti- ja itsehoitolääkkeitä oli
mainittu saman verran (15 % kumpiakin). Valtaosassa kysymyksistä KLIKin työntekijä oli antanut kysyjälle
vastauksen kokonaisuudessaan (73 %), lopuissa pyydettiin ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin. Yleisimmin käytetyt lähteet olivat Pharmaca Fennica ja PF Veterinaria (22 %), vastaajan omat tiedot (20 %), KLIKin tiedostot
tai arkistot (20 %) sekä valmistaja tai valmistajan internetsivut (8 %).
Pohdinta: Koirista kysyttiin eläinlajeista eniten, vaikka kissoja on Suomessa lukumäärällisesti huomattavasti
enemmän kuin koiria. Koirien maha-suolikanavan ongelmat ovat varsin yleisiä, ja omistajan helposti havaitsemia, mikä ilmeni myös kysymysten määrässä. Myös kipu on yleistä eläimillä, eikä sen hoitoon ole saatavilla
itsehoitovalmisteita. Lääkkeiden annostelu on yleensä eläimen omistajan vastuulla, mikä lisää eläinlääkkeisiin
liittyvän informaation tarvetta apteekissa. Tämän vuoksi farmaseuttien ja proviisorien eläinlääkekoulutusta
ja yhteistyötä eläinlääkäreiden kanssa on tärkeää kehittää.
Avainsanat: Eläinlääkkeet, koira, annosteluohje, lääkeinformaatio, lääkeinformaatiokeskus
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JOHDANTO

Suomessa eläinten hyvinvointiin kiinnitetään yhä
enemmän huomiota. Seura- ja harraste-eläimiä tutkitaan ja hoidetaan nykyään lähes samaan tapaan
kuin ihmisiä. Eläinten taudinmääritykset ja hoitokäytännöt ovat lähellä ihmislääketiedettä (Vainio
2014). Hoidon tavoitteena on eläinyksilön sairauden
parantaminen, oireiden vähentäminen ja elämän laadun parantaminen. Eläinlääkkeet saavat myyntiluvan
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kaltaisella menettelyllä. Suurin ero on niiden jakelussa. Eläinlääkkeet
menevät tukkuliikkeestä joko suoraan eläinlääkäreille tai apteekkeihin. Lääkelain mukaan apteekin farmaseuttisen henkilökunnan tulee varmistua siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen turvallisesta ja oikeasta käytöstä varmistaakseen onnistuneen
lääkehoidon (Lääkelaki 395/1987, § 57). Eläinlääkärit
voivat myydä lääkkeitä eläimen omistajalle tutkittuaan eläimen, ja he antavat tällöin kirjallisen selvityksen eläimille antamistaan ja annettavaksi luovuttamistaan lääkkeistä (Maa- ja metsätalousministeriön
asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 17/ 2014).
Apteekkihenkilökunnalle suunnattua tutkittua,
objektiivista tietoa eläinlääkkeistä ja eläinlääkinnästä
on kuitenkin saatavilla ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin verrattuna vain vähän. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (US Food and Drug Administration, FDA) ylläpitää sivustoa, jossa on vastaukset
muun muassa eniten esitettyihin kysymyksiin koskien eläinlääketurvallisuutta (www.fda.gov). Sivulta
saa vastauksen esimerkiksi kysymykseen, mihin ilmoitetaan rokotehaittavaikutuksesta tai voiko eläinlääkäri määrätä koiralle tai kissalle ihmisille tarkoitettua lääkettä. Tarkempaa tietoa eläimelle määrätystä
lääkkeestä ohjeistetaan lukemaan valmisteyhteenvedosta, eli varsinaista lääkeneuvontaa sivulla ei anneta. Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
ylimpänä viranomaisena valmistelee elinlääkintään
liittyvät lait. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
(2017) ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön
täytäntöönpanoa ja noudattamista. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) vastaa lääkkeiden
myyntiluvista sekä lääketukkukauppojen ja apteekkien valvonnasta. MMM:n sivuilta löytyy pääasiassa
viranomaistietoa, kuten linkit eläinten lääkitsemistä koskeviin lakeihin (http://mmm.fi/lainsaadanto/
elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/b-rekisteri) ja asetuksiin (esim. Asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille: https://www.
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edilex.fi/saadoskokoelma/20141054.pdf). Eviran sivuilla puolestaan löytyy eläimille hyväksyttyjen lääkevalmisteiden luettelot, mikrobilääkehoidon periaatteet, antibioottiresistenssin seuranta ja niin edelleen. (https://www.evira.fi/elaimet/). Fimean sivuilla
on tietoa esimerkiksi eläinlääkkeiden myyntiluvista,
haittavaikutusten raportoinnista, kliinisistä eläinlääketutkimuksista ja niin edelleen. (http://www.fimea.
fi/elainlaakkeet). Varsinaista kysymyspankkia Suomen viranomaisten sivuilla ei ole.
Usein lemmikkien lääkinnässä pätee sama kuin
ihmisten lääkinnässä; lääkärissä annetut lääkkeisiin liittyvät ohjeet unohtuvat tai jäävät epäselviksi,
jolloin niitä kysytään lääkkeitä noudettaessa. KLIK
(Kuopion lääkeinformaatiokeskus 2002–2012, Kansallinen lääkeinformaatiokeskus 2012–2014) tarjosi
lääkkeiden käyttäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille luotettavaa ja riippumatonta lääkeinformaatiota puhelimitse ja kirjallisesti. Lääkkeiden käyttäjät
voivat ottaa yhteyttä palveluun anonyymisti (Annola
ym. 2006, Laitinen ym. 2010, Koponen ym. 2015, Rossi ym. 2016). Kysymyksiin vastasivat tehtävään koulutetut farmaseutit ja proviisorit. Kaikki KLIKiin tulleet
kysymykset kirjattiin sen omaan tietokantaan elektronisten kysymys-vastauslomakkeiden avulla. Tämän
tutkimuksen tavoitteena olikin selvittää KLIK-lääkeneuvontapalveluun tulleita eläinlääkkeisiin liittyviä
yhteydenottoja: Ketkä kysymyksiä esittävät, mihin
eläinlajeihin kysymykset liittyvät, mitä ongelmaluokkia kysymyksistä löytyy, mihin sairauksiin tai ongelmiin neuvoa kysytään, mitä lääkkeitä ja vapaankaupan tuotteita kysymyksissä mainitaan sekä vastaustapa ja vastauksiin käytetyt lähteet.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tätä tutkimusta varten Kuopion lääkeinformaatiokeskuksen tietokannasta haettiin 1.1.2009–
31.12.2013 eläinlääkkeitä ja eläimiä koskevat kysymykset. Hakukriteerinä käytettiin kysymys-vastauslomakkeeseen potilaan tiedot -kohtaan merkittyä
valintaa ”eläin”, mutta lisäksi hakuja tehtiin myös erilaisilla hakusanoilla (esim. koira, kissa, hevo* jne.),
jotta aineistoon saatiin mukaan nekin kysymys-vastauslomakkeet, joihin ”eläin”-valinta oli jäänyt merkitsemättä. Kysymys-vastauslomakkeeseen oli kirjattu myös muun muassa tiedot kysyjästä (onko kysyjä eläimen omistaja, farmaseutti tai proviisori, eläinlääkäri tmv.), kysymyksestä, kysymykseen liittyvistä
lääkkeistä, annetusta vastauksesta ja käytetyistä lähteistä. Aineistoon valikoituneista kysymyksistä kirjattiin tutkimuksen kannalta merkitykselliset tiedot
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Microsoft Office Excel -ohjelmaan laadittuun taulukkoon. Kirjatut tiedot olivat kysymys-vastauslomakkeen tunnistenumero, kysymyksen esittämisvuosi,
kysyjä, eläinlaji, kysymyksen ongelmaluokka, kysymyksessä esiintyneet sairaudet tai ongelmat, lääkkeiden tai tuotteiden ATC-koodit ja se, onko lääke esimerkiksi resepti- tai itsehoitolääke eläimille, reseptitai itsehoitolääke ihmisille ja niin edelleen, sekä vastaajan käyttämät tietolähteet. Samassa kysymyksessä
oli voitu mainita useampi muuttuja.
KLIKin esitäytetyt ongelmaluokkavaihtoehdot eivät soveltuneet hyvin eläinaiheisten kysymysten luokittamiseen, joten ongelmat luokiteltiin uudelleen.
Uudet ongelmaluokat olivat annostus, doping/varoaika, farmakodynamiikka/vaikutustapa, farmakokinetiikka/vaikutuksen kesto, haittavaikutukset, hinta,
hoito-ohjeet, indikaatio, kontraindikaatiot, koostumus, käyttöohje, lääkkeen tunnistus, lääkkeenvalmistus, myrkytys, raskaus, tiineys ja imetys, saatavuus/
markkinoilla olevat valmisteet, sopivuus eläinlajien
välillä, eläinvalmisteen sopivuus ihmiselle, humaanivalmisteiden sopivuus eläimille, säilyvyys/säilytys,
varoaika (liha/maito), yhteisvaikutukset sekä yliannostus.
Tutkimusaineisto tallennettiin ja analysoitiin sekä Microsoft Office Excel -laskentaohjelmalla että SPSS-tilasto-ohjelmalla (SPSS for Windows, versio 21.0). Aineistosta analysoitiin prosenttiosuuksia
ja frekvenssejä kysyjistä, kysymyksissä esiintyneistä
eläinlajeista, kysymysten ongelmaluokista, kysymyksissä esiintyneistä valmisteista (lääkkeet ja vapaan-

kaupantuotteet) sekä vastaustavasta ja vastauksiin
käytetyistä lähteistä.

TULOKSET

1.1.2009–31.12.2013 KLIKiin tuli yhteensä 563 kysymystä eläimiä tai eläimille tarkoitettuja valmisteita
koskien. Tämä oli 1,5 % kyseisen aikavälin kysymyksistä. Kysymysten määrä oli suurin vuonna 2009 (n=
169) ja laski joka vuosi siten, että vähiten kysymyksiä
tuli vuonna 2013 (n=63). Valtaosa kysymyksistä tuli
eläinten omistajilta (64 %, n=361). Loput kysymyksistä tuli muun muassa farmaseuteilta tai proviisoreilta (27 %, n=150), lääkäriltä tai eläinlääkäriltä (2 %,
n=10) sekä muulta ammattihenkilöstöltä (1 %, n=7)
tai eläimen hoitajalta (1 %, n=8). 5 %:ssa kysymyksistä
(n=27) kysyjää ei mainittu. Enemmistö kysymyksistä koski koiria (64 % n= 370) (Kuva 1), ja seuraavaksi
eniten kysyttiin kissoista (16 %, n=92). Muita mainittuja eläinlajeja olivat kani, nauta, lammas, marsu,
kala, kana ja vuohi (Kuva 1). Osa kysymyksistä koski
ihmisen altistumista eläinlääkkeelle (3 %, n=19), esimerkiksi ulkoloislääkkeen roiskumista iholle ja sen
mahdollisia seurauksia.
Kysymyksissä esiintyneet ongelmaluokat
ja yksittäiset sairaudet tai ongelmat
Kysymysten yleisin ongelmaluokka oli annostus
(19 %, n=131) (Kuva 2). Kysyjät halusivat tietää esimerkiksi matolääkkeen annoksen kadotettuaan paketin
annosteluohjeen, tarkistaa eläinlääkärin antaman
kipulääkkeen annosteluohjeen tai kysyä antibiootin
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Kuva 1. Kansalliseen lääkeinformaatiokeskukseen (KLIK) tutkimusjaksolla 2009–2013 tulleiden eläinaiheisten kysymysten prosenttiosuudet eläinlajeittain (n=576).
© Suomen Farmasialiitto ry

63

© DOSIS

nr0 1/2018

annosteluväliä pentukoiralle ruokailuihin suhteuttaen, kun lääke oli ohjeistettu antamaan ruuan kanssa. Seuraavaksi eniten kysyttiin hoito-ohjeista (14 %,
n=97), ihmisille tarkoitettujen valmisteiden sopivuudesta eläimelle (10 %, n=68) ja valmisteiden saatavuudesta tai markkinatilanteesta (8 %, n=54). Haitta- ja
yhteisvaikutuksista kysyttiin yhtä paljon (6 %, n=42
ja 6 %, n=40). Muut vähintään 5 prosentissa mainitut ongelmaluokat olivat säilyvyys/säilytys (5 %, n=36)
ja myrkytys (5 %, n=34). Loppujen ongelmaluokkien
(esimerkiksi lääkkeenvalmistus, raskaus/tiineys ja
imetys, doping) osuudet kysymyksistä olivat 0,3–4
prosentin (n=2 - n=30) välillä.
Eläimen sairaus tai muu ongelma mainittiin 58
%:ssa kysymyksistä (n=329). Yleisimmin kysymys koski maha-suolikanavan ongelmia (16 %, n= 57) (Kuva 3),
ja näistä eniten kysyttiin ripulista (8 %, n=29). Kysyjät
halusivat tietää esimerkiksi, mitä koiralle voisi antaa
ripulin hoitoon, voiko koiran matolääke aiheuttaa
verioksennusta, mitä kissalle voi antaa ulostuslääkkeeksi (ummetus 2 %, n=9), tai mikä on syklitsiinihydrokloridin annostus koiralle (matkapahoinvointi 2 %,
n=6). Muut vähintään kymmenessä prosentissa kysymyksistä mainitut ongelmaluokat olivat ulkoloiset,
punkit ja hyönteiset (13 %, n=48); ihon, karvapeitteen
ja sarveisen ongelmat (13 %, n=46) sekä myrkytys tai
yliannostus (11 %, n=41) (Kuva 3). Myrkytyksiin liittyvissä kysymyksissä oli kysytty esimerkiksi, onko vaarallista, kun eläin on syönyt jotain lääkettä tai ainetta
tai joutunut kosketuksiin jonkin aineen kanssa. Haluttiin tietää muun muassa, täytyykö olla huolissaan,
kun koira on syönyt 2 tablettia tyttären topiramaat-

tia sisältävää migreenilääkettä tai onko vaarallista,
kun kissan päälle on kaatunut alkoholia. Myös myrkytysten hoito-ohjeita oli kysytty, kuten hiilitablettien annostusta koiranpennulle tai toimintaohjetta
tapauksessa, jossa koira oli syönyt paketillisen korvatulppia. Yksityiskohtaisista sairauksista tai ongelmista yleisimmin mainittu oli kipu, joka mainittiin
11 prosentissa kysymyksistä (n= 39). Useimmiten kysymyksissä mainittiin, että eläimellä on kipua, tai kysyttiin sopivaa kipulääkettä esimerkiksi koirille ilman
reseptiä ja voiko sille antaa ihmisille tarkoitettua kipulääkettä sillä aikaa, kunnes pääsee eläinlääkäriin.
Joissain kysymyksissä myös kivun aiheuttaja oli mainittu, kuten murtuma, tassun aristaminen, ontuminen ja niin edelleen. Muita mainittuja ongelmia olivat muun muassa punkit (7 %, n=24), silmäongelmat
(4 %, n=13), ampiaisenpistot (2 %, n=9) sekä erilaiset
todetut sairaudet (maksaongelmat 1 %, n=5, nivelvaivat 1 %, n=4, diabetes 1 %, n=4, epilepsia 1 %, n=4).
Kysymyksissä esiintyneet lääkkeet tai tuotteet
Eniten kysyttiin eläimille tarkoitetuista reseptilääkkeistä (19 %, n=129) (Kuva 4), esimerkiksi systeemisistä bakteerilääkkeistä (8 %, n=52) (Kuva 3), kuten koiran antibioottiripulista ja sen lääkehoidosta ja tulehduskipu- ja reumalääkkeistä (7 %, n= 49). Seuraavaksi
eniten kysymyksissä esiintyi eläimille tarkoitettuja itsehoitolääkkeitä (16 %, n=109), kuten sisä- ja ulkoloislääkkeet (8 %, n=53 ja 6 % n=41) ja ripulin ja suolistoinfektioiden lääkkeet (6 %, n=43). Ihmisille tarkoitettuja resepti- ja itsehoitolääkkeitä oli mainittu saman
verran (15 %, n=101 ja 15 %, n=100). Neljänneksi eniten
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Kuva 2. Eläinlääkkeitä koskevien kysymysten kuuden yleisimmän ongelmaluokan prosenttiosuudet (n=432).
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oli lääkkeitä, joita ei voinut luokitella epämääräisen
kuvauksen vuoksi, esimerkiksi nesteenpoistolääke,
joita on erikseen eläimille- ja ihmisille tarkoitettuina
valmisteina. Tähän luokiteltiin myös ne kysymykset,
joissa ei ollut mainittu mitään lääkettä, kuten voiko
koiran silmän rähmimistä hoitaa kotikonstein.
Yleisimmät yksittäiset lääkeaineet olivat laajakirjoinen matolääke fenbendatsoli (4 % n=24), ulkoloislääkkeet fiproniili ja deltametriini, maitohappobakteerivalmisteet sekä erilaiset ripulin ja suolistoinfektioiden lääkkeet (kaikki edellä mainitut 2 %,
n=14). Myös ketoprofeeni mainittiin kysymyksissä (2
%. n=12), kuten tapauksessa, jossa mäyräkoiran tassu
oli kipeä ja kysyttiin, voiko sille antaa mökiltä löytyviä Ketorin®-tabletteja.

tai valmistajan internetsivuja (8 %, n=61), Plumb´s
Veterinary Drug Handbookia (7 %, n=53), sekä muita
lähteitä (23 %, n=190), kuten valmisteyhteenvetoja,
Terveysportin tietokantoja, Fimean internetsivustoa
ja niin edelleen.
Esimerkkejä KLIKiin tulleista kysymyksistä on
liitteessä 1.

POHDINTA

Yleisimmin kysymyksiä esittivät koirien omistajat,
ja toiseksi eniten kysyttiin kissoista. Tiedusteluissa
suurimpana ongelmana esiintyi lääkkeiden annostus
ja sairausryhmistä yleisin oli maha-suolikanavan ongelmat. Eläimille tarkoitetuista resepti- ja itsehoitolääkkeistä kysyttiin lähes saman verran, eikä mikään
yksittäinen lääkeaine noussut merkittävästi esille.
Rekisteröityjä rotukoiria on Suomessa Suomen
Kennelliiton mukaan noin 650 000 yksilöä (Kennelliitto 2016). Kissoja arvioidaan olevan Suomessa noin
1,3 miljoonaa, mutta silti tässä aineistossa koiriin liittyviä kysymyksiä oli huomattavasti enemmän kuin
kissoihin liittyviä. Vuonna 2016 tehdyn Taloustutkimuksen tutkimuksen mukaan 66 % suomalaisista arvostaa lemmikkieläimenä eniten koiraa (Vinni 2016).
Kissaa eniten arvostaneiden määrä oli vain 23 %. Samassa yhteydessä eläinlääkäreille tehdyn kyselyn mukaan suurin osa heistä näkee työssään piittaamattomuutta kissoja kohtaan, kuten rokotusten ja loislääkityksen laiminlyöntiä. Tutkimuksessamme havaittu
ero kissoihin ja koiriin liittyvissä kysymysten määrissä voi selittyä edellä mainituista syistä; kissoilla terveydentilaan liittyviä ongelmia ei välttämättä havaita

VASTAUSTAPA JA LÄHTEET

Suurimpaan osaan kysymyksistä (73 %, n=410) KLIKin työntekijä oli antanut vastauksen kokonaisuudessaan käyttäen lähteenä pääasiassa Pharmaca Fennicaa ja Pharmaca Fennica Veterinariaa (22 %, n=173).
19 %:ssä kysymyksistä (n=108) KLIK oli vastannut kysymykseen osittain ja ohjannut kysymään tarkemmat ohjeet eläinlääkäriltä. Viidessä prosentissa kysymyksistä (n=28) kysyjä oli ohjattu kysymään suoraan
eläinlääkäriltä (Kuva 5). Muita vastausmalleja esiintyi kolmessa prosentissa (n=17) kysymyksistä (esimerkiksi KLIK vastannut osittain, ohjattu kysymään tarkemmin Myrkytystietokeskuksesta, ei vastattu, jne.).
Pharmaca Fennicoiden lisäksi lähteinä oli käytetty
vastaajan omia tietoja (20 %, n=152) (Kuva 6), KLIKin
tiedostoja tai arkistoja (20 %, n=151), sekä valmistajaa

Muut

27

Maha-suolikanavan ongelmat

16

Ulkoloiset, punkit ja hyönteiset

13

Ihon, karvapeitteen ja sarveisen ongelmat

13

Myrkytys/yliannostus

11

Kipu

11

Sisäloiset

9
0

5

10

15

20

25

30 %

Kuva 3. Eläinlääkekysymysten sairauksien tai ongelmien prosenttiosuudet (n=367). Muut-luokassa on
muun muassa sisätauteihin, silmä- ja korvasairauksiin, neurologisiin sairauksiin, infektioihin ja ravintolisän tarpeeseen liittyviä kysymyksiä.
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yhtä hyvin kuin koirilla. Vastaava trendi näkyy myös
eläinlääkkeiden haittavaikutusraporteissa, sillä suurin osa ilmoituksista koskee koiria ja selkeästi vähemmän kissoja (Kumpulainen ja Nevalainen 2017).
Tuotantoeläinkysymyksiä esiintyi aineistossa vähän suhteessa tuotantoeläinten määrään Suomessa:
esimerkiksi nautoja yli 900 000 ja kanoja 3,6 miljoonaa (Luonnonvarakeskus 2016). Tämä todennäköisesti selittyy sillä, että tuotantoeläimistä on yleensä vastuussa eläintenhoidon ammattilainen, jolloin
heillä on enemmän osaamista eläinten terveyden- ja
sairaudenhoidosta kuin lemmikkien omistajilla. Tuotantoeläintiloilla on myös usein jo olemassa oleva
hoitokontakti eläinlääkäriin, jolloin kysymykset ohjautuvat heille. Tuotantoeläinten lääkitseminen on
säädellympää kuin pieneläinten. Eläinlääkärin tulee muun muassa määrätä varoajat, elleivät ne ole
myyntiluvassa tai vastaavassa dokumentissa (Maaja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä, 17/ 2014). Myös
haittavaikutusilmoituksia tehdään tuotantoeläimistä
vähemmän kuin pieneläimistä (Kumpulainen ja Nevalainen 2017).
Ongelmaluokista eniten kysyttiin lääkkeiden annostuksesta. Useissa tapauksissa kävi ilmi, ettei eläinlääkäri ollut joko antanut annosohjetta tai omistaja
ei muistanut tai luottanut annosohjeeseen. Muistamista helpottaisivat kirjalliset ohjeet lääkityksestä, ja
mikäli annos poikkeaa virallisista annosohjeista, se
tulisi kertoa asiakkaalle ja resepti varustaa ”SIC”-merkinnällä, mikä usein eläinlääkäreiltä unohtuu. Näin

ollen farmasian ammattilaisen kannattaa kuitenkin
aina tarkistaa poikkeava annosohje eläinlääkäriltä ennen kuin antaa informaatiota asiakkaalle.
Yleisin sairaus kysymyksissä oli maha-suolikanavan ongelmat. Ne ovat yleisiä koirilla (Allen ym. 2016),
joten mahdollisesti siitä syystä niistä kysytään paljon.
Nämä sairaudet huomataan helposti, sillä ne aiheuttavat myös omistajalle toimenpiteitä (ulosteiden ja
oksennusten siivoamista yms.). Tämän vuoksi ongelmaan myös haetaan herkästi apua. Myös ulkoloiskysymysten yleisyys selittyy todennäköisesti sillä, että
omistajat haluavat suojata myös itseään esimerkiksi
punkeilta ja muilta eläinten ulkoloisilta. Lisäksi näihin löytyy eläimille rekisteröityjä itsehoitovalmisteita apteekista, joten eläinlääkärikontaktia ei tarvita, ja
näin ollen kysymyksetkin ohjautuvat apteekkihenkilökunnalle. Loislääkkeet olivat vuonna 2016 yleisin
lääkeryhmä myös haittavaikutusilmoituksissa, mikä
kertoo myös niiden laajasta käytöstä (Kumpulainen
ja Nevalainen 2017).
Eläimille tarkoitetuista reseptilääkkeistä kysyttiin
muun muassa systeemisistä bakteerilääkkeistä, joiden kokonaismyynti Suomessa on runsaampaa kuin
esimerkiksi Ruotsissa, missä koiria kuitenkin on neljännes enemmän kuin Suomessa (Thomson 2016).
Tältä osin tässä tutkimuksessa esitettyjen kysymysten määrät ovat samansuuntaisia eläinlääkemyyntilukujen kanssa.
Kipu ja myrkytykset olivat askarruttaneet lemmikkien omistajia yksittäisinä ongelmina eniten. Tutkimuksemme aineistossa esiintyi muun muassa kysy-
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Kuva 4. Eläinlääkekysymyksissä esiintyneiden valmisteiden jakauma (n=674).
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myksiä, joissa tiedusteltiin ihmisille tarkoitettujen
kipulääkkeiden käyttöä eläimelle. Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden käytön ohjeistaminen eläimille ei ole farmasian ammattilaisille luvallista, koska
kyse on niin kutsutusta off label -käytöstä (Maa -ja
metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä
ja luovutuksesta eläinlääkinnässä, 17/ 2014). Ainoastaan eläinlääkärillä on oikeus käyttää niin sanottua kaskadisääntöä, eli ohjeistaa käyttämään muuta
kuin kyseiselle eläinlajille kyseiseen vaivaan rekisteröityä lääkettä (Maa-ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä, 17/ 2014). Olisi ehkä aiheellista harkita, voisiko
esimerkiksi jonkin koirien ja kissojen turvallisimman
kipulääkkeen vapauttaa itsehoitoon, jotta lemmikkien omistajat saisivat neuvontaa ja lääkitystä aina-

kin joihinkin yleisimpiin selväpiirteisiin sairauksiin
ja niiden ensiapuun.
Fimean apteekkivalvonnan mukaan riippumatta
siitä, onko potilas ihminen vai eläin, tulee neuvonnan
perustua hyväksyttyyn valmisteyhteenvetoon. Apteekeissa käytössä oleva PharmaPressin julkaisema Lemmikkieläinten hoito-opas (2011) on tehty yhteistyössä
Helsingin yliopiston asiantuntijoiden kanssa, joten
sen voidaan väljässä mielessä katsoa sisältävän eläinlääkärin ohjeistusta, mutta yleisellä tasolla (Muhonen
T., henkilökohtainen tiedonanto 2016). Jos eläinlääkäri on määrännyt eläimelle lääkkeitä kaskadin nojalla, mutta ohjeistus on puutteellinen, apteekki voi
antaa ohjeistusta mainitun oppaan perusteella, jos se
on tehty yhteistyössä eläinlääketieteen asiantuntijoiden kanssa. Toisaalta, koska vastuu on yksittäistapa-
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Kuva 5. Vastaustapojen prosenttiosuudet (n=563).
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Kuva 6. Vastauksissa käytettyjen lähteiden prosenttiosuudet (n=780).
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uksissa aina lääkkeet määränneen eläinlääkärin, on
suositeltavaa, että apteekki olisi yhteydessä kyseiseen
eläinlääkäriin (Helin- Soilevaara H., henkilökohtainen tiedonanto 2016).
Tämän tutkimuksen mukaan lemmikkien omistajat
kysyvät usein myös ihmisille tarkoitettujen resepti- ja
itsehoitolääkkeiden käytöstä eläimille. Näihin kysymyksiin yllä olevan perusteella ei siis saisi apteekissa
antaa hoidollisia ohjeita, vaan ohjata asiakas kysymään
eläinlääkäriltä. Tämä ei välttämättä tule esille farmasian ammattilaisten koulutuksessa, missä ylipäätään
käsitellään hyvin vähän eläinlääkkeitä ja niitä koskevaa lainsäädäntöä. Kuitenkin myös farmasian ammattilaisilla tulisi olla perustiedot ja ymmärrys eläinlääketieteestä voidakseen antaa lääkeneuvontaa eläinlääkkeistä ja kyetäkseen tarvittaessa myös niitä valmistamaan (Banker ja Rhodes 2002). Myös lainsäädäntöä ja
sen tulkintaa tulisi selkeyttää eläinlääkkeiden lääkeneuvonnan osalta. Tämä luonnollisesti vaatisi myös
lisää eläinlääkintäkoulutusta farmasian ammattilaisille. Moniammatillista yhteistyötä farmasian ammattilaisten ja eläinlääkäreiden välillä olisi hyvä kehittää
sekä lisätä yhteistyötä apteekkien ja eläinlääkäreiden
välillä, esimerkiksi paikallisesti voisi sopia eläinlääkkeistä annettavasta lääkeinformaatiosta.
Tässä tutkimuksessa vastauksien lähteenä oli käytetty useimmiten Pharmaca Fennicaa ja -Veterinariaa
sekä omia tietoja ja arkistoja. Vasta harvemmin käytetyissä lähteissä tulee esiin puolueetonta lähdemateriaalia, eli sellaista, jota lääkkeen valmistaja ei ole

kirjoittanut, kuten Plumb’s Veterinary Drug Handbook. Apteekeissa olisi kuitenkin hyvä olla kattava
materiaali eläinten lääkitystä ja hoitoa koskevia kysymyksiä varten.
Lemmikkien lääkehoitoihin liittyviä ongelmia on
tutkittu Suomessa vähän. Tässä tutkimuksessa saadaan signaaleja siitä, millaisia tiedontarpeita lemmikkien omistajilla on lääkkeisiin liittyen. Näitä tuloksia
tulisi hyödyntää eläinlääkkeisiin liittyvän lääkeinformaation kehittämisessä. KLIKiin tulleet kysymykset
olivat viiden vuoden aikaväliltä, joten ne todennäköisesti heijastavat tosielämän ongelmia. KLIKin tietokannan kysymys-vastauslomake on tarkoitettu ensisijaisesti lääkeneuvonnan avuksi, joten tietokanta ei
täysin vastaa tutkimustoiminnan tarpeita. Kysymysvastauslomakkeiden kirjaamisessa voi esiintyä puutteita, ja myös omistajan tulkinta lemmikin oireista ja
voinnista voi olla epätäydellistä.

SUMMARY

Methods: This study examined inquiries concerning
domestic animals and veterinary drugs at National
Drug Information Centre KLIK in Jan 1, 2009 - Dec
31, 2013.

What is asked about veterinary
medicines? – Questions asked
from Kuopio Medicines Information
Center during 2009-2013
Backround: The diseases of domestic animals are examined and treated alike humans nowadays. Thus,
pets are medicated a lot and the need for veterinary
medicines information increases also in pharmacies.
The aims of this study were to find out what is asked
about veterinary medicines; who submit the questions, which animal species are mentioned and what
kind of problems and needs for information animal
owners have. The sources of information used for
answers were also determined.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimus osoitti, että kysymyksissä eniten esiintynyt
eläinlaji oli koira ja kysymysten aiheena oli yleisimmin
lääkkeen annostus ja hoito-ohjeet. Eläinten rationaalisen lääkehoidon toteuttamiseksi apteekeissa työskentelevillä farmaseuteilla ja proviisoreilla tulisi olla riittävästi tietoa apteekeissa myytävistä eläinlääkkeistä.
Eläinaiheisia lähdemateriaaleja sekä yhteistyötä eläinlääkäreiden kanssa on tärkeää kehittää. Farmaseuttisen henkilöstö tulisi myös tietää, millaista informaatiota heillä on lupa antaa eläinten lääkintään liittyen.

Results: The Drug Information Center KLIK received 563 inquiries concerning domestic animals
and veterinary drugs. The most of the questions were
asked by pet owners (64 of all questions). The most
commonly mentioned pets in the questions were dog
(64 %) and cat (16 %). The most prevalent problem
class of the questions was dosing (19 %). Gastrointestinal problems were the most common category of
diseases (16 %) and the most asked individual problem was pain (11 %). Veterinary prescription and nonprescription drugs had raised almost same amount
of questions (19 % and 16 %). The similar trend was
seen in human prescription and non- prescription
68
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drugs mentioned (15 % both). Majority of the questions were answered by the employee of KLIK (73 %)
and the rest were advised to contact a veterinarian.
Pharmaca Fennica and PF Veterinaria were the most
frequently used references (22 %). The rest of the references consisted of employees’ personal knowledge
(20 %), KLIK’s files or data archive (20 %) and manufacturers or their web pages (8 %).

Keywords: Veterinary drugs, dog, dosing instruc-

Conclusions: The majority of the questions concerned dogs, although in Finland the amount of cats
is higher than the amount of dogs. The gastrointestinal problems of the dogs are common and owners can notice them easily, which is seen also in
the amount of the questions. Also pain is common
among pets, and there is not any non- prescription
veterinary drug available for pain treatment. The pet
owners are usually responsible for medicating their
pets, which increases the need for veterinary drug information in pharmacy. Thus, the education of pharmacists concerning veterinary drugs and the co-operation between pharmacists and veterinarians should
be improved.
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Liite 1. Kysymyslaatikko: Esimerkkejä KLIKiin tulleista eläimiä koskevista kysymyksistä:
”Voiko koiralle antaa Ketorinia kipulääkkeeksi? Koira
lipitti hajonneesta viinapullosta viinaa, annoin piimää
kun olen kuullut että se auttaisi? Koiran jalat ei kanna.”

”Clavubactin 250/50 mg koiralle 7 kg, mikä annos?
Sain eläinlääkäriltä pakkauksen enkä muista mitä
hän sanoi annostuksesta.”

”Onko Scaliborin tappavista hermostohaittavaikutuksista Facebookissa kiertävä huhu totta?”

”Raskaana oleva nainen rapsutteli koiraa, jolla oli juuri laitettu niskaan punkkikarkoite. Merkistä ei ole tietoa. Voiko punkkikarkoitteesta olla haittaa sikiölle?”

”Laimennosohje kuparisulfaatti liuokselle lehmän
sorkkahaavaumien hoitoon? Eläinhoitaja sanoi, että
viikon kuuri suihkutetaan suihkepullolla haavaumiin.”
”Ditrim duplo oraalisuspensio eläimen hoitoon kanille kitalaen paiseen hoitoon. Sama lääkekö käy eläimellekin kuin ihmiselle?”
”Miten täit hoidetaan? Hoidetaanko kaikki perheenjäsenet? Voiko tarttua koiraan?”
”Saako hevosen matolääkettä ilman reseptiä?”
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”9 kk ikäinen koira söi äsken puoli levyllistä valkosuklaata. Mitäs nyt tehdään? En saa päivystävää
eläinlääkäriä kiinni.”
”Olemme valmistaneet koiralle gabapentiiniliuosta eläinlääkärin määräyksestä. Liuokseen käytetään carmellosum natricumia (DF). Kyseiseen liman
tekoon käytettyä raaka-ainetta ei enää tukkuliikkeistä saa. Olemme miettineet ja kokeilleetkin koemielessä Carmelloosan sijasta käyttää metyyliselluloosaa (Ph.Eur.). Onko OK?”
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Dosis – alansa ainoa
suomenkielinen
tieteellinen julkaisu
Dosiksessa julkaistaan farmasian ja sen
lähialojen alkuperäistutkimuksia, katsauksia,
tieteellisiä kommentteja ja referaatteja
sekä väitöskirjojen tiivistelmiä.

Dosis on avoin verkkolehti ja se ilmestyy neljä
kertaa vuodessa osoitteessa www.dosis.fi
Sitä kustantaa ja julkaisee Suomen Farmasialiitto.
Dosiksen julkaisut löytyvät myös Terveysportin
kautta Duodecimin lääketietokannasta:
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti

Lääkkeet kouluissa
– opettajien kokemuksia
➔ Piia Siitonen
Yliopistonlehtori, FaT
Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos
piia.siitonen@uef.fi

Väitöskirja perustuu seuraaviin julkaisuihin /
The Doctoral Thesis is based on the following publications
› Siitonen P, Hämeen-Anttila K, Keinonen T, Vainio K: Medicine education as a part of health education –
the implementation in Finnish comprehensive schools. Int J Health Promot Educ 52(2); 90–104, 2014.
› Siitonen P, Vainio K, Kiviniemi V, Keinonen T, Hämeen-Anttila K: Association between beliefs about
medicines and teaching medicine education – a survey among Finnish comprehensive school teachers.
Health Educ J 74(3):312–325, 2015.
› Siitonen P, Hämeen-Anttila K, Kärkkäinen S, Vainio K: Medication management in comprehensive
schools in Finland –teachers’ perceptions. Int J Pharm Pract 24:349–357, 2016.
Proviisori Piia Siitosen sosiaalifarmasian oppiaineeseen kuulunut väitöskirja ”Medicines in Schools – An
Ecological Approach to Teachers’ Perceptions” (Lääkkeet koulussa – Ekologinen lähestymistapa opettajien
näkemyksiin) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa 2.12.2016. Vastaväittäjänä
toimi professori Lasse Kannas Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena Katri Hämeen-Anttila Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta. Väitöskirja on luettavissa kokonaisuudessaan Itä-Suomen
yliopiston UEF Electronic Publications -palvelussa: http://epublications.uef.fi/index.php
M.Sc. (Pharm.) Piia Siitonen’s Doctoral Thesis ”Medicines in Schools – An Ecological Approach to Teachers’
Perceptions” was inspected in the University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences, School of
Pharmacy (social pharmacy) in 2.12.2016. Professor Lasse Kannas from the University of Jyväskylä acted
as the opponent and Katri Hämeen-Anttila from Finnish Medicines Agency Fimea acted as custodian.
The Doctoral Thesis can be found from University of Eastern Finland UEF Electronic Publications -database:
http://epublications.uef.fi/index.php
© DOSIS

nr0 1/2018

72

© Suomen Farmasialiitto ry

TIIVISTELMÄ

Johdanto: Lääkkeet ovat osa arkeamme, myös kouluissa. Opettajat käsittelevät lääkkeiden oikeaan käyttöön
liittyviä asioita osana terveysopetusta. Lisäksi opettajat saattavat kohdata oppilaiden sairauksia ja niihin myös
koulupäivän aikana tarvittavia lääkityksiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin lääkekasvatuksen toteutumista kouluissa sekä koulujen ohjeistuksia ja käytäntöjä oppilaiden koulupäivän aikaiseen lääkkeiden käyttöön opettajien näkökulmasta. Tavoitteena oli myös tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat lääkekasvatuksen toteutumiseen
ja lääkityskäytäntöihin käyttäen viitekehyksenä Bronfenbrennerin ekologista systeemiteoriaa.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin valtakunnallisena kyselynä, joka lähetettiin 1 700:lle peruskoulun opettajalle keväällä 2010. Vastausprosentti oli 56 % (n=928). Aineistosta jätettiin pois ne opettajat,
jotka eivät ilmoituksensa mukaan opettaneet terveyteen liittyviä asioita ja siten tutkimusaineiston muodosti
terveyteen liittyviä asioita opettaneet opettajat (n=667).
Tulokset: Suurin osa opettajista (76 % ala- ja 89 % yläkoulu) oli opettanut tai oli halukas opettamaan lääkkeiden oikeaa käyttöä. Lääkkeisiin liittyvä opetus painottui kuitenkin lääkkeiden oikean käytön sijaan sairauksiin yleensä ja lääkkeiden väärinkäytöstä valistamiseen. Alakoulun opettajista vain 11 % ja yläkoulun opettajista 35 % oli opettanut perusteita lääkkeiden oikeaan käyttöön. Opettajien mukaan koulujen ohjeistukset ja
toimintatavat oppilaiden lääkitysten toteuttamiseen ovat vaihtelevia. Opettajien omat kokemukset ja näkemykset vaikuttivat sekä lääkekasvatuksen että koulujen lääkityskäytäntöihin.
Johtopäätökset: Kouluilla ei ole yhtenäisiä ohjeistuksia eikä toimintatapoja lääkekasvatukseen ja oppilaiden koulupäivän aikaiseen lääkintään. Opettajat kokevat haasteita jokaisella ekologisen systeemiteorian tasolla. Tulokset korostavat selkeiden ja yhtenäisten toimintaohjeiden, koulutuksen ja moniammatillisen yhteistyön tarpeellisuutta
Avainsanat: lääkkeet; koulut; opettajat; terveyskasvatus; oppilaat; kouluterveydenhuolto; lääkehoito; kyselytutkimus
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JOHDANTO

Lääkkeet ovat osa arkeamme, ja lähes jokainen käyttää lääkkeitä jossain elämänsä vaiheessa. Lasten ja
nuorten lääkkeiden käyttö on yleistä (Ylinen ym.
2010, Holstein ym. 2008), ja lääkkeiden omatoiminen
käyttö aloitetaan jo hyvinkin varhain (Stoelben ym.
2000, Bozoni ym. 2006, Holstein ym. 2008). Suomessa yli 20 %:lla lapsista on ainakin yksi pitkäaikaissairaus (Tapanainen ja Rajantie 2016), ja suomalaisista
kouluikäisistä lapsista noin 10 %:lla on säännöllinen
lääkitys (Mäki ym. 2010). Lapset ja nuoret saavat arjessaan kokemuksia sairauksista ja lääkkeistä seuraamalla ympäristönsä toimintaa, ja näin muodostavat
asenteita ja näkemyksiä lääkkeiden käytöstä (Hokkanen 2015). Tutkimusten mukaan asenteet lääkkeiden käyttöä kohtaan voivat olla varauksellisia ja jopa
pelokkaita (Hämeen-Anttila ym. 2006b, Kärkkäinen
ym. 2014). Valitettavan usein lasten ja nuorten lääkehoidot epäonnistuvat (Kyngäs ym. 2000, Hanghøj
ja Boisen 2014). Suomalaisen tutkimuksen mukaan
13–17-vuotiasta nuorista vain 42 % astmaa, 24 % epilepsiaa ja 19 % diabetesta sairastavista oli sitoutunut
hoitoonsa hyvin (Kyngäs ym. 2000). Huonon hoitoon
sitoutumisen seurauksena voi olla oireiden paheneminen, terveydentilan huonontuminen sekä terveydenhoidon kustannusten kasvu (World Health Organization 2003). Näin ollen huono hoitoon sitoutuminen on ongelma sekä yksilölle että yhteiskunnalle.
Lääkkeiden oikean ja tarkoituksenmukaisen käytön perusteita voidaan pitää kansalaistaitona, joka
tulisi oppia jo varhain. Lääkekasvatuksen eli lääkkeiden oikean käytön opetuksen avulla pyritään kasvattamaan lasta ja nuorta järkeväksi lääkkeiden käyttäjäksi, joka pystyy keskustelemaan aktiivisesti lääkkeisiin liittyvistä asioista esimerkiksi lääkärissä ja apteekissa sekä tarvittaessa hakemaan luotettavaa tietoa
lääkkeestään (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012). Tavoitteena on edistää lasten ja
nuorten terveyden lukutaitoa, jotta lapsi pystyy vähitellen ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja
hyvinvoinnistaan sekä lääkkeistään. Terveyden lukutaidolla tarkoitetaan tietoja, taitoja ja asenteita, joita
tarvitaan terveyteen, elämäntapoihin ja lääkkeisiin
liittyviä valintoja tehtäessä (Nutbeam 2000, Paakkari
ja Paakkari 2012).
Lääkekasvatus on ollut osa alakoulun ympäristöja luonnontiedon sekä yläkoulun terveystiedon opetusta vuodesta 2004 lähtien (Opetushallitus 2004).
Nyt uudistuneissa opetussuunnitelman perusteissa lääkkeiden oikean käytön aiheet voidaan sijoittaa
itsensä huolehtimisen ja arjen taidot laaja-alaiseen
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osaamistavoitteeseen (Opetushallitus 2014). Aikaisemman tutkimuksen mukaan opettajat suhtautuvat lääkekasvatukseen myönteisesti (Hämeen-Anttila ym. 2005, Hämeen-Anttila ym. 2006a). Lääkkeet
ovat kuitenkin opettajille vieras aihe, ja he kokevat
aiheen haasteellisena opettaa (Hämeen-Anttila ym.
2005). Myös opettajan omat näkemykset ja kokemukset lääkkeistä voivat vaikuttaa lääkekasvatuksen sisältöön (Hämeen-Anttila ym. 2006a).
Koulut ja opettajat ovat keskeisessä roolissa lasten
ja nuorten terveyden edistämisessä (World Health
Organization 2013). Kouluissa annettavan lääkekasvatuksen lisäksi kouluilla on erittäin tärkeä rooli oppilaiden koulupäivän aikaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Oppilaiden tarvitsemien lääkehoitojen onnistumisen tärkeys on kuvattu osana kokonaisvaltaista
oppilashuoltoa (Opetushallitus 2014). Opettajat saattavatkin kohdata oppilailla uransa aikana monia pitkäaikaissairauksia. Moni pitkäaikaissairas lapsi, kuten diabeetikko, tarvitsee lääkehoitoa myös koulupäivän aikana. Päävastuu lapsen lääkehoidosta on
huoltajilla ja terveydenhuollolla. Myös opettaja voi
omalla suostumuksellaan ja koulutuksen saatuaan
osallistua oppilaiden lääkitysten toteuttamiseen –
velvoitetta ei kuitenkaan ole. Jokaisella on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus antaa ensiapua hätätilanteissa (Pelastuslaki 379/2011, Työturvallisuuslaki
73/2002). Kouluilla tulisi olla koulukohtaiset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016) ja pitkäaikaissairailla
oppilailla henkilökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat,
joiden mukaan mahdolliset lääkitykset toteutetaan
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016).
Opettajan roolia lääkkeisiin liittyvissä asioissa voidaan tarkastella ekologisen systeemiteorian kautta
(Bronfenbrenner 1979). Ekologinen systeemiteoria
muodostuu neljästä systeemitasosta, mikro-, meso-,
ekso- ja makrotasoista (Kuva 1). Sisimpänä tasona eli
lähinnä opettajaa on mikrosysteemi sisältäen rakenteet, joissa opettaja on aktiivinen toimija. Tässä tutkimuksessa opettajan mikrosysteemiin luetaan pitkäaikaissairaat oppilaat, oppilaiden perheet, koulun
henkilökunta sekä kouluterveydenhoitaja.
Seuraava järjestelmä, mesosysteemi, muodostuu
mikrosysteemin eri osapuolien välisestä vuorovaikutuksesta. Eksosysteemi puolestaan kuvaa rakenteita,
joissa opettaja ei itse ole aktiivinen toimija, mutta
joiden tapahtumat vaikuttavat ympäristöön, joissa
opettaja on aktiivisesti mukana, kuten esimerkiksi
opettajankoulutus (Kuva 1). Opettajan perustehtävää
ja vastuuta ohjataan makrosysteemiin lukeutuvilla
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laeilla, asetuksilla, ohjeistuksilla ja normeilla (Perusopetuslaki 1998/628; Terveydenhuoltolaki 2010/1326;
Työturvallisuuslaki 2002/738).
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lääkekasvatuksen toteutumista kouluissa sekä koulujen ohjeistuksia ja käytäntöjä oppilaiden koulupäivän aikaisen
lääkkeiden käyttöön opettajien näkökulmasta. Tavoitteena oli myös tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat
lääkekasvatuksen toteutumiseen ja lääkityskäytäntöihin Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian mukaisesti. Aiheesta ei ole aikaisempaa tutkimustietoa.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimus toteutettiin postikyselynä ala- (n=700) ja
yläkoulun opettajille (n=1000) huhtikuussa 2010. Kyselyyn vastasi hieman yli puolet 56 % (n=928) opettajista. Aineistosta jätettiin pois ne opettajat, jotka eivät
ilmoituksensa mukaan opettaneet terveyteen liittyviä asioita, ja siten tutkimusaineiston muodosti terveyteen liittyviä asioita opettaneet opettajat (n=667).
Opettajien näkemyksiä lääkkeistä mitattiin validoi-
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Alakoulun opettajista 34 % (n=112) oli opettanut ja 42
% (n=140) oli halukas opettamaan lääkkeiden oikeaa
käyttöä. Yläkoulun opettajista vastaavat osuudet olivat 67 % (n=225) ja 22 % (n=72). Varsinaisia lääkkeiden oikeaan käyttöön liittyviä aiheita, eli mitä lääkkeet ovat ja lääkkeiden oikean käytön edellytykset, oli
kuitenkin opetettu vähän (Kuva 2). Opetus painottui
sairauksista ja lääkkeiden väärinkäytöstä opettamiseen (Kuva 2). Vain 2 % (n=7) alakoulun ja 15 % (n=15)
yläkoulun opettajista ilmoitti käyttäneensä lääkekasvatussivuston materiaalia.
Alakoulun opettajista lääkkeisiin liittyviä aiheita olivat opettaneet yleisimmin ne opettajat, joiden
mielestä lääkkeet ovat haitallisia, joilla oli kokemusta
oman lapsen pitkäaikaissairauden lääkinnästä sekä
opettajat, jotka kokivat kyseisten aiheiden opetustai-
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dulla Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ)mittaristolla (Horne ym. 1999, Horne ym. 2001). Tilastollisena menetelmänä käytettiin taustamuuttujilla vakioitua logistista regressiota.
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Kuva 1. Opettajan viitekehys lääkkeisiin liittyvissä asioissa ekologisen systeemiteorian mukaisesti
(Bronfenbrenner 1979).
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tonsa hyviksi. Vastaavasti yläkoulun opettajista lääkkeisiin liittyviä aiheita olivat opettaneet yleisimmin
opettajat, joilla oli pitkä opetuskokemus, terveystiedon opettajan pätevyys sekä opettajat, jotka kokivat
kyseisten aiheiden opetustaitonsa hyviksi. Noin puolet alakoulun opettajista oli sitä mieltä, että kouluissa tulisi opettaa oireiden tai sairauksien hoitoa itsehoito- (51 %, n=170) ja reseptilääkkeillä (46 %, n=154).
Yläkoulun opettajista vastaavat osuudet olivat 77 %
(n=256) ja 71 % (n=236).
Alakoulun opettajista 73 % (n=244) ja yläkoulun
opettajista 76 % (n=253) ilmoitti, että heidän koulussaan on ohjeet lääkkeiden antamisesta oppilaille koulupäivän aikana. Avoimissa vastauksissa suurin osa
opettajista kuvasi ohjeeksi, että lääkehoidon toteuttaminen on kouluterveydenhoitajan vastuulla ja opettajilta kielletty (Kuva 3). Pienten alakoulujen opettajat
vastasivat muita yleisemmin, että kouluterveydenhoitaja ei ole aina paikalla vastaamassa oppilaiden
lääkitsemisestä. Pienissä kouluissa opettaja pystyy
antamaan esimerkiksi päänsärkylääkkeen koulun
lääkekaapista yleisemmin kuin suurissa kouluissa.
Yläkoulun opettajat olivat epävarmoja käytännöistä, saavatko oppilaat tuoda lääkkeitä kouluun. Lisäksi opettajien näkemykset lääkkeistä olivat yhteydessä ilmoitettuihin toimintatapoihin. Opettajat, joiden
mielestä lääkkeet ovat haitallisia, ilmoittivat yleisimmin, että vain pitkäaikaissairailla oppilailla saa olla
lääkkeitä mukana koulussa.

POHDINTA

Vaikka lääkekasvatus on kuulunut peruskoulujen
opetussuunnitelmaan jo yli kymmenen vuotta, lääkkeiden oikean käytön opettaminen peruskouluissa on
vielä vähäistä. Lääkkeisiin liittyvä opetus painottuu
lääkkeiden oikean käytön sijaan sairauksiin yleensä ja
lääkkeiden väärinkäytöstä valistamiseen. Alakoulun
opettajista vain joka kymmenes ja yläkoulun opettajista joka kolmas on opettanut perusteita lääkkeiden
oikeaan käyttöön.
Lääkekasvatus on opettajille edelleen aiheena vieras. Lääkkeiden järkevä käyttö ei ole mukana opettajankoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa eikä kattavasti oppikirjoissakaan. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa kuvataan laaja-alaisen osaamisen
yleistavoitteet sekä näihin tavoitteisiin sisältöalueet
(Opetushallitus 2014). Sen sijaan yksittäisiä aiheita,
kuten esimerkiksi lääkkeet ja niihin liittyviä tavoitteita, ei enää kuvata kuten aikaisemmissa opetussuunnitelman perusteissa. Lääkekasvatuksen ydinsisällöt ja keskeiset käsitteet uuden opetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti on kuvattu Fimean ylläpitämällä lääkekasvatussivustolla (www.laakekasvatus.
fi). Opetuksen ideointiin ja tueksi sisältöalueisiin on
linkitetty sivuilla olevia valmiita opetuskokonaisuuksia, tehtäväideoita ja tietopaketteja. Tutkimuksen toteutushetkellä opettajien tietoisuus lääkekasvatussivustosta oli heikkoa.
Tänä päivänä opettajien tietoisuus lääkekasvatusaiheesta ja valmius opettaa lääkkeiden oikean käytön
perusteita on todennäköisesti parempi kuin tutki-
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Kuva 2. Peruskoulujen opettajien (N=667) raportoima lääkkeisiin ja sairauksiin liittyvien aiheiden opettaminen.
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mushetkellä. Osana lääkeinformaatioverkoston toimintaa farmasian opiskelijat ovat vuodesta 2014 lähtien käyneet pitämässä kouluilla lääkekasvatustunteja toisella apteekkiharjoittelujaksollaan (HämeenAnttila ja Rytkönen 2014). Opettajista 94 % ilmoitti,
ettei ollut aikaisemmin hyödyntänyt lääkekasvatussivustoa opetuksessaan (Kainulainen ym. 2017). Kokemukset koulujen ja apteekkien välisestä yhteistyöstä
olivat kaikkien osapuolien niin opiskelijoiden, opettajien kuin myös apteekkien harjoitteluvastuuhenkilöiden mielestä positiivisia. Suurimman osan mielestä yhteistyötä kannattaa jatkaa ja kehittää edelleen. Yhteistyön jatkuminen onkin erittäin tärkeää,
jotta opettajien tietoisuus lääkekasvatussivujen tarjoamasta monipuolisesta ja luotettavasta lääketiedosta lisääntyisi.
Lääkekasvatuksen lisäksi apteekkien ja koulujen
välistä moniammatillista yhteistyötä tulisi lisätä ja
kehittää myös koulujen lääkehoitosuunnitelmatyössä. Koulut ovat epätyypillisiä alueita, joissa toteutetaan lääkehoitoja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2016). Tulosten mukaan kouluilla ei ole yksikkökohtaisia lääkehoitosuunnitelmia, joissa kuvataan yksikön yhteiset toimintatavat, kuten lääkkeiden säilytys,
lääkehoitojen toteutus, henkilöstön vastuut ja velvollisuudet, lääkehoidon osaamisen varmistaminen
ja ylläpitäminen. Suurin osa opettajista kuvasi, että
lääkehoidon toteuttaminen on kouluterveydenhoitajien vastuulla ja opettajilta kielletty. Ihanteellisessa
tilanteessa lääkehoitoja toteuttaakin lääkehoitoihin
koulutettu terveydenhuollon ammattilainen. Eten-

kään pienissä kouluissa kouluterveydenhoitaja ei kuitenkaan ole aina paikalla, joten myös koulun henkilökunta voi joutua avustamaan lääkehoidoissa. Etenkin opettajalla on keskeinen merkitys lapsen voinnin arvioimisessa. Koulupäivän aikana voi tapahtua
myös pitkäaikaissairauksien ensiaputilanteita, jolloin
kaikki ovat velvollisia antamaan hätäensiapua (Pelastuslaki 379/2011, Työturvallisuuslaki 73/2002). Kansainvälisten tutkimusten mukaan koulun henkilökunnan valmius toimia ensiaputilanteissa on heikkoa
(Al-Motlaq ja Sellick 2013, Dumeier ym. 2015). Lisäksi
lääkitysvirheet oppilaiden koulupäivän aikaisessa lääkinnässä ovat varsin yleisiä, ja yleisin virhe on unohtunut lääkeannos (Canham ym. 2007, Clay ym. 2008).
Opettajan omat kokemukset ja näkemykset lääkkeistä vaikuttivat lääkekasvatuksen sisältöön sekä ilmoitettuihin toimintatapoihin oppilaiden koulupäivän aikaisista lääkehoidoista. Lääkkeisiin liittyviä aiheita olivat yleisimmin opettaneet ne opettajat, joilla
on kokemusta lapsen pitkäaikaissairauden lääkitsemisestä sekä joiden mielestä lääkkeet ovat haitallisia. Tämä herättää kysymyksen lääkekasvatuksen sisällöstä. Onko opetus enemmän lääkkeiden käytöstä
varoittelevaa ja haittoja korostavaa eli paternalistista
vai oikeasta käytöstä kertovaa ja luotettavan tiedon
etsintään kannustavaa eli voimaannuttavaa, kuten
sen pitäisi olla? Yläkoulun opettajilla suoritettu terveystiedon opettajan pätevyys lisäsi lääkkeistä opettamista. Hyviksi koetuilla taidoilla opettaa lääkkeisiin
liittyviä aiheita oli suurin vaikutus lääkekasvatuksen
toteutumiseen. Opettajat siis tarvitsevat luotettavaa
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Kuva 3. Peruskoulujen opettajien (N=667) näkemyksiä kouluissa olevista ohjeistuksista ja toimintatavoista
koulupäivän aikaiseen lääkehoitoon.
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ja ajantasaista tietoa lääkkeistä, jotta he pystyvät toimimaan lääkkeisiin liittyvissä asioissa voimaannuttavalla tavalla.
Opettajat ovat epävarmoja lääkkeisiin liittyvissä
asioissa sekä lääkkeiden oikean käytön opettamisessa että oppilaiden koulupäivän aikaisissa lääkityksissä. Opettajan henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset lääkkeistä (mikrosysteemi) vaikuttavat sekä
lääkekasvatuksen sisältöön että lääkityskäytäntöihin.
Opettajat kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa valtakunnallisista (makrosysteemin) tai paikallisista (eksosysteemin) ohjeistuksista tai toimintatavoista ja että tiedottaminen ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä (mesosyteemi) ei ole riittävää. Haasteena voi olla
eri ammattiryhmien toimintatavat, erilaiset toimintakulttuurit sekä tiedonpuute eri toimijoiden tehtävistä ja vastuista.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kouluilla ei ole yhtenäisiä ohjeistuksia eikä toimintatapoja lääkekasvatukseen ja oppilaiden koulupäivän
aikaiseen lääkintään. Opettajat kokevat haasteita jokaisella ekologisen systeemiteorian tasolla henkilökohtaisen mikrosysteemin toiminnasta aina laajempaan makrosysteemiin. Opettajat tarvitsevat koulutusta lääkkeiden oikeasta käytöstä, jotta he pystyvät
opettamaan lääkekasvatusta ja kohtaamaan oppilaiden sairauksia ja lääkityksiä rationaalisen ja ajantasaisen tiedon perusteella. Tällä hetkellä opettajat joutuvat luottamaan omiin henkilökohtaisiin kokemuksiinsa ja näkemyksiinsä lääkkeistä.
Tulokset korostavat selkeiden ja yhtenäisten toimintaohjeiden, koulutuksen ja moniammatillisen
yhteistyön tarpeellisuutta, jotta kouluilla voidaan
taata lääkitysturvallisuus. Opettajat ja koko koulun
henkilökunta eivät saisi joutua eriarvoiseen asemaan
koulun koon, sijainnin, opetuskokemuksen tai omien
lääkityskokemusten mukaan.
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SUMMARY

Medicines in schools –
Teachers’ Perceptions
Background: Medicines are part of our everyday lives, including schools. Teachers teach rational use
of medicines within school health education and
they may be involved in pupils’ medication management. The aim of this study was to evaluate the
implementation of medicine education, and existence of medication management guidelines and practices in schools. Further objectives were to study factors affecting on teaching medicines, and existing
medication management practices in schools using
Bronfenbrenner’s ecological systems theory.
Methods: This study was based on a cross-sectional survey of a representative sample of Finnish
primary and lower secondary school teachers (n=1
700) carried out in spring 2010. A response rate of
56% (n=928) was achieved. The final study population
comprised of 667 teachers who had taught healthrelated topics.
Results: The majority of both primary and lower
secondary school teachers had taught or were willing to teach the rational use of medicines in general
(76% and 89%, respectively). However, teaching specific topics related to medicines were taught only by
a minority of teachers. Teaching prerequisites for the
rational use of medicines was reported only by 11%
of primary and 35% of lower secondary school teachers. No consistent medication management guidelines exist in Finnish schools and medication administration practices vary considerably. Teachers’ views
about medicines and personal experiences affect both
on medicine education and medication administration practices in schools.
Conclusions: No consistent guidelines concerning with medicines exist in Finnish schools, and
teachers encounter challenges with medicines at
all levels of ecological systems theory. It seems, that
teachers have to rely on their personal experience
of medication in order to manage with medicines
at school. These results highlight the need for clear
and consistent guidance, training and multiprofessional cooperation.

Author
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Unettomuuden yleisyydestä ja sen lääkkeellisestä hoidosta johtuen avoapteekkien farmaseutit
osallistuvat päivittäin suomalaisten unettomuuden hoitoon.
Tavoitteet: Tavoitteena oli tuoda esiin Suomessa avohoidon apteekeissa työskentelevien farmaseuttien näkemyksiä, kokemuksia ja käytäntöjä liittyen työikäisiin unettomiin, unettomuuteen ja sen hoitamiseen.
Aineisto ja menetelmä: Tutkimus toteutettiin laadullisena poikittaistutkimuksena keväällä 2013. Tiedonantajina olivat Manner-Suomessa, avohoidon apteekeissa työskentelevät farmaseutit (n=188–277). Tutkimuksen
aineisto kerättiin viidellä sähköisellä kyselyllä. Pääpaino kyselyissä oli avoimissa kysymyksissä, joiden avulla
tavoiteltiin syvällistä tietoa farmaseuttien unettomuusaiheeseen liittyvistä näkemyksistä, kokemuksista ja
käytännöistä. Aineisto analysoitiin pääosin teemoittelemalla sekä deduktiivisella ja induktiivisella sisällönanalyysillä.
Tulokset: Farmaseutit eivät kokeneet apteekkia unettoman itseoikeutettuna ensisijaisena avuntarjoajana.
Unettomuuden syyn kartoittaminen ei kuulunut kaikkien farmaseuttien työrutiineihin, eikä syyn selvittämistä unilääkettä käyttävän asiakkaan kohdalla edes pidetty välttämättä farmaseutin tehtävänä. Unettomuuden
lääkkeetön neuvonta ei ollut aina itsestään selvää apteekin itsehoitopuolella, ja farmaseuttien välillä oli eroja heidän antamissaan hoito-ohjeissa niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Myös unilääkettä ensimmäistä kertaa ostavan asiakkaan lääkeneuvonta unilääkkeen mahdollisesta haittavaikutuksesta, riippuvuudesta,
vaihteli eri farmaseuttien välillä. Unilääkkeitä annosohjetta enemmän käyttäneet asiakkaat olivat keskenään
eriarvoisessa asemassa noutaessaan seuraavaa unilääke-eräänsä, koska farmaseuteilla oli keskenään erilaisia
tapoja toimia tällaisessa tapauksessa.
Johtopäätökset: Unettomat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa asioidessaan apteekeissa unettomuuteensa vuoksi. Unettoman asiakkaan saamaan palveluun vaikuttaa häntä palvelevan farmaseutin osaaminen ja motivaatio tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Toisaalta farmaseuttien myönteinen suhtautuminen
unettomuuden lääkkeettömään itsehoitoon luo mahdollisuuksia apteekkien palvelutarjonnan laajentamiseen. Unettoman hoitopolku voisi yhä useammin alkaa apteekista. Tämä edellyttää kuitenkin farmaseuttien
lisäkouluttautumista. Osa farmaseuteista tarvitsee koulutusta myös unettomuuden hoidon perustiedoista.
Avainsanat: farmaseutti, avoapteekki, unettomuus, laadullinen tutkimus
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JOHDANTO

Unettomuus on yleistä, ja suomalaisen aikuisväestön unettomuus on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana (Kronholm ym. 2008, Peltonen ym.
2008, Borodulin ym. 2014). Myös nukkumiseen käytetty aika on lyhentynyt (Kronholm ym. 2008).
Unettomuus määritellään toistuvaksi vaikeudeksi
nukahtaa, vaikeudeksi pysyä unessa, liian varhaiseksi
heräämiseksi aamulla tai huonolaatuiseksi yöuneksi
tilanteessa, jossa henkilöllä on mahdollisuus nukkua
(Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2015). Unettomuuteen liittyy myös haittaa aiheuttava valveenaikainen toimintakyvyn heikentyminen. Keston mukaan
unettomuus luokitellaan tilapäiseen (< 1 kuukausi),
lyhytkestoiseen (1–3 kuukautta) ja pitkäkestoiseen (>
3 kuukautta) unettomuushäiriöön.
Primaarinen ja sekundaarinen
unettomuus sekä altistavat tekijät
Unettomuus voi ilmetä yksittäisenä oireena tai itsenäisenä sairautena, unettomuushäiriönä, joista käytetään termiä primaarinen unettomuus. Primaariseen unettomuuteen kuuluvat niin toiminnallinen
unettomuus, unen väärinarviointi kuin idiopaattinen unettomuuskin (Kajaste 2008). Unen väärinarvioinnissa kyse on siitä, että henkilön on vaikea erottaa toisistaan uni- ja valvetilaa. Idiopaattinen unettomuus vuorostaan liittyy häiriöön uni-valvejärjestelmän hermostollisessa säätelyssä.
Toiminnallisen unettomuuden taustalla on kognitiivis-behavioraalisen selitysmallin mukaan unettoman kognitiivisten tekijöiden aikaansaama vireystilan liiallinen kohoaminen ja nukkumista ehkäisevä
käyttäytyminen (Espie ym. 2006). Toiminnallisessa
unettomuudessa on usein kyse siitä, että uneton alkaa kiinnittää huomiota itse unettomuuteen ja nukkumiseen. Unettomuuden alkuperäinen syy jää vähemmälle huomiolle, ja nukkumisen aktiivinen yrittäminen häiritsee luonnollista unta.
Sekundaarinen unettomuus eli unettomuuden
esiintyminen muiden sairauksien yhteydessä on
yleistä. Erityisesti tämä koskee unettomuuden ja
mielenterveyden häiriön samanaikaista ilmenemistä.
Noin puolella unettomista on jokin mielenterveyden
häiriö, joista yleisimpiä ovat ahdistuneisuushäiriö ja
masennus (Ohayon ja Roth 2003, Taylor ym. 2005).
Unettomuuden onkin osoitettu olevan masennuksen
riskitekijä (Baglioni ym. 2011).
Unettomuus on yleistä myös monien somaattisten
sairauksien yhteydessä. Erilaisiin kiputiloihin, kuten
krooniseen kipuun, liittyy usein unettomuutta (Belt
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ym. 2009). Unettomilla on normaaliunisia useammin tuki- ja liikuntaelinsairauksia (Katz ja McHorney
1998), sydän- ja verisuonisairauksia (Martikainen ym.
2003, Taylor ym. 2007) sekä ruuansulatus- ja hengityselinsairauksia. Lisäksi on havaittu unettomuuden
tilastollinen yhteys tyypin 2 diabetekseen (Cappuccio
ym. 2010), lihavuuteen (Fogelholm ym. 2007) sekä
uniapneaan (Subramanian ym. 2011).
Monenlaiset tekijät altistavat unettomuudelle. Unettomuus yleistyy iän myötä (Kronholm ym.
2007, Borodulin ym. 2o14) ja on naisilla yleisempää
kuin miehillä. Myös perfektionistiset piirteet (Pinto de Azevedo ym. 2009), runsas kahvinjuonti (Singareddy ym. 2012), tupakointi (McNamara ym. 2014)
sekä alkoholin runsas käyttö (Salo ym. 2012) lisäävät
unettomuuden todennäköisyyttä. Lisäksi joidenkin
lääkeaineiden tiedetään aiheuttavan haittavaikutuksenaan unettomuutta (Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2015).
Unettomuuden vaikutuksia
Unettomuus vaikuttaa yksilön arkielämään. Unettomat kokevat itsensä usein stressaantuneiksi (LeBlanc ym. 2007). He raportoivat väsymystä, uupumusta, mielialan vaihteluita, ahdistuneisuutta, voimattomuutta, masentuneisuutta sekä jännittyneisyyttä (Ellis ja Cropley 2002, Ohayon ja Partinen 2002).
He saattavat kokea motorisia vaikeuksia ja häiritsevää kognitiivista aktiivisuutta, mutta myös kognition
heikkenemistä. Erityisesti on havaittu sekä työmuistin ja episodisen muistin että tarkkaavaisuuden ja ongelmanratkaisukyvyn heikkenemistä (Fortier-Brochu
ym. 2012). Unettomuus ja univaje voivatkin heikentää
työsuoritusta (Haavisto ym. 2010, Swanson ym. 2011)
ja vaikuttaa kielteisesti yksilön sosiaalisiin suhteisiin
(Ohayon ja Reynolds 2009).
Unettomuuden hoito
Ensiarvoisen tärkeää on hoitaa unettomuuden syytä (Partonen 2014). Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan tilapäisen unettomuuden hoidossa
suositaan potilaan tukemista ja unenhuoltoa. Huonojen unihygieniakäytäntöjen ajatellaankin olevan
yhtenä tekijänä unettomuuden taustalla (Yang ym.
2010, Williams ym. 2013).
Unenhuollolla pyritään poistamaan ja vähentämään nukkumista häiritseviä tekijöitä vaikuttamalla yksilön päivä- ja/tai yöaikaiseen toimintaan sekä nukkumisympäristöön. Esimerkiksi kiinnitetään
huomiota ruokailuun, liikuntaan ja nautintoaineiden käyttämiseen (Siebern ym. 2012) sekä unirytmin
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säännöllistämiseen (Kajaste 2008). Hyvä unihygienia voi edesauttaa unettomuuden hoidossa (Bogdan
ym. 2009, Bjorvatn ym. 2011), mutta unenhuollolla
näyttäisi olevan suurempi merkitys tavallisesti hyvin nukkuvien kuin unettomien unettomuusoireisiin (Yang ym. 2010). Käypä hoito -suosituksen mukaan myös lyhytaikaista unilääkitystä voidaan käyttää, mikäli unenhuollosta ei ole apua tai oireet ovat
voimakkaita.
Pitkäaikaisesta unettomuudesta hoitosuosituksessa todetaan, että sen ensisijainen hoitomenetelmä on kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ja että
perussairauden lääkitys on keskeistä unettomuuden
hoidossa. Kognitiivis-behavioraalisilla hoitokeinoilla
pyritään vaikuttamaan yksilön niihin psykologisiin
ja käyttäytymiseen liittyviin tekijöihin, jotka pahentavat unettomuutta. Esimerkiksi uniärsykehallintamenetelmän (stimulus control treatment/therapy)
tavoitteena on vahvistaa nukkumisen ja vuoteen välistä assosiaatiota, kun uneton yhdistää vuoteen valvomiseen ja ahdistukseen (Williams ym. 2013). Menetelmässä keskeistä on väsymyksen hyödyntäminen,
säännöllisyys unirytmissä ja iltarutiineissa sekä vuoteen ja makuuhuoneen käyttäminen vain nukkumiseen (poikkeuksena rakastelu) (Kajaste 2008, Siebern
ym. 2012).
Myös unirajoitemenetelmässä (sleep restriction
therapy) on tavoitteena, että henkilö yhdistäisi oman
vuoteen nukkumiseen (Williams ym. 2013). Menetelmän taustalla on ajatus, jonka mukaan vuoteessa
vietetty ylenmääräinen aika osaltaan ylläpitää unettomuutta. Menetelmässä nukkumispäiväkirjan avulla määritellään niin sanottu unitehokkuus, jota hyödynnetään päätettäessä vuoteessa oloajan pidentämisestä tai lyhentämisestä (Kajaste 2008). Vuoteessa
oloaikaa rajoitetaan systemaattisesti, ja samalla hyödynnetään unta lisäävää homeostaattista unipainetta
(Siebern ym. 2012, Williams ym. 2013). Uniärsykehallinta- ja unirajoitemenetelmien lisäksi voidaan käyttää erilaisia rentoutumiskeinoja, erityisesti nukahtamisongelmiin (Siebern ym. 2012).
Kognitiivisissa menetelmissä kiinnitetään huomio
siihen, mitä merkityksiä unettomat antavat nukkumiselle ja unettomuudelle, sekä korostetaan ongelmien käsittelyä päivällä ja huomion siirtämistä mielen muihin sisältöihin kuin unen yrittämiseen (Kajaste 2008). Kognitiivisessa terapiassa haastetaan
yksilön unettomuuden haitallisia uskomuksia ja
asenteita sekä pyritään korvaamaan ne unen suhteen hyödyllisemmillä (Siebern ym. 2012, Williams
ym. 2013). Tavoitteena on vähentää murehtimisesta
© Suomen Farmasialiitto ry

ja suoritusahdistuksesta johtuvaa psykologista yliviriämistä (Kajaste 2008, Siebern ym. 2012). Kognitiivisbehavioraalisten unettomuuden hoitomenetelmien
vaikutukset ovat pitkäkestoisia (Morin ym. 2006) ja
lääkkeettömien menetelmien vaikutukset pitkäkestoisempia kuin lääkkeellisten menetelmien (Morin
ja Benca 2012).
Unilääkkeiden (ATC-luokka N05C) kulutus lähes
kolminkertaistui 30 vuodessa 1970-luvulta 2000-luvulle (Kronholm ym. 2008). Suomessa yleisimmin
käytettyjen unilääkkeiden, tsopiklonin, temasepaamin ja tsolpideemin, kulutus on kuitenkin 2000-luvun alkuvuosien huippuluvuista vähentynyt selvästi
(Suomen lääketilasto 2015). Esimerkiksi tsopiklonin
kulutus on vähentynyt 38 % ajanjaksolla 2003–2015.
Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan unettomuuden hoidossa käytettäviä unilääkkeitä ovat bentsodiatsepiinit (mm. tematsepaami ja oksatsepaami),
z-lääkkeet (tsopikloni ja tsolpideemi), sedatiiviset masennuslääkkeet (mm. doksepiini ja mirtatsapiini) sekä
melatoniini ja doksylamiini.
Käypä hoito -suosituksen mukaan unettomuuden
hoidossa tulee suosia lääkkeettömiä vaihtoehtoja,
mutta idiopaattisessa unettomuudessa ja vaikeassa
ahdistuneisuushäiriössä pidempiaikainen unilääkitys
saattaa olla tarpeen. Myös äkillisesti alkaneessa vaikea-asteisessa unettomuudessa unilääkkeitä voidaan
suosituksen mukaan käyttää lyhytaikaisesti, enintään
kaksi viikkoa.
Varovaisuus unilääkkeiden käytössä liittyy niiden moninaisiin haittavaikutuksiin, joista eräänä
on bentsodiatsepiinien ja z-lääkkeiden riippuvuusriski (Hajak ym. 2003, Gerardin ym. 2014). Lisäksi
bentsodiatsepiinit voivat aiheuttaa seuraavan päivän aikaista uneliaisuutta, huimausta, muistamattomuutta sekä heikentää keskittymistä (Holbrook
ym. 2000, Wagner ja Wagner 2000, Ebert ym. 2006).
Niiden käyttöön liittyy toleranssin kehittymismahdollisuus ja vieroitusoireina muun muassa reboundunettomuus, ahdistuneisuus, pahoinvointi, hikoilu
sekä vapina. Suositelluilla annoksilla unilääkkeinä
käytettävien bentsodiatsepiinien tiedetään heikentävän seuraavan aamun autolla ajokykyä (Roth ym.
2014). Tutkimustiedon lisääntyessä on havaittu, että myös z-lääkkeiden haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin unilääkkeinä käytettävien bentsodiatsepiinien (Gunja 2013, Puustinen ym. 2014, Monti
ym. 2017).

85

© DOSIS

nr0 1/2018

VÄITÖSKIRJATUTKIMUS

Apteekeissa ollaan aitiopaikalla seuraamassa unettomuuden lääkkeellistä hoitamista, joka farmasistien
näkökulmasta vaatii erityisesti tarkkuutta ja huolellisuutta. Unilääkkeiden riippuvuusriskin lisäksi muun
muassa väärinkäyttömahdollisuus tulee huomioida.
Näiden lääkkeiden toimittamiseen liittyykin erinäisiä ohjeita ja määräyksiä sekä Kelan ja Valviran harjoittamaa seurantaa.
Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata unettomuutta ja
sen hoitoa apteekeissa työskentelevien farmaseuttien
näkökulmasta ja luoda teoreettinen kuvaus tästä sosiaalisesta todellisuudesta tutkimalla farmaseuttien
ajatuksia, havaintoja, toimintaa ja kokemuksia liittyen työikäisten asiakkaiden unettomuuteen, unilääkkeisiin ja unilääkkeiden käyttäjiin. Tutkimuksessa
selvitettiin muun muassa sitä, miten tärkeänä farmaseutti kokee apteekin roolin unettomuuden hoidossa sekä millaista lääkkeetöntä neuvontaa farmaseutit antavat unettomille asiakkailleen unettomuuden
itsehoitovalmisteiden suositteluiden yhteydessä. Tavoitteena oli myös löytää apteekkeja koskevia mahdollisia unettomuuden hoidon kehittämiskohteita.
Aineistot ja menetelmä
Tutkimus toteutettiin laadullisena, pääasiassa aineistolähtöisenä poikittaistutkimuksena. Tiedonantajina (n=188–277) olivat Manner-Suomessa, avohoidon
apteekeissa työskentelevät farmaseutit. Aineisto kerättiin viidellä sähköisellä kyselyllä keväällä 2013 hyödyntämällä Suomen Farmasialiiton jäsenyhdistysten
sähköpostilistoja. Kyselyiden teemat olivat: 1) apteekin rooli unettoman avuntarjoajana (Tyypillinen työikäinen uneton -kysely), 2) unettomuuden neuvonta itsehoidossa (Melatoniin ja valeriaana -kysely), 3)
farmaseuttien näkemykset työikäisistä unilääkkeiden käyttäjistä (Työikäiset unilääkkeiden käyttäjät
-kysely), 4) unilääkeneuvonta ja unilääkeriippuvuuden huomioiminen apteekeissa (Tsopikloni-kysely) ja
5) unilääkkeiden uudelleentoimituskäytännöt (Unilääkkeen annosohjeen ylittäminen -kysely) (kuva 1).
Tyypillinen työikäinen uneton -kyselyssä tiedusteltiin epäsuorasti sitä, miten tärkeänä farmaseutit
kokevat apteekin unettoman avuntarjoajana, kun
unettomuuden taustalla ei ole selvää sairautta (kuva 1). Melatoniini ja valeriaana -kyselyssä vuorostaan
tutkittiin muun muassa sitä, millaista on unettomuuden lääkkeetön neuvonta vai annetaanko itsehoitopuolella tällaista neuvontaa lainkaan unettomuu© DOSIS
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den itsehoitovalmisteiden suositteluiden yhteydessä.
Työikäiset unilääkkeiden käyttäjät -kyselyssä farmaseuteilta kysyttiin avoimella kysymyksellä sitä, mitä
ajatuksia työikäiset unilääkkeiden käyttäjät herättävät heissä. Edellisen kyselyn sisällönanalyysin tulosten perusteella Tsopikloni-kyselyn aineistoa lähdettiin tarkastelemaan unilääkkeisiin liittyvän riippuvuuden näkökulmasta, kun asiakkaalle toimitetaan
nukahtamislääke ensimmäistä kertaa. Tsopikloni-kyselyn alkuperäisenä tavoitteena oli tarkastella yleisesti farmaseuttien unilääkeneuvontaa. Unilääkkeen annosohjeen ylittäminen -kyselyssä tutkittiin
sitä, minkälaisia toimituskäytäntöjä farmaseuteilla
on tapauksessa, jossa työikäinen asiakas hakee uusitulla reseptillä nukahtamiseen tarkoitettua unilääkettä, vaikka annosohjeen mukaan hänellä pitäisi olla
runsaasti lääkettä jäljellä.
Kyselyihin pääsi vastaamaan sähköpostin välityksellä lähetetyn linkin kautta. Tutkimuksen avoimilla
kysymyksillä tavoiteltiin syvällistä tietoa farmaseuttien tutkimusaiheeseen liittyvistä näkemyksistä, kokemuksista ja käytännöistä. Aineisto analysoitiin pääosin teemoittelemalla sekä deduktiivisella ja induktiivisella sisällönanalyysillä (Kyngäs ja Vanhanen 1999).
Tiedonantajat olivat taustatietojen – ikä, siviilisääty, asuinmaakunta, farmaseutiksi valmistumisvuosi,
apteekin koko, maaseutu/kaupunki ja unettomuuskokemus – perusteella heterogeeninen ryhmä. Väitöskirjassa esitettyjen tulosten suhteen farmaseuttien
antamissa vastauksissa havaittiin kyllääntyminen, eli
aineisto alkoi toistaa itseään (Tuomi ja Sarajärvi 2013
s. 87-88). Vastausten runsas määrä lisää kyllääntymisen todennäköisyyttä. Kyllääntyminen on laadullisen
tutkimuksen aineiston riittävyyden ja tulosten yleistettävyyden kannalta oleellista.
Tutkimusetiikka
Tutkimus toteutettiin noudattaen tieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita, joiden perustan muodostavat ihmisoikeudet (Kylmä ja Juvakka 2007 s. 147,
Tuomi ja Sarajärvi 2013 s. 131) ja ihmisarvon kunnioittaminen (Kuula 2006 s. 60). Tutkijan velvollisuutena
on huolehtia tutkittavien oikeuksista.
Tutkija informoi farmaseutteja sähköpostitse lähetetyissä saatekirjeissä. Farmaseuteilla oli mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta olemalla vastaamatta
heille osoitettuihin kyselyihin. Tutkimustiedot olivat
luottamuksellisia ja ainoastaan tutkimuksen tekijän
saatavilla. Toisen tutkijan hyödyntäminen tapahtui
siten, että hän sai luettavakseen aineiston ilman farmaseuttien taustatietoja. Kyselyihin vastattiin linkin
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Kuva 1. Tutkimusasetelma (kuvassa vino ja vaakasuora nuoli kuvaavat kyselyn analyysin lopputuloksen
vaikutusta toisen kyselyn analysointikriteereihin)
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välityksellä, joten tiedonantajat jäivät nimettömiksi.
Farmaseuteilla oli myös mahdollisuus ottaa yhteyttä tutkijaan saatekirjeissä mainitun sähköpostiosoitteen välityksellä. Lisäksi kaikissa kyselyissä oli mukana kommenttiosuus, jonka kautta tiedonantaja saattoi nimettömänä laittaa viestiä tutkimuksen tekijälle.

TUTKIMUSTULOKSIA
JA NIIDEN POHDINTAA

Unettoman ensisijainen avuntarjoaja
ja unettomuuden lääkkeetön hoito
Väitöstutkimukseen osallistuneiden farmaseuttien
keskuudessa (n=260) oli niitä, jotka kokivat apteekin
unettoman ensisijaisena avuntarjoajana, kun unettomuuden taustalla ei ollut fyysistä tai psyykkistä sairautta, mutta myös niitä, jotka olivat jo unettoman
hoitopolun alussa valmiita siirtämään vastuun muulle terveydenhuollolle (Taulukko 1). Tutkimuksessa
korostui unettomuuden lääkkeetön itsehoito, mutta farmaseuttien käsitykset elämäntapamuutoksista ja unihuollosta olivat sisällöltään ja laajuudeltaan
hyvin erilaisia. Voidaankin todeta, että keväällä 2013
farmaseuteilla (n=258) ei ollut yhtenäistä linjaa unettomuuden lääkkeettömässä neuvonnassa itsehoitovalmisteiden, melatoniini- ja valeriaanavalmisteiden,
suositteluiden yhteydessä ja neuvonta painottui unihuolto-ohjeisiin. Lisäksi haastavat aiheet, kuten alkoholi, stressi ja unettoman asiakkaan huolet, saivat tutkimusaineistossa farmaseuteilta vain vähän
suoranaista huomiota, vaikka tutkimusten mukaan
alkoholi, stressi ja huolet ovat usein unettomuuden
taustalla (Bastien ym. 2004, Espie ym. 2006). Toisaalta unihuollosta on todettu, että se on yleensä melko tehotonta unettomuuden ainoana hoitomuotona
(Hood ym. 2014). Lisäksi farmaseuttien lääkkeetön
neuvonta ei ollut itsestään selvää unettomuuden itsehoitovalmisteiden suositteluiden yhteydessä. Osa
farmaseuteista ilmoitti, ettei yleensä neuvo asiakkaitaan unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Australian apteekeissa tehdyissä haamuasiakastutkimuksissa (Kippist ym. 2011, Kashyap ym. 2014).
Unettomuuden syyn selvittäminen apteekissa
Tiedonantajien tärkeänä unettomuuden hoidossa pitämä unettomuuden syyn selvittäminen ei aina toteutunut unettoman itsehoitoasiakkaan palvelutilanteessa. Farmaseuteista (n=238) 21 % ilmoitti, ettei
tiedustellut koskaan tai ei juuri koskaan itsehoitoasiakkaansa unettomuuden syytä. Satunnaisesti näin ilmoitti tekevänsä 42 % tiedonantajista. Australialaisis© DOSIS
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sa haamuasiakastutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia (Kippist ym. 2011, Kashyap ym. 2014).
Farmaseutit eivät myöskään olleet aina tietoisia unilääkettä käyttävän asiakkaansa unettomuuden syystä, sillä osa farmaseuteista oli passiivisia
unilääkkeen käyttäjän tilanteeseen syventymisessä.
Tämä ilmeni esimerkiksi siten, että unettomuuden
ja unilääkkeen käytön syytä saatettiin kyllä pohtia,
mutta sitä ei otettu esille asiakkaan kanssa tai sitten
syyn selvittämistä ei edes koettu itselle kuuluvaksi
tehtäväksi. Oltiin myös sitä mieltä, että unilääkkeiden käyttäjät eivät olleet aina valmiita jakamaan kokemuksiaan farmaseutin kanssa. Tämän tutkimuksen mukaan kyseessä oli farmaseuttien rohkeuden
puute asiakaspalvelutilanteessa, aihe saatettiin kokea vaikeaksi tai se ei kiinnostanut. Farmaseuteilla
saattoi myös olla puutteelliset tiedot unettomuuden
hoidosta. Heidän tulisi kuitenkin lääkeneuvonnan
asiakaskeskeisen neuvontamallin mukaan ”tunkeutua” asiakkaan yksityisyyteen (Hakkarainen ja Airaksinen 2001 s.19) varmistuakseen siitä, että esimerkiksi itsehoitolääkkeen valinnan yhteydessä asiakas saa
vaivoihinsa sopivaa valmistetta tai että asiakas osaa
käyttää unilääkettään asianmukaisesti.
Uni-valvepäiväkirja
Nukkumispäiväkirjan pitämisen suositteleminen
asiakkaille ei ollut rutiininomaista suomalaisten apteekkien itsehoito-osastoilla. Tutkimukseen osallistuneista (n= 277) vain 6 % kehotti unettomia asiakkaita pitämään uni-valvepäiväkirjaa. Päiväkirja tulisi
kuitenkin ottaa käyttöön apteekin unettoman itsehoitoasiakkaan neuvonnassa yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Se voisi toimia toisaalta farmaseutin apuna neuvontatilanteissa – muistilistana
ja keskustelun pohjana muun muassa pohdittaessa
asiakkaan kanssa unettomuuden taustalla olevia tekijöitä. Toisaalta päiväkirja voisi auttaa unetonta itsenäiseen pohdiskeluun unettomuutensa helpottamiseksi. Päiväkirja voisi toimia myös yhteistyövälineenä
apteekin ja lääkärin välillä tilanteissa, joissa unettomuuteen tarvitaan lääkärin apua. Olisi hyödyllistä,
jos unettomalla olisi jo lääkäriin mennessä aineistoa
nukkumisestaan ja päivittäisistä toimistaan.
Farmaseuttien havaintoja
unilääkkeiden käyttäjistä
Tutkimukseen osallistuneiden farmaseuttien mielestä unilääkkeiden käyttäjät eivät aina olleet halukkaita kokeilemaan muita vaihtoehtoja, eikä niitä välttämättä edes etsitty. Tiedonantajat ilmaisivat lisäksi,
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että unettomilla saattoi olla puutteellisia tietoja unettomuuden lääkkeellisistä hoitovaihtoehdoista ja ettei
unettomilla ollut aina riittävästi tietoa unilääkkeiden
oikeasta ja turvallisesta käytöstä – tietoa, josta keskusteleminen asiakkaan kanssa on yksi farmasistien
lainsäädäntöön perustuvista työtehtävistä apteekin
asiakaspalvelussa.
Farmaseutit olivat havainneet, että työikäisten
unettomien keskuudessa oli toisaalta niitä, jotka
suhtautuivat unilääkkeisiin kevyesti tai myönteisesti ja toisaalta niitä, jotka suhtautuivat varauksellisesti tai jopa pelkäsivät niiden käyttämistä. Farmaseutit
kokivat, että osalle lääkeriippuvuusriski oli unettomuuden lääkkeellistä hoitoa rajoittava tekijä ja osa
taas ei suhtautunut tähän riskiin vakavasti. Lisäksi
oli havaittu, että unettomat saattoivat tuntea häpeää
ja leimautumispelkoa unilääkkeiden käytön vuoksi.
Myös australialais- ja isobritannialaistutkimuksissa
on saatu samankaltaisia tuloksia (Cheung ym. 2014,
Davy ym. 2015)
Unilääkeriippuvuus
Unilääkeriippuvuudesta farmaseutit totesivat, että se
oli yleistä ja kehittyi helposti. Apteekeissa kerrottiin
unilääkeriippuvuudesta ja rauhoiteltiin riippuvuutta pelkääviä asiakkaita. Apteekkien unilääkkeiden
kulutusseurannasta ja joidenkin asiakkaiden yhteistyöhaluttomuudesta johtuen unilääkeriippuvuudesta
kärsivät asiakkaat saatettiin kokea haastavina. Lisäksi mahdollinen väärinkäyttö toi lisähaasteen farmaseutin työhön.
Osa farmaseuteista korosti apteekin vastuuta unilääkeriippuvuuden synnyssä, ehkäisyssä sekä sen hoidossa, vaikka tämä vastuun kantaminen ei ollut aina
helppoa, koska unilääkeriippuvaiset eivät olleet välttämättä halukkaita kuulemaan unettomuuden hoidon muista vaihtoehdoista tai yleensäkään halukkaita lopettamaan unilääkkeiden käyttöä. Farmaseutit
kokivatkin, että unilääkeriippuvaisen lääkitykseen voi
olla vaikeaa puuttua, ja osan mielestä riippuvuuteen
puuttuminen ei ollut farmaseutin tehtävä. Voidaankin todeta, että osa farmaseuteista ei kokenut kuuluvansa kiinteäksi osaksi unettoman potilaan hoitoketjua. Osa farmaseuteista ei ollut myöskään sisäistänyt
syvällisemmin farmaseuttisen hoidon ideaa, vastuun
ottamisesta potilaan lääkehoidosta. Uusiseelantilaistutkimuksessakin on todettu, että suuremman vastuun ottaminen asiakkaiden hoidosta ja lääkehoidon
vaikuttavuuden valvominen monitoroimalla potilaan
edistymistä ei miellyttänyt kaikkia farmasisteja (Bryant ym. 2009).
© Suomen Farmasialiitto ry

Osa tiedonantajista oli sitä mieltä, että unilääkkeistä tuli päästä eroon. Tämä ei kuitenkaan ole kaikkien unilääkkeiden käyttäjien kohdalla välttämättä
realistinen vaihtoehto, sillä pitkäaikaisesti unilääkkeitä käyttävistä noin kolmasosan on todettu olevan kykenemättömiä lopettamaan lääkkeensä käytön (Belleville ja Morin 2008). Heidän kohdallaan
riippuvuuden hoitona on lääkityksen kontrolloitu
ylläpitohoito (Brett ja Murnion 2015).
Lääkityksen lopettamiseksi unilääkeriippuvaisille
suositellaan viikkojen kuluessa tapahtuvaa asteittaista annoslaskua vieroitusoireiden ja terveyskomplikaatioiden välttämiseksi (Brett ja Murnion 2015). Lääkehoidon vähentämisen ja lopettamisen onnistumistodennäköisyyden parantamiseksi hoitoon voidaan
liittää kognitiivis-behavioraalisen terapian menetelmiä, joiden avulla voi oppia uusia, nukkumiseen liittyviä taitoja ja ajattelutapoja (Bélanger ym. 2009, Parr
ym. 2009, Darker ym. 2015). Lisäksi on todettu, että
yksilöiden välillä on huomattavia eroja siinä, miten
paljon ulkopuolista apua he tarvitsevat pitkäaikaisen unilääkityksensä käytön lopettamisessa (Bélanger ym. 2009).
Unilääkeneuvonta
Tämän tutkimuksen perusteella farmaseuttien unilääkeneuvonnassa on vielä parantamisen varaa. Aiemmin unilääkettä käyttämättömälle asiakkaalle ei
esimerkiksi aina konkretisoitu ohjeita ja perusteltu
annosohjeen noudattamisen tärkeyttä, esimerkiksi
sitä, mitä tarvittaessa-sanalla tarkoitetaan tai miten
toleranssin kehittymiseltä ja riippuvuudelta voisi käytännössä välttyä. Lisäksi tiedonantajilla (n=188) ei ollut sisällöllisesti yhtenäistä neuvontaa.
Osa farmaseuteista ei keskustellut asiakkaansa
kanssa ollenkaan unilääkeriippuvuudesta ja toleranssista. Haittavaikutusten huomiotta jättäminen
on vastoin nykyistä lääkelakia (395/1987), jonka mukaan apteekkihenkilökunnan tulee huolehtia lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Lääkeneuvonta,
joka ei sisällä haittavaikutuksista keskustelemista, ei
ole myöskään asiakaskeskeisen lääkeneuvonnan tavoitteiden mukaista (Hakkarainen ja Airaksinen 2001
s. 147–157).
Unilääkkeiden toimittaminen
Farmaseuteilla oli erilaisia käytäntöjä unilääkettä annosohjetta selvästi enemmän käyttäneen asiakkaan
seuraavan unilääke-erän toimittamisessa. Mikäli unilääkkeen käyttäjä oli annosohjeen vastaisesti ottanut
lääkettä liikaa, oli farmaseuteilla (n=241) pääsääntöi89
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sesti kolme erilaista tapaa toimia. Osa farmaseuteista totesi, ettei toimita uutta unilääke-erää. Tavallisesti he myös kehottivat asiakasta ottamaan yhteyttä
lääkäriin. Osa totesi hyödyntävänsä Kelan sallimaa
toimitusvälijoustoa määrittäessään seuraavan unilääke-erän toimitusajankohdan. Tämä toimitusvälijousto ei kuitenkaan ollut kaikille sitä käyttäneille
aivan täsmällinen ja ehdoton, vaan myös siitä saatettiin joustaa. Oli myös farmaseutteja, joiden mielestä unilääkkeen tuli olla annosohjeen mukaisesti käytettäessä kokonaan tai lähes loppu ennen seuraavan
erän toimittamista.
Osa farmaseuteista ilmoitti toimittavansa uuden
unilääke-erän. Hekin tavallisesti kehottivat asiakastaan kääntymään lääkärin puoleen asian tiimoilta.
Joillekin farmaseuteille ainoa unilääkkeen toimitusta
rajoittava tekijä oli lääkärin määräämä toimitusrajoitus. Toisaalta myös se, että unilääke ei ollut Kela-korvattava tai se oli Kelan osittain korvaama, oli peruste
sille, että uusi lääke-erä voitiin toimittaa. Unilääkkeen uudelleen toimittamiseksi riitti joillekin myös
se, että lääkäri oli uusinut reseptin.
Osa farmaseuteista soitti lääkärille, jotta häneltä
saatiin lupa lääkkeen toimittamiseen. Yhteydenottoa käytettiin myös hankalan asiakaspalvelutilanteen
ratkaisukeinona. Tämä lääkäriltä asian varmistaminen vastaa parhaiten niin asiakaskeskeistä lääkeneuvontamallia (Hakkarainen ja Airaksinen 2001 s. 26)
kuin Fimean määräystäkin lääkkeiden toimittamisesta (5/2011). Tämän määräyksen mukaan väärinkäyttöön soveltuvaa lääkevalmistetta ei saa toimittaa ennen kuin on oltu yhteydessä lääkkeen määränneeseen lääkäriin lääkkeen oikean ja turvallisen käytön
varmistamiseksi, mikäli epäillään väärinkäyttöä.
Myös unilääkettä hakeva asiakas, saatavilla oleva
pakkauskoko, asiakkaan muut lääkkeet, itse toimitustilanne sekä se, haettiinko unilääkettä ”liian aikaisin”
ensimmäistä kertaa vai toistamiseen, vaikuttivat siihen, toimittiko farmaseutti unilääkkeen asiakkaalleen vai ei. Tutkimuksessa ilmeni myös, että osasta
suomalaisia apteekkeja puuttui vuonna 2013 ohjeistus unilääkkeen uudelleentoimittamiseksi asiakkaalle, joka käytti liikaa lääkettään.
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Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että osa suomalaisapteekeista on ollut osaltaan mahdollistamassa unilääkkeiden liika- ja väärinkäyttöä.
Lisäksi apteekkien unettomat asiakkaat voivat saada
hyvin erilaista, epätasa-arvoistakin kohtelua, johon
vaikuttavat monenlaiset tekijät.
Näkemyksiä unilääkkeiden käyttämisestä
Farmaseuteilla (n=139) oli erilaisia näkemyksiä siitä,
miten kauan unilääkettä voi käyttää ja minkälaisissa
tilanteissa unilääkkeiden käyttäminen oli hyväksyttävää. Farmaseuttien välillä oli suhtautumiseroja myös
siinä, miten unilääkkeiden hyödyt ja haitat painottuivat heidän näkemyksissään.
Osa farmaseuteista oli sitä mieltä, että unilääkkeitä tuli käyttää ainoastaan lyhytaikaisesti tai satunnaisesti, mutta joidenkin farmaseuttien mielestä myös
unilääkkeiden säännöllinen, päivittäinen käyttö oli
hyväksyttävää. Tätä jälkimmäistä mielipidettä perusteltiin muun muassa työssä jaksamisella. Päivitetyn
unettomuuden Käypä hoito -suosituksen mukaan
unilääkkeitä voidaan käyttää pitkäaikaisesti, kun kyseessä on idiopaattinen unettomuus tai henkilöllä on
unettomuuden lisäksi vaikea ahdistuneisuushäiriö.
Kriittisimmin unilääkkeisiin suhtautuvat olivat sitä mieltä, että vain vuorotyötä tekevien unilääkkeiden käyttö oli hyväksyttävää. Osa farmaseuteista totesi, että unilääkettä voi käyttää, kun unettomuuteen
oli olemassa selvä syy, esimerkiksi läheisen kuolema.
Myös arjessa selviytyminen riitti joillekin farmaseuteille unilääkkeiden käyttösyyksi.
Vaikka osa tiedonantajista suhtautui hyvin kriittisesti unilääkkeiden käyttämiseen ja oli sitä mieltä,
että niitä käytettiin liian paljon ja liian kauan, farmaseuteista ei kuitenkaan yksikään todennut, ettei
unilääkkeitä saisi käyttää missään tapauksessa. Näkemyksissä korostui unilääkkeiden lyhytaikainen
käyttö, lääkkeettömät hoitokeinot sekä syyn selvittäminen ja sen poistaminen unettomuuden tärkeinä hoitokeinoina, mikä osoittanee osan farmaseuteista sisäistäneen hyvin unettomuuden Käypä hoito -suosituksen.
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Taulukko 1.
Väitöskirjan keskeisten tulosten teemat ja suoria lainauksia farmaseuttien tyypillisistä vastauksista

Unettomuuden ensisijainen avuntarjoaja
”Apteekista saa monenlaista apua unettomuuteen, ennen lääkärille menoa. Osaamme neuvoa myös ns. unihygieniasta. Vasta jos apteekin neuvot eivät auta, on hyvä
käydä lääkärissä.” (farmaseutti 51)
”Mielestäni lääkärin vastaanotto olisi ensimmäinen
paikka, josta hakee ensin apua... ” (farmaseutti 188)
”Tutustua esim. netissä unettomuuden syihin… Jos
itsenäisesti ei onnistu niin terveyskeskus voisi auttaa.”
(farmaseutti 222)
Unettoman itsehoitoasiakkaan
lääkkeetön neuvonta
”ei iltasella enää kahvia” (farmaseutti 54)
”Unihygienia on tarkistettava (sänky, patja, tyyny,
peitto jne.) Iltaisin on syytä välttää esim. liikuntaa juuri ennen nukkumaan menoa, kahvin juontia tms. jos
huolet valvottaa olisi hyvä pitää ns. huolihetki ja kirjata huolestuttavat asiat päiväkirjaan jne. Päivittäinen
liikunta on hyvää tekevä juttu unelle, vähintään 1/2h/
pvä samoin terveellinen ravinto. Alkoholi myös huonontaa unenlaatua jos on uniongelmia, alkoholia ei pitäisi
käyttää yhtään! Mielialalääkkeet (esim. Mirtazapin) reseptilääkkeinä saattavat myös auttaa ja terapia myös.”
(farmaseutti 68)
Unettomuuden syyn selvittäminen apteekissa
”Ei mitään erityisia ajatuksia. Ehkä on stressiä työssä,
vaihdevuodet, muita murheita. Pitääkö pohtia miksi joku käyttää?? Eihän se minulle kuulu, asiaa on varmaan
pohdittu lääkärin kanssa...” (farmaseutti 44)
“...lyhyessä asiakaskontaktissa ei unettomuuden tausta tule juuri koskaan sen enempää esille...” (farmaseutti 224)
”...Usein tulee keskusteltua asiakkaan kanssa, olisiko
unettomuuteen apua esim. mielialan kohottajasta tai
naisilla vaihdevuosien (hekin työikäisiä!) hormonikorvaushoidosta. Kiitollisia ahaa-elämyksiä olen saanut kuulla, kun olen esitellyt vaihtoehtoja... ” (farmaseutti 221)
Farmaseuttien havaintoja
unilääkkeiden käyttäjistä
”...Useammat eivät ole kokeilleet mitään muita konsteja kuin lääkkeitä...Monia ei edes kiinnosta kuulla
muista unettomuuteen auttavista hoidoista.” (farmaseutti 148)
“...Tuntuu myös, että iso osa unilääkkeiden käyttäjistä ei ota riippuvuuden syntymisen riskiä vakavasti...”
(farmaseutti 211)
”...Toiset ihmiset taas tuntuvat "pelkäävän", eivätkä
ota edes lääkärin määräämää unilääkettä, sillä luulevat
jäävänsä siihen heti koukkuun ja kärsivät mieluummin
unettomuudesta...” (farmaseutti 146)
© Suomen Farmasialiitto ry

”...Usein tulee keskusteltua asiakkaan kanssa, olisiko
unettomuuteen apua esim. mielialan kohottajasta tai
naisilla vaihdevuosien (hekin työikäisiä!) hormonikorvaushoidosta. Kiitollisia ahaa-elämyksiä olen saanut kuulla, kun olen esitellyt vaihtoehtoja... ” (farmaseutti 221).
Kokemuksia ja näkemyksiä
unilääkeriippuvuudesta
”Moni on käyttäny lääkkeitä vuosia ja ovat niistä riippuvaisia. Useammat eivät ole kokeilleet mitään muita
konsteja kuin lääkkeitä. Välillä ärsyttää kun asiakkaan
hakevat lääkkeitä liian aikaisin kun nostavat itse lääkkeiden annoksia. Sitten kun emme anna lääkkeitä, niin
saa kyllä kuulla haukut. Monia ei edes kiinnosta kuulla
muista unettomuuteen auttavista hoidoista. ” (farmaseutti 148)
”...Osa käyttäjistä taas ei uskalla olla ilman unillääkkeitä, vaikka niiden teho olisi jo heikentynyt, ja pienikin lääkkeen vähentäminen tuntuu vaikealta. Heidän
unilääkkeiden käyttöön on myös vaikea puuttua.” (farmaseutti 45)
Unilääkeneuvonta riippuvuuden ja
toleranssin kehittymisen näkökulmasta
”...Vaikutus alkaa nopeasti, kannattaa siis aina kokeilla uneenpääsyä ilman lääkettä ja jos ei puolen - tunnin
kuluttua nukahda voi ottaa lääkkeen...” (farmaseutti 38)
”...Lääke on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön,
koska se aiheuttaa tottumista ja uniongelma voi sen jälkeen pahentua kun uni ei tule enää ilman lääkettä...”
(farmaseutti 98)
Unilääkkeiden toimittaminen
liikaa lääkettä käyttäville
”Jos määrä ylittynyt enemmän kuin Kela hyväksyy, en
toimita lisää vedoten jo korvauksiin...” (farmaseutti 48)
”...onhan se tuote myytävä, koska reseptissä ei ole toimitusvälirajoitetta.” (farmaseutti 164)
”...Jos tuntuu, että lääke on pakko saada soitan lääkärille ja pyydän lupaa toimittamiseen ja merkitsen tiedon
toimitusruutuun...” (farmaseutti 239)
Näkemyksiä unilääkkeiden
käyttämisestä
”Työikäisissä unilääkkeenkäyttäjissä suurin osa onneksi käyttää vain silloin tällöin ja lyhyitä aikoja, joka
minusta on ok...” (farmaseutti 170)
” ...Toisaalta enemmistö potilaista pärjää normaaliannoksella säännöllisestikin otettuna eli nukkuvat
esim. 7.5 mg imovanea hyvin ja jaksavat käydä töissä.
En näe tässä mitään ongelmaa...” (farmaseutti 98)
”...Ainut kohderyhmä, missä hyväksyn unilääkkeet,
ovat vuorotyötä tekevät ihmiset...” (farmaseutti 236)
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Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen periaatteita noudattaen. Tutkimuksen luotettavuutta
vahvistavat face-validiteetin varmistaminen tutkimuksen kohderyhmään kuuluvilla farmaseuteilla,
tutkijatriangulaation eli toisen tutkijan hyödyntäminen aineiston analysoinnissa sekä aineiston analysoiminen useaan kertaan (Kylmä ja Juvakka 2007 s.
128–129, Tuomi ja Sarajärvi 2013 s. 142).
Tutkimuksen tulokset tulkintoineen lähetettiin
kirjallisessa muodossa kolmelle apteekissa työskentelevälle, eri puolilla Suomea asuvalle, eri-ikäiselle
farmaseutille. Tutkija pyysi heitä arvioimaan tutkimuksessa saatujen tulosten ja niihin liittyvien tulkintojen osuvuutta.
Tutkimustulokset olivat farmaseuttien mielestä
uskottavia. Hyödyntämällä face-validiteettia on mahdollista lisätä tutkimuksen uskottavuutta, joka kuuluu osana laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen
(Kylmä ja Juvakka 2007 s. 128, Tuomi ja Sarajärvi 2013
s. 142) ja jolla tarkoitetaan sitä, että aineistosta tehdyt
tulkinnat vastaavat tiedonantajien ilmaisemaa todellisuutta (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008 s. 212).
Tutkijatriangulaatiota käytettiin tutkimuksen ulkoisen validiteetin osoittamisessa (Hämeen-Anttila ja
Katajavuori 2008 s. 213). Ulkoinen validiteetti kuvaa
tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten suhteen pätevyyttä aineistoon. Tutkijan ja toisen tutkijan analyysien tulokset olivat yhteneviä. Tulokset ovat samansuuntaisia myös vuonna 2010 Suomessa farmaseuteille tehdyn unettomuuskyselytutkimuksen tulosten
kanssa (Nordlund 2011).
Tutkimusprosessi pohdintoineen on esitetty väitöskirjassa yksityiskohtaisesti, jotta lukijan on mahdollista seurata tutkimuksen etenemistä ja ymmärtää
tehtyjä ratkaisuja. Lisäksi väitöskirjassa on käytetty
runsaasti suoria lainauksia farmaseuttien antamista
vastauksista. Tällä tavoin on mahdollista lisätä tutkimuksen vahvistettavuutta ja siten sen luotettavuutta
(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008 s. 207, Tuomi
ja Sarajärvi 2013 s. 139).
Tutkimuksen suorittaminen haastattelemalla olisi
saattanut tuoda esille aiheeseen liittyviä muita ulottuvuuksia ja mahdollistanut tarkentavan paneutumisen tutkimuskysymyksiin. Tutkijalla ei ole myöskään
tietoa siitä, voisiko Suomen Farmasialiittoon kuulumattomilla tai henkilöillä, jotka eivät olleet antaneet
sähköpostiosoitettaan jäsenyhdistykselle, olla erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia tutkimusaiheesta. Lisäksi selvittämättä jäi, olivatko tiedonantajat jollakin tavoin erityisesti valikoituneita tutkimusaiheen
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suhteen taustatietojen tulosten heterogeenisyydestä
huolimatta.
Jatkotutkimusaiheita
Laadullisen tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, joten jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä määrällisin menetelmin tässä tutkimuksessa esitettyjen ilmiöiden
yleisyydestä ja kehityssuunnista. Tutkimuksessa farmaseutit esittivät näkemyksiään unettomista ja unilääkkeiden käyttäjistä omasta näkökulmastaan. Jatkotutkimuksia olisi tärkeää tehdä apteekissa asioivien
unettomien henkilöiden näkökulmasta ja selvittää
heidän näkemyksiään apteekin roolista ja toimintatavoista unettomuuden hoidossa. Apteekkipalveluiden
kehittämisen ja mahdollisen unettomuuden hoidon
tukipalveluiden monipuolistamisen pohjaksi tarvitaan tietoa myös suomalaislääkäreiden näkemyksistä. Lisäksi tulisi selvittää apteekkien unettomuuden
hoidon ohjauksen ja lääkeneuvonnan merkitystä ja
vaikutuksia niin yksilötasolla kuin yhteiskunnan tasolla nykyhetkellä ja tulevaisuudessa.

JOHTOPÄÄTELMIÄ

Tämän tutkimuksen mukaan osa apteekkifarmaseuteista kokee itsensä ulkopuoliseksi asiakkaan unettomuuden hoidossa ja osalla unettomuuden hoitoon
osallistuminen on pintapuolista. Osa farmaseuteista
ei koe apteekkia unettoman ensisijaisena auttajana,
eivätkä kaikki farmaseutit aina perehdy unettoman
tilanteeseen syvällisemmin tavanomaisessa asiakaspalvelutilanteessa. Unettomat asiakkaat voivat tämän
vuoksi olla apteekista ja farmaseutista riippuen eriarvoisessa asemassa.
Osalla farmaseuteista on parantamisen varaa unilääketiedon välittämässä. Farmaseuttien tulisi olla
lääkeneuvonnassaan vieläkin proaktiivisempia unilääkeriippuvuusriskin suhteen osallistuen näin omalta osaltaan lääkeriippuvuuden ehkäisyyn. Farmaseutit tarvitsevatkin lisää koulutusta unettomuudesta ja
sen hoidosta, jotta heidän ammatti-identiteettinsä
unettomien avuntarjoajina vahvistuisi ja jotta unettomuuden hoitopolun voisi aloittaa yhä useammin
apteekista. Se voisi alkaa farmaseutin opastuksella
tehtävällä unihäiriötestillä tai unipäiväkirjan hyödyntämisellä määritettäessä sitä, tarvitaanko ohjausta lääkäriin vai kannattaisiko kokeilla muita keinoja
unettomuuden helpottamiseksi.
Palvelutarjonnan laajentamista puoltaa farmaseuttien myönteinen suhtautuminen unettomuuden lääkkeettömään, omatoimiseen hoitoon, heidän helppo tavoitettavuutensa ja hyvä peruskoulu92
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tus, vaikka siinä onkin edelleen kehittämisen varaa
unettomuuden hoidon osalta. Australiassa (Tran ym.
2009, Fuller ym. 2011) ja Sveitsissä (Hersberger ym.
2006) tehdyt tutkimukset osoittavat, että apteekkiin
on mahdollista luoda unettomuuden hoidon palvelukonsepteja, jotka toimivat unettomuuden hoitopolun alkutaipaleella.
Farmaseuttien kriittistä suhtautumista unilääkkeisiin ja myönteistä suhtautumista unettomuuden
lääkkeettömiin hoitokeinoihin voitaisiin hyödyntää
myös unilääkkeiden käytön vähentämis- ja lopettamisprosesseissa. Apteekeille voitaisiin kehittää palvelu, jonka avulla unilääkkeiden käyttäjät voisivat farmasistien tukemina yhteistyössä lääkäreiden kanssa
vähentää tai lopettaa unilääkkeiden käyttämisen, esi-

merkiksi hyödyntämällä skotlantilaistutkimuksessa
saatuja kokemuksia (Towle ja Adams 2006).
Lisäksi unilääkkeiden toimittamiseen liittyviä käytäntöjä tulisi edelleen yhtenäistää asiakkaan oikean
ja turvallisen unilääkkeen käytön edistämiseksi. Yhtenäinen ohjeistus loisi paremmat edellytykset lääkehoidon onnistumiseksi ja lääkkeiden väärinkäytön
ehkäisemiseksi. Toisaalta Fimean uusi määräys Lääkkeiden toimittamisesta (2/2016) on tuonut täsmennystä PKV-lääkkeiden toimittamiseen, sillä uudessa
määräyksessä todetaan erityisesti, että ”Kaikkien PKVlääkkeiden toimitusvälejä tulee seurata apteekissa varmistaen lääkkeen oikea ja turvallinen käyttö”. Lisäksi
vuoden 2017 alusta alkaen kaikkia Kela-korvattavia
lääkkeitä koskevat uudet toimitusvälirajoitukset.

SUMMARY

insomnia in connection with self-care products, and
the treatment instructions they provided differed in
both quantity and quality. Even for customers buying hypnotics for the first time, the advice related to
the possible side effect, addiction, varied greatly from
one pharmacist to the another. Customers whose use
of hypnotics exceeded the recommended dose also
received very different levels of support when collecting their next batch of hypnotics, since the pharmacists had different ways of dealing with this kind
of situation.

Insomnia and its treatment methods:
Community pharmacists are well positioned to support insomnia treatment
Background: Due to high prevalence of insomnia
and utilization of hypnotics, community pharmacists
are well positioned to support the treatment of people with insomnia.
Objective: This study explored Finnish community pharmacists` views, experiences and counselling
practices of people with insomnia.
Methods: The study was conducted as a qualitative
cross-sectional study. Five online surveys were conducted in spring 2013 among pharmacists working in
community pharmacies in Finland (n=188–277). The
survey included mainly open-ended questions to obtain in-depth information on the pharmacists’ views,
experiences and practices related to the research topic. The data was thematically content analysed by using both deductive and inductive approach.
Results: Pharmacists did not consider the pharmacy to be an obvious first choice for providing help
to those with insomnia. Determining the cause of
insomnia was not considered by all pharmacists to
be part of their remit, nor did they necessarily even
think it was their job to find out why the customer
used hypnotics. Pharmacists did not always automatically provide non-pharmacological counselling on
© Suomen Farmasialiitto ry

Conclusions: Those with insomnia do not always
receive equal treatment when seeking help at a pharmacy. The quality of service received by customers
with sleep problems depends on the pharmacist’s
competence and motivation to collaborate with the
customer. On the other hand, the pharmacists’ positive attitude towards non-pharmacological self-care
for insomnia creates opportunities for expanding the
range of services provided by pharmacies. More frequently, the care pathway for those experiencing insomnia could start at the pharmacy. This does, however, require that pharmacists receive further training. Some pharmacists also need to obtain a basic
knowledge of insomnia treatment.
Keywords: pharmacist, community pharmacy, insomnia, qualitative study
➔ Sirpa Regina
PhD (Pharm.), Tesoma pharmacy
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