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TIIVISTELMÄ

Johdanto. Terveydenhuollon tavoitteena on siirtyä yhä enemmän potilaskeskeisiin toimintatapoihin, joissa 
painotetaan potilaan omaa vastuuta ja tehtäviä sairautensa hoidossa ja terveytensä ylläpitämisessä. Tämä muu-
tos tulee vaikuttamaan terveydenhuollon ammattilaisten tehtäviin ja vastuisiin pitkäaikaissairaiden hoidossa. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa pitkäaikaissairaiden näkemyksistä heidän omasta ja tervey-
denhuollon ammattilaisten osallistumisesta lääkehoidon toteutukseen. Lisäksi tutkittiin, miten lääkityslistaa 
ja terveys- ja hoitosuunnitelmaa tulisi pitkäaikaissairaiden mielestä hyödyntää lääkehoidon toteutuksessa.

Aineisto ja menetelmät. Tutkimusmenetelmänä oli 2–3 hengen ryhmissä toteutettu ryhmäkeskustelu pit-
käaikaissairauksia sairastaville aikuisille. Osallistujat (n=11) rekrytoitiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevista 
potilasjärjestöistä. Ryhmäkeskustelut (n=4) rakentuivat kahden lääkehoidon toteutusprosessia havainnollis-
tavan kuvan ympärille. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla.

Tulokset. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneet pitkäaikaissairaat (n=11) näkivät omissa tehtävissään ja vastuis-
saan kaksi ulottuvuutta: 1) omahoidon toteuttamisen kotioloissa ja 2) toiminnan terveydenhuollon ammat-
tilaisten kanssa. Omahoidossa he korostivat sitoutumista hoitoonsa, lääkkeiden ottamista sovitusti, elinta-
voistaan huolehtimista sekä terveydentilansa seurantaa. Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asioides-
sa pitkäaikaissairaan tulisi kuvailla oireitaan, tuoda esille lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia, kysyä 
yhteisvaikutuksista sekä varmistaa reseptien voimassaolo ja lääkkeiden saatavuus. Osallistujien mielestä eri 
terveydenhuollon ammattilaisilla on erilaiset tehtävät ja vastuut, mutta heidän kaikkien vastuulla on tukea 
potilaan omahoitoa. Potilaan kuuntelemisen ja lääkehoidon ohjauksen merkitys korostui. Suurimmat puut-
teet koettiin olevan lääkehoidon seurannassa. Terveys- ja hoitosuunnitelmaa sekä lääkityslistaa pidettiin tär-
keinä, vaikka niiden toteutustavoista oli erilaisia näkemyksiä.

Johtopäätökset. Tehtävien- ja vastuunjakoa olisi tärkeää edelleen selkeyttää pitkäaikaissairaan ja terveyden-
huollon ammattilaisten välillä lääkehoidon toteutuksessa. Omahoidon tukemiseen, potilaan kuuntelemiseen, 
vuorovaikutteisuuteen sekä lääkehoidon seurantaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Lääkityslista ja ter-
veys- ja hoitosuunnitelma olivat varsin yleisesti potilailla itsellään tiedossa ja käytössä, mutta niiden kehit-
tämistä tulisi jatkaa yhteistyössä potilaiden kanssa parhaiten hoitoa tukevien toteutustapojen löytämiseksi.  

Avainsanat: pitkäaikaissairas, lääkehoitoprosessi, omahoito, terveys- ja hoitosuunnitelma, lääkityslista, 
lääkeinformaatiostrategia, rationaalinen lääkehoito
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JOHDANTO
Lainsäädännön ja sitä täydentävien säädösten perus-
teella lääkehoidon toteutus on moniammatillinen 
prosessi, jossa on määritelty, kuka saa todeta lääke-
hoidon tarpeen, määrätä ja toimittaa resepti- ja itse-
hoitolääkkeitä sekä opastaa lääkkeiden käytössä (Lää-
kelaki 395/1987, Laki terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä 559/1994, Asetus terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä 564/1994, Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). Vaikka 
säädökset antavat hyvän perustan lääkehoidon toteu-
tukselle, liittyy toteutusprosessiin käytännössä epä-
selvyyttä muun muassa siitä, miten potilaan lääke-
hoidon seuranta tulisi järjestää tai kenen tulisi siihen 
osallistua (Kallio ym. 2016). Myös lääkeneuvonnan to-
teutuksesta puuttuu selkeää tehtävänjakoa. Keskus-
telua lääkehoidon toteutusprosessista ja siihen osal-
listuvien tehtävistä ja vastuista tulee edelleen jatkaa 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Riittämättömäs-
ti sovittu tehtävänjako voi johtaa vältettävissä ole-
viin riskitilanteisiin ja lääkehaittoihin muun muassa 
tekemättä jättämisen kautta. Esimerkiksi lääkkeen 
käyttö voidaan jättää opastamatta potilaalle, koska 
oletetaan jonkun muun terveydenhuollon ammat-
tilaisen tekevän sen.     

Erityisesti pitkäaikaissairaiden lääkehoidon to-
teutus edellyttää toimivaa yhteistyötä hoitoon osal-
listuvien ammattilaisten välillä sekä potilaan ja am-
mattilaisten välillä. Kuitenkin yhteistyössä sekä teh-
tävien ja vastuiden määrittelyssä on puutteita, jotka 
vaikuttavat lääkehoitoon sitoutumiseen, omahoidon 
onnistumiseen, lääkehoidosta saatavaan hyötyyn ja 
siitä aiheutuviin riskitilanteisiin (Kallio ym. 2016, Ke-
käle 2016). Nämä asiat on nostettu keskeisesti esille 
Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjaan perustuvassa kan-
sallisessa lääkeinformaatiostrategiassa (Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012). Kan-
sallisen lääkeinformaatiostrategian päätavoitteena 
on hyvin informoitu ja hoitoon sitoutunut potilas 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
2012). Tähän tavoitteeseen pääsemistä on strategi-
assa havainnollistettu kuvalla, jossa on esitetty pit-
käaikaissairaan hoitoketjun vaiheet ja vaiheiden to-
teutukseen osallistuvien ammattilaisten tehtäviä ja 
vastuita (Liite 1). Kuvaa ja siinä esitettyä pitkäaikais-
sairaan lääkehoidon toteutusprosessin määrittelyä 
on työstetty eteenpäin lääkeinformaatiostrategian 
jalkautumista edistävässä kansallisessa lääkeinfor-
maatioverkostossa (Lääkeinformaatioverkosto 2017). 

Potilaan lääkehoidon toteutusprosessia ja sen vai-
heita kokonaisuutena käsitteleviä tutkimuksia on kan-

sainvälisestikin vähän. Tutkimukset ovat pääasiallises-
ti keskittyneet lääkehoitoprosessin yksittäisiin vaihei-
siin (Nygårdh ym. 2011, Mazor ym. 2013, Twigg ym. 
2013, Liddy ym. 2014, Sartain ym. 2014, Hakoinen ym. 
2017). Suurin osa tutkimuksista liittyy tiettyyn sairau-
teen tai potilasryhmään, eivätkä ne anna kokonaisval-
taista kuvaa lääkehoidon toteutusprosessista ja siihen 
osallistuvien tehtävistä. Myöskään potilaiden itsensä 
osallistumista lääkehoidon toteutukseen ei ole paljoa-
kaan tutkittu, varsinkaan heidän omasta näkökulmas-
taan (Järvinen ym. 2013, Parkkamäki 2013, Kekäle 2016, 
Mohammed ym. 2016, Mononen ym. 2018).

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa 
pitkäaikaissairaiden näkemyksistä heidän omasta ja 
terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisesta 
lääkehoidon toteutukseen. Lisäksi tutkittiin, miten 
lääkityslistaa ja terveys- ja hoitosuunnitelmaa tulisi 
pitkäaikaissairaiden mielestä hyödyntää lääkehoidon 
toteutuksessa. 

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimus toteutettiin keväällä 2017 osana Helsin-
gin yliopiston sosiaalifarmasian syventäviä opintoja 
yhteistyössä kansallisen lääkeinformaatioverkoston 
kanssa. Tutkimusmenetelmänä oli 2–3 hengen ryh-
missä toteutettu ryhmäkeskustelu eri pitkäaikaissai-
rauksia sairastaville aikuisille.

Keskustelurunko ja taustamateriaali
Keskustelurunko pohjautui Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimean lääkeinformaatiostrategi-
aan ja siinä esitettyyn kuvaan pitkäaikaissairaan hoi-
toketjun vaiheista ja vaiheiden toteutukseen osallis-
tuvien ammattilaisten tehtävistä ja vastuista (Liite 1, 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
2012) sekä lääkeinformaatioverkoston jatkotyöstä-
mään kuvaan (Liite 2, Lääkeinformaatioverkosto 
julkaisematon 2017). Keskustelurungon laatimises-
sa konsultoitiin lääkeinformaatioverkoston asiantun-
tijoita sekä hyödynnettiin kirjallisuutta (mm. Parkka-
mäki 2013, Kekäle 2016, Mohammed ym. 2016). 

Ryhmäkeskustelujen kulku rakentui osallistujille 
näytettyjen kuvien ympärille (Liitteet 1 ja 2). Kuvien 
avulla pystyttiin konkretisoimaan ajatusta pitkäai-
kaissairaiden lääkehoidon toteutusprosessista ja saa-
maan osallistujien näkemyksiä siitä, miten lääkehoi-
don toteutus tulisi järjestää, mitkä ovat heidän omat 
tehtävänsä ja vastuunsa lääkehoidon toteutuksessa ja 
toisaalta, mitkä ovat terveydenhuollon ammattilais-
ten tehtävät ja vastuut. Tavoitteisiin liittyen keskus-
telurungossa oli neljä teemaa: 1) pitkäaikaissairaan 
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tehtävät ja vastuut, 2) terveydenhuollon ammattilais-
ten tehtävät ja vastuut, 3) terveys- ja hoitosuunnitel-
ma sekä lääkityslista lääkehoidon toteutuksessa ja 4) 
yhteenveto ja mielipiteet kuvasta (Liite 1). 

Keskustelurungon toimivuus testattiin pilottikes-
kustelulla yhden osallistujan kanssa. Pilottikeskuste-
lun perusteella muutettiin keskustelurunkoa ja joi-
takin kysymyksiä avoimemmiksi, jotta tutkijat ohjai-
sivat keskustelua mahdollisimman vähän. Pilottikes-
kustelu sisällytettiin tutkimuksen aineistoon.

Lyhyessä taustatietolomakkeessa kysyttiin kunkin 
osallistujan syntymävuosi, sukupuoli, pitkäaikaissai-
raudet ja sairauden kesto vuosina. Taustatietolomake 
täytettiin keskustelun alussa. 

Pitkäaikaissairaiden rekrytointi tutkimukseen
Keskusteluun osallistuvia rekrytoitiin kolmen eri po-
tilasliiton kautta sähköpostitse. Rekrytoinnissa käy-
tettiin yhtenäistä tutkijoiden laatimaa saatekirjettä. 
Tutkittavia haluttiin eri potilasliitoista, jotta tutki-
mukseen saataisiin mukaan erilaisia pitkäaikaissai-
rauksia sairastavien näkemyksiä ja kokemuksia. Yh-
teydenotto potilasliittoihin tapahtui lääkeinformaati-
overkoston lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille 
-työryhmän asiantuntijan kautta. Valintakriteerinä 
oli, että ryhmäkeskusteluun osallistuvalla oli pitkä-
aikaissairaus. Lisäksi osallistujien piti olla aikuisia. 

Kaikille ryhmäkeskusteluun suostuneille (n=11) lä-
hetettiin ennakkotehtävänä lääkeinformaatioverkos-
ton muokkaama kuva pitkäaikaissairaan lääkehoidon 
toteutusprosessista (Liite 2). Ennakkotehtävässä pyy-
dettiin osallistujia miettimään kuvan perusteella kes-
kustelun keskeisiä asioita, kuten ammattilaisten (lää-
kärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, farmaseutit/pro-
viisorit) ja pitkäaikaissairaan omia tehtäviä ja vastuita 
lääkehoidon toteuttamisessa. Näiden lisäksi osallis-
tujia pyydettiin pohtimaan lääkehoidon ohjauksen ja 
omahoidon tuen toteuttamista ja kehittämistä sekä 
lääkityslistan ja terveys- ja hoitosuunnitelman mer-
kitystä lääkehoidon toteuttamisessa. Ennakkotehtä-
vässä oli kuvattu, mitä lääkityslistalla ja terveys- ja 
hoitosuunnitelmalla tarkoitetaan. Lääkehoidon oh-
jaus ja omahoidon tuki määriteltiin ryhmäkeskuste-
lun aikana. Ennakkotehtävä lähetettiin osallistujille 
noin viikko ennen ryhmäkeskusteluja. Materiaali toi-
mi pohjana valmistautumiselle, ja osallistujat saivat 
käsityksen keskustelun keskeisistä teemoista.  

Ryhmäkeskusteluiden toteutus 
Keskusteludynamiikka perustui avoimeen keskus-
teluun, ja varsinaista haastattelemista pyrittiin vält-

tämään potilaiden näkökulman esilletuomisen var-
mistamiseksi. Keskusteluryhmät (n=4) olivat pieniä 
(n=2–3), ja samaan keskusteluun osallistuneet oli-
vat samasta potilasliitosta. Kuhunkin ryhmäkeskus-
teluun osallistui kaksi tutkijaa, joista toinen toimi 
keskustelun fasilitaattorina ja toinen kirjoitti muis-
tiinpanoja ja vastasi nauhurien käytöstä. Keskuste-
luun osallistuville annettiin aluksi Liitteen 1 kuva, 
jonka avulla siirryttiin keskustelemaan teemoittain 
yksityiskohtaisemmin pitkäaikaissairaan lääkehoi-
don toteutuksesta ja siihen osallistuvien tehtävistä ja 
vastuista. Lopuksi osallistujia pyydettiin arvioimaan 
Liitteen 1 kuvassa esitetyn lääkehoidon toteutuskäy-
tännön toimivuutta ja sitä, kuinka hyvin kuva vastaa 
todellisuutta. Keskustelu kuvasta oli vapaamuotois-
ta, ja osallistujat saivat tuoda spontaanisti esiin omia 
näkemyksiään ja ajatuksiaan pitkäaikaisen sairauden 
lääkehoidon toteutuksesta.

Ryhmäkeskusteluiden analyysi
Keskustelut nauhoitettiin analyysin tarkkuuden ja 
tulosten luotettavuuden varmistamiseksi (Kylmä ja 
Juvakka 2007). Keskusteluaineisto kirjoitettiin teks-
tiksi analysoinnin helpottamiseksi. Aineisto analysoi-
tiin keskustelurungon teemojen mukaisesti. Aineis-
tosta poimittiin teemoihin liittyvät tekstit deduktii-
visella sisällönanalyysillä. Teemojen alle nostettiin ai-
neistosta alateemoja induktiivisesti. Lopuksi aineisto 
tiivistettiin, ryhmiteltiin ja abstrahoitiin. Tulokset on 
kiteytetty kuviin ja taulukoihin. 

Tulokset esitetään lukumäärältään suuruusjär-
jestyksessä ja sen mukaan, miten laajasti niistä on 
herännyt keskustelua. Selkeästi yleisimmät näke-
mykset on lihavoitu kuvatekstiin. Tulososaan on 
valikoitu joitakin suoria lainauksia keskustelusta. 
Lainaukset on valikoitu siten, että ne kuvaisivat tär-
keimpiä löydöksiä tai osallistujien erityisesti painot-
tamia asioita. 

 
Tutkimuksen eettisyys 
Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käy-
täntöä (Kylmä ja Juvakka 2007, Helsingin yliopisto 
2017). Ennen tutkimuksen aloittamista tutkimuk-
seen osallistujille kerrottiin tutkimuksesta. Jokai-
selta ryhmäkeskusteluun osallistuneelta pyydettiin 
ennen ryhmäkeskustelua kirjallinen suostumus tut-
kimukseen osallistumisesta ja keskustelun nauhoit-
tamisesta. Aineisto käsiteltiin luottamuksellisesti ja 
anonyymisti. Tutkimus ei edellyttänyt eettisen toi-
mikunnan arviointia (Tutkimuseettinen neuvotte-
lukunta 2013).
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TULOKSET 
Kutsu ryhmäkeskusteluun lähetettiin 15 pitkäaikais-
sairaalle, joista 11 osallistui suostumuksensa mukai-
sesti. Suurin osa (9/11) osallistujista oli naisia (Tauluk-
ko 1) ja iältään 25–85-vuotiaita (keskiarvo 63 vuotta). 
Pitkäaikaissairauden kestossa oli laaja vaihteluväli (5–
60 vuotta), mutta suurin osa pitkäaikaissairaista oli 
sairastanut sairauttaan vähintään kymmenen vuotta 
(n=7/10, yhdeltä tieto puuttui; sairauden keston kes-
kiarvo 24,7 vuotta). Osallistujajoukossa oli kaikkineen 
kokemusta 15 erilaisen pitkäaikaissairauden lääkehoi-
dosta. Lähes kaikki osallistujat olivat pääkaupunki-
seudulta (9/11).

Pitkäaikaissairaan tehtävät ja vastuut
Tutkimustulosten perusteella pitkäaikaissairaan 
omissa tehtävissä ja vastuissa on kaksi pääulottu-
vuutta (Kuva 1): 1) omahoidon toteuttaminen ko-
tioloissa ja 2) toiminta terveydenhuollon ammatti-
laisten kanssa. Pitkäaikaissairaiden yleisimmin esille 
tuoma tehtävä ja vastuu terveydenhuollon vastaan-
otolla käydessä oli oireiden kuvaileminen. Mui-

ta usein mainittuja asioita olivat haittavaikutusten 
esille tuominen, yhteisvaikutuksista kysyminen se-
kä reseptien voimassaolon ja lääkkeiden saatavuu-
den varmistaminen. 

Pitkäaikaissairaiden mielestä heidän tulisi tark-
kaan kuvailla oireiden vakavuutta sekä sitä, miten 
ja milloin oireet ovat ilmenneet. Heidän kuuluisi 
myös kertoa, mikäli oireet tai olotila ovat muuttu-
neet. Osa osallistujista mainitsi haittavaikutusten 
esilletuomisen ja sen, että jos lääke aiheuttaa hait-
tavaikutuksia, on pitkäaikaissairaan vastuulla ottaa 
yhteyttä lääkäriin. Heidän mielestään lääke saadaan 
näin tarvittaessa vaihdettua ja lääkäri voi varmistaa, 
ettei kyseessä ole uusi sairaus. Pitkäaikaissairaat toi-
vat myös esiin sen, että heidän tulisi kysyä lääkkeen 
mahdollisista yhteisvaikutuksista ruoan ja muiden 
lääkkeiden kanssa. Yksi mainitsi sairaushistorian lä-
pikäynnin olevan pitkäaikaissairaan vastuulla uuden 
hoitosuhteen alkaessa. Yhdessä keskustelussa osallis-
tujat olivat sitä mieltä, että aikaisempien lääkehoi-
tokokemusten läpikäyminen vähentää tehottoman 
lääkehoidon turhaa kokeilemista. 

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot (n=11).

*Yhdellä osallistujalla on voinut olla useampia sairauksia.
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Nainen 2: “Sit esimerkiksi, jos tulee jotain pahoin-
vointia tai muuta niin täytyyhän ne sanoo, ethän sä voi 
niinku olettaa, että lääkäri niitä niinku kristallispallosta 
lukee! Et kyl mun velvollisuus, eikä sitten esittää vaan 
pirteetä ja reipasta niinkun meillä on vähän tapana, et-
tä kaikki on hyvin ei tässä mitään hätää.”

Omahoidossa pitkäaikaissairaiden yleisin esille 
tuoma asia oli terveydenhuollon ammattilaisilta saa-
tujen ohjeiden ja neuvojen noudattaminen (Kuva 1). 
Pitkäaikaissairaiden mielestä heidän tulisi noudat-
taa lääkkeistä annettuja määräyksiä ja ottaa lääk-
keensä säännöllisesti sekä annostuksen mukaisesti. 
Pitkäaikaissairaista puolet oli sitä mieltä, että suu-
rin vastuu lääkehoidon toteutuksesta on potilaalla 
itsellään. Keskusteluissa mainittiin myös, että pitkä-
aikaissairaan vastuulla on huolehtia elintavoistaan, 
kuten ruokavaliosta sekä seurata terveydentilaansa 
muun muassa mittaamalla verensokeria ja verenpai-
netta. Heidän tulisi lukea pakkausseloste, jos heille 
määrätään uutta lääkettä mahdollisten yhteisvaiku-
tusten varmistamiseksi. Kahdelle potilaalle oli teh-
ty munuaissiirto. Yksi heistä piti erityisen tärkeänä 
varmistaa, että lääke sopii munuaissiirtopotilaalle. 
Hänen mielestään hänen täytyy itse vahtia, etteivät 
ammattilaiset määrää hänelle sopimatonta lääkettä, 
että hoitoyksikössä annetut lääkkeet ovat oikeat, et-

tä lääke annostellaan oikein ja ettei lääkkeillä ole yh-
teisvaikutuksia. 

Terveydenhuollon ammattilaisten 
tehtävät ja vastuut
Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävät ja vastuut 
vaihtelivat pitkäaikaissairaiden mielestä ammattiryh-
mittäin (Kuva 2). Lääkärin tehtävissä painottuivat 
potilaan kuunteleminen ja tutkiminen sekä lääkehoi-
topäätösten tekeminen. Sairaanhoitajan tehtävissä 
vahvimmin tulivat esille hoidon kiireellisyyden ja tar-
peen arvioiminen, lääkehoitoon liittyvien käytännön 
ohjeiden antaminen sekä potilaan yhteyshenkilönä 
toimiminen. Farmaseuttien ja proviisorien odotet-
tiin erityisesti vastaavan lääkkeiden toimittamises-
ta ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamisesta, 
päällekkäisyyksien ja yhteisvaikutusten tarkistami-
sesta sekä lääkeinformaatiosta. Lähihoitajan tehtä-
vistä ja vastuista osallistujilla ei ollut kokemusta ei-
kä tarkkaa kuvaa. 

Lääkärin tehtävät ja vastuut
Pitkäaikaissairaiden eniten esille tuomia lääkäreiden 
tehtäviä ja vastuita olivat potilaan kuunteleminen, 
potilaan fyysinen tutkiminen ja lääkehoidon toteut-
taminen (Kuva 2). Moni keskusteluun osallistuvista 

Kuva 1. Pitkäaikaissairaiden (n=11) näkemys omista tehtävistään ja vastuistaan lääkehoidon toteutuksessa.
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painotti potilaan kuuntelemisen ja lääkärin läsnäolon 
tärkeyttä. Heidän mielestään potilaan kokemusten ja 
oireiden tarkka kuuntelu on oleellista eikä aina to-
teudu. Osallistujat korostivat, että lääkärin olisi tär-
keää kartoittaa yksilön tilannetta eikä yleistää. Kui-
tenkin he totesivat myös, että on potilaan vastuulla 
kertoa, mikä hoidossa on toiminut ja mikä ei. Hei-
dän mielestään lääkärin pitäisi kysyä, jos potilas ei 
itse huomaa kertoa.

Osa pitkäaikaissairaista korosti, että lääkärin pi-
täisi uskaltaa fyysisesti tutkia potilasta, koska pelkkä 
tietokoneella kirjoittaminen voi potilaan näkökul-

masta tuntua kurjalta (Kuva 2). He toivat myös esiin, 
että lääkärin tulisi kuunnella potilaan hoitoon liitty-
viä toivomuksia ja huomioida niitä mahdollisuuksi-
en mukaan. Moni oli sitä mieltä, että lääkärin teh-
täviin kuuluu oikeasta lääkkeestä ja annostuksesta 
huolehtiminen. He painottivat, että lääkärin pitäisi 
käydä pitkäaikaissairaan kanssa läpi eri lääkevaihto-
ehtoja sekä niiden riskit ja hyödyt. Osallistujien mie-
lestä lääkeaineallergioiden kartoittaminen on myös 
tärkeä osa lääkehoidon turvallisuutta ja lääkärin tu-
lisi varmistua pitkäaikaissairaan mahdollisista lääke-
aineallergioista ennen uuden lääkkeen määräämistä. 

Kuva 2. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävät ja vastuut lääkehoidon toteutuksessa pitkäaikaissai-
raiden (n=11) mielestä. Tehtävät ja vastuut on lueteltu useimmiten mainitusta aloittaen. Selkeästi eniten 
esille tuodut tehtävät ja vastuut on lihavoitu. 

Farmaseutti 
ja proviisori
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Lisäksi lääkärin kuuluisi kertoa, miten lääkkeet tulisi 
ottaa sekä kertoa mahdollisista yhteisvaikutuksista 
muiden lääkkeiden tai ruoan kanssa.

Pitkäaikaissairaiden harvemmin esille tuomia lää-
käreiden tehtäviä ja vastuita olivat lähetteen kirjoit-
taminen erikoislääkärille tilanteen vaatiessa, hoidon 
seuranta sekä hoidon tukeminen (Kuva 2). Heidän 
mielestään olisi tärkeää konkretisoida pitkäaikais-
sairaalle, miten hän voi itse vaikuttaa omaan tervey-
teensä. 

Nainen 7: “Potilaan seuranta niin sellaistahan ei tun-
neta ollenkaan. Kun potilas on kerran käynyt, hänelle 
on määrätty jotain lääkkeitä, potilas unohdetaan. Ei 
sil oo enää väliä mitä tapahtuu sen jälkeen. Et seuranta 
puuttuu täysin. Ehkä tää kaikki riippuu siitä ajanpuut-
teesta, en tiedä.” 

Kahden keskusteluun osallistuneen mielestä yleis-
lääkärin tulisi konsultoida pitkäaikaissairaan hoita-
vaa lääkäriä määrätessään lääkettä vakavasti sairaalle 
potilaalle (Kuva 2). Heidän mielestään lääkärit ei-
vät aina pääse yhteisymmärrykseen ja osallistujat ih-
mettelivät, keskustelevatko lääkärit lainkaan keske-
nään. Heidän mielestään lääkäreiden välistä yhteis-
työtä tulisi parantaa. Yksi mainitsi myös vertaistu-
esta, järjestöistä ja liitoista kertomisen. Tämä olisi 
tärkeää, koska pitkäaikaissairas käy lääkärin vastaan-
otolla aika harvoin ja voisi näin saada tukea myös 
hoitokäyntien välillä. Yhden osallistujan mukaan 
lääkäri voisi kertoa mahdollisesta sosiaalituesta ti-
lanteen vaatiessa.

Sairaanhoitajan tehtävät ja vastuut
Sairaanhoitajien tehtävistä ja vastuista pitkäaikais-
sairaat nostivat eniten esille hoidon kiireellisyyden 
ja tarpeen arvioimisen, lääkehoitoon liittyvien käy-
tännön ohjeiden antamisen sekä potilaan yhteyshen-
kilönä toimimisen (Kuva 2). He pitivät käytännön 
ohjeiden läpikäymistä tärkeänä, koska näitä ei aina 
käydä lääkärin kanssa läpi. Sairaanhoitajalta voi saa-
da apua ja neuvoja missä tahansa hoitoon liittyväs-
sä asiassa. Osa oli sitä mieltä, että olisi tärkeää, että 
sairaanhoitaja kuuntelee potilasta ja ottaa potilaan 
huomioon yksilönä. Kahden mielestä sairaanhoitaji-
en erikoisosaaminen on hyvin pitkälti rajattu heidän 
oman osastonsa tietämykseen. Esimerkkinä keskus-
teluun osallistuva otti esille kirurgiselle osastolle jou-
tuvan munuaisten vajaatoimintaa sairastavan poti-
laan. Hänen mielestään sairaanhoitajat eivät yleensä 
tiedä munuaisten vajaatoiminnasta. Hän ihmetteli, 
miksi sairaanhoitajat eivät tarpeen vaatiessa konsul-
toi dialyysiosastolla olevia sairaanhoitajia.

Farmaseutin ja proviisorin tehtävät ja vastuut
Pitkäaikaissairaiden eniten esille tuomia farmaseutin 
ja proviisorin tehtäviä ja vastuita olivat lääkkeiden 
toimittaminen, lääkkeiden tarkoituksenmukaisen 
käytön varmistaminen sekä päällekkäisyyksien ja 
yhteisvaikutusten tarkistaminen niin reseptilääk-
keiden kuin itsehoitovalmisteiden käytön yhteydessä 
(Kuva 2). Näiden lisäksi moni osallistujista nosti esiin 
lääkeinformaation tärkeyden. He pitivät lääkeinfor-
maation toistoa apteekissa tärkeänä, koska pitkäai-
kaissairas voi olla lääkärin vastaanotolla joko hyvin 
väsynyt tai järkyttynyt uudesta diagnoosista, jolloin 
yksityiskohtien muistaminen voi olla vaikeaa. Osallis-
tujien mielestä farmaseutin ja proviisorin tehtäviin ja 
vastuisiin kuuluu myös kertoa potilaalle reseptin van-
henemisesta ja tyhjenemisestä. Lisäksi farmaseutin 
ja proviisorin vastuulla on tilata pitkäaikaissairaal-
le lääkkeet etukäteen tarvittaessa sekä sopimuksen 
mukaan toimittaa lääkkeet pitkäaikaissairaalle kotiin 
(esimerkiksi dialyysinesteet). 

Pitkäaikaissairaiden mielestä olisi tärkeää, että far-
maseutti tai proviisori ei ainoastaan keskity potilaan 
lääkkeisiin, vaan kysyy potilaan terveydestä yleisellä 
tasolla, jolloin hän voi löytää mahdollisia ongelmia 
potilaan hoidossa tai terveydessä ja voi tarvittaessa 
opastaa potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin. 

Lääkehoidon ohjaus ja omahoidon tuki
Monen keskusteluun osallistuneen mielestä tervey-
denhuollossa pääpaino on lääkehoidon ohjauksessa 
eikä omahoidon tukemisessa. Osallistujien mukaan 
terveydenhuollon ammattilaiset käyvät useimmiten 
läpi lääkkeiden aiheuttamia mahdollisia haittavaiku-
tuksia ja ohjaavat tarvittaessa asiantuntijan luokse. 

Pitkäaikaissairaiden mielestä hoitoon sitoutumi-
sen kannalta olisi oleellista, että lääkäri käy yhdessä 
potilaan kanssa läpi hoidon toteuttamisen vaiheet 
ja syyt hoitovaihtoehdon valinnalle. Sairaanhoitajan 
olisi hyvä varmistaa potilaalta, että hän osaa käyttää 
lääkettään oikein, esimerkiksi tarkistaa inhalaatiotek-
niikan oikeellisuuden inhaloitavissa lääkkeissä. Kes-
kusteluissa korostettiin, että pitkä sairaushistoria ei 
aina takaa oikeaoppista lääkkeiden käyttöä. Lääkä-
rin tai sairaanhoitajan ei myöskään pitäisi sivuuttaa 
pitkäaikaissairaan kokemia haittavaikutuksia varsin-
kaan, jos hoitoonsa sitoutunut potilas haluaa, että 
niihin puututaan. Samoin pitkäaikaissairaan kokemia 
sairauteen liittyviä oireita ei saisi vähätellä. Siksi poti-
laiden tulisi kertoa mahdollisimman tarkkaan sairau-
destaan, oireistaan ja hoidostaan terveydenhuollon 
ammattilaisille. Vastaanotolla rohkeaa esittäminen 
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ja hymyileminen eivät anna lääkärille todenmukais-
ta kuvaa potilaan tilanteesta, mikä voi vaikuttaa hoi-
topäätöksiin. 

Nainen 1: “Itse pääsin ihonkuntoutukseen sen takia 
että vuolaasti kerroin ja ihan itkin siellä lääkärin näh-
den, että nyt on oikeasti tosi vaikeaa ihon kanssa ja hän 
siihen oikeasti tarttui. Kukaan ei ikinä tarjonnut sitä 
aikaisemmin.” 

Osa keskusteluun osallistujista toivoisi enemmän 
ohjausta ruokavaliosta ja tietoa siitä, miten he itse 
voivat vaikuttaa sairauteensa ruokavaliolla. Kahden 
osallistujan mukaan mittaustuloksien läpikäyminen 
pitkäaikaissairaan kanssa olisi tärkeää, jolloin tämä 
ymmärtää paremmin elämäntapamuutosten vaiku-
tusta sairauteensa. 

Tiedon saanti omasta sairaudesta 
ja sen lääkehoidosta
Pitkäaikaissairaiden mukaan omahoidon tukemi-
sessa olisi tärkeää, että pitkäaikaissairas saa tarpeek-

si tietoa sairaudestaan, hoidostaan ja lääkkeistään. 
Enemmistö ryhmäkeskusteluun osallistuneista ker-
toi käyttävänsä terveydenhuollon ammattilaisia tie-
tolähteenä (Taulukko 2). Ammattilaisilta saadun tie-
don laatu kuitenkin arvelutti joitakin osallistujia. Yk-
si heistä kyseenalaisti yleislääkäreiden tietojen ajan-
tasaisuutta. Erikoislääkäriltä saatua tietoa pidettiin 
luotettavampana ja ajantasaisempana. Saman osal-
listujan mielestä apteekissa asioiminen on pääsään-
töisesti lääkkeiden noutamista. Mielipiteet sairaan-
hoitajista tietolähteenä vaihtelivat: yksi osallistujista 
oli saanut puutteellista tai väärää tietoa sairaanhoi-
tajalta, toinen piti sairaanhoitajia ammattilaisina ja 
luotettavina tietolähteinä. Myös eri kieli pitkäaikais-
sairaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä voi 
aiheuttaa väärinkäsityksiä ja vaikeuttaa hoitoa.

Keskusteluissa kävi ilmi, että tukea ja neuvoja saa 
helpoiten sairaanhoitajalta ja apteekista. Yksi osallis-
tuja koki, että jäi kokonaan yksin diabetesdiagnoosin-
sa jälkeen: hän ei saanut neuvoja eikä tukea tervey-

Taulukko 2. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden pitkäaikaissairaiden (n=11) käyttämät lääketiedon 
lähteet, jotka tulivat esille ryhmäkeskusteluissa (n=4).

Farmaseutit ja proviisorit
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denhuollon ammattilaisilta ja joutui turvautumaan 
diabetesta sairastavan ystävänsä tukeen ja neuvoihin. 
Esimerkiksi verensokerin mittausta ei neuvottu lain-
kaan. Kaksi keskusteluun osallistujista oli tyytyväi-
siä saamaansa lääkehoidon ohjaukseen ja omahoidon 
tukeen. Muiden mielestä on hyvin pitkälti pitkäai-
kaissairaan omalla vastuulla kysyä neuvoja, ohjaus-
ta ja tukea, koska näitä ei aina saa automaattisesti. 

Nainen 9: “Jos minulla on jotain epäselvää niin mi-
nä ainakin kysyn, hirveän oma-aloitteinen pitää olla 
ja pitää kiinni siitä, että saa sitä tietoa, mä uskon, että 
muuten ei saa.”

Osallistujien mielestä olisi tärkeää, että tervey-
denhuollon ammattilaiset kertovat heille, mistä he 
voivat hakea lisätietoa sairaudestaan ja varmistavat, 
etteivät he jää sairautensa kanssa yksin. Yhden kes-
kusteluun osallistujan mielestä tietoa on helpointa 
kysyä suoraan siltä henkilöltä, joka osaa vastata ky-
symykseen, koska näin potilas voi tarvittaessa esit-
tää lisäkysymyksiä ja saa tarvittavat vastaukset heti. 
Tämä koettiin tärkeäksi erityisesti silloin, kun potilas 
on huolestunut jostain. Pitkäaikaissairaat korostivat, 
että heille olisi hyvä kertoa etukäteen, miten mah-
dollisissa poikkeustilanteissa kuuluisi toimia pitkä-
aikaissairauden lääkehoidon onnistumisen varmis-
tamiseksi.

Suurin osa ryhmäkeskusteluun osallistuneista 
kertoi käyttävänsä internetiä lääketiedon lähteenä 
(Taulukko 2). Luotettavien lähteiden, kuten poti-
lasjärjestöjen sivujen, Duodecimin tietokantojen ja 
julkaistujen tutkimusten, lisäksi osa keskusteluun 
osallistujista haki terveystietoa keskustelupalstoilta 
ja muilta sivuilta, esimerkiksi terveystieto.fi ja tohto-
ri.fi. Kahden osallistujan mielestä tutkimukset lääke-
hoidoista ovat luotettava tiedonlähde, jota he käyttä-
vät usein. Heidän mielestään suomalaisia tutkimuk-
sia on saatavilla liian vähän. 

Noin puolet pitkäaikaissairaista piti kirjallisia läh-
teitä, kuten pakkausselostetta ja Pharmaca Fennicaa 
luotettavina tietolähteinä (Taulukko 2). Lisäksi yksi 
osallistuja sanoi turvautuvansa tarvittaessa vertaistu-
kihenkilöihin tai soittavansa lääkevalmistajalle.

Terveys- ja hoitosuunnitelma
Hoitosuunnitelmaa olisi tärkeää käydä potilaan kans-
sa läpi. Pitkäaikaissairaiden tietämys omasta terveys- 
ja hoitosuunnitelmastaan vaihteli. Neljällä tutkimuk-
seen osallistuneella oli terveys- ja hoitosuunnitelma. 
Yksi osallistuja mainitsi, ettei ollut koskaan nähnyt 
omaa terveys- ja hoitosuunnitelmaansa. 

Nainen 2: “En ole nähnyt omaa terveys- ja hoitosuun-

nitelmaa, ja en tiedä, vaikka saisinkin nähdä, jos pyytäi-
sin, mutta ei ole kyllä tullut mieleeni.”

Toisaalta kyseinen pitkäaikaissairas pelkäsi ahdis-
tuvansa mahdollisista terveys- ja hoitosuunnitelmas-
sa ilmi tulevista uhkakuvista. Muut kolme olivat tyy-
tyväisiä terveys- ja hoitosuunnitelmiinsa ja tiesivät 
hyvin niiden sisällön. Yksi osallistuja oli varmistanut, 
että terveydenhuollon ammattilainen oli muistanut 
kirjoittaa suunnitelmaan kaiken olennaisen. Toisella 
oli terveys- ja hoitosuunnitelma yli viidelle vuodelle 
ja jatkosuunnitelmasta oli sovittu jo valmiiksi. Nel-
jällä ei ollut minkäänlaista tietoa omasta terveys- ja 
hoitosuunnitelmastaan. Yksi osallistujista ei tiennyt, 
mikä terveys- ja hoitosuunnitelma on. 

Viiden pitkäaikaissairaan mielestä terveys- ja hoi-
tosuunnitelman laatiminen on terveydenhuollon 
ammattilaisen vastuulla. Neljän mielestä suunnitel-
ma tulisi laatia yhteistyössä potilaan kanssa. Terveys- 
ja hoitosuunnitelmaa pidettiin tärkeänä turvallisen ja 
sujuvan hoidon varmistamiseksi. Viiden osallistujan 
mielestä terveys- ja hoitosuunnitelma on erityisen 
tärkeä tiedon siirron kannalta hoitavan tahon muut-
tuessa. Neljän pitkäaikaissairaan mielestä terveys- ja 
hoitosuunnitelma luo hoitoon punaisen langan. Mo-
lemmat elinsiirtopotilaat mainitsivat myös terveys- ja 
hoitosuunnitelman tärkeyden elinsiirtolistalle pää-
semisessä. 

Nainen 4: “Oishan se senkin puolesta tärkeää, jos tu-
lee joku uus sairaus niin sit lääkäri tietää ja itse tietää 
sen missä mennään”

Sähköisessä muodossa oleva terveys- ja hoitosuun-
nitelma olisi viiden pitkäaikaissairaan mielestä paras 
vaihtoehto. Näistä neljän mielestä suunnitelma tuli-
si saada tulostettuna potilaan pyydettäessä. Kahden 
osallistujan mielestä suunnitelma tulisi olla omas-
sa puhelimessa ja yksi haluaisi suunnitelman pape-
rimuodossa. 

Lääkityslista
Lääkityslista oli keskusteluun osallistuville tutum-
pi kuin terveys- ja hoitosuunnitelma. Yhdeksällä oli 
lääkityslista jossain muodossa, ja viidellä näistä oli 
kattava lääkityslista. Yhdellä näistä oli kattava lista 
puhelimessaan kaikista käytössä olevista lääkkeistä 
ja vahvuuksista, ja hän kertoi antavansa listan aina 
lääkärille vastaanottokäynnin yhteydessä. Kyseinen 
osallistuja ei luota siihen, että lääkäri näkee tiedot 
koneelta. Hänen mielestään oli kuitenkin yllättävää, 
että listassa tulisi olla myös rokotteet. Keskusteluissa 
pohdittiin, että lääkityslista tulisi olla kaikkien terve-
ydenhuollon ammattilaisten saatavilla ja sen päivit-
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täminen useammin kuin kerran vuodessa olisi tar-
peellista.

Nainen 4: “Silloin kun minä sain tämän omahoita-
jan, minulla oli siellä tunnin aika hänen kanssaan ja hän 
kyllä kyseli ihan kaikki multa mitä mä syön, mitä menee 
suusta alas, nää ravintolisät ja kaikki.”

Neljä piti Omakannasta tulostettavaa listaa säh-
köisistä resepteistä lääkelistana. Itsehoitolääkkeiden 
puuttuminen listasta todettiin kuitenkin ongelmal-
liseksi. Yksi osallistuja mietti, mahtaako hänellä olla 
lääkityslista olemassa ja miten hän siinä tapauksessa 
pääsisi siihen käsiksi. 

Lääkityslistan laatiminen olisi neljän keskusteluun 
osallistuneen mielestä terveydenhuollon ammatti-
laisen vastuulla joko kokonaan tai yhteistyössä pit-
käaikaissairaan kanssa. Yhden osallistujan mielestä 
potilas voisi itse laatia lääkityslistan. Puolet oli sitä 
mieltä, että pitkäaikaissairaan tulisi ylläpitää lääki-
tyslistaansa yhteistyössä terveydenhuollon ammatti-
laisen kanssa kertomalla mahdollisista uusista lääk-
keistä. Kolmen mielestä listan ylläpito olisi täysin pit-
käaikaissairaan vastuulla. Kolme osallistujaa haluaisi 
lääkityslistansa omaan puhelimeensa, kaksi kannatti 
sähköistä lääkityslistaa ja yksi piti paperista lääkitys-
listaa parhaimpana vaihtoehtona.

Keskusteluun osallistuneiden mielipiteet lääke-
informaatioverkoston kuvaluonnoksesta
Lähes kaikkien osallistujien mielestä alkuperäistä 
kuvaa (Liite 1) pitkäaikaissairaan lääkehoidon toteu-
tuksesta voisi parantaa. Kuva ei heidän mielestään 
vastaa todellisuutta, vaan kuvaa enemmän toiveti-
lannetta. Lääkeinformaation kertaaminen sairaan-
hoitajan vastaanotolla ja apteekissa olisi erityisen 
tärkeää, koska diagnoosi voi olla usein potilaalle 
järkytys ja lääkeinformaation omaksumiskyky ra-
jallinen lääkärin vastaanotolla. Sairaanhoitajille toi-
vottiin suurempaa tehtävää omahoidon tukemises-
sa, jolloin lääkärille jäisi enemmän aikaa potilaan 
kanssa. Sairaanhoitajien lääkkeiden määräämisoi-
keuteen suhtauduttiin varauksella. Yksi pitkäaikais-
sairas painotti vertaistuen tärkeyttä ja näkisi mielel-
lään vertaistuen, kuten potilasyhdistykset, lisättynä 
prosessikuvaan. 

Monen mielestä hoidon seurantaan tulisi panos-
taa enemmän. Osallistujat kokivat, ettei yhteisvai-
kutuksia tarkisteta tarpeeksi usein. Keskusteluissa 
todettiin, että uusien oireiden ilmetessä harva pit-
käaikaissairas on yhteydessä terveydenhuollon am-
mattilaiseen. Tämä johtuu heidän mielestään osittain 
siitä, ettei potilas aina saa heti yhteyttä lääkäriin, ja 

näin oire ja tilanne voivat muuttua ennen kuin sii-
hen puututaan.

Keskusteluun osallistuvat olivat tyytyväisiä aptee-
kin osaan lääkehoitoprosessista. Ainoa ongelma, jon-
ka moni nosti esille, oli lääkkeiden hinnan kertomi-
nen pitkäaikaissairaalle vasta apteekissa. Varsinkin 
kallista lääkettä määrättäessä lääkärin tulisi heidän 
mielestään kertoa lääkkeen hinnasta ja varmistaa, et-
tä pitkäaikaissairaalla on varaa ostaa lääkettä ja näin 
sitoutua hoitoon. Pari osallistujaa toivoisi lääkärei-
den tai sairaanhoitajien kertovan mahdollisesta toi-
meentulotuesta tarvittaessa. 

Monen osallistujan mielestä terveydenhuollon 
ammattilaisten välistä yhteistyötä tulisi parantaa se-
kä selkeyttää tehtävien ja vastuiden jakoa. Yksi osal-
listuja haluaisi nähdä myös farmaseutteja ja provii-
soreita aktiivisena osana hoitotiimiä. Pitkäaikaissai-
raat korostivat, että potilaille olisi erityisen tärkeää 
selkeyttää, keneen heidän tulisi olla yhteydessä eri 
ongelmatilanteissa. 

Mikäli prosessikuvaa moniammatillisesta yh-
teistyöstä pitkäaikaissairaan hoitoketjussa (Liite 2) 
muokataan, tämän voisi pitkäaikaissairaiden mie-
lestä julkaista sekä internetissä että paperiversiona 
mahdollisimman ison potilasjoukon tavoittamiseksi. 
Internetissä kuvaa voisi julkaista esimerkiksi eri po-
tilasjärjestöjen sivuilla, ja materiaalia voisi jakaa vas-
taanottojen odotustiloissa. 

 
POHDINTA 
Tutkimus toi uutta tietoa pitkäaikaissairaiden näke-
myksistä siitä, miten terveydenhuollon ammattilais-
ten tulisi tukea heitä lääkehoidon toteutuksessa ja 
miten heidän tulisi itse toimia. Vaikka tutkimukseen 
osallistui eri-ikäisiä hyvin erilaisia pitkäaikaissaira-
uksia sairastavia, heidän näkemyksissään oli selkeäs-
ti yhteisiä piirteitä. Eri ammattilaisten tehtävissä oli 
nähtävissä painotukset, jotka ovat linjassa säädöksis-
sä määriteltyjen tehtävien ja vastuiden kanssa: lää-
käri tutkii potilaan ja määrää lääkkeet, sairaanhoita-
ja opastaa lääkehoidon käytännön toteutuksessa ja 
lääkkeet haetaan apteekista, jossa varmistetaan vie-
lä lääkkeiden sopivuus ja neuvotaan niiden käytöstä 
(Lääkelaki 395/1987, Laki terveydenhuollon ammat-
tihenkilöistä 559/1994, Asetus terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä 564/1994, Sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010).  

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että vuo-
rovaikutteisuutta ja kumppanuutta tulisi lisätä erityi-
sesti potilaiden ja lääkäreiden välillä, mikä on linjassa 
Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman 
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suositusten kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2018a). Lääkäreiltä odotetaan enemmän paneutu-
mista yksittäisen potilaan tilanteeseen. Lääkäreiden 
tehtävistä osallistujat painottivat potilaan kuuntele-
misen ja dialogin merkitystä. Fyysistä tutkimista ja 
vastaamista potilaan kysymyksiin heille ymmärret-
tävällä tavalla pidettiin myös tärkeänä. Omana teh-
tävänään vastaanotolla käydessään pitkäaikaissairaat 
pitivät oireiden kuvailemista ja lääkkeiden vaikutus-
ten esille tuomista. Sairauden ja hoidon ymmärtämi-
nen sekä pitkäaikaissairaan mahdollisuus vaikuttaa 
hoitopäätöksiin olivat monen osallistujan mielestä 
tärkeitä, kuten on todettu aikaisemmissa tutkimuk-
sissa (Mazor ym. 2013, Kekäle 2016). Osallistujat jopa 
ehdottivat joidenkin lääkärin tehtävien siirtoa muille 
terveydenhuollon ammattilaisille, erityisesti hoitajil-
le, jotta lääkäri voisi paremmin paneutua yksittäisten 
potilaiden tilanteeseen. Pitkäaikaissairaiden ja lääkä-
reiden keskinäistä yhteistyötä ja kommunikaatiota 
tulisi tutkia lisää, jotta päästäisiin paremmin kump-
panuutta ja potilaslähtöisyyttä painottaviin toiminta-
käytäntöihin (Routasalo ym. 2009, Kekäle 2016). Tätä 
on painotettu myös äskettäin julkaistussa Sipilän hal-
litusohjelman mukaisessa Rationaalisen lääkehoidon 
toimeenpano-ohjelmassa (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2018a ja 2018b).   

Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että suurin vas-
tuu lääkehoidon toteutuksesta on pitkäaikaissairailla 
itsellään. He kuitenkin tarvitsevat yhteistyötä tervey-
denhuollon ammattilaisten kanssa. Yhteistyön sisältö 
vaihtelee terveydenhuollon ammattilaisryhmittäin. 
Lääkehoidon seuranta ei toteudu nykyisellään poti-
laiden toivomalla tavalla, ja siihen tulisi panostaa jat-
kossa enemmän muun muassa selkeyttämällä tehtä-
vänjakoa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a). Koska 
potilaat ovat valmiita ottamaan vastuuta lääkkeiden 
ottamisesta ajallaan, hoito-ohjeiden noudattamisesta 
ja terveydentilansa seurannasta, tätä motivaatiota ja 
valmiutta tulisi tietoisemmin hyödyntää terveyden-
huollossa ottamalla potilaat aktiivisemmin mukaan 
oman hoitonsa toteutukseen (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2018a). 

Apteekin tehtävät ja vastuut pitkäaikaissairaiden 
lääkehoidon toteutuksessa tulivat haastatteluissa 
esille perinteisinä, lääkkeiden toimittamista ja lää-
keneuvontaa painottavina. Tutkimukseen osallistu-
neiden mielestä lääkeinformaation ja omahoidon tu-
en saaminen apteekista koettiin tärkeäksi, kuten on 
todettu aikaisemmissakin tutkimuksissa (Twigg ym. 
2013, Pietilä ym. 2016). Apteekin tehtäviin ja vastui-
siin pitkäaikaissairaan omahoidon tukemisessa tulisi 

kiinnittää enemmän huomiota. Samalla tulisi hyö-
dyntää nykyistä paremmin sitä, että pitkäaikaissai-
raat asioivat apteekissa useammin ja säännöllisem-
min kuin muualla terveydenhuollossa. Reseptien 
voimassaoloajan pidennyttyä apteekeissa voitaisiin 
vahvemmin osallistua lääkehoidon seurantaan ja 
seurantatietojen välittämiseen muualle terveyden-
huoltoon. 

Tämän tutkimuksen perusteella pitkäaikaissairaan 
on helpompi sitoutua hoitoonsa, kun hänen toivo-
muksensa huomioidaan ja hän ymmärtää hoidon 
perusteet. Myös hoitohenkilökunnalta saadut kat-
tavat ja ristiriidattomat ohjeet ovat tärkeitä, kuten 
on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa (Nygårdh 
ym. 2011, Liddy ym. 2014, Pietilä ym. 2016). Pitkäai-
kaissairaan ollessa hoidon keskiössä hän voimaan-
tuu (Nygårdh ym. 2011, Parkkamäki 2013). Luottamus 
hoitohenkilökunnan pätevyyteen, pitkäaikaissairaan 
osallistaminen hoitopäätöksiin ja sairauden sekä hoi-
don ymmärtäminen edistävät voimaantumista. Ris-
tiriitainen informaatio sen sijaan vaikeuttaa hoitoa 
(Liddy ym. 2014). Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, 
että pitkäaikaissairaat saavat kattavasti ja yhdenmu-
kaista tietoa terveydenhuollon ammattilaisilta lääke-
hoidon toteutuksen eri vaiheissa (Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus 2012). 

Potilaat tunsivat lääkityslistan paremmin kuin ter-
veys- ja hoitosuunnitelman. Molempia pidettiin tär-
keinä, mutta lääkelistan ylläpitopaikasta oli erilaisia 
näkemyksiä. Tässä tutkimuksessa moni pitkäaikais-
sairas koki voimaantuvansa terveys- ja hoitosuunni-
telmasta ja piti tietojen saamista positiivisena asia-
na. Toisaalta terveys- ja hoitosuunnitelman tuoma 
lisävastuu voitiin kokea ahdistavana, mikä on ha-
vaittu myös aiemmissa tutkimuksissa (Sartain ym. 
2014). Pitkäaikaissairaille tulisi kertoa tarkemmin sii-
tä, mitä tietoja lääkityslistan tulisi sisältää. Käytän-
nöt lääkityslistan sisällön päivittämisestä tulisi myös 
selkeyttää. Kiinnostava löydös oli, että moni pitkäai-
kaissairaista korosti yhteisvaikutusten tarkistamisen 
tärkeyttä, mutta harva koki lääkityslistan päivittämi-
sen olevan pitkäaikaissairaan vastuulla. 

Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikutti sekä keskuste-
luryhmien homogeenisuus että pieni otoskoko. Ho-
mogeeninen ryhmä tuottaa syvempää keskustelua 
(Kylmä ja Juvakka 2007). Vaikka otoskoko oli pieni, 
aineisto oli rikasta, sillä osallistujajoukossa oli mo-
nenlaisia pitkäaikaissairauksia sairastavia ja heillä oli 
pitkä sairaushistoria. Aineiston riittävyyttä osoittaa 
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myös se, että saavutettiin aineiston kyllääntymi-
nen eli saturaatio, mikä ilmeni niin, ettei aineistosta 
noussut enää esiin tutkimuksen tavoitteisiin liitty-
viä uusia asioita (Elo ym. 2014). Koska tutkimukseen 
osallistuneet rekrytoitiin potilasliittojen kautta, saa-
tiin keskusteluihin mukaan aktiivisia potilaita, mikä 
voi vaikuttaa tuloksiin. Toisaalta aktiiviset potilaat 
saattavat pystyä paremmin kuvailemaan näkemyk-
siään, jolloin he voivat toimia muidenkin vastaavaa 
sairautta sairastavien näkemysten esille tuojina. 

Tutkimuksemme uskottavuutta vahvisti tutki-
musprosessista ja tuloksista keskusteleminen toisen 
tutkimusryhmän kanssa (Kylmä ja Juvakka 2007). 
Toinen ryhmä teki vastaavanlaista tutkimusta ter-
veydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Riit-
tävän pitkän ajan varaaminen tutkimuksen toteut-
tamiselle ja tulosten analysoimiselle sekä kahden 
tutkijan tekemät analyysit (tutkijatriangulaatio) li-
säsivät tutkimuksen uskottavuutta. Tutkimuksen 
vahvistettavuutta lisäsi tarkkojen omien muistiinpa-
nojen hyödyntäminen sekä tutkimusprosessin kir-
jaaminen niin, että toinen tutkija pystyi seuraamaan 
tutkimusprosessin kulkua. Tutkijoiden koulutus ja 
työkokemus sekä tutkimuksen kattavat taustatiedot 
helpottivat tutkimusprosessin suunnittelua ja aineis-
ton analysointia, mikä lisäsi tutkimuksen refleksiivi-
syyttä. Tulosten siirrettävyyttä vahvisti osallistujien 
taustatietojen kuvaileminen, mutta pienen otoskoon 
takia tulokset eivät suoraan ole siirrettävissä eri po-
tilasryhmiin ja ympäristöihin.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tehtävien- ja vastuunjakoa olisi tärkeää edelleen sel-
keyttää pitkäaikaissairaan ja terveydenhuollon am-
mattilaisten välillä lääkehoidon toteutuksessa. Oma-
hoidon tukemiseen, potilaan kuuntelemiseen, vuo-
rovaikutteisuuteen ja lääkehoidon seurantaan tulisi 
kiinnittää enemmän huomiota. Lääkityslista ja terve-
ys- ja hoitosuunnitelma olivat varsin yleisesti potilail-
la itsellään tiedossa ja käytössä, mutta niiden kehittä-
mistä tulisi jatkaa yhteistyössä potilaiden kanssa par-
haiten hoitoa tukevien toteutustapojen löytämiseksi.  

SUMMARY

Insights of chronically ill patients in 
their own and healthcare providers’ 
involvement in medication therapy 

Introduction. Health systems are increasingly shift-
ing towards patient-centered practices while empha-
sizing patients’ responsibilities in managing chronic 
diseases and maintaining health. The shift will in-
fluence the responsibilities of healthcare provid-
ers treating chronically ill patients. The aim of this 
study was to investigate chronically ill patients’ in-
volvement in their medication therapy as well as the 
contribution of their healthcare providers. Moreo-
ver, the study examined the patients’ insight regard-
ing the management of their chronic disease state 
and their use of their designated medication ther-
apy plan.

Materials and Methods. The data were collected 
by conducting group discussions among chronical-
ly ill adults (n=11). Each group (n=4) consisted of 2-3 
patients recruited through patient organizations in 
the Metropolitan Area of Finland. The themes of the 
group discussion were built on two figures illustrat-
ing the medication management process of chroni-
cally ill patients. The data were analyzed using quali-
tative content analysis. 

Results. The participants’ (n=11) responses of their 
tasks and responsibilities were divided into two ap-
proaches:  1) self-management of the chronic disease 
at home, and 2) cooperating with healthcare provid-
ers in disease management. Aspects emphasized in 
self-management were adherence to medications, 
commitment to take their medicines as prescribed, 
taking care of their lifestyle and following up their 
health status. When meeting with their healthcare 
providers the chronically ill patients should report 
their health and symptoms, any adverse effects, ask 
about potential interactions, assure validity of their 
prescriptions, and availability of the medicines. 
Study participants stated that although each health-
care provider has unique tasks and responsibilities in 
medication management, all of them should support 
self-management. The importance of listening and 
guiding the patient in their medication self-manage-
ment was highlighted. The main shortcomings were 
found to lie in the follow-up visits. The medication 
therapy plans and medication lists were considered 
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important; however, the participants had different 
opinions on their delivery.  

Conclusions. Further clarification of tasks and re-
sponsibilities of healthcare professionals and the 
chronically ill patients is needed in medication man-
agement.  More attention should be paid to support-
ing self-management, listening to and interactive-
ly cooperating with patients, and following up with 
their medications.  The patients were well aware of 
their medication lists and therapy plans, which were 
quite commonly available. However, these tools need 
further development in collaboration with the pa-
tients in order to find the best formats that support 
their care. 

Keywords: chronically ill, medication management 
process, self-management, medication therapy 
plan, medication list, medicines information strat-
egy, rational pharmacotherapy
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Liite 1. Ryhmäkeskusteluissa (n=4) stimulusmateriaalina käytetty alkuperäinen, Fimean lääkeinformaatio-
strategiassa esitetty kuva pitkäaikaissairaan potilaan hoitoketjusta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus 2012).
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Liite 2. Ryhmäkeskusteluissa (n=4) toisena stimulusmateriaalina käytetty Fimean lääkeinformaatioverkos-
ton jatkotyöstämä luonnos eri ammattilaisten osallistumisesta pitkäaikaissairaan lääkehoidon toteutuk-
seen (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkeinformaatioverkosto, julkaisematon luonnos 
maaliskuu 2017). Kuva julkaistu Fimean luvalla.
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