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PÄÄKIRJOITUS

Katse Dosis-vuoteen 2019 
 
Dosis-toimitusprosessi, #dosisfarma  
ja Dosis-vertaisarvioijarekisteri

 Nykyisen toimituskunnan ensimmäi-
nen vuosi on takana. Olemme hie-
man uudistaneet toimitusproses-
sia ja saaneet sen hyvin rullaamaan 
(Kuva 1.). Olemme myös pyrkineet 
hyödyntämään Dosiksen Open ac-

cess -statusta mahdollisimman hyvin ja levittäneet 
sekä toimituskunnan voimin että lukijoidemme avul-
la Dosis-artikkeleita sosiaalisessa mediassa. Sinunkin 
on helppo seurata #dosisfarma-merkattuja postituk-
sia muun muassa Twitterissä ja LinkedInissä. Toivoi-
simme, että jos jaat Dosis-julkaisuja sosiaalisessa me-
diassa, niin käyttäisit aihetunnistetta #dosisfarma. 
Näin saamme vähitellen parannettua näkyvyyttä ja 
yhä useampi löytää julkaisumme ja voi hyödyntää far-
masian ja lähitieteenalojen tutkimustuloksia sekä tie-
teellisiä katsauksia.

 Toimituskunnan seuraavana tavoitteena on päi-
vittää Dosiksen kirjoitusohjeet sekä suomeksi että 
englanniksi. Pidämme kiinni suomenkielisyydestä, 
mutta tänä päivänä tutkimusryhmien kokoonpanot 
ovat hyvinkin kansainvälisiä, ja haluamme varmistaa, 
että myös ei-suomenkieliset pääsevät julkaisemaan 
tieteellisiä tuloksiaan aikakauskirjassamme. Englan-
ninkielisiin julkaisuihin sisällytetään aina suomen-
kielinen tiivistelmä, jonka laatimisessa toimituskunta 
voi tarvittaessa auttaa. 

Samalla kun päivitämme kirjoitusohjeita, uudis-
tamme myös hieman kirjoituskategorioita. Alkupe-
räistutkimusten, katsausten sekä väitöskirja- tai opin-
näytetöiden tiivistelmien lisäksi ryhdymme julkaise-
maan tieteellisiä kommentteja. Niiden tarkoituksena 
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on antaa mahdollisuus tieteeseen ja tutkimustulok-
siin pohjautuvien näkökulmien julkaisemisen. Tie-
teellisissä kommenteissa voi siis hieman enemmän 
ottaa kantaa kuin mitä tieteellisessä artikkelissa on 
perinteisesti mahdollista. Lisäksi toivoisimme hie-
man interaktiivisempaa lukijoiden ja kirjoittajien vä-
listä kommunikointia, ja siksi olemme aloittamassa 
nimellä ”Kirjeitä ja vastauksia” olevan artikkelityypin. 
Siihen odotamme kommenttia jo julkaistuun artik-
keliin – tämäkin kuitenkin tieteellisten faktojen poh-
jalta. Näihin ”kirjeisiin” annamme sitten alkuperäisen 
artikkelin kirjoittajille mahdollisuuden vastata. Tar-
koituksena on siis julkaista tämä ”Kirje ja vastaus” -pa-
ri aina samassa aikakauskirjan numerossa.

Lisäksi olemme aloittaneet vertaisarvioijarekis-
terin kokoamisen. Noudatamme tietosuojalakia ja 
pyydämme luvan tallentaa vertaisarvioijan nimen, 

sähköpostiosoitteen, toimipaikan sekä osaamisku-
vauksen Dosiksen toimitustiedostoon. Voit halu-
tessasi ilmoittautua vertaisarvioijaksi lähettämäl-
lä edellä mainitut tiedot toimitussihteerillemme 
(tuija.metsaaho@farmasialiitto.fi). Kunnollinen ver-
taisarviointi on tieteellisen julkaisemisen peruskivi, 
ja haluamme sen olevan sataprosenttisesti kunnossa. 
Siihen tarvitsemme sekä farmasian että lähitieteen-
alojen ammattilaisten apua. Ilmoittaudu siis mukaan!

35. vuosikerta
Vuodesta 2019 on tulossa Suomessa hyvin vilkas: 
Eduskuntavaalit ja EU-puheenjohtajuuskausi osuvat 
samalle vuodelle. Tämä on näkynyt jo jonkin aikaa 
varsinkin mediassa. Lähes perinteisesti näin vaalien 
alla on esiin nostettu itsehoitolääkkeiden myyminen 
vähittäistavarakaupoissa sekä apteekkien omistus. 
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Kuva 1. Dosis-toimitusprosessi on jaettu kahteen sykliin, joista toinen keskittyy käsikirjoitusten 
vertaisarviointiin ja toinen taittoon sekä itse julkaisuprosessiin.

Suomalainen apteekkijärjestelmä on taannut lääkkei-
den saatavuuden koko maassa, ja sitä voidaan pitää 
hyvin toimivana. Apteekkijärjestelmää uudistettaes-
sa onkin hyödynnettävä tutkimustietoa ja varmistet-
tava lääkkeiden saatavuus myös jatkossa. Mahdollis-
ten järjestelmään tehtävien muutosten vaikutuksia 
on myös seurattava ja tähän tutkimustyöhön on al-
lokoitava resursseja. Lääkkeiden turvallisen ja ratio-
naalisen käytön opastuksen on toteuduttava myös 
tulevaisuudessa järjestelmästä riippumatta. Farmasi-
an ammattilaisten osaamista on ilahduttavasti alettu 
hyödyntää yhä laajemmin myös sairaala- ja vanhus-
tenhoitosektoreilla. Tässä yhteydessä ottaisin nos-
toina esiin nyt käsillä olevan volyymin ensimmäisen 
numeron artikkelit: 

Lappalainen K, Knuuti K, Turpeinen M, 
Ämmälä S, Martikainen J: 
”Yliopistosairaalan vuodeosastojen 
lääkejakoprosessin automatisaation 
budjettivaikutusanalyysi.”

Tässä artikkelissa arvioidaan lääkeautomaati-
ojärjestelmän käyttöönoton kustannusvaiku-
tuksia yliopistosairaalaympäristössä. Suomen 
mittakaavassa päästään kustannusneutraaliin 
ja jopa säästöihin noin 10 vuoden aikajänteel-
lä. Oleellista automaation käyttöönotossa on 
myös lääkitysturvallisuuden parantuminen ja 
kirjoittajat toteavatkin näin: ”Tulevaisuudessa, 
lääkitykseen liittyvän tietojen jäljitettävyyden pa-
rantuessa olisi tärkeää tutkia potilaiden lääkitys-
turvallisuuden parantumista ja kustannussäästö-
jä lääkityshaittatapahtumiin nähden.” 

Riukka LH, Niskanen AE, Holmström A-R, 
Hakoinen S, Lavenius S, Airaksinen M, Laaksonen R: 
”Lääkityksen arviointiin tarvittavan työkalun 
ja toimintamallin kehittäminen käytettäväksi 
iäkkään potilaan tullessa perusterveyden-
huollon osastolle.”

Tutkimusryhmä on kehittänyt ja koekäyttänyt 
työkalun ja toimintamallin, jonka avulla lääki-
tys voidaan luotettavasti arvioida ikääntyneen 
potilaan tullessa sairaalaan. Kirjoittajat totea-
vat: ”Osastofarmaseutin roolia pitäisi lisätä iäk-
käiden potilaiden sairaalaan tulovaiheessa lää-
kitysturvallisuuden lisäämiseksi. Lisäkehittämis-
tä tarvitaan, jotta kaikki farmaseuttisen henkilö-
kunnan tekemät havainnot saadaan sähköisinä 
ja helposti kaikkien potilasta hoitavien henkilöi-
den saataville.”

Molempien tutkimusryhmien teksteistä käy sel-
keästi ilmi, että tutkimuksen on jatkuttava ja lisäke-
hitystyötä tarvitaan. Jäämme siis odottamaan jatko-
tutkimustuloksia ja uusia käsikirjoituksia vertaisar-
vioitaviksi.

Vuoden toisesta numerosta olemme tekemässä 
”Astma, allergiat ja keuhkosairaudet” -teemaa. Meillä 
on jo vertaisarvioinnissa useita käsikirjoituksia. Mi-
käli teemailmoitus on mennyt kohdaltasi aiemmin 
ohi, pystymme vielä reagoimaan, jos vaan saamme 
käsikirjoituksen ennen maaliskuun 2019 loppua toi-
mituksen osoitteeseen: dosis@farmasialiitto.fi. Pu-
heenjohtajuuskauden avauksen yhteyteen emme ole 
vielä lyöneet lukkoon lehden teemaa, joten otamme 
mielellämme vastaan ehdotuksia sopivista aiheista 
samaan sähköpostisoitteeseen tai suoraan allekir-
joittaneelle.

➔ Anneli Ritala-Nurmi
Dosis päätoimittaja
anneli.ritala@vtt.fi
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Proviisori
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Terveydenhuollon päätöksenteossa tarvitaan entistä enemmän ennakointitietoa investointien 
talousvaikutuksista. Budjettivaikutusanalyysi (budget impact analysis, BIA) on yksi arviointimenetelmä, jol-
la voidaan tuottaa ennakointitietoa päättäjille. Tutkimuksen tavoitteena oli ennakoida lääkejakoprosessin 
automatisoinnin budjettivaikutuksia Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS).

Aineisto ja menetelmät: BIA:ta varten tehdyssä laskentamallissa vertailuskenaarioina olivat nykyinen ja 
lääkeautomaatiojärjestelmän (automated medication system, AMS) sisältävä lääkejakoprosessi. Arvioinnis-
sa huomioitiin palkkakustannukset, tarvittavat investoinnit sekä tila- että yleiskustannukset. Kustannukset 
arvioitiin vuoden 2016 arvossa ja toimintatietojen perusteella. Herkkyysanalyysien avulla arvioitiin keskeis-
ten kustannusajureiden muutosten 10 vuoden kumulatiivisia kustannusvaikutuksia. Lisäksi testattiin myös 
vuodeosastomäärän kasvattamisen vaikutusta tuloksiin.

Tulokset: AMS:n odotettu takaisinmaksuaika on perusanalyysin perusteella noin kolme vuotta, mutta mer-
kittäviä säästöjä saavutetaan vasta kahdeksan vuoden jälkeen. Herkkyysanalyysien tulosten perusteella AMS-
skenaariossa keskeisimpiä kustannusajureita ovat palkka-, ylläpito- ja pakkauskustannukset, joista viimei-
simmällä on merkittävä vaikutus odotettuihin kustannuseroihin. Vuodeosastovolyymin kasvaessa AMS:n 
voidaan odottaa olevan resursseja vapauttava toimintatapa.

Johtopäätökset: Arviointimallin perusteella AMS:n käyttöönotto tuottaa potentiaalisia säästöjä alle kym-
menen vuoden aikajänteellä OYS:n toimintaympäristössä.

Avainsanat: lääkeautomaatiojärjestelmä, budjettivaikutusanalyysi, kustannussäästö, terveystaloustiede
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JOHDANTO
Sairaaloiden lääkehoitoprosessissa esimerkiksi lääke-
listojen päivitys, lääkkeiden jako ja jaettujen annos-
ten kaksoistarkastaminen tapahtuvat Suomessa vielä 
pääasiassa manuaalisesti. Lääkehoitoprosessiin liitty-
vät lääkehoitopoikkeamat ovat merkittävä riski (Ba-
tes ym. 1995, Kanjanarat ym. 2003, de Vries ym. 2008, 
Aljadhey ym. 2013). Lääkehoitoprosessin eri vaihei-
den automatisoinnilla on osoitettu olevan vaikutusta 
lääkehoitopoikkeamien vähentymiseen. Tutkimus-
kirjallisuutta löytyy muun muassa sähköisten lääke-
määräysten (Radley ym. 2013, Vermeulen ym. 2014), 
viivakoodiavusteisen lääkkeenjakoprosessien (Bon-
kowski ym. 2013) ja edellä mainittujen yhdistelmän 
(Poon ym. 2010, Truitt ym. 2016) sekä erilaisten lää-
keautomaatiojärjestelmien osalta (Chapuis ym. 2010, 
Risør ym. 2016). Sairaala-apteekkiin keskitetyn lääke-
automaatiojärjestelmän (automated medication sys-
tem, AMS) on myös todettu vähentävän merkittäväs-
ti poikkeamia lääkehoitoprosessissa (Risør ym. 2016). 
Keskitetyssä sairaala-apteekin AMS:ssä on yhdistet-
tynä sähköinen lääkemääräys, keskitetysti jaetut po-
tilaskohtaiset unit dose -pakkaukset sekä viivakoo-
diavusteinen potilas- ja lääkeannostunnistaminen.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) sairaala-ap-
teekissa on selvitetty lääkeautomatisaation vaikutuk-
sia lääkehoitoprosessiin osana Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin meneillään olevaa Tulevaisuuden 
sairaala 2030 -hanketta (Tulevaisuuden sairaala OYS 
2030). Tavoitteena on rakentaa älykäs ja mahdolli-
simman pitkälle muun palvelujärjestelmän kanssa 
integroitu kokonaisuus hyödyntäen terveysalan vii-
meisintä teknologiaa. Lääkehoidon kehittämisen vii-
tekehyksenä toimii katkeamattoman lääkehoitopro-
sessin malli (closed loop medication administration), 
jossa periaatteena on tiedon säilyttäminen muuttu-
mattomana koko lääkehoitoprosessin ajan aina lääk-
keen määräämisestä lääkkeen antamiseen potilaalle. 
AMS:n avulla lääkkeet jaetaan keskitetysti sairaala-
apteekissa potilaskohtaisiin unit dose -pakkauksiin, 
joissa ne toimitetaan automatisoidusti vuodeosas-
tojen käyttöön.

Terveydenhuollon rahoitus- ja kustannuspainei-
den kasvaessa on entistä tärkeämpää, että uusien 
teknologioiden käyttöönoton budjettivaikutuksia 
ja kustannusvaikuttavuutta arvioidaan ennen nii-
den toteuttamista (Lettieri ja Masella 2009, Sullivan 
ym. 2014). Budjettivaikutusanalyysin (Budget Impact 
Analysis, BIA) tavoitteena on arvioida, millaisia ta-
loudellisia vaikutuksia uuden terveydenhuollon me-
netelmän toteuttamisella on verrattuna nykyiseen 

toimintatapaan (Sullivan ym 2014). BIA:ta on käy-
tetty aikaisemmin Suomessa esimerkiksi arvioitaes-
sa uuden syöpälääkkeen käyttöönoton aiheuttamia 
nettokustannuksia (huomioiden lisääntyneet lääke-
kustannukset ja toisaalta parempien hoitotuloksien 
kautta vähentyvät toimenpide- ja vuodeosastohoidon 
kustannukset) yksittäisen sairaanhoitopiirin alueella 
(Purmonen ym. 2010). Tässä artikkelissa kuvattavan 
BIA:n tavoitteena oli arvioida AMS:n käyttöönoton 
nettokustannusvaikutuksia OYS:n kantasairaalan 
(päivittäistä lääkejakoa toteuttavien) vuodeosasto-
jen osalta.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Arvioitava lääkeautomaatiojärjestelmä ja sen 
käyttöympäristö 
Arviointi toteutettiin maksajan eli yliopistosairaa-
lan näkökulmasta. Arvioinnissa tarkasteltiin AMS:n 
(Taulukko 1) käyttöönoton vaikutuksia kohdeorgani-
saation somaattisilla aikuisvuodeosastoilla, joissa ta-
pahtuu säännöllistä lääkkeenjakoa sekä lääkkeen an-
tamista potilaille päivittäin (yhteensä 21 vuodeosas-
toa). Tässä arvioinnissa per os lääkkeillä tarkoitetaan 
kapseleita ja tabletteja. Tarkemmat rajaukset mukaan 
otetuista lääkemuodoista on kuvattu Taulukossa 2.  

Vertailuasetelma
Kuvassa 1. on pääpiirteittäin esitetty nykyinen ja 
uuden AMS:n sisältävä lääkehoitoprosessikaavio. 
Nykyisessä lääkejakoprosessissa apteekki toimii ar-
kisin (ma - pe) 8 tuntia päivässä. AMS-skenaariossa 
tämän toimintamallin oletettiin pysyvän ennallaan 
(viikonlopun ajan lääkkeet oletettiin jaettavan aina 
perjantaisin). Lisäksi oletettiin, että sekä nykyisessä 
lääkejakoprosessissa että AMS-skenaariossa lääkkeet 
jaetaan pääsääntöisesti aina vuorokaudeksi kerralla. 
AMS:n käyttöönoton arvioitiin vaikuttavan lääkeja-
koprosessissa muun muassa lääkkeiden tilaamiseen, 
jakamiseen ja kaksoistarkastamiseen vuodeosastolla, 
sairaala-apteekin prosessiin lääkkeiden toimitusvai-
heessa ja lääkkeiden varastoinnissa.

Laskentamallin kuvaus
BIA:ta varten luotiin laskentamalli, jossa otettiin huo-
mioon nykyisen lääkejakoprosessin ja AMS-skenaa-
rion henkilöstöresurssimäärät, palkkakustannukset, 
AMS:n hankkimiseen liittyvät investoinnit, uuden 
sairaala-apteekin rakentamiseen liittyvät investoin-
tikustannukset AMS:n osalta sekä tila- ja yleiskustan-
nukset AMS-laitteen vaatiman tilan osalta (laitteen 
fyysisesti vaatima tila ja ympärillä oleva työskentely-

tila). AMS:n vaatimat tilat sairaala-apteekissa oletet-
tiin rakennettavaksi kokonaisuudessaan lähtötilan-
nevuoden aikana. Tyypillisesti hankintojen takaisin-
maksuaika on ollut viidestä kymmeneen vuotta, jo-
ten AMS:n sekä sen vaatiman tilan investointilainan 
(kiinteäkorkoinen) odotetuksi takaisinmaksuajaksi 
oletettiin kahdeksan vuotta ja tietojärjestelmien raja-
pintojen kehittämiskustannusten takaisinmaksuaika 
arvioitiin lyhyemmäksi eli kolmeksi vuodeksi. Arvi-
oinnin lähtötilannevuodeksi määritettiin 2016, jon-
ka perusteella arvioitiin kustannukset ja niihin liit-
tyvät odotetut indeksikorotukset. Mallin syötetiedot 
on kuvattu Taulukossa 2. Tietolähteinä käytettiin 
OYS:n omia tietokantoja ja asiantuntijoita, AMS-toi-
mittajalle tehdyn kyselyn vastauksia ja julkisesti saa-
tavilla olevia luotettavia tilastoja sekä tietokantoja.

Kustannuksia arvioitiin 10 vuoden aikajänteellä, 
jotta voitiin paremmin arvioida AMS- ja tilainves-

tointilainojen ja rajapintojen kehityskustannusten 
vaikutuksia suhteessa nykyskenaarioon. Nykyisen 
lääkejakoprosessin osalta huomioitiin palkkakustan-
nukset vuodeosastoilla (osastofarmaseutti/sairaan-
hoitaja) ja apteekissa (farmaseutit ja lääketyöntekijät). 
Arvioinnin yksinkertaistamiseksi nimikesuojattujen 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden (lähi- ja pe-
rushoitajat) palkkakustannuksia ei huomioitu, vaik-
ka hekin voivat olla mukana arvioitavassa prosessis-
sa. Palkkamenoissa arvioitiin niiden oletettu kehit-
tyminen Julkisten menojen hintaindeksin (tervey-
denhuolto) mukaan (Taulukko 2). Vuodeosastojen 
osastokohtaiset lääkehävikkikulut (huomioitu vain 
kapselit ja tabletit, muodot eritelty Taulukossa 2) 
huomioitiin laskelmissa, mutta yksinkertaisuuden 
vuoksi niiden oletettiin pysyvän samoina vuodesta 
toiseen (vuositasolla n. 35 000 euroa vuodessa). Ny-
kyisessä lääkejakoprosessissa ei huomioitu lääkekup-

Lääkeautomaatiojärjestelmä (AMS, automated medication system) 

1. AMS:n käyttö
 • teknisen henkilöstön suorittama järjestelmän käyttö ja ylläpito

2. Farmaseuttinen lääkemääräysten varmentaminen ennen tilauksen  
 hyväksymistä jaettavaksi annosjakelulaitteella 

3. Lääkkeet jaetaan potilaskohtaisesti unit dose -pakkauksiin.  
 Jako tapahtuu tässä kuvitteellisessa mallissa 24 tunniksi kerrallaan.
  Huomioon otetaan vain valmisteet, jotka voidaan jakaa nykymallin  
  mukaisesti lääkekuppeihin vuodeosastoilla.
 • Annosjakelulaite sijaitsee sairaala-apteekissa
  – Jaettavat lääkkeet on valmiiksi pakattu varastoyksikköön unit dose -pakkauksissa,  
  tabletit jaetaan unit-dose -pusseihin, joissa on vain yhtä lääkettä yhdessä pussissa,  
  blisteripakkaukset pystytään myös leikkaamaan ja jakamaan annosjakelulaitteella unit  
  dose -blistereiksi. Jatkossa käytetään termiä unit dose -pakkaus puhuttaessa näistä  
  molemmista pakkausmuodoista.
  – Unit dose -pakkaukseen voi laittaa tunnistetietoja muun muassa: lääkevalmisteen  
  kauppanimen, vaikuttavan aineen, eränumeron, vanhenemispäivän. Yksilöllinen viivakoodi  
  mahdollistaa unit dose -pakkauksen jäljittämisen pakkaamisesta potilaalle antamiseen saakka.
 • Annosjakelulaite pakkaa unit dose -pakkaukset potilaskohtaisiksi annoksiksi, jotka on  
  mahdollista toimittaa suoraan putkipostilla vuodeosastoille. Potilaskohtainen annos on merkitty  
  potilaan tunnistetiedolla sekä lääkkeiden tunnistetiedoilla ja viivakoodeilla. Unit dose  
  -pakkauksia voidaan hyödyntää myös tarvittaessa käytettävien lääkkeiden jakelussa.

4. Lääkkeiden antaminen potilaalle vuodeosastolla
 • Vuodeosastoilla potilaat tunnistetaan viivakoodin avulla rannekkeesta ja myös unit dose  
  -pakkauksen viivakoodit skannataan ennen lääkkeiden antamista potilaalle.

Taulukko 1. Arvioitavan lääkeautomaatiojärjestelmän yleiskuvaus
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Taulukko 2. Laskentamallin syötteet 21 vuodeosaston mallissa perusteluineen

Vuodeosastojen 
määrä kanta- 
sairaalassa 

Keskimääräinen 
tuntipalkka työn-
antajasivukului-
neen

Työvuoro, aamu-
vuoro 8 h

Osastofarmaseutti,
Sairaanhoitaja,
Lähi- ja perus-
hoitaja

Työajankäyttö-
arvio päivittäin 
nykyisessä lääke-
jakoprosessissa

Tietolähde 

osastofarmaseutit 
(n=18 ) ja proviiso-
ri (n=1)

www.kt.fi/tilastot-
ja-julkaisut/palkka-
tilastot 
(haettu internetistä 
14.11.2017)

OYS asiantuntija 
(n=2)

OYS osastofar-
maseutit (n=18 ) ja 
proviisorit (n=2)

Perustelut

Tarkastelu kohdistui vain OYS:n kanta-
sairaalan aikuisvuodeosastoille, joissa 
oli säännöllistä per os lääkkeiden jakoa 
joka päivä (psykiatrian vuodeosastot 
eivät olleet mukana vertailussa)

Käytettiin Tilastokeskuksen kunnista ja 
kuntayhtymistä kerättyjä palkkatietoja 
(10/2016). Tuloksista rajattiin pois  palk-
katiedot, jotka eivät kuuluneet erikois-
sairaanhoidon vuodeosastoilla työsken-
televille ammattiryhmille.
Osastotyössä huomioitiin vain osasto-
farmaseutin ja sairaanhoitajien palkat. 
Lähihoitajat osallistuivat niin harvoilla 
osastoilla lääkehoitoprosessiin osasto-
farmaseuteille tehdyn kyselyn perustel-
la, ettei heitä huomioitu. 
Käytetyt hakusanat: sairaanhoitaja, lähi-
hoitaja, perushoitaja, farmaseutti, osas-
tofarmaseutti, lääketyöntekijä

Aamuvuoron oletettiin olevan 8 tunnin 
mittainen, joka on normaali työpäivän 
mitta nykyisessä lääkejakoprosessissa. 
Työpäivän lyhennyksiä ei jaeta tasai-
sesti jokaiselle arkipäivälle. Nykyjär-
jestelmässä apteekki on auki arkisin 8 
tuntia päivässä. Vertailua haluttiin tässä 
tutkimuksessa tehdä vain nykytilantee-
seen nähden.

Osastofarmaseutin oletettiin toimivan 
joka osastolla arkisin nykyjärjestelmäs-
sä lääkkeen jakajana ja lääketoimitus-
ten tarkistajana, vaikkei näin ollut joka 
osastolla yksinkertaisuuden vuoksi. 
Viikonloppuisin lääkkeiden jakajana toi-
mii sairaanhoitaja. Tässä tutkimuksessa 
ei huomioitu nimikesuojattuja tervey-
denhuollon ammattihenkilöitä lainkaan 
lääkkeen jakajina. 

OYS:n osastofarmaseuteilta kartoitettiin 
kyselyn avulla keskimääräinen työaika, 
joka kuluu tarkasteltavan lääkejakopro-
sessin työvaiheisiin. Saatujen keskiar-
vojen perusteella arvioitiin työvaiheisiin 
käytetty työaika.
Proviisorit arvioivat sairaala-apteekin 
ajankäyttöresurssit.

 

Käytetyt luvut

21 vuodeosastoa (Mikäli vuodeosastolla oli 
a/b-puoli, ne laskettiin erillisiksi osastoik-
si, koska lääkkeet jaetaan niille erikseen. 
Osaston paikkalukuna käytettiin 20 poti-
laspaikkaa.)

Tehtäväkohtaisista palkoista laskettiin kes-
kiarvopalkat kullekin ammattiryhmälle. 
Niistä laskettiin keskimääräinen tuntipalk-
ka kullekin ammattiryhmälle (Vuoden 2016 
tason työnantajasivukulut (28,74 %) lisättiin 
mukaan). 
- Apteekin farmaseutti: 25,33€/h
- Osastofarmaseutti:23,26 €/h
- Lääketyöntekijä:17,92 €/h
- Sairaanhoitaja: 24,09€/h

21 vuodeosaston nykytilanteen palkkaku-
lut: vuodeosastoilla (SH+ OF): 683 464 €/
vuosi, apteekilla (FA+LT): 330 788 €/vuosi
21 vuodeosaston AMS-skenaarion  
palkkakulut: vuodeosastoilla (SH+ OF):  
195 025 €/vuosi, apteekilla (FA+LT):  
149 876 €/vuosi

Lääketilauksen tekeminen osasto: 
0,0625 FTE
Lääketilauksen tarkastaminen 
apteekki (FA)= 1 FTE
Tilauksen keräily (LT) = 4 FTE
Farmaseuttinen tarkastus 
apteekki (FA) =2 FTE
Lääkekoppien sinetöinti (LT) = 1 FTE
Osastolla lääketoimituksen tarkastaminen 
ja hyllytys (OF arkisin)= 0,0625 FTE
Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiksi 
annoksiksi (OF arkisin, SH viikonloppuisin) 
=0,25 FTE
Lääkkeiden kaksoistarkastaminen 
(SH)=0,167 FTE

Työajankäyttöar-
vio päivittäin AMS-
skenaariossa

AMS

Uuden sairaala-
apteekin arvioidut 
rakennuskulut 
lääkeautomaatio-
järjestelmän vaati-
man tilan osalta

Uuden sairaala-
apteekin juokse-
vat kulut AMS-lait-
teen osalta

AMS

Tietojärjestelmien 
rajapintojen kehit-
tämiskulut

Vuotuiset indeksit:
Julkisten menojen 
hintaindeksi (ter-
veydenhuolto)

Yrityslainakorko

Tietolähde

Proviisorit (n=2) ja 
AMS-järjestelmä-
toimittajan asian-
tuntijat (n=2)

AMS-toimittajan 
asiantuntijat (n=2)

OYS:n omat asian-
tuntijat rakennus-
tekniikan osalta 
(n=1)

OYS:n omat asian-
tuntijat rakennus-
tekniikan osalta 
(n=1) 

AMS- toimittajan 
asiantuntijat (n=2)

OYS asiantuntija 
(n= 1)

Kuntatalouden 
indeksejä, Tilasto-
keskus 

Suomen Pankki

Perustelut

Tiedot AMS-laitteen kustannuksista, 
tilavaateista ja henkilöresurssien sito-
vuudesta saatiin juuri tätä tutkimusta 
varten tehdyn kyselyn perusteella. Tut-
kimus toteutettiin yhden toimittajan tie-
doilla erilaisten AMS:ien ja aikaresurs-
sin vuoksi.

Uutta sairaala-apteekkia suunnitellaan 
rakennettavaksi ja olemassa olevia kus-
tannusarvioita voitiin hyödyntää.
AMS-laitteen vaatima tila laskettiin 
D-luokan puhdastilan mukaan.

Vain näiden kulujen oletettiin tulevan 
uusina kuluina uuden rakennuksen 
osalta nykyiseen toimintaan nähden.

Tiedot AMS-laitteen kustannuksista, tila-
vaateista ja henkilöresurssien sitovuu-
desta saatiin juuri tätä tutkimusta varten 
tehdyn kyselyn perusteella. Tutkimus 
toteutettiin yhden toimittajan tiedoilla 
AMS:ien moninaisuuksien vuoksi. 

Asiantuntija-arvio potilastietojärjestel-
män ja apteekin toiminnanohjausjär-
jestelmän välisen rajapintojen kehittä-
miskuluista. 

Julkisten menojen hintaindeksi,  
kuntatalous. Lähde: Tilastokeskus,  
päivitetty 16.3.2018
www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/
talous/kuntatalouden-indekseja

Suomen Pankin tilasto: Lainat: uudet 
sopimukset koron kiinnitysajan mukaan 
(3 kk). Lainat yhteensä yli 1 miljoonaa 
euroa, yli yhden vuoden laina-ajalla. 

Käytetyt luvut

Sähköisen lääketilauksen tarkastaminen 
apteekilla ennen AMS-laitetta (FA) = 1 FTE
AMS-laitteen käyttö: 
unit dose -pakkausten-toimituksen tarkas-
taminen (LT)= 2 FTE
Per os lääkkeiden siirtäminen lääkekaset-
teihin ja kaksoistarkastus (FA) = 0,125 FTE
Lääkkeiden pakkaaminen lääkkeenjako-
yksikköön (LT)= 0,3 FTE
Kuluvien osien vaihtaminen (LT)= 0,1 FTE
Lääkejakolaitteen siivoaminen (LT) = 
0,03125 FTE Lääkkeiden hyllytys osastolla 
(SH arkisin)=0,0625 FTE
Lääkkeiden kaksoistarkastaminen osastol-
la (SH) = 0,125 FTE 
 
Arvioitu tilavaade laitteen ja ympäröivän 
tilan osalta oli 200 m2, annosjakelulait-
teen hankintahinta OYS:lle 2 000 000 € 
(0 % alv) ja vuosittainen ylläpitokulu 10 % 
hankintahinnasta.

D-luokan puhdastilan tavoitehinta 3 000–
3 500 €/m2. Laskelmissa käytettiin keski-
arvoa 3 250 €/m2. Uuden sairaala-aptee-
kin investointivuokra n. 10,70 €/m2/kk, jota 
käytettiin laskelmissa. 

Juoksevina kuluina huomioitiin sähkö-, 
ilmastointi- ja lämmityskulut, joiden koko-
naiskustannusarvio oli n. 12 €/m2/kk, jota 
käytettiin laskelmissa.

Arvioitu tilavaade laitteen ja ympäröivän 
tilan osalta oli 200 m2, annosjakelulait-
teen hankintahinta OYS:lle 2 000 000 € 
(0 % alv) ja vuosittainen ylläpitokulu 10 % 
hankintahinnasta.

Kehittämiskuluiksi arvioitiin 100 000 €.

0,5 %, joka on vuoden 2016 vuosimuutos-
prosentti.

Vuosittaisena korkona käytettiin 1,29 %. 
(2017-12 julkaistu tieto).
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilasto/
rahalaitosten_tase_lainat_ja_talletukset_
ja_korot/taulukot/rati_taulukot_fi/talletus-
ten_ja_lainojen_korot_fi/ Haettu interne-
tistä: 20.2.2018



©  DOSIS      1/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry12 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      1/201913

Käytetyt lyhenteet: 
OYS=Oulun yliopistollinen sairaala, SH=sairaanhoitaja, OF=osastofarmaseutti, FA=sairaala-apteekin farmaseutti, LT=lääketyöntekijä, 
FTE=henkilöresurssimäärä (full time equivalent), joka mittaa henkilöstön läsnäoloa: 1 FTE=1 täysipäiväinen työntekijä=8 tunnin työpanos, 
AMS=lääkeautomaatiojärjestelmä (automated medication system), BIA= budjettivaikutusanalyysi (budget impact analysis)

10 vuoden aika-
jänne ja lainojen 
takaisinmaksuaika

Investointien 
takaisin maksu-
malli, tasalyhentei-
nen laina 

Lääkehävikin 
kokonaismäärä 
nykyisessä lääke-
jakoprosessissa

Tabletit ja kapselit

Unit dose -pakka-
uksen hinta

Unit dose -pakka-
usten määrä tule-
vaisuudessa

Tutkimusryhmän 
oma arvio tarkas-
teluajalle

Apteekin oma tie-
tokanta

Fimean vuoden 
2016 monografian 
mukaan poimi-
tut lääkemuodot, 
apteekin oma tie-
tokanta

AMS:n asiantunti-
ja (n=2) 

Tutkimusryhmän 
oma arvio aptee-
kin tietokannan 
pohjalta. 

AMS-laitteen lainan poistoajan vuoksi 
valittiin pidempi tarkasteluajanjakso, 
vaikka kustannusten arviointi oli haas-
teellisempaa.

AMS:n, tietojärjestelmien rajapintojen 
kehittämisen ja tilarakennuskustannus-
ten lainan takaisinmaksumalliksi oletet-
tiin tasalyhenteinen laina. 

Lääkehävikkitiedot saatiin apteekin 
tietokannoista vuodeosastokohtaises-
ti vuodelta 2016. Tiedot haettiin samoil-
ta osastofarmaseuttivuodeosastoilta, 
joista saatiin myös työaika-arviot. Lää-
kehävikeissä huomioitiin vain tabletti- ja 
kapselimuodot, jotka voitaisiin jakaa 
AMS:llä.

Arvioinnissa huomioitiin per os lääke-
muodot, jotka arvioitiin mahdollisiksi 
jakaa AMS:llä. Näiden tietojen perus-
teella apteekin tietokannasta haettiin 
toimitus- ja hävikkitiedot vuodeosas-
toittain. 

AMS-toimittajan arvioima tieto.

Vuoden 2016 per os lääkkeiden anto-
kirjaustietoja ei voitu hyödyntää, sillä 
antokirjausten tekeminen ei ole ollut 
systemaattista. Lisäksi antokirjauksia ei 
pystytty rajaamaan vain tiettyjen osas-
tojen ja antomuotojen mukaan. Jaet-
tavien lääkkeiden määräksi arvioitiin 
tarkastelussa olleiden 21 vuodeosaston 
toimitetut kapseli/tablettimäärät v. 2016.

AMS-laitelainan takaisinmaksuajaksi arvi-
oitiin kahdeksan vuotta.
Tilarakennuslainan takaisinmaksuajaksi 
arvioitiin kahdeksan vuotta.
Tietojärjestelmien rajapintojen takaisin-
maksuajaksi arvioitiin kolme vuotta.

35 073,57 € (katteeton)

Käytetyt lääkemuodot:
Tabletit: päällystetyt, päällystämättömät, 
liukenevat, suussa hajoavat, dispergoitu-
vat, säädellysti vapauttavat (depot, viiväs-
tetysti ja sykäyksittäin vapauttavat), ente-
ro- ja purutabletit
Kapselit: kovat/pehmeät, säädellysti vapa-
uttavat (depot, viivästetysti ja sykäyksittäin 
vapauttavat) ja enterokapselit
Resoribletit, bukkaalitabletit, kapselit suu-
onteloon ja depotvalmisteet suuonteloon 
kiinnittyvät

Unit dose -pakkauksen keskimääräinen 
hinta-arvio 0,06€.

Unit dose -pakkausten määrän arvioitiin 
olevan 1 729 004 kpl/vuodessa.
 

Kuva 1. Nykyisen lääkejakoprosessin (vasen puoli) ja arviossa käytetyn AMS:n (oikea puoli) kuvaukset. 
Nykytilanteessa ja AMS-skenaariossa jaetaan lääkkeet 24 h kerrallaan potilaskohtaisiksi annoksiksi. 
1 Kyseisiä kohtia ei ole arvioitu tässä tutkimuksessa. 
Käytetyt lyhenteet: SH = sairaanhoitaja, OF = osastofarmaseutti, AMS

Nykyinen lääkejakoprosessi AMS-skenaario

VUODEOSASTO:
Lääkäri määrää tutkimusten perusteella lääkkeet 
joko suoraan sähköiseen lääketietokantaan tai 

SH/OF siirtää lääkärin kirjallisen lääkemääräyksen 
sähköiseen lääketietokantaan1

VUODEOSASTO:
Tilauksen muodostaa OF tai SH

Tilauksen hyväksyy OF, SH tai lääkäri

APTEEKKI:
Farmaseutti tarkastaa tilaukse

Lääketyöntekijä kerää tilauksen
Farmaseuttinen  tarkastus kerätyille tuotteille

Lääketyöntekijä sinetöi lääkekopat

APTEEKKI:
Lääkekopat kuljetetaan osastoille1

VUODEOSASTO:
OF tai SH tarkastaa toimitetut lääkkeet ja hyllyttää ne

VUODEOSASTO:
OF tai SH jakaa seuraavan vuorokauden lääkkeet 

potiaskohtaisiksi annoksiksi
Ennen lääkkeenantamista SH kaksoistarkastaa 

manuaalisesti valmiiksi jaetut lääkkeet
Potilas tunnistetaan, lääkkeet annetaan potilaalle ja 

lääkkeet antokirjataan manuaalisesti1

VUODEOSASTO:
Lääkäri määrää lääkkeet suoraan sähköiseen 

tietokantaan1

VUODEOSASTO:
Sähköisten potilaskohtaisten määräysten perusteella 

muodostuu lääketilaukset sairaala-apteekkiin

APTEEKKI:
Farmaseutti tarkastaa tilauksen

AMS pakkaa potilaskohtaiset seuraavan 
vuorokauden tilaukset unit dose -pakkauksiin

APTEEKKI:
Potilaskohtaisten unit dose -pakkausten 

toimittaminen osastoille esimerkiksi putkipostilla1

VUODEOSASTO:
SH tarkastaa toimitetut potilaskohtaiset unit dose 
-pakkaukset ja hyllyttää ne tai SH vie ne suoraan 

potilaalle

VUODEOSASTO:
SH tunnistaa potilaan viivakoodilla  

rannekkeesta,  potilaskohtaiset unit dose 
-pakkaukset kaksoistarkastetaan  

viivakoodin avulla, lääkkeet annetaan  
potilaalle ja lääkkeet antokirjataan 

viivakoodiavusteisesti1
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Kuva 2. Perusanalyysin tulokset nykyisen lääkehoitoprosessien ja AMS-skenaarioiden kokonaiskustannuk-
sista kymmenen vuoden aikajänteellä. Käytetyt lyhenteet: AMS = lääkeautomaatiojärjestelmä

Kuva 3. Herkkyysanalyysi AMS-laitemallin budjettivaikutukseen vaikuttavista tekijöistä 21 (a) ja 40 (b) vuo-
deosaston volyymilla arvioituna. Koska yksityiskohtaisia hajontatietoja liittyen mallin yksittäisiin parametrei-
hin ei ollut saatavilla, haluttiin yllämainituilla oletuksilla testata keskeisten parametrien herkkyyttä tulosten 
muutoksille. Herkkyysanalyysien tulosten perusteella voidaan arvioida, mitkä mallin parametrit ovat tehtä-
vien johtopäätösten kannalta merkityksellisimpiä. Käytetyt lyhenteet: AMS = lääkeautomaatiojärjestelmä

pien ja kansien hintoja, koska niiden määrää olisi ol-
lut vaikeaa arvioida nykyisen multi dose -tyyppisen 
lääkkeenjaon vuoksi (usea lääke samassa lääkekupis-
sa). AMS-skenaariossa palkkamenot huomioitiin sa-
moin oletuksin kuin nykyskenaariossa. Investoin-
tivuokran ja muuttuvien kustannuksien oletettiin 
kehittyvän vuositasolla julkisten menojen indeksin 
(kuntatalous) mukaisesti. AMS:n vuotuisten ylläpito-
kustannusten nousu huomioitiin puolestaan laitteen 
maahantuojalta saadun arvion mukaisesti. Unit dose 
-pakkauskulujen oletettiin pysyvän vuosittain samoi-
na. Lääkejätteen määrän oletettiin pysyvän nykyi-
sessä lääkejakoprosessissa samana vuodesta toiseen. 
AMS-skenaariossa ei lääke- ja pakkausjätteisiin liit-
tyviä kustannuksia huomioitu laskelmissa lainkaan 
käytettävissä olevien tietojen rajallisuudesta johtuen.  

Herkkyysanalyysit
Yksisuuntaisten herkkyysanalyysien avulla arvioi-
tiin keskeisten AMS:n kustannusajureiden muutos-
ten (AMS:n hankintahinta, apteekin henkilökunnan 
määrän muutosta ja unit dose -pakkauksen hinnan 
vaikutusta) kumulatiivisia kustannusvaikutuksia 
kymmenen vuoden aikajaksolta. 

Osana herkkyysanalyyseja testattiin myös AMS:ää 
käyttävien vuodeosastojen määrän kasvaminen 21 
vuodeosastosta 40 vuodeosastoon, joka vastaa OYS:n 
sairaala-apteekin palveluiden piiriin kuuluvien ai-
kuisvuodeosastojen kokonaismäärää sisältäen vuo-
deosastoja myös kantasairaalan ulkopuolelta. Vuo-
deosastokohtaisten kustannusten oletettiin pysyvän 
analyysissa suhteellisesti samana. Samoin apteekin 
henkilökuntamäärän oletettiin pysyvän samana joka 
työvaiheessa AMS:n mahdollistaman toimituskapa-
siteetin kasvun ansiosta.
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TULOKSET
Perusanalyysin tulokset
Vuosittaiset kustannukset nykyisessä lääkejakopro-
sessissa ja AMS -skenaariossa kymmenen vuoden ai-
kajänteellä on esitetty Kuvassa 2. AMS:n kokonais-
kustannukset pienentyvät merkittävästi järjestelmän 
hankintaan liittyvien investointien takaisin maksun 
jälkeen, ne jäävät tässä arvioinnissa noin 37 prosent-
tia alhaisimmiksi kahdeksannen vuoden jälkeen kuin 
nykyskenaariossa. Kahdeksan vuoden käyttöajan jäl-
keen keskeisiä kustannusajureita ovat palkkakustan-
nukset, unit dose -pakkausten kustannukset, AMS:n 
ylläpitokustannukset sekä sen vaatiman tilan vuok-
ra- ja ylläpitokustannukset. Erityisesti palkka- ja unit 
dose -pakkausten kustannukset ovat keskeisessä roo-
lissa investointien takaisinmaksun jälkeisellä ajalla. 
Kuvassa 2 nähdään, miten nykyisen lääkejakopro-
sessin kokonaiskulut nousevat tasaisesti koko kym-
menen vuoden ajan. AMS-skenaarion kuluissa näkyy 
notkahdus kolmannen vuoden jälkeen tietojärjestel-
mien rajapintojen takaisinmaksuajan päättymisestä 
johtuen.

Herkkyysanalyysin tulokset
Lääkeautomaatiojärjestelmän hankintaan liittyvän 
investointilainan takaisin maksun jälkeen AMS:n 
odotetut käyttökustannukset ovat edullisemmat ny-
kymalliin verrattuna sekä 21 vuodeosaston että herk-
kyysanalyysina toteutetun 40 vuodeosaston mallissa. 
Kymmenen vuoden kumulatiivisiin kustannuksiin 
pohjautuvien herkkyysanalyysien tulokset on esitet-
ty Kuvassa 3. Herkkyysanalyysien tulosten perus-
teella palkkakustannukset ovat yksi keskeisimmistä 
kustannusajureista myös AMS-skenaariossa. Myös 
unit dose -pakkauksen yksikköhinnalla on merkittä-
vä vaikutus kokonaiskustannuksiin niiden suuresta 
käyttövolyymista johtuen (Taulukko 3). Vuodeosas-
tovolyymin kasvaessa AMS:n voidaan odottaa olevan 
nykytoimintamalliin nähden kustannuksia säästävä 
toimintatapa. 

POHDINTA
Toteutetun BIA:n tulokset osoittavat, että katkea-
mattoman lääkehoitoprosessin periaatteella toimi-
van lääkeautomaatiojärjestelmän käyttöönotosta 
aiheutuvat kustannukset tulevat katetuiksi jo kym-
menen vuoden käyttöajalla ja odotettujen säästöjen 
osuus kasvaa merkittävästi järjestelmän hankintaan 
liittyvien investointien takaisin maksun jälkeen noin 
kahdeksan vuoden kohdalla. Toteutettujen herkkyy-
sanalyysien tulosten perusteella palkkakustannusten 

kehityksellä ja unit dose -pakkausten yksikköhinnoil-
la on merkittävin vaikutus odotettavissa oleviin bud-
jettivaikutuksiin. AMS:ää käyttävien vuodeosastojen 
määrän kasvu puolestaan lisää merkittävien kustan-
nussäästöjen saavuttamisen todennäköisyyttä kym-
menen vuoden aikajänteellä volyymivaikutusten 
kautta. 

Toteutetun BIA:n pohjana olevan laskentamallin 
syötteet perustuvat pääosin julkisiin tilastoihin ja 
asiantuntija-arvioihin. Lisäksi syötelukuina on käy-
tetty yliopistosairaalan omia tilastoja. Analyysin tu-
loksia tulkittaessa on näin ollen otettava huomioon, 
että ne pohjautuvat arviointihetkellä käytettävissä 
olleeseen tietoon. Arviointimallin nykyisessä lääke-
jakoprosessissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi 
nykyisten lääkehuoneiden vuokrakuluja, jotka puo-
lestaan huomioitiin AMS-skenaariossa. Näiden ku-
lujen huomioiminen olisi toisaalta kasvattanut ny-
kymallin kustannuksia entisestään, koska jokaisel-
la vuodeosastolla on oma lääkehuone, joten tätä va-
lintaa voidaan pitää konservatiivisena oletuksena. 
Kuljetuskustannuksia ei ole otettu huomioon arvi-
oinnissa, koska kuljetuskustannuksia tulee olemaan 
myös AMS-skenaariossa putkipostin lisäksi. Kaikkia 
lääkkeitä ei kuitenkaan voida pakata kuljetettavaksi 
putkipostilla, joten apteekilta lähtevien kuljetusten 
mukana kulkee jatkossakin lääkkeitä. Putkipostikus-
tannuksia ei myöskään ole huomioitu, koska putki-
postijärjestelmää käytetään myös muihin tarkoituk-
siin kuin pelkästään lääkkeiden kuljettamiseen. AMS-
skenaariosta puolestaan puuttuvat kaikki jätekulut, 
joita tulee esimerkiksi unit dose -pakkauksen mate-
riaalista ja lääkejätekustannukset. Toisaalta lääkejäte-
kustannuksien voidaan olettaa AMS:ssä pienenevän. 
Nykyisessä lääkejakoprosessissa jokaisella vuodeosas-
tolla on lääkehuoneissa omat lääkevarastonsa, mutta 
AMS-skenaariossa per os lääkevarastot keskitettäisiin 
sairaala-apteekin varastoon kokonaisina paketteina ja 
unit dose -pakkauksiin AMS:n varasto-osaan Osas-
tojen lääkevarastonarvojen laskua ei huomioitu las-
kelmissa, sillä osastojen varastonarvojen laskeminen 
olisi ollut manuaalista, koska osaston lääkevarastot 
eivät ole suurimmaksi osaksi automatiikan takana 
nykyisessä lääkejakoprosessissa. Mutta mainittavaa 
on, että osastojen pienempien lääkevarastojen ansi-
osta voidaan vapautuvia resursseja kohdentaa muu-
alle lääkehoitoprosessiin. Myös tulevaisuudessa osas-
toilla tarvitaan pieniä määriä per os lääkkeitä, mut-
ta nekin voivat olla pakattuina valmiiksi unit dose 
-pakkauksiin, jolloin niiden seuranta ja jäljittäminen 
olisi nykyistä mallia helpompaa. Lisäksi arvioinnista 

poiketen todellisuudessa AMS:llä voidaan toteuttaa 
useampien lääkkeiden antomuotojen unit dose -pak-
kaaminen, mikä voi synnyttää varastointiin liittyviä 
kustannussäästöjä keskittämisen kautta. Tarvittaes-
sa unit dose -pakkauksia voidaan toimittaa osastojen 
tarpeisiin tarvittaessa käytettäviksi, mutta tällöinkin 
lääkkeiden jäljitettävyys ja inventointi on helpompaa 
kuin nykyisessä lääkejakoprosessissa, jossa jokaisella 
vuodeosastolla on erilliset lääkepakkaukset. Synty-
vään säästöpotentiaaliin vaikuttaa kuitenkin myös 
käytettävien unit dose -pakkausten yksikköhinnat, 
koska arviointimallissa unit dose -pakkausten yksik-
köhinta on merkittävä kustannusajuri.

Arvioinnissa on käytetty pohjana useiden erilais-
ten aikuisvuodeosastojen tietoja, jolloin saadut keski-
arvot ovat yleistettävämpiä kuin vain tietyn tyyppis-
ten osastojen aineistot. Unit dose -pakkausten määrä 
on arvioitu nykyisten vuodeosastoille toimitettujen 
kapseli- ja tablettimäärien perusteella. Antokirjaus-
merkintöjä ei voitu hyödyntää, sillä antokirjauksia ei 
voinut rajata vain tiettyjen osastojen ja antomuoto-
jen mukaan. Lisäksi antokirjausten tekeminen ei ole 
ollut vielä tuolloin systemaattista. Verrattaessa ana-
lyysissä käytettyä unit dose -pakkausten määrää vas-
taavaan tanskalaisten tutkimuksessaan käyttämään 
(Risør ym. 2017) voitiin arvioon luottaa, sillä heidän 
mallissaan vuodeosaston paikkamäärä oli lähes sa-
ma kuin tässä analyysissä ja pakkausten määrät oli-
vat suhteessa samansuuruiset.  

Kirjallisuudesta löytyy vastaavanlaisen AMS:n arvi-
oinnista julkaisuja, joissa katkeamattoman lääkehoi-
toprosessin AMS:n on havaittu vähentävän merkit-
tävästi lääkejakoprosessiin liittyvien virheiden riskiä 
(Risør ym. 2016) ja olevan kustannusvaikuttava vaih-
toehto perinteiseen toimintatapaan verrattuna (Risør 
ym. 2017). Käsityksemme mukaan katkeamattomaan 
lääkehoitoprosessiin liittyviä kokonaiskustannuksia 
tarkastelevia BIA:ta ei ole kuitenkaan aikaisemmin 
julkaistu, mistä johtuen saatujen tulosten vertailu ai-
kaisempien tutkimusten tuloksiin ei ole mahdollista. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Arviointimallin perusteella AMS:n käyttöönotto 
tuottaa potentiaalisesti säästöjä jo alle kymmenen 
vuoden aikajänteellä, vaikka analyysissa ei huomi-
oitukaan lääkitysturvallisuuden parantumisen mu-
kanaan tuomaa säästöpotentiaalia. Tulevaisuudessa, 
lääkitykseen liittyvien tietojenjäljitettävyyden paran-
tuessa olisi tärkeää tutkia potilaiden lääkitysturvalli-
suuden parantumista ja kustannussäästöjä lääkitys-
haittatapahtumiin nähden. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lääkeautomaa-
tiojärjestelmän käyttöönotto on kustannusneutraali 
tai jopa kustannuksia säästävä suomalaisen yliopis-
tosairaalan näkökulmasta jo kymmenen vuoden ai-
kajänteellä tarkasteltuna. Säästöpotentiaalin suu-
ruuteen vaikuttavat erityisesti henkilöstö- ja tarvi-
kekuluissa tapahtuvat muutokset uuden järjestelmän 
käyttöönoton myötä.
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Introduction: Health care decision-making requires 
more and more information about the expected eco-
nomic outcomes of investment decisions. Budget 
impact analysis is one of the assessment method to 
produce evidence about the expected economic 
consequences of investment decisions.  The objec-
tive of the study was to assess the budget impact of 
an automated medication system (AMS) in the set-
ting of Oulu University Hospital.

Methods: Budget impact analysis was applied to 
compare the current practice with a practice apply-
ing the AMS. The budget impact analysis included 
salaries, investments, and overheads. Cost data was 
collected from different internal sources (in 2016 

value). Sensitivity analyses were applied to assess 
the robustness of the results over a 10-year period. 
In addition, the sensitivity of a number of hospital 
wards using the AMS was tested.

Results: In the base-case, the expected payback 
time of the AMS was around three years, but signifi-
cant costs savings could be expected to occur after 
the eight years of use. Based on the conducted sen-
sitivity analyses, salary, maintaining, and especially 
unit dose package costs are significant cost factors 
impacting on the obtained results. The expected 
savings could be predicted to increase as a function 
of a number of hospital wards applying AMS.

Conclusions: Based on the conducted assess-
ment, the AMS is potentially cost saving technology 
already under 10-year time horizon in the setting of 
Oulu University Hospital.

Keywords: automated medication system, budget 
impact analysis, cost savings, health economics

Kiitokset
Tämä tutkimus on proviisoriopiskelija Kaisu Lappalai-
sen pro gradu -työ. Erityiskiitokset sairaala-apteekin 
proviisori, FaL Susanna Niemiselle ja OYS-erityis-
vastuualueen lääkehoidon koordinaattori, TtT Sami 
Sneckille avusta projektin eri vaiheissa. Lisäksi halu-
amme kiittää OYS:n osastofarmaseutteja, raken-
nustekniikan ja potilastietojärjestelmäasiantuntijoi-
ta, jotka auttoivat analyysin tiedonkeräysvaiheessa. 
Kiitokset myös AMS-toimittajalle laitteistotarpeiden 
arvioinnista. AMS-toimittajalla ei ollut mahdollisuutta 
vaikuttaa tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen 
tai tulosten julkaisuun.

Sidonnaisuudet
KL:lla, KK:lla, MT:lla ja SÄ:llä ei ole sidonnaisuuksia. 
JM on osakkaana ESiOR Oy:ssä, joka tarjoaa konsul-
tointi-, analytiikka- ja Market Access -palveluita lää-
ke- ja terveysalan yrityksille ja organisaatiolle.

KIRJALLISUUS

Aljadhey H, Mahmoud MA, Mayet A ym.: 
Incidence of adverse drug events in an academic 
hospital: a prospective cohort study.  Int J Qual 
Health Care 25: 648-655, 2013

Bates DW, Boyle DL, Vander Vliet MB, Schneider 
J, Leape L: Relationship between medication 
errors and adverse drug events. J Gen Intern 
Med 10: 199-205, 1995

Bonkowski J, Carnes C, Melucci J ym.: Effect of 
barcode-assisted medication administratin on 
emergency department medication errors. Acad 
Emerg Med 20: 801-806, 2013 

Chapuis C, Roustit M, Bal G ym.: Automated drug 
dispensing system reduces medication errors in 
an intensive care setting. Crit Care Med 38: 2275-
2281, 2010

de Vries EN, Ramrattan MA, Smorenburg SM, 
Gouma DJ, Boermeester MA: The incidence and 
nature of in-hospital adverse events: a systematic 
review. Qual Saf Health Care 17: 216-223, 2008

Kanjanarat P, Winterstein AG, Johns TE, Hatton 
RC, Gonzales-Rothi R, Segal R: Nature of 
preventable adverse drug events in hospitals: 
a literature review. Am J Health Syst Pharm 60: 
1750-1759, 2003

Lettieri E, Masella C: Priority setting for 
technology adoption at a hospital level: relevant 
issues from the literature. Health Policy 90: 81-88, 
2009

Poon EG, Keohane CA, Yoon CS ym.: Effect of 
bar-code technology on the safety of medication 
administration. N Engl J Med 362: 1698-1707, 
2010

Purmonen TT, Auvinen PK, Martikainen JA: 
Budget impact analysis of trastuzumab in early 
breast cancer: a hospital district perspective. Int J 
Technol Assess Health Care 26: 163-169, 2010

Radley DC, Wasserman MR, Olsho LEN, 
Shoemaker SJ, Spranca MD, Bradshaw B: 
Reduction in medication errors in hospitals due 
to adoption of computerized provider order entry 
systems. J Am Med Inf Assoc 20: 470-476, 2013

Risør BF, Lisby M, Sørensen J: Cost-effectiveness 
analysis of an automated medication system 
implemented in a Danish hospital setting. Value 
Health 20: 886-893, 2017

Risør BW, Lisby M, Sørensen J: An automated 
medication system reduces errors in the 
medication administration process: results from a 
Danish hospital study. Eur J Hosp Pharm 23: 189-
196, 2016

Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F ym.: 
Budget Impact Analysis-Principles of Good 
Practice: Report of the ISPOR 2012 Budget 
Impact Analysis Good Practice II Task Force. 
Value Health 17: 5-14, 2014

Truitt E, Thompson R, Blazey-Martin D, NiSai 
D, Salem D: Effect of the implementation of 
barcode technology and electronic medication 
administration record on adverse drug events. 
Hosp Pharm 51: 474-483, 2016

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030. Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Haettu internetistä 
28.1.2019. Saatavilla internetistä: www.oys2030.fi

Vermeulen KM, van Doormaal JE, Zaal RJ ym.: 
Cost-effectiveness of an electronic medication 
ordering system (CPOE/CDSS) in hospitalized 
patients. Int J Med Inform 83: 572-580, 2014



©  DOSIS      1/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry20 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      1/201921

Developing a procedure for 
medication reconciliation  
and review on admission to 
geriatric wards
➔ Leena H. Riukka* 
MSc (Pharm), Chief Pharmacist
Päijät-Häme Joint Authority 
for Health and Wellbeing, 
Hospital Pharmacy
leena.riukka@phhyky.fi

➔ Anna E. Niskanen
MSc (Pharm), Faculty of Pharmacy, 
Clinical Pharmacy Group, 
University of Helsinki, 
Finland (at the time) 
anna.e.niskanen@gmail.com

➔ Anna-Riia Holmström
PhD, Clinical Teacher,  
Faculty of Pharmacy,  
Clinical Pharmacy Group, 
Specialisation Programme 
in Community and Hospital 
Pharmacy, University of Helsinki 
anna-riia.holmstrom@helsinki.fi

➔ Suvi Hakoinen
MSc (Pharm), University Instructor, 
Faculty of Pharmacy,  
Clinical Pharmacy Group, 
Specialisation Programme 
in Community and Hospital 
Pharmacy, University of Helsinki  
suvi.hakoinen@helsinki.fi

➔ Sirkku Lavonius
MD, Chief Physician, 
Päijät-Häme Joint Authority 
for Health and Wellbeing, 
sirkku.lavonius@phhyky.fi 

➔ Marja Airaksinen
PhD, Professor in Social 
Pharmacy, Faculty of Pharmacy, 
Clinical Pharmacy Group, 
University of Helsinki
marja.airaksinen@helsinki.fi

➔ Raisa Laaksonen
PhD, Senior Lecturer,  
Docent in Clinical Pharmacy, 
Faculty of Pharmacy,  
Clinical Pharmacy Group, 
Specialisation Programme 
in Community and Hospital 
Pharmacy, University of Helsinki 
raisa.laaksonen@helsinki.fi

*Correspondence

ABSTRACT
Objective: To develop a procedure and tool for medication reconciliation and review of geriatric patients’ 
medications on hospital admission. 

Methods: Action research, with literature review, and physicians, nurses and clinical pharmacists as experts, 
was used in the collaborative development process that first identified problems in the current admission 
process and then developed a procedure and tool in a medium-sized secondary care hospital. The use of the 
procedure and the tool was piloted; the final versions were developed based on the outcomes of the pilot. 

Results: Several problems were identified in the admission medication process, including patients not hav-
ing an up-to-date home medication list and problems with polypharmacy. To solve these problems, the ex-
perts recommended that clinical pharmacists should reconcile and review patients’ medications. A medica-
tion reconciliation and review procedure and tool were developed and piloted. The final tool comprised the 
following sections: Patient Background, Patient Interview, Reconciled Medication and Medication Review, 
and Cautions with Medication. As part of the implementation, a new page was created for the pharmacists' 
medication reconciliation and review notes in the electronic medical record. The study emphasized the cen-
tral role of the clinical pharmacist in the healthcare team. 

Conclusions: The role of a clinical pharmacist in the multidisciplinary healthcare team should be increased 
to promote medication safety. The study introduces a novel tool and procedure for medication reconcilia-
tion and review that has been developed and piloted with a multidisciplinary healthcare team. The tool and 
the clinical pharmacist-led procedure were found feasible to use and central to the rational use of medicines.

Key words: Medication reconciliation, medication review, hospital admission, geriatric patients,  
clinical pharmacist, medication safety
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INTRODUCTION
Medication discrepancies, defined as unexplained 
differences between documented regimens across 
different sites of care may give rise to adverse drug 
events (ADEs) (Pippins et al. 2008). Unintentional 
medication discrepancies are often due to errors in 
taking a medication history or not reconciling a list 
of medications. Medication reconciliation at differ-
ent stages of health care has been recognised to re-
duce ADEs and discrepancy rates (National Prescrib-
ing Centre NPC 2008, Meguerditchian 2013). Some-
times viewed as time consuming (Meguerditchian 
2013), medication reconciliation also helps to iden-
tify medication errors between transitions of care, 
thus, preventing ADEs from occurring (Haig 2006, 
Pippins et al. 2008, Meguerditchian 2013, Institute 
for Safe Medication Practices ISMP 2017). Other ben-
efits of medication reconciliation have been shown 
to be, for example, the potential avoidance of medi-
cines-related admissions to hospital, improved mul-
tidisciplinary team-working and greater patient in-
volvement in their own care (National Prescribing 
Centre NPC 2008). 

Admission to, and discharge from, hospital are 
shown to produce a large number of discrepancies in 
patients` drug therapy (Climente-Martí 2010). Thus, 
medication reconciliation should occur at these 
points of transfer, or, ideally throughout a patient´s 
hospital stay (Knez et al. 2011). This is important es-
pecially for geriatric patients. If a list of medications 
is not correct at hospital admission, such problems 
can carry over to the discharge medication (Karap-
inar-Carkit et al. 2010) and cause medication errors 
and harm to the patient on other wards or even af-
ter discharge. 

Especially in the treatment of older patients, it is 
not enough to reconcile the list of home medicines 
without questioning their appropriateness (Quélen-
nec 2013). It is important also to review whether all 
the medicines are clinically appropriate to be con-
tinued at admission, during the hospital stay and at 
discharge. The aim of the study was to develop a tool 
and a procedure for medication reconciliation and 
medication review of older patients at admission to 
a primary care geriatric ward. 

METHODS   
Context of the study
The study was conducted in the city of Lahti located 
near to the capital area in Finland between Febru-
ary 2011 and May 2013. In 2017, the city had a popu-

lation of 119 000 of whom 24 % are aged ≥ 65 years 
(Tietoa Lahdesta 2017). The study site was Lahti City 
Hospital, providing secondary care services to older 
patients. The participating wards were an acute sec-
ondary care ward with 40 beds and an acute reha-
bilitation primary care ward with 30 beds. In early 
2017, the Lahti City Hospital was incorporated into 
the Päijät-Häme Joint Authority for Health and Well-
being integrating primary and secondary care fur-
ther. The permission for conducting this study was 
obtained from Lahti Social and health services. At the 
time of the study, no ethics approval was required 
as this study was regarded as a service development.

Study design, participants and methods
An action research based method comprising six 
stages (Table 1, Figure 1) was utilised (Baum 2006). 
The study process consisted of research, action and 
participation, typical to action research. The aim was 
to achieve a standardised medication reconciliation 
and review procedure. Consequently, a multiprofes-
sional research team of researchers (n=2), academic 
supervisors (n=2), chief physicians (n=2), and clinical 
pharmacists (n=2) of the hospital were involved in 
the development of the tool and the procedure. The 
study and its stages are described briefly in Table 1 
and Figure 1. 

Stages of the study
Stage 1: Literature search for, and narrative review 
of, medication reconciliation and review proce-
dures applicable to admissions to geriatric wards

The aim of the literature search and review was to 
gather national and international guidelines for, and 
examples of, existing tools and procedures for medi-
cation reconciliation and review. This was to support 
the development of the first version of the tool and 
procedure for the Lahti City Hospital. After having 
searched for actual guidelines, tools and procedures, 
the literature search was extended to include articles 
from peer-reviewed journals. The following search 
terms were used for data screening independently 
and as a combination: “medication reconciliation”, 
“medication review” and “admission”. 

Stage 2: Interviews with physicians, nurses and 
clinical pharmacists

Following the literature search and review, several 
interviews were conducted with healthcare staff of 
Lahti City Hospital. Two physicians, three nurses and 
two clinical pharmacists were purposively selected to 
be interviewed individually as expert informants due 

to their experience in patient admission to geriatric 
wards as in Smith (2010). 

A semi-structured interview guide was developed 
based on a) the literature found in Stage 1 and b) sev-
eral discussions with the research team consisting of 
academic and practising experts in medication safe-
ty (Ritchie et al. 2003, Smith 2010). In the individual 
interviews, the informants were invited to describe 
their previous experiences of, opinions on, expecta-
tions for, challenges with, and solutions for, the med-
ication reconciliation and review on admission. The 
interviewees were also asked to describe how clini-
cal pharmacists could contribute to the medication 
reconciliation and review process on admission. The 
interviews were conducted by two researchers (LHR 
and AN). The interviews were audio-recorded and 
transcribed verbatim. Qualitative framework analysis 
was employed in the analysis of all interviews (Ritchie 
et al. 2003, Smith 2010). 

Stage 3: Developing a tool and procedure for 
medication reconciliation and review 

Based on the literature search and review (Stage 1) 
and the interviews (Stage 2), the researchers (AN and 
LHR) developed the first versions of the procedure 

and the tool for medication reconciliation and re-
view for the participating hospital wards. Detailed 
instructions were developed for the procedure to en-
sure that different healthcare professionals, such as 
pharmacists and nurses, would operate in a stand-
ardised way. The research team further refined the 
procedure and the tool (Appendix 1) before the pilot 
as is usual in action research.

Stage 4: Piloting the medication reconciliation 
and review procedure and the tool 

The medication reconciliation and review proce-
dure was piloted in two parts to ensure the feasibility 
of the use of the tool (Appendix 1). The two clinical 
pharmacists who had participated in the interviews 
in Stage 2 conducted the pilots during patients’ ad-
mission to the two wards. The pharmacists were pro-
vided with detailed instructions for completing the 
medication reconciliation and review to ensure they 
operated in a standardised way. 

Altogether eight patients, whose medication was 
reconciled and reviewed according to the procedure 
under development, were included in the pilots. The 
medication reconciliation and review procedure was 
observed by one of the researchers (AN) on the first 

Figure 1. A simplified description of the study process to develop a tool and procedure for medication 
reconciliation and review of geriatric patients on hospital admission.
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day of both pilots to gather information on how 
pharmacists operated and to ensure the feasibility of 
the tool. The first pilot was conducted in January 2013 
and the second in March 2013. The two clinical phar-
macists also provided their feedback to the research 
team. As is usual in action research, further changes 
to the procedure and the tool were based on the ob-
servations of the researcher and the experiences of 
the clinical pharmacists who piloted the use of the 
medication reconciliation and review procedure and 
the tool and were discussed with the research team. 

Stage 5: Feedback discussions with physicians 
Three physicians who had been working on the 

study wards during the first pilot were purposive-
ly selected to feed back on their perceptions of the 
medication reconciliation procedure and the tool dis-
cussions with one of the researchers (AN). Specific 
open questions were presented to extract informa-
tion about medication reconciliation on admission, 
the role of the clinical pharmacist in medication rec-
onciliation and review procedure and what kind of 
medication-related issues are important on admis-

Table 1. Outline of the stages of the study to develop a tool and procedure for medication reconciliation 
and review of geriatric patients on hospital admission.  

Stages of the study Purpose of the stage Method

No.        Description

1 

2

3

4 

5

6

Literature search and 
review on (inter)national 
medication reconciliation 
and review models.

Assessing current 
medication reconciliation 
and review practices 
and needs for their 
development on 
admission to the geriatric 
ward.

Developing a tool and 
procedure for medication 
reconciliation and review.

Piloting the medication 
reconciliation and review 
procedure and the tool.

Feedback discussions 
with physicians.

The development of the 
final version of the tool 
and the procedure.

To identify (inter)national 
models and experiences 
on the topic to inform 
the development and 
implementation of the 
tool and procedure for 
medication reconciliation 
and review.

To identify possible 
problems in the current 
medication process 
on admission to the 
geriatric ward; potential 
improvements that 
interviewees could 
suggest to solve those 
problems.

To develop a preliminary 
medication reconciliation 
and review procedure 
and tool

To explore how the tool 
and the instructions for 
the procedure worked in 
practice.

To explore the opinions 
of the doctors working on 
the ward during the first 
pilot on the functionality 
of the tool and the 
procedure.

To use the feedback 
obtained from the two 
pilots and to get approval 
from researchers and 
practical team for the final 
tool and procedure.

Literature search and 
narrative review

Interviews of informants 
(physicians (n= 2), 
nurses (n=3) and 
clinical pharmacists 
(n=2)) involved in the 
development and piloting 
of the tool in a geriatric 
ward of the study hospital; 
qualitative framework 
analysis of the interviews.

Research team 
discussions, utilising the 
literature review and 
interviews with informants.

Observations and 
feedback from the ward 
pharmacists:
Clinical pharmacists 
(n=2) completed four 
reconciliations and 
reviews. The use of the 
tool was observed by the 
student researcher. 

Feedback discussion with 
the student researcher 
and physicians (n=3).

Feedback discussion with 
researchers (n=2), clinical 
pharmacists (n=2) and the 
geriatrician.

Table 2. International medication reconciliation models adapted from the literature.

Source of the model

Joint Commission (JC) 2013

Institute for Healthcare 
Improvement (IHI) 2013

National Patient Safety 
Agency (NPSA) 2007

National Prescribing Centre 
(NPC) 2013

World Health Organization 
(WHO) 2007

Country

USA

USA

UK

UK

International

Main contents *

The following steps should be covered in the reconciliation 
process: obtaining information on the current medications, 
identifying and resolving discrepancies, providing written 
information on the medications at the time of patient 
discharge from the hospital

The medication reconciliation process should include three 
steps: medication verification (collection of medication 
history), medication clarification (ensuring that  medications 
and doses are appropriate), medication reconciliation 
(documentation of changes in the orders)

Medication reconciliation should be done to all adult 
patients admitting to hospital. Pharmacist should be 
involved in medication reconciliation as soon as possible 
after admission.

NPC suggests prioritizing medication reconciliation to 
certain patients groups; those with long-term conditions, 
those aged 65 years and over, those on four or more 
medicines or on complex dosing regimens.  The 
process comprises the “3Cs” - collecting, checking and 
communicating on the medications. 

Reconciling medication should happen within 24 hours of 
admission. The process should be multidisciplinary and 
involve patients and their careers. Points of transition that 
require special attention are:
• Admission to hospital
• Transfer from the emergency department to other care 
areas (wards, intensive care, or home)
• Transfer from the intensive care unit to the ward
• From the hospital to home, residential aged care facilities 
or to another hospital.

* The key contents in the Table are selected from the presented medication reconciliation models in relation 
to the focus of the present study.
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sion. The physicians were also asked whether they 
would prefer to receive the medication reconcilia-
tion and review recommendations electronically or 
by paper from the clinical pharmacists. 

Stage 6: Feedback discussion with clinical phar-
macists and development of the final medication 
reconciliation and review procedure and the tool

After the second pilot the research team and the 
two clinical pharmacists held a feedback discussion 
as described in Ritchie et al. (2003) and Smith (2010). 
In the discussion, the researchers received feedback 
on the feasibility and usability of the procedure and 
the tool. The final versions of the tool (Appendix 1) 
and the procedure (Appendix 2) were developed by 
the research group based on the feedback discussions 
at stages 5 and 6.

RESULTS
Literature review
The international medication reconciliation models 
and guidelines relevant to the development of the 
medication reconciliation and review process in this 
study are presented in Table 2. 

Interviews with physicians, nurses and clinical 
pharmacists
The main themes raised in the individual interviews 
of physicians (n=2), nurses (n=3) and clinical pharma-
cists (n=2) were: a) problems in the current medica-
tion process and b) the role of the clinical pharmacist. 
The interviewees recommended that the role of the 
clinical pharmacist should be significantly increased 
in the hospital admission process. The tasks should 
focus more on medication reconciliation and review, 
and patient care. Other proposals for clinical phar-
macists’ contribution to patient care in the admission 
process were patient interviews about their medica-
tions and possible encountered problems, and iden-
tification of symptoms that might be attributed to 
drug-related problems (DRPs).

The interviewees were concordant regarding the 
problems experienced, such as lack of an up-to-date 
home medication list in the current medication pro-
cess of the hospital wards (Table 3). The healthcare 
professionals interviewed also presented solutions to 
the problems identified with the help of clinical phar-
macists in the medication reconciliation and review 
process. Furthermore, the interviewed physicians and 
nurses expressed a need for the clinical pharmacist to 
be present on the wards more often to contribute to 
patient care with their expertise. This was perceived 

pivotal to improving patient safety and facilitating 
both nurses' and physicians' work. Additionally, one 
of the physicians suggested that clinical pharmacists 
could perform clinical medication reviews focussing 
on the indications of drugs, their potential interac-
tions and inappropriate medications prescribed to old-
er patients (for example suitability of medicines ac-
cording to the age and kidney function of a patient). 
The interviewed clinical pharmacists thought this 
could be helpful in identifying and solving DRPs (Ta-
ble 3). During the first pilot, the clinical pharmacists 
fed back that the procedure was time consuming.

Feedback discussion with physicians  
between the pilots 
Physicians (n=3) participating in the study found 
the medication reconciliation and review procedure 
completed by the clinical pharmacists in the first pi-
lot central to the rational and safe medication use. 
The physicians suggested a concept in which the clin-
ical pharmacist would document their medication 
therapy related notes and recommendations into the 
electronic medical record. In this way, also other phy-
sicians working at the hospital and other health care 
providers in outpatient care could later access the 
notes and recommendations. One of the physicians 
suggested that a specific page in the electronic pa-
tient records should be created for the notes for the 
medication reconciliation and review; this was im-
plemented. The physicians emphasised that the clini-
cal pharmacists should not only document but also 
discuss any identified DRPs and recommendations 
to solve them with the physician in charge of any 
patient’s treatment. They also suggested that phar-
macists should prioritise the recommendations for 
medication changes for each patient. 

Development of the final version of the tool and 
procedure through the feedback discussion with 
the clinical pharmacists
The interviewees (n=7) found the medication rec-
onciliation and review procedure to be very useful 
in solving DRPs among older patients on admission. 
The clinical pharmacists agreed with the physicians` 
opinion suggesting that a specific page should be cre-
ated for the medication reconciliation and review in 
the electronic medical record to promote informa-
tion transfer. This would support the medication rec-
onciliation and review in a structured way so that 
the physician could easily see which DRPs are to be 
addressed. 

Consequently, the final versions of the tool and 
procedure were developed based on the findings of 
all the previous stages of the study. The final version 
of the tool (Appendix 1) comprised four main sec-
tions (1) Patient Background (e.g. reason for admis-
sion and laboratory data), (2) Patient Interview (e.g. 
experiences of symptoms from, and problems with, 
medicines), (3) Medication Reconciliation and Review 
(i.e. identified DRPs), and (4) Recommendations (i.e. 
actions to solve DRPs). The final medication recon-
ciliation and review procedure recommends that all 
parts of the process are completed by a clinical phar-
macist who provides recommendations for any med-
ication related changes required to the physicians. 

DISCUSSION
Our study introduces a tool and a procedure for med-
ication reconciliation and medication review of older 
patients’ medications on admission to the geriatric 
ward of a secondary care hospital. This study also 

presents a practical action research based method 
for developing and implementing clinical pharma-
cy services through multidisciplinary collaboration 
in clinical environments where such approaches to 
medication care are novel. The literature describes, 
similarly, multidisciplinary teams, involving pharma-
cists, using sophisticated models of medication opti-
mization in countries pioneering in clinical pharma-
cy (Gillespie et al. 2009, Hellstrom et al. 2012, Kaboli 
& Fernandes 2012). 

The practitioners and nurses interviewed in the 
study expressed an urgent need for clinical pharma-
cists as operators in medication reconciliation and 
review to assure safe and rational use of medications. 
Special value was attributed to the clinical pharma-
cists in their contribution to addressing the suita-
bility of medicines according to the age and renal 
function of a patient, suitable dosages and forms of 
medication and identification of clinically relevant 
interactions. Indeed, many studies have recognized 

Table 3. Perceived problems in the current medication process and suggested improvements based on 
the interviews of physicians (n=2), nurses (n=3) and clinical pharmacists (n=2) at first stage of the study.

Perceived problems in the current 
medication process

Patients do not remember which medicines 
they are taking

Patients do not have an up-to-date home 
medication list with them on admission

Patient medical records are not accurate, 
up to date, or have discrepancies between 
different care settings (e.g. care homes, 
primary and secondary care, and private 
and public healthcare providers)

Polypharmacy (increased risk of  therapeutic 
duplication, interactions, prescribing without 
indication or inappropriate therapy)

Incorrect medication, incorrect dose, route, 
or frequency  especially in aged patients

Differentiating between co-morbidities and 
adverse side effects

Suggested improvements to the 
medication process

A clinical pharmacist could interview the patient, 
family members, physicians and other healthcare 
professionals and check patient records.

A clinical pharmacist could interview the patient, 
family members, physicians and other healthcare 
professionals and check patient records.

A clinical pharmacist could reconcile the 
medication on hospital admission.

A clinical pharmacist could clinically review the 
medication.

A clinical pharmacist could clinically review the 
medication.

A clinical pharmacist could have an important role 
on identifying whether the patient is suffering due 
to illness or having an adverse side effect, even 
the rare adverse effects could be noticed.
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the important role of a clinical pharmacist in these 
processes of care (Beckett 2012, Aag 2014, Leguelinel-
Blache 2014). Moreover, it is reported that clinical 
pharmacists collect more complete and accurate in-
formation on patients’ medications when compared 
to nurses and physicians due to the consultation of 
more information sources in medication reconcilia-
tion processes (Lizer & Brackbill 2007, Steurbaut et 
al. 2010).

Our study is timely as the number of older patients 
needing primary care level hospital care with special 
expertise in geriatrics is increasing in Finland as well 
as in all over the world. Geriatric patients in particu-
lar have usually many DRPs and, therefore, there is 
a specific need to ensure that medications are rec-
onciled and reviewed during their stay in hospital 
(Knez et al. 2011, Spinewine et al. 2012, Bulajeva et al. 
2014). It is reported that the geriatric patients ben-
efit most from medication reconciliation and medi-
cation reviews (Gillespie et al. 2009, Steurbaut et al. 
2010, Mueller et al. 2012). Indeed, the medication rec-
onciliation and review procedures were combined 
to ensure that up-to-date information of patients’ 
medications and possible discrepancies are brought 
to the attention of the physician during the hospi-
tal admission. This represents a more thorough ap-
proach to medication optimization and ensuring 
medication safety while many hospitals have limit-
ed the process to medication reconciliation (Nester 
2002, Gleason 2004, Beckett 2012). The admission 
phase of the medication process has been identified 
as especially prone to medication errors due to in-
sufficient information about the patients’ previous 
medications (Tam et al. 2005, Steurbaut 2010). This 
emphasizes the importance of the identification of 
patients’ up-to-date medication lists. Equally impor-
tant would be to cover possible inappropriate medi-
cations, interactions or other DRPs in the current 
medication to avoid further discrepancies with the 
newly prescribed medications during the hospital 
stay (Karapinar-Carkit et al. 2010). Moreover, DRPs 
are a common reason for hospital admissions, espe-
cially in geriatric patients (Gillespie et al. 2009, Som-
ers 2010, Chau et al. 2016). 

The participating physicians called for clearer 
and more accessible documentation of medica-
tion related problems identified by the pharmacist 
on hospital admission. The physicians suggested 
that there should be a clearly identified place in the 
electronic medical records for a ward pharmacist to 
document their notes and recommendations in a 

standardised way. This has been identified as a cen-
tral success factor of a well-functioning medication 
reconciliation and review procedure also in other 
studies (Gillespie et al. 2009, Steurbaut et al. 2010, 
Meguerditchian 2013, Leguelinel-Blache 2014). In-
deed, medication reconciliation and review on ad-
mission improves the quality and safety of medi-
cine use throughout a patient`s hospital stay until 
discharge (Knez et al. 2011). Electronic medical re-
cords shared between primary and secondary care 
enable also primary care physicians to read notes 
written by clinical pharmacists. Thus, the proce-
dure can also benefit the quality and safety of medi-
cation use of the home-dwelling aged – a health-
care domain that would urgently need adoption of 
clinical pharmacy services in many countries (Chau 
et al. 2016). 

Strengths and limitations 
While the study was conducted on two geriatric 
wards, providing secondary and primary care servic-
es, in a Finnish middle-sized hospital, the laws and 
regulations governing healthcare are universally val-
id, and, thus, the admission processes and practices 
might not vary too much across different settings in 
Finland. Indeed, the medication reconciliation and 
review procedure and the tool could be transferable 
to other healthcare settings in Finland and to other 
countries as the development of the procedure and 
the tool was based on international models (Table 2). 
Thus, with some additional local adaptation, the tool 
could also be useful for medication reconciliation 
and review of geriatric patients in all types of wards 
and settings. With the number of geriatric patients 
steadily increasing in Finland and many other coun-
tries, the need for the use of expertise of clinical phar-
macists, and the developed procedure and the tool, 
in patient care increases. 

The tool was piloted independently by two clinical 
pharmacists on a secondary and primary care ward, 
representing the possibility for different ways of rec-
onciling and reviewing medications, and hence, in-
fluencing the findings of the study. Indeed, the differ-
ent experiences and perspectives of the clinical phar-
macists provide rich data (Ritchie et al. 2003) on the 
feasibility of the use of the medication reconciliation 
and review procedure and the tool in practice, en-
hancing the feasibility of their use in other settings. 
On the other hand, no clinically relevant differences 
in the clinical pharmacists` contribution to patient 
care were observed in the pilots, showing the medi-

cation reconciliation and review were completed in 
a standardised way. 

While the experiences of this study might not 
be directly transferable into countries and health-
care systems where pharmacists involved in multi-
disciplinary teams are not an everyday practice, this 
practical action research based method for develop-
ing and implementing clinical pharmacy services 
can also be used in settings where such approach-
es to medication care are novel. Our study success-
fully employed an action research based method fa-
cilitating the development and implementation of 
an innovative medication reconciliation and review 
procedure and tool. The central key benefit of the 
chosen method was its ability to involve and com-
mit local healthcare professionals, physicians, nurs-
es and pharmacists in the development of the pro-
cedure and the tool and in the change of their own 
and their co-workers’ practices. 

Recommendations
The present work and previous studies have 
found medication reconciliation time consuming 
(Meguerditchian 2013). Thus, standardisation of the 
medication reconciliation process and more well-or-
ganised use of health information tools could im-
prove the efficiency of the process. While our medi-
cation reconciliation and review procedure might be 
too comprehensive and time consuming (this was the 
start of the service) for use at admission of every aged 
patient, the alternative courses of action would be to 
develop a shorter procedure with a simple check-list 
outlining the most central items to be covered on 
admission for all geriatric patients and target a more 
limited group of geriatric patients, for example, based 
on screening of DRP-related admissions (Gillespie et 
al. 2009, Dimitrow et al. 2014), when using the cur-
rent procedure. Consequently, there is a need for fur-
ther research to identify which patients benefit the 
most from the current medication reconciliation and 
review procedure on admission. 

There is also a need to promote the use of clini-
cal pharmacists and their competence in patient care 
teams. While the number of clinical pharmacists is 
on the increase in Finnish hospitals (Schepel 2018), 
the numbers might not be sufficient for every patient 
to benefit from clinical pharmacist-led medication 
reconciliation and review. In the future, medication 
reconciliations and medication reviews should be 
documented electronically to facilitate sharing and 
transferring the most accurate information on pa-

tients’ medications between different healthcare pro-
fessionals and settings, and patients and their carers. 

Conclusions
The study introduces a novel tool and procedure for 
medication reconciliation and review on hospital 
admission of geriatric patients that has been devel-
oped and piloted with a multidisciplinary healthcare 
team, using an action research based method. The 
tool and the clinical pharmacist-led procedure were 
found feasible to use and central to the rational use 
of medicines. While multidisciplinary team work en-
sured the implementation, medication reconciliation 
and reviews were recommended to be completed by 
clinical pharmacists who provide their medication-
related recommendations to the physicians.
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Tavoite: Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää työkalu 
ja toimintamalli lääkityksen arviointiin iäkkään poti-
laan tullessa perusterveydenhuollon osastolle. 

Aineisto ja menetelmät: Työkalun ja toimintamallin 
kehittämisessä käytettiin toimintatutkimusmenetel-
mää. Tutkimus tehtiin keskikokoisessa terveyskes-
kussairaalassa. Kehitysprosessiin osallistui yhteis-
työssä lääkäreitä, hoitajia ja osastofarmaseutteja 
(n=7). He tunnistivat ongelmia nykyisessä osastolle 
tulon yhteydessä tehtävässä lääkityksen arvioinnissa 
ja kehittivät alustavan työkalun, josta pilotoinnin avul-
la kehitettiin lopullinen versio. 

Tulokset: Useita ongelmia havaittiin lääkitysproses-
sissa iäkkään potilaan saapuessa osastolle. Potilaalla 
ei useinkaan ollut ajan tasalla olevaa kotilääkitys-
listaa mukanaan, tai eri tietolähteissä oli toisistaan 
poikkeavia lääkitystietoja. Useilla potilailla oli moni-
lääkitykseen liittyviä ongelmia. Kehitysprosessiin 
osallistuneet asiantuntijat ehdottivat näiden ongelmi-
en ratkaisemiseksi osastofarmaseuttien ajantasaista-
van ja arvioivan lääkityksiä aikaisempaa useammin. 
Heidän myös toivottiin haastattelevan potilaita osana 
osastolle tuloarviointia. Toimintamallin kehittämisen 
yhteydessä kehitettiin potilastietojärjestelmään erilli-
nen sivu farmaseutin lääkitysarviomerkintöjä varten. 
Lopullinen työkalu sisältää seuraavat osiot: potilaan 
taustatiedot, potilaan haastattelu, ajantasaistettu 
ja arvioitu lääkitys, lääkitykseen liittyvät huomiot ja 
ehdotukset.

Johtopäätökset: Osastofarmaseutin roolia pitäisi 
lisätä iäkkäiden potilaiden sairaalaan tulovaihees-
sa lääkitysturvallisuuden lisäämiseksi. Tässä tutki-
muksessa kehitettiin ja pilotoitiin moniammatillise-
na yhteistyönä työkalu ja toimintamalli lääkityksen 
tuloarviointiin. Lääkityksen ajantasaistaminen ja lää-
kityksen arviointi ovat tärkeitä ja aikaa vieviä osas-
tofarmaseutin tehtäviä. Lisäkehittämistä tarvitaan, 
jotta kaikki farmaseuttisen henkilökunnan tekemät 
havainnot saadaan sähköisinä ja helposti kaikkien 
potilasta hoitavien henkilöiden saataville.

Avainsanat: Lääkityksen ajantasaistaminen, lääki-
tysarvio, sairaalaan tulovaihe, iäkkäät potilaat, osas-
tofarmasia, lääkitysturvallisuus
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APPENDIX 1. Tool for Medication Reconciliation and Review on Admission for Pharmacists

Date: ________________________    Patient code: ________________________

Starting time for collecting preliminary data: ________________________
    
Time pharmacist used collecting preliminary data: ____ minutes 

Basic patient data:

Year of birth: ________________________     

Gender:  n  Female  n  Male

Date of admission: ________________________

Reason for admission: _________________________________________________________________

Other diagnoses: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Place where admitting: 
  n  Primary care  n  Home care services  n  Nursing home  n  Long-term institution 

Admitting from central hospital     n   No  n  Yes 

Medicine allergies:   n  No   n  Yes: ________________________________________________

Kidney function:  GFR _____ ml/min     classification ___________

Length: ___________ m BMI: __________ kg/m2

  Blood pressure (sitting)

  Pulse

  Weight

>

result/date result/date result/date comments
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Number of deleted medications ____________ 

Medication reconciliation:  Patient code: ____________ 

PATIENT INTERVIEW:

Starting time of interview: ____________ 

Time pharmacist used interviewing the patient: ____________ min
 
What's the reason you are in hospital? 

__________________________________________________________________________________

What kind of condition have you had at home /in nursing home?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Patient is asked to tell which medicines or over-the-counter-medicines she/he is using, when, why and what 
is the dose. Patient is asked if she/he is using any creams, inhalations, nasal sprays, sleeping pills etc. In 
your medication record there is a medicine like this (name of medicine), have you been using it? (The aid is 
medication list in the electronical medication record, which is enclosed to this form. All the notes are made to 
this medication list.)

In which indication do you use this medication? 

__________________________________________________________________________________

Further notes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

With who do you speak about your medicines? From who do you ask about your medicines?  
Have you got advices using your medicines?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Laboratory test

P-Krea

P-K

P-Na

P-INR

B-Hb 

E-MCV

P-CRP

B-Trom

P-Alb 

fP-Gluk

B-HbA1c

P-ALAT

P-Bil

P-BNP

P-Uraat

fP-Kol

fP-Kol-HDL

fP-Kol-LDL

fP-Trigly

S-D-25

Ca++

S-B12-Vit

S-TSH

S-T4-V

fE-folaat

S-GT 

result/date result/date result/date Reference value

50-90 μmol/l

3,5–4,4 mmol/l

137–144 mmol/l

varfarin treatment: 2-3,5

f: 117–155 g/l 
m: 134–167 g/l

82-98 fl

<10

150–360 E9/l

40-69 y: 36-45 g/l
over 70 y: 34-45 g/l

3,9-6,4 mmol/l

20–42 mmol/ml
DM: 42–53 mmol/ml

10–45 U/l

4-20 μmol/l

<100

155–400 mmol/l

<5,0 mmol/l

> 1,00 mmol/l

< 3,00 mmol/l

< 2,00 mmol/l

25-175 nmol/l

1,05–1,20 mmol/l

140–490 pmol/l

0,4-4,0 mU/l

9-19 pmol/l

<360 nmol/l

f (> 40 v.): 10-75 U/l
m (> 40 v.): 15-115 U/l
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Do you take care taking your medicines yourself or is someone helping you?  
Do you use any medications aids (for example dispenser)? In which stages do you feel you need help?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

How have you managed with your medicines? 
What kind of problems you may have had with your medicines?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Have you had any symptoms (at home /nursing home) related to your illnesses or any other symptoms?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Do you smoke?  n  No   n  Yes: How much? ______________________________________

Do you use alcohol?       n  No      n  Yes: How much? _______________________________

Is there something you would like to talk related to your medicines?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Other notices:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

The medication reconciled and medication review: 

  
Patient code: ____________   Starting time of medication reconciliation and review: ____________ 

Time pharmacist used in medication reconciliation and review  (does not include tasks to do prior meeting 
the patient or patient interview): ____________ minutes

Nr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Indication

n  Yes
n  No

n  Yes
n  No

n  Yes
n  No

n  Yes
n  No

n  Yes
n  No

n  Yes
n  No

n  Yes
n  No

S/T/K/I Consumption

n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 
 
n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 
 
n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 
 
n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 
 
n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 
 
n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 
 
n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 

Problem 
(code + description)

>
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Nr

8.

9.

10.

11.

Indication

n  Yes
n  No

n  Yes
n  No

n  Yes
n  No

n  Yes
n  No

S/T/K/I Consumption

n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 
 
n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 
 
n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 
 
n  In use
n  Paused
n  Should be in use
n  Should not be in use
n  Not knowledge about use 
 

Problem 
(code + description)

>

S = Regularly used medication T = On demand medication K = Cure I = Self care medication

A. unnecessary medication  B. need s additional drug therapy C. medication without effectiveness  
D. incorrect dose, too low E. incorrect dose, too high F. incorrect lenght of therapy G. incorrect frequency  
H. incorrect dosing time  I. adverse effect  J. interaction  K. therapeutic duplication  L. incorrect medicine 
M. problems with compliance N. need for monitoring O. need for  counselling P. another problem, specify 
(choose all the suitable alternatives)

Cautions with medication:

Patient code: ____________   

Any problems with reconciliating medication: 

n  No
n  Yes, description: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Notices:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Medicine 
(number)

Cautions and  
change suggestions: 

Change suggestions 
approved:  
 
n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

n  immediately
n  later
n  not at all

Approved with changes 
and/or later :

Rejected with  
arguments: 
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Appendix 2. Instructions

Medication reconciliation and review

1. HOW TO CHOOSE PATIENTS:  
Amongst the patients admitted, those who fulfill the following criteria will be selected:
• over 65 years
• several diseases and/or using at least  5 medicines when admitting
• is capable to communicate with a clinical pharmacist (for example, no  
  problems with language or acute confusion) 

The choice of suitable patients is made by a physician, nurse or clinical pharmacist.  
To avoid overlapping work the choice of patient is announced to a physician and nurses  
caring for the patient or who in other cases would clarify the medication.

2. CODING THE PATIENT:  
The patient chosen will be given a patient code and the code will be documented  
on both a coding list and on each page in the data collection form.  
 for example 1001A (ward 1, patient 001, clinical pharmacist A)
 or 2001B (ward 2, patient 001, clinical pharmacist B)

3. PATIENT BACKGROUND DATA:  
The patient background data will be entered on the first page of the data collection form.  
The medical records and other sources available are used as the source of information.
• The calculator in the Renbase-data base is used for determining the GFR-value. 
• Only essential laboratory values are documented. 

Time taken for collecting and documenting the patient background data and deleting unnecessary medicines 
in the medicine list will be documented in the upper part of page one of the data collecting form. 

4. INTERVIEWING PATIENT: The patient is interviewed using questions on page two of the data  
collecting form and with the help of the medication list in the medical records (Pegasos). The medication  
list used will be attached to the data collecting form. A/the family member or other career can be interviewed 
if necessary. It is meant to take about 20 minutes to interview the patient. Time consumed in interviewing  
the patient will be documented in the upper part of page two in the data collecting form.  

5. MEDICATION RECONCILIATION:  
Current medication will be reconciled with information obtained from the previous point of care, with help  
by interviewing the patient and/or family member, medical records, medication packages the patient possibly 
has with him/her, prescriptions or administration aids.  The medication reconciled will be documented in the 
medication list used when interviewing the patient. Medicines in the medication list will be numbered  
sequentially to enable them to be marked with numbers in a table in the data collecting form (pp. 3-5).  
The medication list will be attached to the data collecting form.

6. MEDICATION REVIEW:  
(table in data collecting form pp. 3–5): 
 1) Indication: It will be established if there is an indication of medication.  
  The purpose is to find out whether the medication is necessary for the patient. 
 2) Starting date of medication: It will be established whether medication use has  started over or under a  
  year ago. Also the starting date of the medication will be documented if it`s available. With this data it  
  is possible to review whether a new symptom could be an adverse drug reaction. New medications  
  started within a year will more likely cause new adverse drug reactions than those started over a  
  year ago.
 3) Regularity of medication use: It will be established whether the physician has meant the medication  
  to be used regularly, as a cure or only if needed. In this part it will be documented if the medicine  
  is a without prescription medicine. 
 4) Medication use: It will be established, based on patient interview data, how a patient really uses a  
  medicine. Is a patient using a medicine or not? If a patient is not using the medicine ordered for them,  
  it will be documented ”should be in use”.  If a patient is using the medicine which should have been  
  stopped, it will be documented ”should not be in use”. If it is not clear, based on the patient interview,  
  how the patient is really using the medicine, it will be documented ”no knowledge of use”. If the  
  medication is paused for example for a hospital stay, it will be documented “paused”.
 5) Recognition of the problem: Possible drug-related problems will be determined using at least  
  SFINX–PHARAO- and Renbase-databases in Terveysportti, Duodecim medicine database and  
  Fimea medicine database for the elderly. 

To determine potential problems the following will be checked: 
• Are all the medicines necessary for the patient? 
• Are there any missing drugs in the medication list which should be  
   in use concerning the diagnosis and care guidelines? 
• Are the medicines suitable for the patient and is the dosage suitable, taking  
   account of age, indication and possible liver or renal impairment? 
• Has the patient medicine duplications? 
• Are there any interactions between medicines?
• Are the dosing times and intervals correct?
• Do symptoms or laboratory values indicate that the medication doesn`t have sufficient effect?
• Could some of the symptoms in the patient have an adverse drug reaction?

 6) Making a change suggestion: The recognition of a drug-related problem could trigger a change  
  suggestion to solve the problem. Change suggestions and other items taken into account will  
  be documented in a table on a data collecting form (page 6). 

Time consumed for reconciling and reviewing medication will be documented on a data  
collecting form page 3. It will not include time consumed for collecting patient background 
data or patient interviewing, which have been documented in earlier pages.

7. DISCUSSION ABOUT CHANGE SUGGESTIONS:  
When the medication reconciliation and review has been carried out, detected items and possible  
medication change suggestions resulting from them will be discussed together with the physician  
responsible and with a nurse, if needed. The physician will approve or reject the change suggestions.  
A decision made by the physician and arguments for rejecting the decision and possible changes for 
approved suggestions will be documented in the data collecting form (p. 6). In addition, it will be  
documented whether the physician approved the changes to be done at once or later. 

It will be documented in the medical records whether the patients` medication has been reconciled and 
reviewed and which notes were made in optimization and which medication changes were made or are 
planned to be done.  If there has been a discussion with the physician responsible about notes and changes 
it will be enough to write a short description. If there has been no time to meet the physician or changes are 
meant to be carried out in the next step of care, a more accurate description will be recorded about notes 
and change suggestions. Therefore the next step of care will get the information about medication changes 
and can implement them when necessary.
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Biologiset lääkkeet ovat nopeasti kasvava lääkeryhmä, ja niistä aiheutuvat lääkekustannukset nou-
sevat noin kymmenen prosenttia vuodessa. Lisäksi biologisten lääkkeiden käyttö on lisääntymässä useissa 
sairauksissa ja siirtymässä sairaaloista avohuoltoon. Biosimilaarien saapuminen markkinoille mahdollistaa 
hintakilpailun käynnistymisen. Yhteiskunnalle kustannussäästöt ovat mahdollisia, jos biosimilaareja on saa-
tavilla, niiden käyttö yleistyy ja hintakilpailu laskee sekä biosimilaarin että biologisen viitevalmisteen hintoja. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää diabeetikoiden näkemyksiä ja tiedontarpeita biosimilaari-insuliineista. 
Lisäksi tavoitteena oli tutkia diabeetikoiden tietolähteitä insuliineista ja toiveita biosimilaari-informaation 
tietolähteiksi.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen menetelmänä oli teemahaastattelu. Haastateltavat rekrytoitiin ta-
voitteellisella otannalla itäsuomalaisen kaupungin apteekista touko–lokakuussa 2018. Haastatteluihin kut-
suttiin täysi-ikäisiä diabeetikoita, joilla oli käytössään jokin kolmesta Suomen markkinoilla olevasta glargi-
ninsuliinista (Abasaglar®, Lantus® tai Toujeo®). Aineisto koostui seitsemästä haastattelusta. Rekrytointivai-
keuksien takia saturaatiopistettä ei saavutettu, joten tutkimusta voidaan pitää alustavana tutkimuksena. Ai-
neisto analysoitiin sisällönanalyysilla.

Tulokset: Haastatellut diabeetikot pitivät tärkeänä, että he pystyvät osallistumaan lääkehoitonsa valintaan. 
Insuliineille ei haluttu geneeristä substituutiota. Biosimilaari-insuliinien erilainen annostelukynä ei haasta-
teltavien mukaan tuottaisi heille käyttöongelmia, mutta annostelukynältä toivottiin laatua, kuten käsiteltä-
vyyden helppoutta. Biosimilaari-insuliinin erilainen nimi ja annostelukynän erilainen väri herättivät haasta-
teltavissa epäilyksiä biosimilaari-insuliinin ja biologisen viitevalmisteen samankaltaisuudesta. Haastateltavat 
toivoivat tietoa biosimilaari-insuliinien eroista ja samankaltaisuudesta verrattuna käytössä olevaan insuliiniin 
sekä niiden turvallisuudesta, tehosta ja haittavaikutuksista. Insuliinista haettiin tietoa internetistä tai kysyt-
tiin lääkäriltä. Biosimilaari-informaation tietolähteiksi toivottiin internetiä, apteekkia ja lääkäriä.

Johtopäätökset: Lääkärin ja potilaan välisen vuorovaikutuksen syventäminen ja avoimet keskustelut bio-
similaarien hyödyistä voisivat edistää biosimilaarien käyttöä. Biosimilaari-insuliinien nimen ja annostelu-
kynän ulkonäön vaikutusta diabeetikon vaihtohalukkuuteen on syytä tutkia jatkossa. Tutkimus antoi tietoa 
diabeetikoiden näkemyksistä ja tiedontarpeista biosimilaari-insuliineista, mutta pienen aineiston takia tu-
losten vahvistaminen vaatii lisätutkimuksia.

Avainsanat: biosimilaarit, lääkevaihto, insuliini, diabetes, näkemykset, tiedontarve, tietolähteet, teemahaastattelu
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JOHDANTO
Biologiset lääkkeet ovat nopeasti kasvava lääkeryhmä, 
ja niistä aiheutuvat lääkekustannukset nousevat noin 
kymmenen prosenttia vuodessa (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2016). Lisäksi biologisten lääkkeiden käyt-
tö on lisääntymässä yleisten sairauksien, kuten dia-
beteksen, reumasairauksien, tulehduksellisten suo-
listosairauksien ja syövän lääkehoidoissa (Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019a). Koska 
lääkehoitojen saatavuus ja potilaiden laadukas hoi-
to tulee turvata jatkossakin, tarvitaan keinoja, joilla 
biologisten lääkkeiden kustannusten kasvua voidaan 
hillitä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016).

Biosimilaarien saapuminen markkinoille mah-
dollistaa hintakilpailun käynnistymisen biologisissa 
lääkkeissä alentaen mahdollisesti biologisten viiteval-
misteiden hintoja (Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos 2017).  Bio-
similaarien onnistunut käyttöönotto mahdollistaa 
aikaisempaa useampien potilaiden hoidon biologi-
silla lääkkeillä (Rannanheimo ja Kiviniemi 2017). Yh-
teiskunnalle kustannussäästöt ovat mahdollisia, jos 
biosimilaareja on saatavilla ja niiden käyttö yleistyy 
(Rannanheimo ym. 2017, Jauhonen ym. 2018a).

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fime-
an kanta on, että biosimilaarit ovat vaihtokelpoisia 
lääkärin määräyksestä ja terveydenhuollon ammat-
tilaisen valvonnassa (Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskus Fimea 2019b). Vaihto biologisesta viite-
valmisteesta biosimilaariin voidaan tehdä sairaalas-
sa tai avohuollossa ja se on järkevää silloin, kun po-
tilaan lääkehoito on vakiintunut ja kun potilas on 
saanut biologisesta viitevalmisteesta vähintään tyy-
dyttävän hoitovasteen (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2016, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fi-
mea 2019c). Biologisten lääkkeiden geneerinen subs-
tituutio ei ole Suomessa käytössä (Lääkealan turval-
lisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019b).

Tutkimuksia potilaiden biosimilaareihin liittyvistä 
näkemyksistä, tiedontarpeista ja tietolähteistä ei ole 
tehty Suomessa ja maailmalla niitä on tehty vähän. 
Tutkimusten mukaan reumaa, tulehduksellista suo-
listosairautta, psoriasista tai syöpää sairastavilla poti-
lailla on heikko yleistietämys biosimilaareista (Jacobs 
ym. 2016, Peyrin-Biroulet ym. 2017, Van Overbeeke 
ym. 2017, Ighani ym. 2018) ja niiden turvallisuus, te-
ho ja haittavaikutukset aiheuttavat potilaille huolia 
(Wilkins ym. 2014, Peyrin-Biroulet ym. 2017, Sullivan 
ym. 2017, Van Overbeeke ym. 2017, Waller ym. 2017, 
Scherlinger ym. 2018). Diabeetikoiden näkemyksiä 
biosimilaari-insuliineista on selvitetty yhdessä kyse-

lytutkimuksessa, jonka mukaan diabeetikoiden huo-
lenaiheena on edellä mainittujen lisäksi biosimilaari-
insuliinien annostelukynän muuttuminen (Wilkins 
ym. 2014). Tulehduksellista suolistosairautta sairas-
tavat potilaat eivät halua vaihtaa biosimilaariin suo-
raan apteekissa (Peyrin-Biroulet ym. 2017), sillä heille 
biologisen lääkehoidon valintaan osallistuminen yh-
dessä lääkärin kanssa näyttäisi olevan tärkeää (Attara 
ym. 2016). Tärkeimmät tietolähteet biosimilaareista 
reumapotilaille ovat potilasjärjestöt, internet ja lää-
käri (Van Overbeeke ym. 2017).

Potilaiden näkemysten selvittäminen biosimilaari-
en käytöstä on tärkeää nyt, kun avohuoltoon saapuu 
uusia biosimilaareja. Lisäksi potilaiden tiedontarpeita 
ja tietolähteitä tutkimalla voidaan kehittää potilaille 
suunnattua tarpeellista informaatiota, mikä voi edis-
tää biosimilaarien käyttöönottoa. Tämän tutkimuk-
sen tavoitteena oli tutkia diabeetikoiden näkemyk-
siä ja tiedontarpeita biosimilaari-insuliineista. Lisäksi 
tavoitteena oli selvittää diabeetikoiden tietolähtei-
tä insuliineista ja toiveita biosimilaari-informaation 
tietolähteiksi.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimuksen menetelmäksi valittiin teemahaastat-
telu, sillä aiheesta ei ollut aikaisempaa suomalais-
ta tutkimustietoa (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 
2008, Kananen 2017). Menetelmä antaa haastatelta-
valle vapauden kertoa omista näkemyksistään ja asi-
oiden merkityksistä (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 
2008, Tuomi ja Sarajärvi 2018).

Haastateltavat rekrytoitiin tavoitteellisella otan-
nalla itäsuomalaisen kaupungin apteekista touko–lo-
kakuussa 2018. Apteekin farmaseuttinen henkilöstö 
pyysi asiakasta reseptinkäsittelyn yhteydessä osallis-
tumaan haastatteluun, jos henkilö oli täysi-ikäinen, 
tyypin 1 tai 2 diabeetikko ja hänellä oli käytössään 
jokin kolmesta Suomen markkinoilla olevasta glargi-
ninsuliinista (biosimilaari Abasaglar® 100 IU/ml, vii-
tevalmiste Lantus® 100 IU/ml tai konsentroitu Tou-
jeo® 300 IU/ml). Rekrytointiin osallistuva henkilöstö 
perehdytettiin ja rekrytoinnin tueksi laadittiin kirjal-
linen ohje. Jos asiakas halusi osallistua haastatteluun, 
hän täytti yhteydenottolomakkeen ja sai mukaansa 
tutkimuksesta kertovan saatekirjeen. 

Tavoitteena oli, että haastatteluun pyydetyllä oli-
si entuudestaan tietämystä biosimilaareista, aikai-
semmin ollut käytössään Lantus®-insuliini ja että 
he olivat käyneet vähintään keskustelua lääkärinsä 
kanssa Lantus®-insuliininsa vaihdosta Abasaglar®-
biosimilaariin. Asiakkaan Lantus®-insuliini oli tämän 

keskustelun myötä siis joko: a) vaihdettu Abasaglar®-
biosimilaariin tai b) ei ollut vaihdettu (käytössä oli 
Lantus®- tai Toujeo®-insuliini) tai c) vaihto oli suun-
nitteilla. Kuhunkin ryhmään pyrittiin rekrytoimaan 
yhtä paljon haastateltavia.  

Tutkimuksessa haluttiin selvittää avohuollon po-
tilaiden näkemyksiä biosimilaareista, ja sen vuoksi 
potilasryhmäksi valikoitui diabeetikot. Rekrytoin-
nin aikana apteekissa tavoitettiin kuitenkin pääasi-
assa vain Toujeo®-insuliinia käyttäviä diabeetikkoja, 
joilla ei ollut aikaisempaa tietämystä biosimilaareis-
ta. Abasaglar®-biosimilaaria käyttäviä diabeetikkoja 
pyrittiin rekrytoimaan lisää neljästä itäsuomalaisesta 
diabetesyhdistyksestä sekä Suomen Diabetesliitosta 
elo-lokakuussa 2018. Koska tämäkään rekrytointika-
nava ei lisännyt aineiston kokoa, laajennettiin rek-
rytointia vielä pääkaupunkiseudulla sijaitsevaan ap-
teekkiin lokakuun 2018 ajaksi. Aineiston lopullinen 
koko oli seitsemän haastattelua. Rekrytointivaikeuk-
sien takia saturaatiopistettä ei saavutettu, joten tämä 
tutkimus voidaan katsoa alustavaksi tutkimukseksi, 
jonka tulokset on vahvistettava jatkotutkimuksilla.

Haastattelujen toteutus
Haastattelut toteutti tutkija yksin (VS) ja niistä kak-
si ensimmäistä toimivat tutkimuksen pilottihaastat-
teluina, jotka järjestettiin toukokuussa 2018. Pilotti-
haastatteluiden avulla testattiin haastattelurungon 
(Liite 1) kysymysten muotoilua (Hirsjärvi ja Hurme 
2015). Haastattelurungon teemat ja apukysymykset 
rakennettiin tämän tutkimuksen tavoitteita vastaa-
viksi hyödyntäen aikaisempien tutkimusten tulok-
sia (Wilkins ym. 2014, Jacobs ym. 2016, Aladul ym. 
2017, Peyrin-Biroulet ym. 2017, Sullivan ym. 2017, 
Van Overbeeke ym. 2017, Waller ym. 2017). Pilotti-
haastattelujen jälkeen haastattelurunkoon lisättiin 
kysymykset haastateltavan näkemyksistä biosimilaa-
ri-insuliinin annostelukynän vaihtumisesta sekä vi-
ranomaisten roolista biosimilaari-informaation jaka-
jana. Koska haastattelun teemat eivät muuttuneet ja 
pilottihaastatteluissa käsiteltiin näitä lisättyjä aiheita, 
sisällytettiin pilottihaastattelut tutkimusaineistoon 
(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008).

Haastattelujen alussa täytettiin haastateltavan 
taustatietolomake ja esitettiin biologisen lääkkeen 
ja biosimilaarin määritelmät Fimean selkotiivistel-
mästä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 2019d). Haastatteluissa oli nähtävillä testiky-
nät Lantus®- ja Toujeo®-insuliineista (Solostar®) se-
kä Abasaglar®-biosimilaarista (Kwikpen™). Haastat-
telujen lopuksi haastateltaville tarjottiin lahjakortti 
kahvilaan kiitoksena osallistumisesta.

Haastattelut järjestettiin yliopiston tiloissa, kirjas-
tossa tai haastateltavan kotona. Kaikki haastattelut 
toteutettiin kasvotusten. Erityishuomiota kiinnitet-
tiin haastattelupaikan rauhallisuuteen ja yksityisyy-
teen (Hirsjärvi ja Hurme 2015). Haastattelut kestivät 
keskimäärin 21 minuuttia (vaihteluväli 12–29 minuut-
tia), ja ne tallennettiin haastateltavan luvalla. Tutkija 
litteroi haastattelunauhat heti haastattelujen jälkeen, 
minkä yhteydessä haastateltavien nimi- ja paikkatie-
dot poistettiin. Haastateltavan yhteydenottolomake ja 
taustatietolomake hävitettiin haastattelujen jälkeen.

Aineiston analysointi
Analyysin lähtökohtana oli tutkimusongelma sekä 
tutkimukselle asetetut tavoitteet (Hämeen-Anttila ja 
Katajavuori 2008). Analyysimenetelmänä oli sisällön-
analyysi, jossa muodostettiin tiivistetty kuvaus tut-
kittavasta ilmiöstä kadottamatta aineiston sisältämää 
informaatiota (Tuomi ja Sarajärvi 2018). Aineisto jaet-
tiin teorialähtöisesti pää- ja yläluokkiin, ja ne muo-
dostuivat tutkimuksen tavoitteista ja haastatteluky-
symyksistä (Taulukko 1). Alaluokat muodostuivat ai-
neistolähtöisesti haastateltavien vastauksista.

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi toteutettiin vai-
heittain: kokonaisuuden hahmottaminen ja koodaus, 
pelkistäminen, ryhmittely alaluokkiin ja abstrahoin-
ti (Kylmä ja Juvakka 2012, Tuomi ja Sarajärvi 2018). 
Koodauksen analyysiyksikkönä käytettiin lausetta tai 
lausejoukkoa, jotka pelkistettiin ja nimettiin alaluo-
kiksi (Taulukko 1). Analyysin ja raportoinnin tukena 
käytettiin kvantifioimista eli laskemista sekä taulu-
kointia (Ruusuvuori ym. 2010). Analyysin suoritti yksi 
tutkija (VS), mutta analyysiprosessista keskusteltiin 
koko tutkimusryhmän kesken analyysin eri vaiheissa.
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Tutkimuksen eettisyys
Tämä tutkimus ei edellyttänyt tutkimuseettisen toi-
mikunnan lupaa, sillä tutkimuksessa ei puututtu tut-
kittavien fyysiseen koskemattomuuteen tai poikettu 
tietoon perustuvan suostumuksen periaatteista (Tut-
kimuseettinen neuvottelukunta 2009). Tutkimusai-
neistoa säilytettiin tutkijan kotona lukollisessa kaa-
pissa ja käsiteltiin lukittavassa henkilökohtaisessa tie-
tokoneessa. Tutkija hävitti alkuperäisen tutkimus-
aineiston sekä haastattelunauhat tutkimusraportin 
valmistuttua helmikuussa 2019. Pseudonymisoitu 
tutkimusaineisto luovutettiin Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimealle arkistoitavaksi. 
Tulosten raportoinnissa haastateltavien tunnistet-
tavuus estettiin. 

TULOKSET
Haastatteluihin osallistui seitsemän glargininsuliinia 
käyttävää diabeetikkoa. Haastateltavat olivat synty-
neet vuosina 1940–1991, ja heistä neljä oli naisia ja 
kolme miehiä. Haastatteluaikana kuudella haasta-
teltavalla oli käytössään Toujeo®-insuliini ja yhdellä 
Abasaglar®-biosimilaari. 

Kaikilla Toujeo®-insuliinin käyttäjillä oli ollut 
aikaisemmin käytössään Lantus®-insuliini. Heille 
Abasaglar®-biosimilaari oli ennen haastattelua en-
tuudestaan tuntematon lääkevalmiste. Lääkäri ei ol-
lut vastaanotolla ehdottanut heille Lantus®-insuliinin 
vaihtoa Abasaglar®-biosimilaariin. Yksi haastatelta-
va muisti käyneensä keskustelua lääkärinsä kanssa 
vastaanotolla Toujeo®-insuliinin lisäksi toisesta in-
suliinivalmisteesta, mutta siihen ei päädytty Kelan 
lääkekorvattavuuden puuttumisen vuoksi. Yksi haas-
tateltava ilmoitti kysyvänsä lääkäriltään Abasaglar®-
biosimilaarista haastattelun jälkeen seuraavalla lää-
kärikäynnillä.

Näkemykset biosimilaari-insuliineista
Lähes kaikki haastateltavat (n=6) pitivät diabeetikon 
osallistumista oman lääkehoitonsa valintaan tärkeä-
nä tai erittäin tärkeänä. Haastateltavat (n=4) toivoivat 
lääkäriltä diabeetikon kuuntelua lääkevalintatilan-
teessa perustellen, että kuuntelemalla lääkäri voisi 
tunnistaa parhaat apukeinot diabeetikon verenso-
keritasapainon saavuttamiseksi ja arjen helpottami-
seksi. Diabeetikot kokivat, että päätös lääkehoidoista 
kuuluu diabeetikolle, koska hänellä on paljon tietoa 
omasta sairaudestaan, kyse on hänen terveydestään 
ja lääkehoidon seuranta ja mahdollisten ongelmi-
en tarkkailu jää hänelle. Lääkärin toivottiin ottavan 
huomioon myös diabeetikon toiveet ja kokemukset 

muista lääkehoidoista ennen uuden lääkkeen aloit-
tamista.

”No onhan se [osallistuminen] tärkeää. Kyllä asiak-
kaan mielipidettä pitää kuunnella näissä asioissa. Toki 
minä luotan siihen, että lääkärillä on ammatillinen nä-
kemys olemassa ja että on joku syy minkä takia ehdottaa 
sitä vaihtoa.” (Mies, 30–60-v.)

Kolme haastateltavaa kertoi osallistuneensa ny-
kyisen insuliininsa valintaan. Haastateltavat kertoi-
vat lähinnä myöntyneensä lääkärin ehdotukseen. 
Tämä johtui muun muassa diabeetikon tietämättö-
myydestä uudesta ehdotetusta insuliinista. Toisaalta 
haastateltavien mukaan lääkärin jämäkkyys vähensi 
epäilyksiä vaihdettavan lääkkeen tarkoituksenmukai-
suudesta. Abasaglar®-biosimilaarin käyttäjälle biosi-
milaari valittiin useammasta insuliinivaihtoehdosta 
verikokeiden jälkeen lääkärin suosituksesta.

Neljä haastateltavaa ilmaisi selkeästi, etteivät he 
haluaisi vaihtaa insuliiniansa biosimilaariin suoraan 
apteekissa (geneerinen substituutio). Haastateltavat 
pitivät pistettäviä insuliineja henkilökohtaisina, pit-
käaikaisina ja keskeisesti elämään vaikuttavina lää-
kehoitoina. Lääkärillä katsottiin olevan apteekkia 
paremmin tietoa diabeetikon taustoista lääkevaih-
don toteuttamiseksi. Myös lääkkeen omavastuuhin-
nan muuttumattomuus ja huonot vaihtokokemukset 
muissa lääkkeissä vähensivät haastateltavien hyväk-
syntää insuliinien geneeriselle substituutiolle. Muita 
näkökulmia olivat biosimilaarin vieras nimi ja ettei 
biosimilaari-insuliineja ole tuotettu Suomessa.

Toisaalta kaksi haastateltavaa piti insuliinien ge-
neeristä substituutiota hyvänä asiana. Geneerisen 
substituution mainittiin tuovan yhteiskunnalle sääs-
töjä. Vaihdolle ei nähty esteitä, jos biosimilaari-insu-
liini olisi samanlainen kuin käytössä oleva insuliini. 
Apteekkia kutsuttiin varapaikaksi lääkevaihtoehtojen 
esittämiseen, jos lääkäri oli vastaanotolla unohtanut 
niistä mainita.

Kukaan haastateltavista ei uskonut biosimilaari-
insuliinien mahdollisesti erilaisten annostelukynien 
tuottavan heille käyttöongelmia. Kuitenkin haasta-
teltavien (n=2) mielestä lääkärin, diabeteshoitajan tai 
farmaseutin tulisi aina informoida annostelukynän 
vaihtumisesta. Kolme haastateltavaa kiinnitti huo-
miota haastatteluissa näytillä olevien testiannoste-
lukynien (Solostar® ja Kwikpen™) ja oman käytössä 
olevan annostelukynän värieroihin. Arjessa pitkävai-
kutteisen ja ateriainsuliinin annostelukynät saatet-
tiin tunnistaa pelkän värin perusteella. Täten annos-
telukynän värin vaihtuminen aiheutti haastateltavis-
sa huolia.

Pääluokka

Taulukko 1. Esimerkki aineiston luokittelusta pääluokassa ”Diabeetikoiden näkemyksiä biosimilaari-
insuliineista” ja edelleen yläluokassa ”Insuliinien geneerinen substituutio”.

Yläluokka Alaluokka

Lääkärillä 
paremmin 
tietoa dia-
beetikon 
taustoista 
kuin aptee-
kin henkilö-
kunnalla.

Insuliini on 
pistettävä 
henkilökoh-
tainen, pitkä-
aikainen ja 
keskeisesti 
elämään vai-
kuttava lää-
kehoito.

Lääkevaihto 
biosimilaari-
insuliiniin 
ei vaikuta 
diabeetikon 
omavastuu-
hintaan.

Insuliinien 
geneerinen 
substituutio 
tuo yhteis-
kunnalle 
säästöä

Pelkistetty ilmaus

Tuttu lääkäri tie-
tää diabeetikon 
taustat.

Apteekin henkilö-
kunnalla ei riittä-
västi taustatietoa 
diabeetikosta.

Insuliinihoito on 
keskeinen osa 
elämää.

Insuliinin pistämi-
nen tuntuu henki-
lökohtaiselta.

Insuliinihoito on 
jokapäiväistä ja 
pitkäaikaista.

Biosimilaari-insu-
liiniin vaihto ei näy 
hinnassa.

Biosimilaari-insu-
liiniin vaihto ei vai-
kuta hintaan.

Insuliinien genee-
risellä substi-
tuutiolla pystyy 
yhteiskunta sääs-
tämään.

Yhteiskunnan kan-
nalta hyvä asia, 
kun vaihdetaan 
halvempaan.

Ote haastattelusta

”Minulla on ollut sama lääkäri jo 
yli kymmenen vuotta niin [hän] 
tietää ehkä taustoja ja muuta sit-
ten paremmin. Pitäisin sitä [lää-
kevaihtoa lääkärin kautta] ehkä 
parempana kuitenkin.” (Mies, 
30–60-v.)

”Siinä pitää olla vähän enemmän 
tietoa kuin se, että sinä rupeat 
vaihtamaan minulle sitä lääkettä 
[viittaa haastattelijan apteekkiam-
mattiin]” (Nainen, 30–60-v.)

”Kuitenkin se on aika sellainen 
keskeisesti elämään vaikuttava 
asia tuo insuliini” (Mies, 30–60-v.)

”En tiedä, se on vaan niin henki-
lökohtainen, kun se pistetään.” 
(Nainen, 30–60-v.)

”Kyllä minä olen vaihtanut mui-
takin lääkkeitä, särkylääkkeitä, 
tulehduskipulääkkeitä ja ihan 
antibioottejakin. Ei sillä ole niin 
merkitystä, se on semmoinen 
lyhytkestoinen asia, mutta tämä 
[insuliini] on kuitenkin minulle 
jokapäiväinen.”  
(Nainen, 30–60-v.)

”No minusta se ja sama toisaalta, 
jos siinä ei käyttökokemuksissa 
[ole eroa], mutta eihän se [lääke-
vaihto biosimilaari-insuliiniin] hin-
nassa näy” (Nainen, alle 30-v.)

”Minulla on täyskorvattavuus 
noissa lääkkeissä [insuliineissa] 
niin se [lääkevaihto biosimilaari-
insuliiniin] ei vaikuta minulle hin-
taan.” (Nainen, 30–60-v.)

”-- se [on] tietysti yhteiskunnalta-
kin pois. Onhan sekin jo tärkeää, 
että sillä tavalla pystytään sääs-
tämään, niin minun mielestäni se 
on hieno asia.” (Nainen, 30–60-v.)

”Ehkä se yhteiskunnan kannal-
ta olisi hyvä, kun halvempaahan 
ne yleensä vaihdetaan.” (Nainen, 
yli 60-v.)
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Mistä haki tai kysyi  
tietoa omasta insuliinista
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”Ei se [annostelukynän vaihtuminen] minulle vie-
lä mikään ongelma ole, mutta kyllä se varmaan van-
hemmille ihmisille on. Ei tässä vaiheessa vielä, kun mi-
nä näen, mutta sitten, jos on huono näkö. Minä olen 
jo harjoitellut sitä, että yksi, kaksi, kolme, neljä… laske-
maan ja sitten minä katson, että tuliko oikein.” (Nai-
nen, 30–60-v.)

”No [annostelukynän] väri minun mielestäni pitää 
aina pysyä samana. Se jotenkin tuo turvallisuutta, että 
minä en vahingossakaan hämärässä pistä väärää. Jos 
tyyliin fontti muuttuu, tai joku tämmöinen, niin se ei 
ole mikään ongelma. Tai joku pieni väriero tulee niin 
se nyt ei… Mutta tässäkin kun sanoit, että tämä [tes-
tikynä] on sama [kuin käytössä oleva annostelukynä] 
niin minä heti kiinnitin huomiota, että ei ole, tämä on 
eri kynä. Tämä on eri insuliini. Se tuo heti eri fiiliksen.” 
(Nainen, alle 30-v.)

Suurin osa haastateltavista (n=5) kertoi erilaisia 
annostelukynään liittyviä näkemyksiä ja toiveita. 
Tärkeintä olisi annostelukynän laatu ja toimivuus 
sekä hyvä käsiteltävyys, kuten annoksen valinnan 
ja painamisen helppous. Annostelukynän käsitel-
tävyyden toivottiin olevan helppo myös liikuntara-
joitteisille sormille. Haastateltavat pohtivat uuden 
annostelukynän erilaisen tuntuman vaikuttavan 
käyttökokemukseen. Toisaalta yksi haastateltava 
mainitsi insuliinineulan mahdollisen vaihtumisen 
suuremmaksi huolenaiheeksi kuin annostelukynän 
vaihtuminen.

Tiedontarpeet biosimilaari-insuliineista
Viisi haastateltavaa kertoi erilaisia tiedontarpeita bio-
similaari-insuliineista. Tietoa toivottiin biosimilaari-
insuliinien eroista ja samankaltaisuudesta. Tarkem-
min haluttiin tietää, miten biosimilaari-insuliinien 
käytettävyys, annoskoko ja vaikutustapa eroaa käy-
tössä olevasta insuliinista. Lisäksi biosimilaari-insu-
liineista toivottiin samanlaista tietoa kuin biologi-
sista viitevalmisteistakin, kuten tietoa mahdollisista 
haittavaikutuksista. Muita tiedontarpeita olivat bio-
similaari-insuliinien turvallisuus, hintaeron muodos-
tuminen, valmistusmaa, valmistustapa, sisältö sekä 
allergisten reaktioiden mahdollisuus.

Toisaalta haastateltavien oli hankalaa kertoa tie-
dontarpeitaan, sillä biosimilaari-insuliinit eivät ol-
leet heille entuudestaan tuttuja. Diabetesta pidettiin 
myös liian yksilöllisenä sairautena tiedontarpeiden 
määrittämiseksi.

”Tämä on niin henkilökohtainen sairaus, että hirmu 
vaikeaa yksilöidä, mistä minä haluaisin [tietoa]. Kun se 
mikä toiselle käy ja miten se toimii toisella, ei toimi mi-

nulla. Olen sitä mieltä, että nämä asiat pitää vaan ko-
keilla.” (Nainen, 30–60-v.)

Neljä haastateltavaa sai tietää vasta haastattelussa, 
että insuliinit olivat biologisia lääkkeitä. Tämä tieto 
ei kuitenkaan ollut heille merkitsevä, eikä tieto vai-
kuttanut haastateltavien lääkehoitoon tai aiheutta-
nut heillä huolia insuliinihoidosta. Tärkeämpää oli 
insuliinin toimivuus ja vaikutus sekä sokeritasapai-
non pysyminen. Toisaalta yhden haastateltavan mie-
lestä eläinperäisesti valmistetut lääkkeet saattaisivat 
aiheuttaa huolta lääkkeen turvallisuudesta ja eläin-
ten terveydestä.

”En hirveen tärkeänä [pidä tietoa insuliinin biologi-
suudesta], koska se on minulle kuitenkin elintärkeä. Sitä-
hän minä käytän mitä on tarjolla.” (Nainen, 30–60-v.)

Kaksi haastateltavaa piti tietoa insuliinin biolo-
gisuudesta tärkeänä. Ensisijaisesti lääkäri voisi ker-
toa avoimesti lääkkeen biologisuudesta ja sen erois-
ta tavalliseen lääkkeeseen verrattuna. Apteekin far-
maseuttisen henkilöstön toivottiin vielä varmistavan 
tämän tiedonsaannin. Lisäksi lääkärin tai apteekin 
farmaseuttisen henkilöstön toivottiin kertovan, jos 
diabeetikolla olisi käytössään biosimilaari-insuliini. 
Biosimilaareista kertominen katsottiin hoitohenki-
lökunnan tehtäväksi.

Suurin osa haastateltavista (n=6) ilmoitti, ettei kai-
vannut enää lisätietoa omasta käytössä olevasta in-
suliinista. Viisi haastateltavaa ilmoitti, ettei hakenut 
itse ollenkaan tai haki vain vähän lisätietoa omasta 
insuliinistaan käyttöönottovaiheessa. Lääkkeistä ei 
oltu kovin kiinnostuneita tai lisätietoa ei koettu hoi-
don kannalta merkitykselliseksi. Toujeo®-insuliinista 
olisi toivottu enemmän tietoa turvallisuudesta ja tut-
kimuksiin perustuvaa tietoa raskaudenaikaisesta käy-
töstä.

”Voisi vaikka kertoa jonkun tiivistetyn asian siitä, et-
tä tätä [Toujeo] lääkettä on tutkittu vaikka 10 vuotta ja 
että ei ole todettu mitään juttuja. Lisäksi on todettu nä-
mä ja nämä hyvät puolet. Se voisi olla semmoista luot-
tamuksen nostavaa.” (Nainen, alle 30-v.)

Tietolähteet biosimilaari-informaatiolle
Haastateltavat ilmoittivat saaneensa tietoa heidän 
käytössä olevasta insuliinista erilaisista tietolähteistä 
(Taulukko 2). Potilasluennolta saatiin tietoa Toujeo®-
insuliinin pistosvälin joustavuudesta ja tasaisemmas-
ta vaikutusajasta verrattuna Lantus®-insuliiniin. Sosi-
aalisesta mediasta saatiin tietoa Toujeo®-insuliinien 
vaihto- ja käyttökokemuksista. Toisaalta osa haasta-
teltavista (n=3) ilmaisi, etteivät he saaneet juurikaan 
tietoa heidän käytössä olevasta insuliinista.

Yksi haastateltava kertoi saaneensa apteekista 
tarpeeksi tietoa Toujeo®-insuliinin annostelusta se-
kä Lantus®- ja Toujeo®-insuliinien välisistä vahvuu-
seroista (100 IU/ml ja 300 IU/ml). Toisaalta tiedon-
saanti oli myös puutteellista, mikä aiheutti yhdelle 
haastateltavalle uuden apteekkikäynnin ja toiselle 
epävarmuutta insuliinin annostelussa käyttöönot-
tovaiheessa.

”-- alkuun apteekissa ei oikein osattu laskea sitä, että 
montako pakettia niitä pitäisi saada, kun se oli erilainen 
pitoisuus tuossa [Toujeo®-insuliinissa]. Yhdessä pähkäil-
tiin, että mitenköhän se on. Tietysti alkuun se annostelu 
oli vähän epävarmaa.” (Mies, 30–60-v.)

”Kun se [Toujeo®] on tavallaan tiivistettyä ja se kynä 
on paljon pienempi määrällisesti. Kun menee apteekkiin, 
niin saa vähemmän pakkauksia kuin Lantusta. Jouduin 
kävelemään takaisin sinne tiskille, koska minulle ei ker-
rottu, että se on niin sanotusti tiivistettyä se insuliini. Se 
oli semmoinen häkellyksen aihe ja tuntui, että riittääkö 
nämä minun insuliinit nyt kun olen tottunut, että saan 
kolme pakettia ja sainkin yhden.” (Nainen, alle 30-v.)

Haastateltavat hakivat itse lisätietoa omasta insu-
liinistaan useimmiten internetistä (n=4) tai kysyivät 
sitä lääkäriltä (n=2, Taulukko 2). Lisätietoa haettiin 
internetistä erityisesti lääkärissä käynnin jälkeen tai 
silloin, kun insuliinista kuultiin ensimmäisen kerran. 
Toujeo®-insuliinista haluttiin lisää tietoa vaikutus-
ajasta, pistämisestä, insuliinin vaikutuksesta soke-

ritasapainon vaihteluihin sekä käyttökokemuksista.
Kaikki haastateltavat kertoivat toiveita biosimi-

laari-informaation tietolähteiksi sitä kysyttäessä 
(Taulukko 2). Eniten mainintoja saivat internet (n=5), 
apteekki (n=4) ja lääkäri (n=3). Tarkemmin interne-
tin tietolähteiksi toivottiin puolueetonta ja luotet-
tavaa verkkosivustoa, lääkevalmistajan verkkosivua, 
keskustelupalstaa ja chat-palvelua. Verkkosivustolla 
toivottiin olevan tietoa biosimilaarien ja biologisten 
viitevalmisteiden välisistä eroista sekä käyttökoke-
muksia biosimilaareista. Viranomaisilta toivottiin 
yleistä tietoa biosimilaareista, kuten hyötyjen ja hait-
tavaikutuksien selittämistä. Toisaalta lääkäriä pidet-
tiin tärkeämpänä tietolähteenä kuin viranomaisia.

”Valvonnassa heillä [viranomaisilla] on se suurin vas-
tuu, että se [lääke/insuliini] pysyy käyttökelpoisena ja 
oikeana. Toimituksissa, että se toimitetaan apteekkei-
hin sellaisena. Ja että kuljetus on oikein järjestetty, että 
ei välillä jäädy ja sitten on liian kuumassa. Että ne ovat 
asianmukaiset.” (Nainen, yli 60-v.)

POHDINTA
Tässä tutkimuksessa diabeetikot pitivät osallistumis-
ta oman lääkehoitonsa valintaan tärkeänä, mikä on 
linjassa tuoreen suomalaisen väestökyselyn tulosten 
kanssa (Jauhonen ym. 2018b). Diabeetikoille oli tär-
keää osallistua lääkehoidosta päättämiseen ja se, et-
tä lääkäri kuuntelee diabeetikon toiveita ja ajatuksia 

Taulukko 2. Haastateltavien (n=7) tietolähteitä omasta insuliinista sekä toiveita biosimilaari-
informaation tietolähteiksi. Taulukon luku kertoo mainintojen määrän (n).

Tietolähde

Lääkäri tai 
erikoislääkäri

Diabeteslehti

Esite tai potilasluento

Apteekki

Diabeteshoitaja

Hoitohenkilökunta*

Internet tai  
sosiaalinen media

Mistä sai tietoa
omasta insuliinista

5

2

2

1

1

1

-

Mistä toivoi biosimilaari- 
informaatiota

4

1

1

4

1

1

5

* Sisältää maininnat sairaanhoitaja ja hoitohenkilökunta
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lääkehoidostaan. Kuuntelua ja läsnäoloa ovat lääkä-
reiltä toivoneet myös muut pitkäaikaissairaat (Eriks-
son ym. 2018). Pitkäaikaissairaan osallistaminen ja 
hänen lääkehoitoon liittyvien toiveiden ja huolien 
kuuntelu on keskeistä potilaan tukemisessa lääkehoi-
don toteutukseen ja siihen sitoutumiseen (Enlund 
ym. 2013). Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-
ohjelmassa onkin asetettu tavoitteeksi kumppanuus, 
jossa lääkäri sopii potilaan kanssa lääkehoidon koko-
naisuudesta, hoidon toteutumisesta ja seurannasta 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). On arvioitu, et-
tä kumppanuuden edistäminen voisi vaikuttaa posi-
tiivisesti biosimilaarien käyttöönottoon (Aladul ym. 
2017, Peyrin-Biroulet ym. 2017, Sullivan ym. 2017, 
Waller ym. 2017). Merkitystä näyttäisi olevan myös 
lääkärin ja apteekin farmaseuttisen henkilökunnan 
positiivisella asenteella, minkä on todettu edistävän 
biosimilaarien käyttöä (Scherlinger ym. 2018). Eri-
tyisesti lääkärin suosituksella aloittaa biosimilaa-
rin käyttö tai vaihtaa siihen on potilaille merkitystä 
(Wilkins ym. 2014, Aladul ym. 2017, Peyrin-Biroulet 
ym. 2017, Van Overbeeke ym. 2017, Waller ym. 2017, 
Scherlinger ym. 2018). 

Viisi seitsemästä tähän tutkimukseen osallistu-
neista diabeetikoista ei ollut halukas vaihtamaan ny-
kyistä insuliiniaan biosimilaariin apteekissa (geneeri-
nen substituutio), mikä vastaa tulehduksellisia suolis-
tosairauksia sairastavien näkemyksiä (Peyrin-Biroulet 
ym. 2017). Varaukselliseen asenteeseen voivat tämän 
tutkimuksen mukaan vaikuttaa insuliinihoidon hen-
kilökohtaisuus ja sen keskeinen merkitys diabeetikon 
elämässä. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tyypin 
2 diabeetikot käyttäisivät biosimilaari-insuliinia to-
dennäköisemmin kuin tyypin 1 diabeetikot (Wilkins 
ym. 2014). Syyksi tähän tutkijat arvioivat insuliinin 
olevan tyypin 1 diabeetikoille välttämättömämpi ja 
elintärkeämpi lääkehoito kuin tyypin 2 diabeetikoil-
le, joille insuliini on yksi hoitovaihtoehto muiden 
joukossa. Vaihtohalukkuuteen katsottiin vaikutta-
van myös taloudelliset seikat: tyypin 2 diabeetikoille 
syntyy usein lääkekustannuksia myös muista lääke-
hoidoista, mikä voi lisätä halua vaihtaa insuliini hal-
vempaan biosimilaari-insuliiniin. Tässä tutkimukses-
sa diabeetikot totesivat, että lääkevaihto apteekissa 
ei vaikuttaisi diabeetikon omiin lääkekustannuksiin, 
sillä insuliineista maksettava omavastuuhinta pysyi-
si vaihdon jälkeenkin muuttumattomana nykyisessä 
järjestelmässä. Aikaisempien tutkimusten mukaan 
potilaat eivät halua lääkärin vaihtavan biologista vii-
tevalmistetta ainoastaan yhteiskunnan säästöjen ta-
kia (Aladul ym. 2017, Peyrin-Biroulet ym. 2017). 

Biologisen lääkkeen vaihtamisesta biosimilaa-
riin voi seurata biologisen lääkkeen annosteluväli-
neen vaihtuminen. Tässä tutkimuksessa haastatel-
tujen diabeetikoiden mukaan biosimilaari-insuliinien 
annostelukynä ei aiheuttaisi heille käyttöongelmia, 
mutta voisi aiheuttaa huolia. Näitä voidaan ehkäistä 
terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välisil-
lä keskusteluilla ja uuden annostelulaitteen käyttö-
opastuksella (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus Fimea 2019c). Diabeetikot toivovat biosimilaa-
ri-insuliinin annostelukynältä hyvää käsiteltävyyttä, 
mikä on tullut esille myös aikaisemmassa biosimi-
laari-insuliineja koskevassa tutkimuksessa (Wilkins 
ym. 2014). Tämän tutkimuksen tulokset antavat viit-
teitä myös siitä, että biosimilaarien nimeämisellä ja 
annostelukynien väreillä voi olla vaikutusta diabee-
tikon kokemukseen biosimilaari-insuliinin saman-
kaltaisuudesta alkuperäisvalmisteen kanssa ja siten 
myös vaihtomyönteisyyteen. Asiaa on pohdittu myös 
aikaisemmissa tutkimuksissa (Rotenstein ym. 2012, 
Wilkins ym. 2014), mutta merkitysten selvittämiseen 
tarvitaan jatkotutkimuksia.

Tämän tutkimuksen mukaan diabeetikot tarvit-
sevat lisää tietoa biosimilaareista, erityisesti biosi-
milaari-insuliinien eroista ja samankaltaisuudesta 
verrattuna diabeetikon käytössä olevaan insuliiniin. 
Tietoa tarvitaan myös biosimilaarien turvallisuudes-
ta, tehosta ja haittavaikutuksista, sillä tämän ja myös 
muille potilasryhmille tehtyjen tutkimusten tulos-
ten mukaan, ne aiheuttavat potilaille huolia (Wilkins 
ym. 2014, Peyrin-Biroulet ym. 2017, Sullivan ym. 2017, 
Van Overbeeke ym. 2017, Waller ym. 2017, Scherlin-
ger ym. 2018). Tärkeitä tietolähteitä potilaille ovat eri-
koislääkärit ja potilasjärjestöt (De Toro ym. 2017, Van 
Overbeeke ym. 2017) ja tämän tutkimuksen mukaan 
myös internet ja apteekit. Potilaat ovat tyytyväisem-
piä saamaansa informaatioon biologisista lääkkeistä, 
jos he saavat tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti 
(De Toro ym. 2017).

Tämän tutkimuksen rekrytoinnissa ei onnistuttu 
tavoittamaan tavoitteellisen otannan kohderyhmää 
eikä haastatteluaineistossa saavutettu saturaatiota. 
Abasaglar®-biosimilaarin käyttäjiä on Suomessa vä-
hän (Jauhonen ym. 2018a), mikä heikensi rekrytoin-
nin onnistumista. Lisäksi biosimilaareja koskeva aihe 
saattoi olla diabeetikoille uusi ja vaikea. Rekrytoin-
nissa kävi myös ilmi, etteivät lääkärit olleet keskus-
telleet Abasaglar®-biosimilaarista potilaille, mikä vä-
hensi erityisesti Lantus®-insuliinia käyttävien diabee-
tikoiden osallistumismahdollisuuksia tutkimukseen. 
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole tilastolli-

nen yleistettävyys, vaan tutkittavan ilmiön ymmär-
täminen tietyssä ajassa ja paikassa (Hämeen-Anttila 
ja Katajavuori 2008).  

Pienen aineiston ja yksittäisen potilasryhmän ta-
kia aiheesta tarvitaan lisätutkimuksia laajempien joh-
topäätösten vetämiseksi (Kylmä ja Juvakka 2012). Ai-
neiston perusteella ei myöskään voida vertailla bio-
logista viitevalmistetta (Lantus®) tai sen biosimilaaria 
(Abasaglar®) käyttävien diabeetikoiden, tai tyypin 1 
ja 2 diabeetikoiden näkemysten ja tiedontarpeiden 
eroja biosimilaari-insuliineista. Jatkossa olisi syytä 
tutkia myös muiden, esimerkiksi reumaa ja tuleh-
duksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden 
näkemyksiä ja tiedontarpeita biosimilaareista. Rek-
rytointihaasteiden välttämiseksi haastateltavien rek-
rytointi voitaisiin järjestää esimerkiksi lääkäreiden 
vastaanotoilla, joissa biologisten lääkkeiden käyttäjiä 
on helppo tavoittaa.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Diabeetikot kannattaa osallistaa oman lääkehoitonsa 
valintaan. Lääkärin ja potilaan välisen kumppanuu-
den syventäminen ja avoimet keskustelut biosimilaa-
rien hyödyistä voisivat edistää biosimilaarien käyttöä. 
Diabeetikot kaipaavat tietoa erityisesti biosimilaari-
insuliinien eroista ja samankaltaisuudesta verrattu-
na käytössä olevaan insuliiniin. Tätä tietoa voisi olla 
saatavilla erityisesti internetissä, ja sitä tulisi saada 
apteekista ja lääkäriltä. Biosimilaari-insuliinin nimen 
ja annostelukynän ulkonäön vaikutusta diabeetikon 
vaihtohalukkuuteen on syytä tutkia jatkossa. Lisä-
tutkimuksia tarvitaan myös muiden biologista lää-
kehoitoa käyttävien potilasryhmien kokemuksista ja 
tiedontarpeista - erityisesti siinä vaiheessa, kun avo-
hoitoon siirtyy useampia biosimilaareja. 
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Introduction. In Finland, the use of biological medi-
cines is increasing and expanding into more com-
mon diseases and into primary care, which contrib-
utes to the increase of health care costs annually. 
Biosimilars will start the price competition among 
biological medicines. The aim of this study was to 
examine patients’ perceptions and their need for 
information about biosimilar insulins. Furthermore, 
the study examined patients’ sources of information 
about insulins and wishes for sources of information 
for biosimilars.

Methods. The interviewees for thematic inter-
views were recruited by purposeful sampling from 
a pharmacy located in Eastern Finland from May to 
October 2018. The target groups were adults who 
were diagnosed with diabetes and who used insu-
lin glargine (biosimilar Abasaglar® 100 IU/ml, refer-
ence medicine Lantus® 100 IU/ml or concentrated 
Toujeo® 300 IU/ml). Interview data consisted of 
seven interviews. Because of the challenges issued 
in the recruitment process, data saturation was not 
reached. Therefore, this study can be considered as 
a preliminary study. The data were analyzed using 
qualitative content analysis.

Results. Interviewees found it essential that they 
can participate in the selection of their own medi-
cation. Patients didn’t want generic substitution for 
insulins. According to the interviewees, the different 
pen used for biosimilar insulins may not cause any 
usage problems. However, the pen was wished to 
be of high quality and easy to use. Different name of 
biosimilar insulin and different colour of insulin pen 
aroused suspicions about the similarities between 
biosimilar insulin and biological reference medicine. 
Patients needed information about the differences 
and similarities of biosimilar insulins compared to 
their insulin in use. In addition, information about bio-
similar insulins’ safety, efficacy and adverse effects 
was needed. The interviewees searched information 
about insulins from the internet or asked from the 
physician. Internet, pharmacy and physician were 
mentioned as the main sources where they wanted 
biosimilar information also in the future. 

Conclusions. Open conversations about biosimi-
lars’ benefits between physicians and patients could 
advance the uptake of biosimilars. Further studies 
are needed to explore how biosimilar insulin’s differ-
ent name and pen’s different appearance affect to 
patient’s will to switch. This interview study explored 
patients’ perceptions and their need for information 
about biosimilar insulins. However, more studies are 
needed to confirm the results.

Keywords: Biosimilars, substitution, insulin, diabe-
tes, perceptions, need for information, sources of 
information, thematic interview
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: 
Turvalliset vaihdot. (viitattu 20.1.2019c). Saatavilla 
internetissä: www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_
tieto/biosimilaarit/turvalliset-vaihdot 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: 
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ja biosimilaarit. (viitattu 20.1.2019d). Saatavilla 
internetissä: www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto/
selkokieliset-tiivistelmat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 
Kansaneläkelaitos: Suomen lääketilasto 2016. 
Helsinki 2017

Peyrin-Biroulet L, Lönnfors S, Roblin X, Danese S, 
Avedano L: Patient perspectives on biosimilars: 
a survey by the European federation of Crohn’s 
and ulcerative colitis associations. J Crohns 
Colitis 11: 128–133, 2017
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Liite 1: Haastattelurunko

Teema 1: Näkemykset ja kokemukset biosimilaari-insuliinista

1. Millaisia kokemuksia sinulla on [insuliinistasi] sairautesi hoidossa? 
 a. Kuinka tyytyväinen olet ollut [nykyiseen insuliiniisi]?
 b. Minkälaisia huolia sinulla on ollut [insuliiniisi] liittyen?

2. Missä terveydenhuollon toimipisteessä [nykyinen insuliinisi] on sinulle määrätty?
 a. Miten [nykyisen insuliinisi] valinta tapahtui?
 i. Miten tähän valmisteeseen tarkemmin päädyttiin?
 b. Miten itse osallistuit [insuliinisi] valintaan? 
 i. Minkälaisia ajatuksia osallistuminen lääkehoidosta päättämiseen herättää?
 ii. Kuinka tärkeää tämä on/olisi sinulle?
 c. Miten lääkäri otti esille määräämistilanteessa, että [insuliinisi] on biologinen lääke / biosimilaari
 i. Kuinka tärkeänä pidät tätä tietoa?

3. Onko Lantus-insuliinisi vaihdettu Abasaglar-biosimilaariin? 

 Apukysymykset:

 a. Vaihdettiin:
  i. Millaisia kokemuksia sinulla on ollut Abasaglarista verrattuna Lantukseen?
  ii. Miten vaihto tapahtui käytännössä?
   1. Kuka esimerkiksi neuvoi uuden kynän käytössä ja missä tilanteessa?
  iii. Miten suhtauduit vaihtopäätökseen?
   1. Millaisia huolia sinulla oli vaihtoon liittyen?
  iv. Millaista tietoa sait vaihdon yhteydessä Abasaglarista?
   1. Mitä tietoa olisit toivonut lääkkeen vaihtoon liittyen?

 b. On suunnitteilla:
  i. Mitä asiasta on keskusteltu lääkärisi kanssa?
  ii. Mitä mieltä olet mahdollisesta vaihdosta?
   1. Millaisia huolia sinulla on vaihtoon liittyen?
  iii. Millaista tietoa olet saanut vaihtoon liittyen Abasaglarista?
   1. Mitä tietoa toivoisit lääkkeen vaihtoon liittyen?
   2. Oletko itse hakenut tietoa Abasaglarista? Minkälaista tietoa? Mistä?

 c. Ei vaihdettu:
  i. Mikä asia johti päätökseen?
  ii. Mitä mieltä olet päätöksestä?
   1. Oliko joku tietty asia, minkä takia olisit halunnut / et halunnut itse vaihtaa?
  iii. Millaista tietoa sait vaihdon yhteydessä Abasaglarista?
   1. Mitä tietoa olisit toivonut lääkkeen vaihtoon liittyen?
   2. Oletko itse hakenut tietoa Abasaglarista? Minkälaista tietoa? Mistä?

4. Mitä mieltä olet siitä, että asiakkaalle ehdotettaisiin apteekissa alkuperäisen insuliinin  
    vaihtoa edullisempaan ja vastaavaan biosimilaari-insuliiniin (geneerinen substituutio).

Rannanheimo P, Kiviniemi V: Biosimilaarien 
käyttöönottoa voidaan edistää erilaisin keinoin. 
Sic! 3–4:2017. (viitattu 20.1.2019).  
Saatavilla internetissä:
http://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2017/3-4_2017/
vain-verkossa/biosimilaarien-kayttoonottoa-
voidaan-edistaa-erilaisin-keinoin 

Rannanheimo P, Kiviniemi V, Oravilahti T: 
Biosimilaarien säästöpotentiaali. Sic! 2:44, 2017 

Rotenstein L, Ran N, Shivers J, Yarchoan M, Close 
K: Opportunities and challenges for biosimilars: 
what’s on the horizon in the global insulin market? 
Clin Diabetes 30(4): 138–150, 2012

Ruusuvuori J, Nikander P, Hyvärinen M (Toim.): 
Haastattelun analyysi. Osuuskunta Vastapaino, 
Tampere 2010

Scherlinger M, Langlois E, Germain V, 
Schaeverbeke T: Acceptance rate and 
sociological factors involved in the switch from 
originator to biosimilar etanercept (SB4). Seminars 
in Arthritis and Rheumatism 1–6, 2018

Sosiaali- ja terveysministeriö: Rationaalisen 
lääkehoidon toimeenpano-ohjelma: suunnitelma 
biosimilaarien hallitulle käyttöönotolle 18.10.2016. 
(viitattu 20.12019). Saatavilla internetissä:  
https://stm.fi/rationaalinen-laakehoito/julkaisut 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Rationaalisen 
lääkehoidon toimeenpano-ohjelma – 
Loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistioita 15/2018. Helsinki 2018

Sullivan E, Piercy J, Waller J, Black C, Kachroo 
S: Assessing gastroenterologist and patient 
acceptance of biosimilars in ulcerative colitis 
and Crohn’s disease across Germany. Plos 
One 12(4): e0175826, 2017. DOI: 10.1371/journal.
pone.0175826

Tuomi J, Sarajärvi A: Laadullinen tutkimus ja 
sisällönanalyysi. Uud. laitos, Kustannusosakeyhtiö 
Tammi, Helsinki 2018

Tutkimuseettinen neuvottelukunta: Humanistisen, 
yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen 
tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus 
eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi. 
Helsinki 2009

Van Overbeeke E, De Beleyr B, De Hoon J, 
Westhovens R, Huys I: Perception of originator 
biologics and biosimilars: a survey among Belgian 
rheumatoid arthritis patients and rheumatologists. 
Biodrugs 31: 447–459, 2017

Waller J, Sullivan E, Piercy J, Black C, Kachroo 
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ankylosing spondyloarthritis and psoriatic arthritis 
across Germany. Patient Prefer Adherence 11: 
519–530, 2017
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Teema 2: Insuliineihin liittyvä tiedontarve

 5. A) Tiesitkö ennen haastattelua, että insuliinit ovat biologisia lääkkeitä.  
  Miten tämä tieto on vaikuttanut suhtautumiseesi insuliinihoitoon?
 
 TAI
 
  B) Tiesitkö ennen haastattelua, että käyttämäsi insuliini on biosimilaari?  
  Miten tämä tieto on vaikuttanut suhtautumiseesi insuliiniasi kohtaan?

Aikaisemmin keskustelimme vaihtotilanteesta, nyt yleisellä tasolla:

 6. Minkälaista tietoa olet saanut [insuliinistasi]?
  a. Mistä olet saanut tätä tietoa?
   i. Lääkäri, apteekki, potilasjärjestö, pakkausseloste, internet, sosiaalinen media
  b. Mistä olet itse kysynyt tietoa?

 7. Mitä lisätietoa toivoisit [insuliinistasi]?
  a. Mistä toivoisit saavasi tätä tietoa?

 8. Olemme nyt puhuneet enimmäkseen sinun insuliinisi käytöstä ja tiedontarpeista.  
  Tulevaisuudessa tällaisia biosimilaari-insuliineja tulee olemaan enemmän.
  a. Mitä tietoa toivoisit, että niistä jaetaan asiakkaille?
  b. Mistä toivoisit tätä tietoa saavan?
  c. Minkälainen merkitys insuliinikynän vaihtumisella on?
  d. Minkälainen rooli viranomaisella (Fimea, Kela, STM) mielestäsi on  
   tämän tiedon välittämisessä?

 9. Tuleeko mieleesi vielä jotain lisättävää haastatteluun ja aiheeseen liittyen?
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TIIVISTELMÄ
Apteekkien ja Kelan suorakorvausyhteistyöllä on pitkät perinteet, ja asiakas on vuosikymmenien ajan saanut 
korvauksen lääkkeistään suoraan apteekista. Kela selvittää jälkivalvontana myönnettyjen suorakorvausten 
oikeellisuutta ja tarvittaessa puuttuu huomaamiinsa epäkohtiin. Havaitsemistaan poikkeamista Kela ilmoit-
taa apteekeille kirjeitse. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, minkä verran ja minkälaisia poikkeamia suoratilitys-
aineistossa esiintyy ja mitä seuraamuksia niistä on apteekille, jotta poikkeamia voitaisiin ehkäistä jatkossa. 

Tiedot kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Suomen Apteekkariliitto julkaisi kyselylinkin jäsenapteek-
kiensa Salkku-sivustolla kaksi kertaa. Tutkimuspyyntö lähetettiin kaksi kertaa myös Itä-Suomen yliopiston 
apteekin ja Yliopiston Apteekin sähköpostiosoitteisiin. Apteekkeja pyydettiin kirjaamaan vapaamuotoisesti 
Kelan esittämät korjausesitykset ja huomautukset aikaväliltä 1.10.–31.12.2017. Saadut vastaukset luokiteltiin 
ja analysoitiin SPSS-ohjelmalla.

Kyselyyn saatiin vastaukset 52 apteekista. Niille Kela oli lähettänyt korjausesityksiä ja huomautuksia kol-
men kuukauden jaksolla yhteensä 152 (vaihteluväli 0–20). Noin kolmanneksessa (30 %) tapauksista apteekki 
oli antanut lääkkeestä korvauksen, vaikka reseptin merkintöjen perusteella edellytyksiä korvaukselle ei ol-
lut. Yleisimmin korvausedellytysten puutteellisuus liittyi rajoitetusti korvattaviin verenohennuslääkkeisiin. 
Muita yleisimpiä poikkeamia olivat toimitusmäärään ja -väliin liittyvät poikkeamat (20 %) ja erilaiset tekni-
set virheet (15 %). Poikkeamissa esitettiin pääsääntöisesti vähennystä apteekkitilitykseen. Yleensä (89 %) esi-
tetty vähennys oli alle 100 euroa. Toimitusväliin tai -määrään liittyvistä poikkeamista Kela esitti yleensä (77 
%) 50 euron virhemaksua. Jos apteekki antoi vastineen tai lisäselvityksen, vähennys tai virhemaksu yleensä 
(87 %) peruuntui tai muuttui. 

Tutkimukseen osallistui vain pieni osa apteekkeja, minkä vuoksi kattavaa kuvaa poikkeamien yleisyydestä, 
sisällöstä ja taloudellisesta merkityksestä ei saatu. Esiin nousi kuitenkin suorakorvausten toteuttamiseen liit-
tyviä haasteita, joiden pohjalta voidaan kehittää reseptinkirjoitus- ja -toimitusohjelmia. Apteekeissa on syytä 
pohtia toimintatapoja, joilla ohjeista poikkeamista voitaisiin välttää. Myös Kelan apteekeille antamia ohjeita 
ja yhteistyötä kehittämällä saatettaisiin löytää keinoja edistää korvausten toteutumista ohjeiden mukaisesti.

Avainsanat: Apteekit, Kela, suorakorvaus, sairausvakuutuskorvaus, poikkeama, virhemaksu, kyselytutkimus
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JOHDANTO
Apteekit ja Kela tekevät Suomessa tiivistä ja laaja-alais-
ta yhteistyötä. Vuonna 1963 säädetyn Sairausvakuu-
tuslain myötä lääkekuluista on ollut mahdollista saa-
da korvausta suoraan apteekista vuodesta 1970 alkaen 
(Niemelä 2014, Kela 2018b). Korvausjärjestelmässä on 
vuosien saatossa tapahtunut isoja rakenteellisia muu-
toksia muun muassa lääkevaihdon (v. 2003) ja viitehin-
tajärjestelmän käyttöönoton (v. 2009) myötä (Ahonen 
ja Martikainen 2005, Niemelä 2014, Koskinen 2018). 
Korvausprosentit ja omavastuuosuudet ovat muut-
tuneet usein, korvausluokkien määrä on lisääntynyt 
ja korvattavien lääkkeiden luettelo muuttuu vuosit-
tain, minkä lisäksi korvausjärjestelmään tulee koko 
ajan lisää rajoitetusti korvattavia lääkkeitä (Niemelä 
2014, Ruskoaho 2018). Viimeisimpiä isoja muutoksia 
ovat olleet sähköisen reseptin käyttöönotto vaiheit-
tain vuodesta 2012 alkaen (Ahonen ym. 2014), Kela-
kortin tietojen haku lääkkeentoimituksen yhteydessä 
sähköisesti vuonna 2013 (Kela 2013) ja toimeentulotuen 
maksatuksen siirtyminen sosiaalitoimistoilta Kelalle 
vuonna 2017 (Kela 2017). Apteekkien ja Kelan välinen 
tietojenvaihto, muun muassa kuukausitilitykset, on jo 
vuosien ajan hoidettu sähköisesti.

Kelan ja apteekkien suorakorvausyhteistyöstä so-
vitaan Apteekkien sairausvakuutusohjeissa ja Toi-
meentulotuen maksatuksen apteekkiohjeessa (Kela 
2017, Kela 2018a). Kela tarkastaa apteekkien antamia 
suorakorvauksia ja toimeentulotukimenettelyä jälki-
valvontana ja puuttuu tarvittaessa ohjeiden vastaisiin 
lääketoimituksiin. Havaituista poikkeamista Kela an-
taa apteekille joko huomautuksen, korjausesityksen 
tai korjausilmoituksen. 

Huomautuksella apteekkia pyydetään kiinnittä-
mään jatkossa huomiota johonkin tilityksessä havait-
tuun epäkohtaan (Kela 2018a). Kela voi esittää aptee-
kille myös vähennystä tilitykseen havaitun epäkoh-
dan perusteella lähettämällä apteekille korjausesityk-
sen. Apteekilta voidaan vaatia tai sille voidaan antaa 
mahdollisuus toimittaa selvitys. Mahdollinen vähen-
nys tehdään vasta sen jälkeen, kun Kela on käsitellyt 
selvityksen. Korjausilmoitukset taas ovat yleensä sel-
keitä tapauksia, joissa apteekki on pyytänyt Kelaa esi-
merkiksi tekemään muutoksen suorakorvausaineis-
toon oston peruuntumisen johdosta ja Kela lähettää 
ilmoituksella tiedon toimenpiteen hyväksymisestä. 
Vuodesta 2008 lähtien Kelalla on ollut mahdollisuus 
muistuttaa apteekkia 50 euron suuruisella virhemak-
sulla, jos asiakkaalle on annettu uusi lääke-erä liian 
pian edellisen jälkeen tai lääkettä on toimitettu liian 
paljon (Kela 2018a). 

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin apteekkien saa-
mia huomautuksia ja korjausesityksiä. Tutkimuksen 
tavoitteena oli selvittää, minkä verran ja minkälaisia 
poikkeamia Kela havaitsee suoratilitysaineistossa ja 
minkälaisia seuraamuksia niistä koituu apteekeille. 
Korjausilmoitukset jätettiin tutkimuksen ulkopuo-
lelle, koska niissä aloite korjaukselle tulee apteekil-
ta eikä Kelalta. Suorakorvausaineistossa ilmenneitä 
poikkeamia analysoimalla voitaisiin mahdollisesti en-
naltaehkäistä poikkeamia jatkossa. Aikaisempaa tut-
kimustietoa aiheesta ei ole.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Kelassa ei tilastoida lähetettyjä apteekkikirjeitä (Lee-
na Saastamoinen, Kela, sähköpostitse annettu tie-
donanto 11.11.2016), joten poikkeamia pystytään sel-
vittämään vain apteekkien kautta. Etukäteen arvi-
oitiin, että apteekit säilyttävät Kelan apteekkiin lä-
hettämät kirjeet. Tutkimus toteutettiin sähköisellä 
kyselyllä. Suomen Apteekkariliitto julkaisi kyselylin-
kin jäsenapteekkiensa Salkku-sivustolla kaksi kertaa. 
Tutkimuspyyntö lähetettiin kaksi kertaa myös Itä-
Suomen yliopiston apteekin ja Yliopiston Apteekin 
sähköpostiosoitteisiin. Apteekkeja pyydettiin kirjaa-
maan Kelan havaitsemat poikkeamat apteekin suora-
tilitysaineistossa ajanjaksolta 1.10.−31.12.2017. 

Apteekit kirjasivat tapaukset vapaamuotoisesti e-lo-
makkeelle, ja vasta tuloksia analysoitaessa tutkija luo-
kitteli poikkeamat. Näin pyrittiin helpottamaan ky-
selyyn vastaamista ja varmistamaan, että poikkeamat 
luokitellaan samalla tavalla apteekista riippumatta. 
Jokaiselle tapaukselle avautui kyselylomakkeessa uu-
si sivu. Lomakkeessa kysyttiin myös, miten apteekki 
reagoi poikkeamaan. Taustatietoina apteekista kysyt-
tiin reseptuuri, apteekin käyttämä reseptinkäsittelyjär-
jestelmä ja henkilökuntamäärä. Lomaketta testattiin 
aluksi Itä-Suomen yliopistossa apteekki- ja sairaalafar-
masian erikoistumiskoulutuksen syksyllä 2016 aloitta-
neiden opiskelijoiden toimipaikoissa, joista vastaukset 
saatiin kolmesta apteekista. Testausvaiheen vastaukset 
sisällytettiin aineistoon.

Analysointivaiheessa jätettiin pois vastaukset, jois-
ta ilmeni, että kyseessä oli apteekin itsensä ilmoitta-
ma muutos suoratilitysaineistoon ja siitä seurannut 
Kelan korjausilmoitus. Aineistossa havaittiin myös 
joitakin epäloogisuuksia, jotka korjattiin.  Esimer-
kiksi joissakin lomakkeissa oli ilmoitettu, että Kelal-
le oli annettu vapaaehtoinen vastine, vaikka edelli-
seen kysymykseen oli vastattu, että Kela oli vaatinut 
selvityksen. Näissä tapauksissa jälkimmäinen vastaus 
poistettiin. 

Aineisto analysoitiin SPSS for Windows tilasto-oh-
jelmalla (versio 24.0). Tulokset esitetään kuvailevina. 
Koska kyselyyn vastanneiden apteekkien määrä oli 
pieni, tarkastelua taustamuuttujien suhteen ei tehty. 

TULOKSET 
Kyselyyn vastasi 52 apteekkia eli 6 prosenttia Suomen 
812 apteekkitoimipisteestä. Tutkimukseen osallistu-
neet apteekkitoimipisteet edustivat Kelan eri saira-
usvakuutuspiirejä ja olivat reseptuurinsa ja henkilö-
kuntansa määrän suhteen erityyppisiä (Taulukko 1). 

Vastanneissa apteekeissa ilmeni kolmen kuukau-
den aikana yhteensä 152 poikkeamaa (Taulukko 2). 
Lähes kolmanneksessa (29 %) apteekeista poikkeamia 

ei ollut ilmennyt tutkimusjaksolla lainkaan. Suurin 
kirjattujen poikkeamien määrä oli 20 (Taulukko 2). 

Yleisimmin (30 % tapauksista) poikkeamat liittyi-
vät puutteellisiin korvausedellytyksiin (Kuva 1). Ap-
teekki antoi valmisteesta asiakkaalle korvauksen, 
vaikka edellytyksiä korvattavuudelle ei ollut, antoi 
erityiskorvauksen, vaikka valmiste oli peruskorvat-
tava tai antoi ylemmän erityiskorvauksen, vaikka val-
miste oli alemman erityiskorvausluokan mukaisesti 
korvattava. Useimmiten puutteellinen korvausedel-
lytys liittyi rajoitetusti korvattavaan verenohennus-
lääkkeeseen (Taulukko 3). 

Viidenneksessä (20 %) tapauksista poikkeama liit-
tyi toimitusmäärään tai -väliin (Kuva 1). Apteekki oli 

Taulukko 1. Apteekkien (n=52) taustatiedot.

Taustatieto

Reseptuuri (n=51)
≤ 40 000
40 001–80 000
80 001–120 000
≥ 120 001

Kela-piiri (n=52)
Eteläinen
Itäinen 
Keskinen
Läntinen
Pohjoinen

Varastorobotti (n=52)
Kyllä
Ei

Reseptinkäsittelyjärjestelmä (n=51)
Maxx
Salix
Pd3

Henkilökunnan lukumäärä (n=52)
0–2 
3–5 
6–10 
11–15 
16–20 
21 tai enemmän

Kelan kirjeiden säilyttäminen apteekissa (n=52)
Kyllä
Ei

Poikkeamien kirjaaminen Suomen Apteekkari- 
liiton Toimituspoikkeamat-työkaluun (n=51)
Kyllä
Ei

% (n)

25 (13)
24 (12)
27 (14)
24(12)

13 (7)
35 (18)
12 (6)
23 (12)
17 (9)

25 (13)
75 (39)

57 (29)
24 (12)
20 (10)

4 (2)
17 (9)
27 (14)
25 (13)
12 (6)
15 (8)

98 (51)
2 (1)

6 (3)
94 (48)
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toimittanut yli kolmen kuukauden hoitoa vastaavan 
lääkemäärän korvattuna tai seuraavan lääke-erän lii-
an aikaisin. Poikkeama saattoi liittyä myös siihen, että 
reseptistä puuttui SIC!-merkintä tai toimitettu pak-
kauskoko ei ollut taloudellisuuden kannalta järkevä. 

Kolmanneksi suurimman ryhmän (15 % tapauksis-
ta) muodostivat erilaiset tekniset virheet, esimerkiksi 
osto oli kirjautunut järjestelmään kaksi kertaa, val-
miste ei ollut vaihtokelpoinen tai apteekkiohjelma oli 
laskenut valmisteelle kalliimman hinnan kuin vahvis-
tetun lääketaksan mukainen hinta (Kuva 1). Jonkin 
verran ilmeni myös poikkeamia, joissa asiakkaalle oli 
annettu korvaus, vaikka hänellä ei ollut suorakorva-
usoikeutta tai valmiste oli toimitettu perustoimeen-
tulotuen maksusitoumuksella, vaikka valmiste oli ra-
jattu toimeentulotuesta korvattavien valmisteiden 

ulkopuolelle. Joitakin poikkeamia liittyi myös erityi-
sen kalliiden lääkkeiden sekä ex tempore -valmistei-
den ja ei-korvattavien valmisteiden toimittamiseen.  

Poikkeamista Kela esitti yleensä vähennystä ap-
teekkitilitykseen (Taulukko 4). Esitetyn vähennyk-
sen suuruus vaihteli nollasta eurosta yli sataan eu-
roon. Yleensä (89 %) vähennys oli kuitenkin alle sata 
euroa. Suurimmassa osassa (77 %) toimitusmäärään 
tai -väliin liittyvistä poikkeamista Kela esitti 50 eu-
ron virhemaksua. Kela vaati apteekilta selvityksen 
28 %:ssa tapauksista ja osa apteekeista teki sen va-
paaehtoisesti. Jos apteekki laati vastineen, korjaus-
esitys yleensä peruuntui tai esitetty vähennys muut-
tui. Apteekki otti yleensä tappion kontolleen ja asiak-
kaalta perittiin vain harvoin takaisin liikaa maksettu 
sairaus vakuutuskorvaus.

Taulukko 2. Korjausesitysten ja huomautusten määrä erikokoisissa apteekeissa, (n=51).

Kuva 1. Korjausesityksissä ja huomautuksissa esiintyneet poikkeamat, % (n=152). 

   Korjausesitysten ja huomautusten määrä   

Reseptuuri  0 1 2−3 4–6 7–20 
≤ 40 000   7 2 4 0 0 
40 001–80 000  5 4 2 1 0 
80 001–120 000  1 4 4 4 1 
≥ 120 001   2 0 2 3 5  

Yht.   15 10 12 8 6

Korvausedellytykset puutteelliset

Toimitusmäärä tai -väli virheellinen

Tekninen virhe

Ei suorakorvausoikeutta

Valmiste rajattu toimeentulotuen ulkopuolelle

Erityisen kallis lääke

Ex tempore- tai ei-kaupallinen valmiste

Muu syy

0 5 10 15 0 25 30     35 %

n=45

                  n=30

                  n=23 

             n=14

             n=14 

      n=10 

                 n=8 

                 n=8

Taulukko 3. Lääkeaineet, joista apteekissa oli annettu korvaus puutteellisin edellytyksin.

Lääkeaine  Tapausten määrä (n=45)

Enoksapariini  11
Rivaroksabaani  6
Apiksabaani  5
Tikagrelori   5
Perusvoide  4
Dabigatraani  3
Etsetimibi   3
Muu lääke (≤ 2 mainintaa) 8
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POHDINTA
Tutkimuksessa saatiin arvokasta tietoa Kelan havait-
semista poikkeamista apteekkien suoratilitysaineis-
tossa ja suorakorvauksiin liittyvistä haasteista, sillä 
aikaisemmin aihetta ei ole tutkittu. Tulosten pohjalta 
on mahdollista kehittää reseptinkirjoitus- ja -toimi-
tusohjelmia sekä pohtia toimintatapoja, joilla ohjeis-
ta poikkeamista voitaisiin välttää. Koska tutkimuk-
seen osallistui vain pieni osa apteekkeja, tavoitetta 
poikkeamien yleisyyden selvittämisestä ei saavutet-
tu. Kattava kuva poikkeamien yleisyydestä, sisällös-
tä ja taloudellisesta merkityksestä edellyttää lisätut-
kimuksia. 

Tutkimukseen osallistuneissa 52 apteekissa poik-
keamien kokonaismäärä oli kolmen kuukauden ai-
kana 152. Koko Suomessa oli vuodenvaihteessa 
2017−2018 yhteensä 812 apteekkitoimipistettä (Suo-
men Apteekkariliitto 2018), joten poikkeamia voidaan 
olettaa olevan vuodessa tuhansia. Vuonna 2017 toi-
mitettiin yli 60 miljoonaa reseptiä (Suomen Apteek-
kariliitto 2018), joista korvattuja oli lähes 42 miljoo-
naa (Ruskoaho 2018). Kokonaismäärään suhteutet-
tuna poikkeamien määrä on todella pieni. Tästä nä-
kökulmasta suorakorvausjärjestelmä toimii hyvin.

Yleisimmin poikkeamat liittyivät puutteellisiin 
korvausedellytyksiin, erityisesti rajoitetusti korvat-
tavista valmisteista annettuihin korvauksiin. Rajoi-
tetut korvaukset ovat lisääntyneet, ja ne ovat perus-
teltuja, kun markkinoille tulee uusia kalliita lääke-
aineita (Martikainen 2012, Ojasalo 2012, Kela 2018a, 
Ruskoaho 2018). Rajoitetulla korvauksella voidaan 
ohjata kulutusta tiettyyn suuntaan tai mahdollistaa 
korvaus erityistapauksia varten. Korvauskriteerien pi-
täisi kuitenkin olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja 
helposti tulkittavia. Tämän tutkimuksen perusteella 
rajoitetusti korvattujen lääkkeiden toimittaminen on 
apteekeissa haastavaa. Olisi perusteltua, että korva-
uksen kannalta tärkeät tiedot ilmenisivät jo alun pe-
rin reseptistä ja toisaalta apteekkiohjelmat ohjaisivat 
nykyistä paremmin korvauksen määrittelyä reseptin 
kirjaamistilanteessa. Poikkeamia pystyttäisiin toden-
näköisesti ehkäisemään rakenteista reseptinkirjoitus-
ta ja -kirjausta tehostamalla. Näin säästettäisiin niin 
lääkäreiden, apteekkien kuin Kelan työntekijöiden 
työaikaa.

Toimitusväli ja -määrä joudutaan tarkastamaan 
kaikista korvausten piirissä olevista lääkkeistä, ja sii-
hen suhteutettuna poikkeamia oli vähän, vaikka ne 
muodostivat tässä tutkimuksessa toiseksi suurim-
man ryhmän. Apteekeille toimitusvälien seuraami-
nen on rutiinia ja nykyisin apteekkiohjelmiin integ-

roidut laskurit tukevat seuraamista. Järjestelmiin olisi 
mahdollista kehittää myös toimintoja, jotka estäisivät 
osan esimerkiksi teknisistä virheistä ja suorakorvaus-
oikeuteen liittyvistä poikkeamista. Tieto suorakorva-
usoikeudesta haetaan nykyisin sähköisesti, joten olisi 
perusteltua, että järjestelmä ei laskisi korvausta lain-
kaan, jos suorakorvausoikeutta ei ole. Myöskään kor-
vauksen antaminen valmisteesta, joka ei kuulu kor-
vausten piiriin, ei pitäisi olla teknisesti mahdollista. 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi, että 
pääsääntöisesti Kelan esittämät vähennykset ovat 
alle 100 euroa ja virhemaksujen määrä on vähäinen 
toimitettujen reseptien määrään nähden. Apteekeissa 
Kelan jälkivalvonta ja erityisesti virhemaksut on koet-
tu ainakin pian virhemaksun käyttöön oton jälkeen 
ikäväksi (Tiittanen 2010). Näin erityisesti silloin, kun 
virhemaksu tulee pienestä poikkeamasta lääkkeiden 
toimitusväleissä. Toisaalta kalliita lääkkeitä toimitet-
taessa 50 euron virhemaksu on pienempi riski kuin 
koko lääkkeen hinnan vähentäminen Kelan tilityk-
sestä. Useissa tapauksissa vähennys suorakorvauk-
seen vähintäänkin pieneni tai virhemaksu jätettiin 
perimättä, joten tilanne kannattaa yleensä selvittää 
ja vastine kannattaa antaa, mikäli lisätiedot ovat hel-
posti selvitettävissä ja selvittelyyn tarvittava työmää-
rä esitettyyn vähennykseen nähden on kohtuullinen.

Tietojärjestelmien kehittäminen ei ratkaise kaik-
kia suorakorvausten toteuttamiseen liittyviä haastei-
ta. Apteekeissa on tarpeen arvioida farmaseuttien ja 
proviisoreiden työskentelyedellytyksiä, kuten riittä-
vää perehdytystä ja muuta toimipaikkakoulutusta, 
henkilöstömitoitusta, työn tauotusta ja muita teki-
jöitä, jotka tukevat tarkkuutta vaativaa työtä. Myös 
Kelan apteekeille antamia ohjeita ja yhteistyön muo-
toja tarkastelemalla saatettaisiin löytää keinoja edis-
tää korvausten toteutumista ohjeiden mukaisesti.

Tähän tutkimukseen osallistui vain pieni määrä 
apteekkeja. Nykyään kyselypyyntöjä tulee apteek-
keihin runsaasti ja voi olla hankalaa arvioida, mit-
kä tutkimukset hyödyttävät toiminnan kehittämistä. 
Tähän kyselyyn vastaaminen vei aikaa, jos korjaus-
esityksiä ja huomautuksia oli tutkimusjaksolla tul-
lut useita. Sähköiseen kyselyyn vastaaminen saattaa 
olla apteekissa hankalaa työn ohessa. Viime aikoina-
kin vastausprosentit ovat olleet hyviä tutkimuksissa, 
joissa on käytetty paperilomaketta (esim. Timonen 
ym. 2016). Lomakkeiden painattamisesta, postituk-
sista ja käsittelemisestä aiheutuu kuitenkin niin iso-
ja kustannuksia, että tutkimuksia ei voida toteuttaa 
ilman erillistä rahoitusta. Tämän tutkimuksen vah-
vuuksia oli, että kyselyyn vastasi taustoiltaan erilai-

Taulukko 4. Poikkeamien seuraukset, (n=152).

Poikkeaman seuraus  % (n)

50 euron virhemaksu (n=146)
Kyllä 16 (23)
Ei 84 (123)

Kelan esittämä vähennys (n=134)
Ei vähennystä 18 (24)
≤ 2 euroa 12 (16)
2–10 euroa 25 (33)
10–50 euroa 28 (37)
50–100 euroa 7 (9)
> 100 euroa 11 (15)

Kela vaati selvityksen (n=152)
Kyllä 28 (42)
Ei 72 (110)

Apteekin vapaaehtoinen vastine (n=108)
Kyllä 24 (26)
Ei 76 (82)

Vastineen vaikutus (n=60) 1
Korjausesitys poistettiin 70 (42)
Vähennys säilyi alkuperäisenä 13 (8)
Muu ratkaisu 2 17 (10)

Toimenpiteet asiakkaalle (n=92) 
Tappio apteekille, asiakkaalta ei peritty mitään 92 (85)
Väärin perustein myönnetty korvaus perittiin takaisin 4 (4)
Asiakkaalle maksettiin euromäärä, jonka hän menetti 
apteekin virheen vuoksi 3 (3)

1  Kaikista vastineista (n=68) ei ollut kirjattu tietoa vaikutuksista.
2 Sakko tai korjausesitys muuttui huomautukseksi, esitetyn vähennyksen euromääräinen summa muuttui,  
ohjelmistovirheestä johtunut väärä hinta tai korvaus korjattiin oikeaksi, ostokerran maksaja korjattiin,  
apteekin saama korvaus pysyi euromääräisesti samana, mutta Kela maksoi apteekille kattokorvausta  
perus- tai erityiskorvauksen sijaan, vastausta Kelalta ei ollut saatu.
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sia apteekkeja. Apteekit kirjasivat huomautukset ja 
korjausesitykset sanallisesti, joten poikkeamat tulivat 
luokitelluiksi yhdenmukaisesti ja varsin luotettavasti 
saatiin kuva, mistä niissä oli kyse. 

Jatkotutkimuksiin kannattaa etsiä vaihtoehtoisia 
tiedonkeruutapoja. Jos Suomen Apteekkariliiton Toi-
mituspoikkeamat-työkalua hyödynnettäisiin myös 
suorakorvauspoikkeamien kirjaamiseen, tutkimus-
tiedon keräämiseen ei tarvitsisi käyttää erikseen täy-
tettävää lomaketta. Nykyisin harva apteekki kirjaa 
korvauksiin liittyvät poikkeamat työkaluun – tähän 
tutkimukseen osallistuneista 52 apteekista vain 3 ap-
teekkia. Apteekkeja voitaisiin ohjeistaa tekemään kir-
jaukset tutkimusta varten tietyn aikajakson. Kaikkein 
luotettavin kuva saataisiin, jos lähetetyt huomautuk-
set ja korjausesitykset tilastoitaisiin jo Kelassa. Tämä 
mahdollistaisi tarkan analyysin havaituista poikkea-
mista ja tukisi poikkeamia ennaltaehkäisevien toi-
mien kehittämistä.

JOHTOPÄÄTÖKSET 
Päätelmiä poikkeamien yleisyydestä ei tämän tut-
kimuksen perusteella voida tehdä. Kuitenkin koska 
reseptejä toimitetaan suuret määrät, myös poikkea-
mia tapahtuu varsin runsaasti, ja ne edellyttävät li-
sätyötä sekä apteekeissa että Kelassa. Tämän vuoksi 
poikkeamia estävien toimenpiteiden kehittäminen 
on tärkeää. 

Eniten poikkeamia esiintyi korvausedellytysten 
puutteellisuudessa. Varsinkin rajoitetusti korvatta-
vien lääkkeiden toimittaminen on tämän tutkimuk-
sen mukaan haasteellista. Rajoitetusti korvattavien 
lääkkeiden määrä todennäköisesti kasvaa tulevaisuu-
dessa, joten on huolehdittava, että ohjelmistot tuke-
vat niiden määräämistä ja toimittamista. Korvaus-
järjestelmän täytyy olla riittävän selkeä, että kaikki 
toimijat, niin lääkäri, apteekki kuin asiakaskin, pys-
tyvät helposti saamaan tiedon asiakkaalle kuuluvas-
ta korvauksesta ja valmisteen lopullisesta hinnasta 
asiakkaalle.     

Vaikka virhemaksuja ja Kelan esittämiä vähennyk-
siä apteekkitilitykseen esiintyy toimitettujen resepti-
en lukumäärään nähden vähän, niiden taloudellinen 
merkitys saattaa yksittäisissä tapauksissa olla aptee-
kille jopa yli 100 euroa. Poikkeamien selvittäminen 
ja lisäselvitysten laatiminen vievät terveydenhuollon 
toimijoiden työaikaa, minkä taloudellista merkitys-
tä pitäisi myös pystyä tulevaisuudessa arvioimaan. 
Mahdollisimman saumaton suorakorvausyhteistyö 
on niin apteekkien, Kelan, lääkärien kuin asiakkai-
denkin etu.
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Finnish pharmacies and Kela (The Social Insurance 
Institution of Finland) have co-operated for several 
decades. A person eligible for Kela’s reimbursement 
for medicine expenses gets it directly from any Finn-
ish pharmacy. Kela regularly monitors reimburse-
ment information and intervenes in case of mistakes 
or exceptions from the reimbursement rules done by 
the pharmacy personnel.  In these cases, Kela sends 
a notification letter to the pharmacy. In this study, we 
wanted to examine the content of such requests and 
notifications. This information can then be used to 
prevent mistakes in the future.

Data were collected by an online questionnaire. 
A link and request to participate were published 
twice by The Association of Finnish pharmacies 
(AFP) in their Intranet. The request was also sent to 
pharmacies of Finnish universities by e-mail. Pharma-
cies were asked to report the information on Kela´s 
requests and notifications from October 1st 2017 
to December 31st 2017 by free text. Their answers 
were categorised and analysed with the SPSS pro-
gramme.

In total, 52 pharmacies answered the question-
naire. They reported altogether 152 requests and 
notifications from Kela (range from 0 to 20). About 
30% of them were cases where a pharmacy had 
granted reimbursement to a person although there 
were no prerequisites for it based on the information 

on the prescription. Most cases were those concern-
ing anticoagulators with limitations for reimburse-
ment. In some cases, a pharmacy reimbursed the 
medicines too early after the previous reimbursed 
course or delivered too much medicine (20%). Other 
common cases were various technical errors (15%). 
Kela expressed a decrease in the reimbursement 
sums. Generally, the reported reduction was less 
than 100 euros (89% of reported reductions). When 
talking about notifications concerning cases in which 
a pharmacy had delivered medicines too early after 
the previous course or pharmacy had delivered too 
much medicine, Kela commonly (77%) fined pharma-
cy by 50 euros. Most (87%) of the proposed reduc-
tions and fines were withdrawn after the pharmacy's 
response or further clarifications.

Further conclusions about frequency, content 
nor financial significance of exceptions could not be 
reached for only a small proportion of Finnish phar-
macies participated in the survey. Nevertheless, 
some challenges arose concerning the realisation 
of the reimbursement system. The gained knowl-
edge can be used to ease the development of pro-
grammes for prescribing and delivering recipes in 
the future. Moreover, pharmacies should consider 
and implement more effective procedures in order 
to avoid deviations from Kela’s guidelines. A need 
to find new ways to promote the actualisation of 
the reimbursement system in accordance with the 
guidelines arose. Development of the guidelines 
as well as strengthening the co-operation between 
Finnish pharmacies and Kela could provide viable 
solutions to this issue.

Keywords: Pharmacy, Kela, direct reimbursement, 
health insurance compensation, exception, fine,  
survey
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TIIVISTELMÄ
Tietoa lääkkeistä ja lääkehoidoista on potilaille saatavilla eri tietolähteistä ja eri tavoin: kasvotusten, kirjallisesti 
tai sähköisten palveluiden välityksellä. Lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation kehittämisen pohjaksi 
tarvitaan tutkimustietoa eri tavoin saatavilla olevan lääkkeisiin liittyvän tiedon vaikutuksista ja vaikuttavuu-
desta. Lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation, kuten muidenkin terveydenhuollon interventioiden, 
päätavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin, millais-
ta näyttöä löytyy potilaille suunnatun lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuudesta.

Informaatikko haki tutkimuksia Melinda, Medic, Science Direct ja Medline-tietokannoista. Katsaukseen 
otettiin mukaan lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuudesta teh-
dyt suomen- ja englanninkieliset järjestelmälliset katsaukset sekä alkuperäistutkimukset vuosilta 2000–2016. 

Katsaukseen sisällytetyistä tutkimuksista kuusi oli järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia ja 16 alkuperäis-
tutkimuksia, joista viisi oli suomalaisia. Tutkimuksissa yleisimmin käytetyt vaikuttavuuden mittarit olivat 
humanistisia ja niillä mitattiin potilaiden hoitoon sitoutumista, lääkkeisiin liittyvää tietämystä, elämänlaa-
tua, potilastyytyväisyyttä ja ohjeiden noudattamista. Lisäksi lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation-
vaikuttavuutta oli mitattu kliinisillä ja taloudellisilla mittareilla. Lääkeneuvonnalla ja kirjallisella lääkeinfor-
maatiolla oli pääasiassa positiivinen vaikutus potilaiden hoitoon sitoutumiseen ja tietämykseen lääkkeistä. 
Tulokset pelkän kirjallisen lääkeinformaation vaikutuksista potilaiden tietämykseen lääkkeistä olivat risti-
riitaisia. Lääkeneuvonnan tai kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuudesta muista näkökulmista, esimer-
kiksi potilastyytyväisyyden, elämänlaadun tai taloudellisten vaikutusten näkökulmista, ei löytynyt riittävästi 
tutkimuksia johtopäätösten tekemiseksi.

Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuutta 
on tutkittu vain vähän. Lisää tutkimustietoa vaikuttavuudesta tarvitaan, kun kehitetään toimintatapoja, joilla 
tuetaan lääkehoidon onnistumista ja edistetään potilaiden lääkehoitoon sitoutumista.

Avainsanat: lääkeinformaatio, lääkeneuvonta, vaikuttavuus, potilas
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JOHDANTO
Luotettava, ymmärrettävä ja oikea-aikainen tieto 
lääkkeestä on edellytys lääkehoidon toteutumiseen 
turvallisesti ja vaikuttavalla tavalla. Potilaat ja lääkkei-
den käyttäjät saavat tietoa eri tietolähteistä ja eri ta-
voin: kasvotusten suullisesti, kirjallisesti ja sähköisten 
palveluiden välityksellä. Lääkärit ja farmasian ammat-
tilaiset ovat lakisääteisesti velvollisia lääkkeitä mää-
rätessään ja toimittaessaan varmistamaan, että po-
tilaat osaavat käyttää lääkkeitään oikein ja turvalli-
sesti (Lääkelaki 10.4.1987/395, Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). 
Lääkehoitoprosessin aikainen lääkeneuvonta tervey-
denhuollon ammattilaisilta luo perustan turvalliselle 
lääkkeiden käytölle. Lisäksi potilaat saavat lääkepak-
kauksen mukana pakkausselosteen (Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY). Pakkaus-
selosteet ovat luettavissa ja kuunneltavissa interne-
tissä. Tietoa lääkkeistä on saatavissa myös erilaisista 
puhelinpalveluista, kuten Yliopiston Apteekin Tieto-
palvelusta, Myrkytystietokeskuksesta ja Teratologises-
ta tietopalvelusta sekä esimerkiksi potilasjärjestöis-
tä, viranomaisilta ja lääketeollisuudesta, muun mu-
assa heidän verkkosivuiltaan (Pohjanoksa-Mäntylä 
ym. 2008). Tutkimusten mukaan terveydenhuollon 
ammattilaiset ja pakkausselosteet ovat suomalaisten 
yleisimmin käyttämät lääketiedon lähteet, ja niihin 
myös luotetaan (Närhi 2007, Närhi ja Helakorpi 2007, 
Holappa ym. 2012, Hämeen-Anttila ym. 2017). Lisäk-
si potilaat hakevat lääketietoa internetistä, erityisesti 
Terveyskirjastosta (Hämeen-Anttila ym. 2017).

Tutkimustietoa erilaisten lääkkeisiin ja lääkehoi-
toihin liittyvien viestintätapojen vaikuttavuudesta, 
eli toiminnan aikaansaamasta muutoksesta, on vain 
vähän (Rajavaara 2006, Mononen ym. 2018). Vai-
kuttavuuden käsite on sopimuksenvarainen ja toi-
mintaympäristöön sidottu, ja sitä arvioidaan tavan-
omaisesti tavoitteiden saavuttamisen asteena, kyky-
nä saada aikaan haluttuja vaikutuksia tai joidenkin 
toimenpiteiden seurauksina (Rajavaara 2006). Lääke-
neuvonnan ja kirjallisen lääketiedon päätavoitteena 
on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia henkilön 
terveyskäyttäytymiseen vaikuttamalla. Kuten mui-
denkin terveydenhuollon interventioiden, lääkeneu-
vonnan ja kirjallisen lääkeinformaation vaikutuksia 
ja vaikuttavuutta voidaan mitata erilaisilla taloudel-
lisilla, kliinisillä ja humanistisilla mittareilla (Kozma 
ym. 1993). Ihmisten terveyskäyttäytymiseen vaikut-
tavat kuitenkin hyvin monet eri asiat (Kelly ja Barker 
2016), minkä vuoksi vaikuttavuuden mittaaminen on 
vaikeaa ja tulosten tulkinnassa on oltava varovainen. 

Lääkeinformaation ja lääkeinformaatiopalveluiden 
vaikuttavuus on nostettu yhdeksi keskeiseksi tulevai-
suuden tutkimusaiheeksi rationaalisen lääkehoidon 
tutkimusstrategiassa vuosille 2018–2022 (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2018). Tutkimusta tarvitaan niin 
lääkkeiden käyttäjille kuin terveydenhuollon am-
mattilaisille suunnatun lääkkeisiin liittyvän tiedon 
vaikuttavuudesta rationaalisen lääkehoidon edistä-
misessä. Tutkimustietoa tarvitaan pohjaksi toimin-
nan suuntaamiselle, kehittämiselle ja tuloksellisuu-
den todentamiselle, sillä ainoastaan arvioidulla tie-
dolla voidaan osoittaa toiminnan hyödyt päättäjille 
ja rahoittajille.

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on ku-
vata, millaista tutkimusnäyttöä löytyy potilaille suun-
natun lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaa-
tion vaikuttavuudesta. 

AINEISTO JA MENETELMÄT
Järjestelmällinen tiedonhaku lääkeneuvonnan ja 
kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuudesta teh-
tiin 24.5.2016 farmasian ja terveystieteiden kannalta 
keskeisimmistä tieteellisistä tietokannoista (Melinda, 
Medic, Science Direct (Elsevier) ja Medline (OVID)). 
Teemojen hakusanat muokattiin aiemmissa tutki-
muksissa käytettyjä avainsanoja ja Medical Subject 
Headings (MeSH) -termejä hyödyntäen (Taulukko 1). 
Mukaan otettiin määriteltyjen sisäänottokriteerien 
perusteella potilaille suunnatun lääkeneuvonnan ja 
kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuutta selvittä-
neet suomen- ja englanninkieliset artikkelit vuodesta 
2000 alkaen (Taulukko 2). 

Suomalaisen järjestelmällisen katsauksen (Mono-
nen ym. 2018) perusteella löydettiin vielä viisi lääke-
neuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation vaikut-
tavuutta selvittänyttä suomalaista tutkimusta, jotka 
lisättiin hakutuloksiin (Närhi ym. 2000, Närhi ym. 
2001, Backman ym. 2002, Leinonen ja Niemi 2007, 
Salonoja ym. 2010). 

Yksi tutkija valitsi artikkelit ensin otsikon ja sen 
jälkeen abstraktin perusteella (HA). Valinnat käytiin 
läpi toisen tutkijan kanssa (KH-A). Valinnan jälkeen 
yksi tutkija luki tutkimukset läpi ja kokosi yhteenve-
totaulukoihin tiedot katsaukseen mukaan otettujen 
tutkimusten tavoitteista, niissä käytetyistä vaikutta-
vuuden mittareista sekä tutkimuskysymysten kan-
nalta keskeisistä tuloksista (Taulukot 3–5). 

Tutkimuksissa mitatut lopputulosmuuttujat luo-
kiteltiin kliinisiin, humanistisiin ja taloudellisiin 
muuttujiin ECHO (Economic, clinical, and humanis-
tic outcomes)-mallin mukaisesti (Kozma ym. 1993).

Aihe

Hakusanat eri muotoiselle lääkeinformaatiolle
lääkeinformaatio

lääkeneuvonta

pakkausseloste, valmisteyhteenveto

kirjallinen

Hakusanat potilaalle ja vaikuttavuudelle
vaikuttavuus, vaikutus

potilas

Hakusanat muuttujille, joiden muutos katsottiin lääkeinformaation vaikutukseksi2

sitoutuminen

asenne

tieto

tyytyväisyys ja elämänlaatu

ongelmien ehkäisy

oireiden helpottaminen ja haittavaikutukset

epävarmuus, pelot

Potilaat (P)
Interventio (I)
Vertailu (C)
Tulos (O)

Tutkimuksen ajankohta (T)
Tutkimusasetelma (S)

Muut

Taulukko 1. Käytetyt hakusanat teemoittain

Hakusanat ja -strategia1

(drug OR medicines OR medicat* OR pharmaceut*)  
AND inform* 

(counsel* OR educat* OR advis* OR advic* OR guid*)

("patient information leaflet" OR "patient information leaflets" 
OR "package  leaflet" OR "package leaflets" OR "package 
insert" OR "package inserts")

written OR graphic*

effecti* OR efficiency OR efficac* OR impact* OR influence

patient

adhere* OR complian* OR concorda*  
OR agree* OR follow* OR obey OR obliant*

attitude* OR stance* OR orientat*

knowledge OR ”skill acquisition”  
OR knowingness OR aware* OR learn*

satisf* OR ”quality of life” OR complacen*  
OR contentment OR contented

(problem* OR trouble* OR difficult*) AND (prevent*  
OR forestall* OR foreclose* OR preclude* OR solv*)

(symptom* OR indication* OR adverse OR side-effect*)  
AND (comfort* OR eas* OR facilit* OR aid OR reduc*)

insecure* OR uncertain* OR peradventure* OR doubt* OR 
dubi* OR incertit* OR fear* OR anxious* OR afraid OR scared

1Taulukkoon on yhdistetty useita hakustrategioita eri tietokannoista. Kaikki hakulausekkeet eri tietokannoista ovat saatavilla  
kirjoittajilta. 2 Vaikuttavuus tarkoittaa toiminnan (tässä tapauksessa lääkeinformaation) aikaansaamaa muutosta (Rajavaara 2006)

Sisäänottokriteerit

Kaikki eri ikäiset potilaat
Potilaille suunnattu lääkeneuvonta tai kirjallinen lääkeinformaatio
Vertailuasetelmaa ei vaadittu
Hyväksytään laajasti kaikilla eri menetelmillä ja mittareilla  
   saadut ekonomiset, kliiniset ja humanistiset vaikutukset. 
Tutkimus on julkaistu aikavälillä 2000–2016
Eri tutkimusasetelmin ja menetelmin tehdyt 
alkuperäistutkimukset ja järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset 
Tutkimus julkaistu suomeksi tai englanniksi

Taulukko 2. Artikkeleiden sisäänottokriteerit 
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TULOKSET
Tähän katsaukseen otettiin mukaan yhteensä kuusi 
järjestelmällistä kirjallisuuskatsausta ja 16 alkuperäis-
tutkimusta, joista viisi oli suomalaista. Koska useim-
missa mukaan otetuissa tutkimuksissa vertailtiin eri 
lääkeinformaation muotoja, esitetään tulokset osin 
yhdistettynä. Suomalaiset lääkeneuvonnan ja kirjal-
lisen lääkeinformaation vaikuttavuutta selvittäneet 
tutkimukset esitetään omassa kappaleessaan.

Järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset 
lääkeinformaation vaikuttavuudesta (n=6)
Mukaan otetuista järjestelmällisistä kirjallisuuskat-
sauksista kaksi keskittyi kirjallisen lääkeinformaa-
tion vaikuttavuuteen (Raynor ym. 2007, Nicolson 
ym. 2009). Muissa lääkeinformaation muotoa ei ol-
lut rajattu (Bell ym. 2005, Desplenter ym. 2006, Ge-
orge ym. 2008, Wali ym 2015) (Taulukko 3). Yleisim-
min käytetyt mittarit olivat hoitoon sitoutuminen ja 
muutokset potilaiden lääketiedon määrässä. Näiden 
lisäksi oli selvitetty lääkeinformaation kliinisiä ja ta-
loudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia elämänlaa-
tuun, potilastyytyväisyyteen ja ohjeiden noudatta-
miseen.  

Lääkeinformaatiolla oli pääasiassa positiivinen vai-
kutus hoitoon sitoutumisessa (Taulukko 3). Erityi-
sesti potilailla, joilla oli heikko terveyden lukutaito, 
hoitoon sitoutuminen lisääntyi merkittävästi ja 19/26 
järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tutkimuksis-
ta päätyi tulokseen, että lääkeinformaatio lisäsi hoi-
toon sitoutumista (Wali ym. 2015). Myös Bell ym. 
(2005), Desplenter ym. (2006) ja George ym. (2008) 
havaitsivat samansuuntaisia vaikutuksia järjestelmäl-
lisissä kirjallisuuskatsauksissaan. Raynor ym. (2007) 
katsauksen mukaan lääkeinformaatiolla ei puoles-
taan ole vaikutusta hoitoon sitoutumiseen. 

Potilaille suunnatulla lääkeinformaatiolla näyt-
täisi olevan positiivinen vaikutus lääketiedon mää-
rään viiden järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen 
mukaan (Taulukko 3). Esimerkiksi Wali ym. (2015) 
katsauksessa 27/37 tutkimuksista potilaiden lääke-
tieto lisääntyi lääkeinformaation myötä. Sen sijaan 
pelkän kirjallisen lääkeinformaation vaikutuksesta 
potilaiden lääketiedon lisääntymiseen saatiin ristirii-
taisia tuloksia (Raynor ym. 2007, Nicolson ym. 2009). 
Lisäksi Desplenter ym. (2006) raportoivat lääketie-
don lisääntymisestä, mutta he pitivät tutkimusten 
vertailua vaikeana erilaisten tutkimusasetelmien ja 
-menetelmien vuoksi.

Lääkeinformaation taloudellisia vaikutuksia ei ole 
tutkittu (Desplenter ym. 2006) (Taulukko 3). Myös-

kään lääkeinformaation vaikutuksia potilastyytyväi-
syyteen tai elämänlaatuun ei ole riittävällä tasolla 
osoitettu (Desplenter ym. 2006). Lääkeinformaation 
vaikutuksista masennusoireisiin, potilaiden asentei-
siin, resurssien kohdentamiseen sekä lääkevaihtoon 
on tehty liian vähän tutkimuksia johtopäätösten te-
kemiseksi (Bell ym. 2005) (Taulukko 3).

Kansainväliset alkuperäistutkimukset 
lääkeinformaation vaikuttavuudesta (n=11)
Mukaan valikoitui viisi pääasiassa lääkeneuvontaa tai 
sekä lääkeneuvontaa että kirjallista lääkeinformaa-
tiota arvioivaa alkuperäistutkimusta (Carpenter ym. 
2010, Desplenter ym. 2013, Sharaya ym. 2017, Zim-
mer ym. 2015, Walter ym. 2016). Lisäksi mukaan va-
likoitui kuusi pääasiassa kirjallisen lääkeinformaati-
on vaikuttavuutta selvittänyttä tutkimusta (Mansoor 
ym. 2006, Vinker ym. 2007, Schmitt ym. 2011, Korb-
Savoldelli ym. 2012, Gremeaux ym. 2013, Dowse ym. 
2014). Pääasiassa lääkeneuvontaa arvioineissa tutki-
muksissa (n=5) selvitettiin yleisimmin lääkeneuvon-
nan vaikutusta hoitoon sitoutumiseen (Taulukko 4). 
Lisäksi tutkittiin vaikutuksia lääketietämykseen, hoi-
totuloksiin, elämänlaatuun ja tyytyväisyyteen. Kir-
jallisen lääkeinformaation vaikuttavuustutkimuksis-
sa (n=6) selvitettiin tyypillisesti vaikutusta hoitoon 
sitoutumiseen ja lääketietämykseen. Lisäksi tutki-
muksissa selvitettiin kirjallisen lääkeinformaation 
vaikutuksia potilaiden omatoimisuuteen, lääkkei-
den käyttöön liittyvään ahdistukseen ja tyytyväisyy-
teen (Taulukko 4).

Lääkeneuvonnalla oli yksittäisten alkuperäistut-
kimusten (n=5) mukaan positiivinen vaikutus poti-
laan hoitoon sitoutumiseen, omatoimisuuteen sekä 
tyytyväisyyteen saadun lääkeneuvonnan laadusta ja 
määrästä (Taulukko 4). Potilaan hoitoon sitoutumi-
nen ja tyytyväisyys sekä omatoimisuus voivat potilail-
le tehtyjen kyselytutkimusten perusteella lisääntyä 
lääkeinformaation myötä (Carpenter ym. 2010, Sha-
raya ym. 2017, Zimmer ym. 2015, Walter ym. 2016). 
Tutkimusten interventiot kuitenkin vaihtelivat, mikä 
vaikeuttaa niiden vertailua keskenään. 

Kirjallisen lääkeinformaation vaikutukset vaihte-
livat kohderyhmittäin (n=6) (Taulukko 4). Iäkkäille 
tehdyssä haastattelututkimuksessa kirjallisella lää-
keinformaatiolla ei havaittu vaikuttavuutta (Scmitt 
ym. 2011). Lääketietämys lisääntyi potilailla, joilla oli 
heikko lukutaito, kun käytettiin yksinkertaistettua 
pakkausselostetta lääkeneuvonnan tukena (Dowse 
ym. 2014). Kirjallinen lääkeinformaatio paransi pit-
käaikaisesti NSAID-lääkkeitä (ei-steroidaaliset an-

Kirjoittajat, julkaisu- 
vuosi ja maat

Bell ym. 2005

Hollanti
USA
Malesia
UK

Desplenter ym. 2006

Kuwait
UK
USA
Hollanti
Kanada

George ym. 2008

Tanska
Saksa
Hollanti
Irlanti
Pohjois-Irlanti
Portugali
Ruotsi
Kanada
USA
Australia
UK

Taulukko 3. Järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset lääkeinformaation vaikuttavuudesta (n=6)

Menetelmä kohderyhmä  
ja mittarit

Sis. 10 artikkelia farmasian ammat-
tilaisten palveluiden vaikutuksesta 
mielenterveysongelmaisten poti-
laiden lääkehoitoon sitoutumiseen, 
asenteisiin, depressiivisiin oireisiin, 
lääkityksen vaihtamiseen, potilas-
tyytyväisyyteen, lääkehoidon kus-
tannuksiin, sairaalakäynteihin, lääk-
keisiin liittyvän tiedon tasoon, lääke-
hoitoon liittyviin ongelmiin, elämän-
laatuun. 
Tutkimuksessa on huomioitu satun-
naistetut ja satunnaistamattomat 
kahden ryhmän väliset rinnakkais-
tutkimukset.

Sis. 17 artikkelia lääkkeisiin liittyvän 
tiedon vaikutuksesta psykiatristen 
potilaiden hoitoon sitoutumiseen, 
lääkkeisiin liittyvän tiedon tasoon, 
lääkehoidon kustannuksiin, elämän-
laatuun, potilastyytyväisyyteen ja 
sairaalakäynteihin, haittavaikutuk-
siin ja oireisiin. 
Tutkimuksessa on huomioitu RCT-
tutkimukset.

Sis. 8 artikkelia erilaisten interventi-
oiden vaikutuksista kotona asuvien 
ja useita lääkkeitä käyttävien  
(>3 lääkettä) ikääntyneiden  
lääkehoitoon sitoutumiseen.

Kaikissa interventioissa oli mukana 
joko lääkeneuvonta ja/tai kirjallinen 
lääkeinformaatio sekä erilaisia muita 
toimenpiteitä, kuten erilaisia muis-
tutuspalveluja tai -tapoja, lääkehoi-
don arviointi tai terveydenhuollon 
ammattilaisen seurantakäynti.

Tutkimuksessa on huomioitu kont-
rolloidut interventiotutkimukset. 

Päätulokset

• Farmasian ammattilaisen osal-
listumisen lääkeneuvontaan 
havaittiin parantavan lääkehoi-
toon sitoutumista 3/4 tutkimuk-
sista.

• Masennusoireet paranivat 1/6 
tutkimuksista.

• Positiivinen vaikutus asenteisiin 
havaittiin 1/1 tutkimuksessa.

• Potilastyytyväisyys parani 2/4 
tutkimuksista.

• Lääkäri- ja sairaalakäynnit sekä 
avun tarvitseminen vähentyivät 
3/5 tutkimuksista.

• Lääkityksen vaihtaminen lisään-
tyi 1/1 tutkimuksista.

• Lääkeinformaatiolla oli positiivi-
nen vaikutus lääkehoitoon sitou-
tumiseen 7/13 tutkimuksista.

• Lääketietämys lisääntyi 6/8 tutki-
muksista. 

• Masennuksen oireet paranivat 
1/2 tutkimuksista.

• Potilastyytyväisyys parani 1/1 tut-
kimuksista.

• Elämänlaatu parani 1/2 tutkimuk-
sista. 

• Hoitoon sitoutuminen lisääntyi 
4/8 tutkimuksista. Käytetyt inter-
ventiot vaihtelivat, joten mitään 
yksittäistä interventiota ei voi 
ylitse muiden suositella hoitoon 
sitoutumisen edistämisessä. 
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ti-inflammatoriset lääkkeet) käyttävien tietämystä 
lääkkeistä (Gremeaux ym. 2013). Lääkeneuvonnan ja 
kirjallisen lääkeinformaation yhdistelmä osoittautui 
tehokkaammaksi kuin kumpikaan lääkeinformaati-
on muoto yksinään (Gremeaux ym. 2013, Dowse ym. 
2014).

Myös vaikutukset hoitoon sitoutumiseen vaihte-
livat. Kirjallinen lääkeinformaatio ei vaikuttanut lää-
kehoitoon sitoutumiseen HIV-potilailla (Korb-Savor-
delli ym. 2012). Pakkausselosteet kuitenkin paransivat 
hoitoon sitoutumista HIV/AIDS-potilailla, joilla oli 
heikko lukutaito (Mansoor ym. 2006). Haittavaiku-
tuksiin liittyvän informaation todettiin myös lisäävän 
ahdistuneisuutta, mikä puolestaan heikensi hoitoon 
sitoutumista uuden lääkehoidon saaneilla potilailla 
(Vinker ym. 2012). 

Suomalaiset alkuperäistutkimukset lääke- 
informaation vaikuttavuudesta (n=5)
Mukaan valikoituneet suomalaiset tutkimukset 
selvittivät lääkeneuvonnan vaikuttavuutta masen-
nuspotilailla, hormonikierukan käyttäjillä sekä yli 
65-vuotiailla (Backman ym. 2002, Leinonen ja Nie-
mi 2007, Salonoja ym. 2010) (Taulukko 5). Lisäksi 
selvitettiin farmaseutin toteuttaman terapeuttisen 
monitoroinnin (therapeutic outcomes monitoring 
TOM) ja siihen liittyvän lääkeneuvonnan vaiku-
tuksia astmapotilailla (Närhi ym. 2000, Närhi ym. 
2001).

Tutkimuksissa selvitettiin lääkeneuvonnan vaiku-
tusta potilastyytyväisyyteen, masennusoireisiin se-
kä psyykenlääkkeiden käyttöön (Backman ym. 2002, 
Leinonen ja Niemi 2007, Salonoja ym. 2010). Tera-
peuttisen monitoroinnin ja siihen liittyvän lääke-
neuvonnan vaikutusta selvitettiin kliinisiin muut-
tujiin, kuten astman vaikeusasteeseen ja lääkkeiden 
käyttöön sekä astmaan ja astmalääkkeisiin liittyvään 
tietämykseen ja asenteisiin (Närhi ym. 2000, Närhi 
ym. 2001).

Lääkeneuvonnan todettiin olevan tilastollisesti 
merkitsevästi yhteydessä parempaan potilastyytyväi-
syyteen hormonikierukan käyttäjillä (Backman ym. 
2007) sekä vähentävän bentsodiatsepiinien käyttöä 
yli 65-vuotiailla (Salonoja ym. 2010) (Taulukko 5). 
Lääkeneuvonnalla ei sen sijaan ollut vaikutusta ma-
sennusoireisiin (Leinonen ja Niemi 2007). Terapeut-
tisen monitoroinnin ja siihen liittyvän lääkeneuvon-
nan todettiin vaikuttavan positiivisesti kliinisiin tu-
losmittareihin, lääketietämykseen ja asenteisiin (När-
hi ym. 2000, Närhi ym. 2001). 

POHDINTA
Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella potilail-
le suunnatun lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkein-
formaation vaikuttavuutta on tutkittu melko vähän. 
Tutkimuksissa on selvitetty tyypillisimmin lääkeinfor-
maation vaikutusta potilaan hoitoon sitoutumiseen ja 
muutoksiin lääketietämyksessä. Lääkeinformaatiolla 
näyttäisi tutkimusten perusteella olevan myönteinen 
vaikutus potilaiden hoitoon sitoutumiseen (Bell ym. 
2005, Desplenter ym. 2006, George ym. 2008, Wali ym. 
2015). Lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaa-
tion yhdistäminen on tutkimuksissa todettu vaikut-
tavammaksi tavaksi välittää lääkeinformaatiota kuin 
kumpikaan yksinään (Gremeaux ym. 2013, Dowse ym. 
2014). Lääkeinformaation vaikuttavuudesta muista 
näkökulmista, esimerkiksi potilastyytyväisyyden, elä-
mänlaadun tai taloudellisten vaikutusten näkökul-
mista, ei ole lainkaan tai riittävästi tutkimuksia johto-
päätösten tekemiseksi. Tämän katsauksen perusteella 
lääkeinformaation vaikuttavuutta on tutkittu lähinnä 
epäsuorilla mittareilla ja humanistisia mittareita käyt-
täen, ei niinkään taloudellisia tai kliinisiä mittareita 
hyödyntäen. Lisätietoa tarvitaan myös kliinisistä ja ta-
loudellisista vaikutuksista pohjaksi poliittiselle päätök-
senteolle ja lääkeinformaation sekä lääkeinformaatio-
palveluiden kehittämiselle. 

Eri tutkimuksissa kohderyhmät vaihtelivat suures-
ti. Osa tutkimuksista oli keskittynyt erityisiin poti-
lasryhmiin, kuten esimerkiksi mielenterveyspotilai-
siin (Bell ym. 2005) tai heikkolukutaitoisiin potilai-
siin (Dowse ym. 2014, Wali ym. 2015), joten tuloksia 
ei voi yleistää koskemaan kaikkia lääkkeiden käyttä-
jiä. Suomalaiset tutkimukset oli toteutettu spesifeissä 
kohderyhmissä eli masennuspotilailla, hormonikie-
rukan käyttäjillä, astmapotilailla sekä yli 65-vuotiailla, 
ja tutkimukset olivat pääasiassa yli 10 vuotta vanhoja 
(Närhi ym. 2000, Närhi ym. 2001, Backman ym. 2002, 
Leinonen ja Niemi 2007, Salonoja ym. 2010). Tutki-
musten seuranta-ajat olivat tyypillisesti muutamia 
kuukausia ja koskivat uusia lääkehoitoja. Näiden tut-
kimusten perusteella ei voi tehdä tulkintoja lääkein-
formaation pitkäaikaisista vaikutuksista, vaan tarvi-
taan lisää tutkimuksia vaikutuksen kestosta ja tois-
tuvan lääkeinformaation vaikutuksista. Hoitoon si-
toutumista oli mitattu haastattelemalla potilaita sekä 
potilaan itseraportoinnilla. Itseraportoinnissa potilas 
saattaa yliarvioida hoitoon sitoutumisensa ja lisäk-
si eri mittareilla toteutettujen tutkimusten tulosten 
vertaaminen keskenään voi olla hankalaa. Toisaalta 
jos halutaan selvittää potilaan näkökulmaa, tietoa ei 
saada muutoin kuin potilaalta itseltään. 

Kirjoittajat, julkaisu- 
vuosi ja maat

Nicolson ym. 2009

UK, USA,
Sveitsi,
Hong Kong,
Suomi, Kanada,
Turkki, Belgia,
Ranska

Raynor ym. 2007

UK
USA
Belgia
Kanada
Suomi
Ranska
Hong Kong
Turkki

Wali ym. 2015

USA, Kuwait, UK,  
Kanada, Eurooppa,
Etelä-Afrikka, Australia
Iran, Turkki, Japani

Menetelmä kohderyhmä  
ja mittarit

Sis. 25 artikkelia kirjallisen lääkein-
formaation vaikutuksista potilaiden 
lääkkeisiin liittyvään tiedon tasoon 
(päämuuttuja), asenteisiin, lääkkei-
den käyttöön liittyvään käyttäytymi-
seen sekä kliinisiin muutoksiin. 

Sisältää myös internetlähteet.

Sis. 43 artikkelia yksittäiseen lää-
kevalmisteeseen liittyvän kirjallisen 
lääkeinformaation vaikuttavuudesta 
potilaiden tietotasoon, asenteisiin ja 
käyttäytymiseen.

Tutkimuksessa on huomioitu RCT-
tutkimukset, joissa on käytetty kont-
rolliryhmää tai vaihtoehtoista inter-
ventiota.

Sis. 47 artikkelia lääkeinformaation 
vaikutuksesta tietotasoon ja hoi-
toon sitoutumiseen potilailla, joilla 
on heikko terveyden lukutaito.

Tutkimuksessa huomioitiin RCT-, 
NRCT- ja UCT-interventiotutkimukset.

Päätulokset 
 

• Lääketietämys lisääntyi 6/12  
tutkimuksista.

• (3/12 tutkimuksista tulokset ris-
tiriitaisia ja 3/12 tutkimuksista ei 
eroja ryhmien kesken).

• Ohjeiden noudattaminen parani 
6/8 tutkimuksista. 
 

• 6/7 tutkimuksista totesi kirjallisen 
lääketiedon nostavan tietotasoa, 
1/1 tutkimus totesi lääketiedon 
vaikuttavan asenteisiin positii-
visesti sekä 5/6 tutkimuksista 
totesi käyttäytymisen muutok-
sen (esim. lääkkeiden ottaminen, 
haittavaikutusten raportoiminen) 
useammin niillä, jotka olivat saa-
neet kirjallista lääkeinformaa-
tiota.

• 6/8 tutkimuksista totesi kirjallisen 
lääketiedon nostavan tietotasoa, 
kun se yhdistettiin lääkeneuvon-
taan ja verrattiin pelkkään lääke-
neuvontaan. 1/1 tutkimus totesi 
kirjallisen lääketiedon vaikutta-
van asenteisiin positiivisesti ja 1/1 
tutkimus totesi kirjallisen lääke-
tiedon vähentävän huolta lääk-
keen käyttöön.

Yhteen vetäviä tuloksia:
• Tutkimusten perusteella kirjal-

lisen lääkeinformaation käyttö 
ei yleensä lisää potilaan lääke-
tietoa. 

• Se, miten lääkeinformaatiota 
välitetään, vaikuttaa lääkeinfor-
maation vaikuttavuuteen. 

•  Lääkeinformaation laatu vai-
kuttaa potilastyytyväisyyteen ja 
lääkkeiden käytön jatkamiseen. 

•  Pelkkä kirjallinen lääkeinformaa-
tio ei lisää hoitoon sitoutumista. 
 

• 27/37 tutkimuksista lääkeinfor-
maatio paransi tietotasoa poti-
lailla, joilla on heikko terveyden 
lukutaito.

• 19/26 tutkimuksista lääkeinfor-
maatio paransi hoitoon sitoutu-
mista.
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Taulukko 4. Alkuperäistutkimukset lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuudesta (n=11)

Kirjoittajat, julkaisu-
vuosi ja maa

Carpenter ym. 2010
USA 

Desplenter ym. 2013

Belgia 

Tutkimuksen teema

Ristiriitaisen lääkein-
formaation vaikutus 
potilaiden hoitoon 
sitoutumiseen.

Masennuspotilaiden 
lääkeneuvonnan klii-
niset, taloudelliset ja 
humanistiset vaiku-
tukset.

Menetelmät, kohderyh-
mä ja mitatut vaikutukset 

Internet-kysely verisuonitu-
lehduspotilaille (n=228) 

Humanistiset vaikutukset: 
Hoitoon sitoutumattomuus 
(Vasculitis Self-Manage-
ment Survey, VSMS), 
Hoitoon sitoutumisen 
minäpystyvyys (Self-Effica-
cy for Appropriate Medi-
cation Use Scale (SEAMS), 
lääkehoitoon liittyvät usko-
mukset (Beliefs about 
Medicines Questionnaire, 
BMQ)
   
Kvasikokeellinen pitkittäis-
tutkimuksena toteutettu 
haastattelututkimus sairaa-
lasta kotiutettaville masen-
nuspotilaille (n=78) 11 eri 
sairaalasta. 
Kahden ryhmän potilaat 
saivat lääkeinformaatiota. 
Toiselle ryhmälle annettiin 
neuvontaa standardoidun 
masennuslääkeohjeen 
mukaan, ja he saivat mah-
dollisuuden esittää kysy-
myksiä lääkkeistään. Toi-
sen ryhmän potilaat jaettiin 
EID-asteikolla (Extent of 
Information Desired, EID) 
mitatun informaatiohaluk-
kuuden mukaan kahteen 
ryhmään: 
1) Ryhmälle annettiin neu-
vontaa, sillä halusivat sitä. 
2) Ryhmälle ei annettu, sillä 
he eivät toivoneet saavan-
sa sitä. 3) Ryhmä ei saanut 
lääkeneuvontaa farmasian 
ammattilaiselta.

Kliiniset vaikutukset: 
masennus- ja ahdistu-
neisuus HADS (Hospital 
Anxiety and Depression 
Scale) -asteikolla sekä 
somaattiset oireet SCL 
(Symptom Checlist) -mit-
tarilla.

Päätulokset

Eri lähteistä saatu ristiriitai-
nen tieto heikensi potilai-
den hoitoon sitoutumista (p 
< 0,05).

Lääkeneuvonnalla kotiutus-
vaiheessa ei ollut tilastolli-
sesti merkitsevää vaikutus-
ta potilaiden hoitoon sitou-
tumiseen, kliinisiin tuloksiin 
eikä elämänlaatuun. 

Työteho oli parempi 
(p=0,021) ja sairaalahoi-
tojaksoja (p=0,031) sekä 
terveydenhuoltokäyntejä 
(p=0,036) oli vähemmän 
lääkeneuvontaa saaneilla 
kuin verrokkiryhmäläisillä, 
jotka eivät olleet saaneet 
lääkeneuvontaa.

Kirjoittajat, julkaisu-
vuosi ja maa

Tutkimuksen teema Menetelmät, kohderyh-
mä ja mitatut vaikutukset

Päätulokset

Sharaya ym. 2017 

USA

.

Walter ym.2016

Australia 

Farmasian ammatti-
laisen toteuttaman 
potilaskohtaisesti 
räätälöidyn interven-
tion vaikutus hoitoon 
sitoutumiseen. Lää-
keneuvonta oli yksi 
interventiotyypeistä.

Farmasian ammatti-
laisen lääkehoidon 
arvioinnin jälkeen 
toteutetun lääkeneu-
vonnan vaikutus hoi-
toon sitoutumiseen ja 
tyytyväisyyteen lää-
keinformaatioon. Lää-
keneuvonnan lisäksi 
kirjallista lääkeinfor-
maatiota.

Taloudelliset vaikutukset: 
lääkekustannukset, sairaa-
lahoito, työkyvyttömyys, 
työtehon menetys.

Humanistiset vaikutuk-
set: hoitoon sitoutuminen 
ADCQ (Antidepressant 
Compliance Questionnai-
re) -mittarilla, elämänlaatu 
sekä tyytyväisyys lääke-
hoitoon Q-LES-Q-mittarilla 
(Quality of Life Enjoyment 
and Satisfaction Questi-
onnaire). 

Prospektiivinen monikes-
kustutkimus (n=3 klinikkaa) 
pitkäaikaissairaille, jotka 
olivat käyneet klinikka-
farmasistin vastaanotolla 
(n=50), mittaus hoitoon-
sitoutumista mittaavalla 
kyselyllä ennen ja 60–90 
päivää jälkeen farmasian 
ammattilaisen tapaamisen.

Humanistiset vaikutukset:
hoitoon sitoutuminen (mit-
tari luotu usean aiemman 
hoitoon sitoutumisen mit-
tarin pohjalta).

Interventiotutkimus sai-
raalasta kotiutuville keuh-
kosyöpäpotilaille (n=48). 
Mittaus kyselylomakkeella 
ennen ja jälkeen lääkehoi-
don arviointi- ja lääkeneu-
vontaintervention. 

Humanistiset vaikutukset:
hoitoon sitoutuminen 
(Moriskyn mittarilla) 
tyytyväisyys lääkeneu-
vontaan
 

Vastaajista 60 %:lla hoitoon 
sitoutuminen lisääntyi, 28 
%:lla ei tapahtunut muutos-
ta ja 12 %:lla hoitoon sitou-
tuminen laski intervention 
jälkeen. Tilastollista merkit-
sevyyttä ei raportoitu.  

Sekä hoitoon sitoutumi-
nen (p=0,007) että tyyty-
väisyys lääkeinformaatioon 
(p<0,001) lisääntyi tilastolli-
sesti merkitsevästi. 

    Pääasiassa lääkeneuvontaa arvioineet tutkimukset (n=5)
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Kirjoittajat, julkaisu-
vuosi ja maa

Tutkimuksen teema Menetelmät, kohderyh-
mä ja mitatut vaikutukset

Päätulokset

Zimmer ym. 2015

Sveitsi

Dowse ym. 2014

Etelä-Afrikka

MS-potilailla käytet-
tävän fingolimod-
valmisteen käyttäjä-
koulutuksen vaikutus 
potilaiden lääketie-
toon, minäpystyvyy-
teen ja potilastyyty-
väisyyteen.

Yksinkertaisen, 
ennakkoon testa-
tun, kuvia ja tekstiä 
sisältävän pakkaus-
selosteen vaikutus 
heikkolukutaitoisten 
potilaiden tietämyk-
seen ja omatoimisuu-
teen antiretroviraali-
sen hoidon toteutuk-
sessa.

Interventiotutkimus fingoli-
mod-valmisteen käyttäjille 
(n=98). Lääketiedon mää-
rää mitattiin kyselylomak-
keella ennen ja jälkeen 
MS-hoitajan lääkeneuvon-
tajakson.

Hoitajat neuvoivat järjes-
telmällisesti kaikkia potilai-
ta lääkkeen vaikutuksista, 
lääkkeenotosta, säilyttämi-
sestä, hankkimisesta (kus-
tannukset ja korvaukset), 
haittavaikutuksista, pak-
kausselosteen käytöstä, 
mahdollisista riskeistä ja 
niiden ennaltaehkäisystä 
sekä lääkehoidon seuran-
nasta. Lääkeneuvonnan 
tukena käytettiin teksti- ja 
kuvakortteja.

Humanistiset vaikutukset: 
Tietämys lääkkeistä, tyyty-
väisyys lääkeinformaation 
määrään ja laatuun, minä-
pystyvyys tätä tutkimusta 
varten luoduilla mittareilla.

 

Satunnaistettu kontrolloi-
tu tutkimus (n=116), jossa 
interventioryhmää (perus-
hoito + pakkausseloste) 
verrattiin perushoitoa saa-
viin ennen ja 6 kk seuran-
ta-aikana. 

Osaamista mitattiin 
22-kohtaisella kyselylo-
makkeella. 

Humanistiset vaikutukset:
potilaiden tietämys lääke-
hoidosta, 
minäpystyvyys tätä tutki-
musta varten mukautetulla 
HIV Treatment Aherence 
Self-Efficacy Scale (HIV-
ASES)-asteikolla

Potilaiden tietämys lääke-
hoidosta ja tyytyväisyys lää-
keinformaatioon paranivat 
tilastollisesti merkitsevästi 
(p<0,001). Myös itsearvioi-
tu näkemys saadun infor-
maation riittävyydestä ja 
varmuus siitä, että pystyy 
toteuttamaan lääkehoi-
don nyt ja tulevaisuudes-
sa lisääntyivät tilastollisesti 
merkitsevästi (p<0,001). 

Yksinkertaisen kuvia ja 
tekstiä sisältävän pakkaus-
selosteen käyttö paransi 
tilastollisesti merkitsevästi 
heikkolukutaitoisten poti-
laiden tietotasoa lääkeval-
misteiden käytöstä ja hait-
tavaikutuksista sekä edisti 
potilaiden omatoimisuutta 
lääkehoidon toteutuksessa 
(p<0,05). 

Kirjoittajat, julkaisu-
vuosi ja maa

Tutkimuksen teema Menetelmät, kohderyh-
mä ja mitatut vaikutukset

Päätulokset

Gremeaux ym. 2013

Ranska

Korb-Savoldelli ym. 
2012

Ranska

Mansoor ym. 2006

Etelä-Afrikka

Kolmen standardoi-
dun tiedonvälitysme-
netelmän vaikutta-
vuus heikentävistä 
rappeumasairauksista 
kärsivien potilaiden 
tietoon, ahdistukseen 
ja tyytyväisyyteen 
tulehduskipulääkkei-
den (NSAID) käytöstä. 

Eri lääkeinformaation 
lähteiden käyttö HIV-
potilailla ja niiden vai-
kutus hoitoon sitoutu-
miseen.

Mukana olleet tie-
tolähteet: lääkäri, 
pakkausseloste, poti-
lasjärjestöt, internet, 
aikakauslehdet, far-
masistit, perhe, sosi-
aalityöntekijä, sekä 
käytettyjen tietoläh-
teiden lukumäärä. 
  
Lääkeinformaation 
vaikuttavuus lääke-
hoitoon sitoutumi-
seen heikkoluku-
taitoisilla HIV/AIDS-
potilailla.

Satunnaistettu prospektii-
vinen tutkimus sairaalassa 
tai kuntoutusyksikössä ole-
ville potilaille (n=140).  

Potilaat jaettiin satunnai-
sesti interventio- tai kah-
teen verrokkiryhmään. 
Interventioryhmässä poti-
laat saivat lääkeneuvontaa 
ja kirjallista informaatiota ja 
verrokkiryhmässä joko lää-
keneuvontaa tai kirjallista 
lääkeinformaatiota. 

Humanistiset vaikutukset: 
tietämys lääkehoidosta, 
ahdistuneisuus  State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI-Y) 
-mittarilla, tyytyväisyys saa-
tuun lääkeinformaatioon.

Poikkileikkaustutkimus, 
kyselytutkimus HIV-potilail-
le (n=233).  

Humanistiset vaikutukset:
hoitoon sitoutuminen muo-
katulla Morisky-mittarilla.

Haastattelututkimus 
(n=120), johon kuului kaksi 
haastattelukertaa. Lisäksi 
toteutunutta lääkehoitoa 
arvioitiin tablettilaskennalla. 
Hoitoon sitoutumisen arvi-
oinnissa painotettiin enem-
män tablettilaskentaa kuin 
haastattelun oma-arviointia. 
Tutkimusryhmissä yksinker-
taistettu pakkausseloste tai 
monimutkainen pakkausse-
loste. Kontrolliryhmässä ei 
kirjallista lääkeneuvontaa. 

Potilaiden tietämys lisääntyi 
kaikissa kolmessa ryhmäs-
sä, mutta eniten niillä, jotka 
saivat sekä lääkeneuvon-
taa että kirjallista lääkeinfor-
maatiota (p=0,05). 

Ryhmien välillä ei havaittu 
merkittäviä eroja ahdistuk-
sessa tai tyytyväisyydessä 
saatuun lääkeinformaati-
oon.

Lääkäreiltä ja internetistä 
saatu tieto sekä tuki poti-
lasjärjestöltä edistivät hoi-
toon sitoutumista (p < 0,05)

Muilla tietolähteillä ja käy-
tettyjen tietolähteiden 
lukumäärällä ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevää vaiku-
tusta lääkehoitoon sitoutu-
miseen.

Kirjallisen lääkeinformaa-
tion antaminen parantaa 
HIV/AIDS-potilaiden hoi-
toon sitoutumista heikko-
lukutaitoisilla. Itse-arvioitu 
hoitoon sitoutuminen oli 
korkeammalla tasolla tutki-
mus- kuin kontrolliryhmäs-
sä, ja tätä tuki myös tablet-
tilaskenta.

     Pääasiassa kirjallista lääkeinformaatiota arvioineet tutkimukset (n=6)
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Lääkeinformaation vaikuttavuuden tutkiminen on 
vaikeaa, koska mitattavaan muutokseen terveyskäyt-
täytymisessä vaikuttavat monet seikat, joiden vaki-
ointi, eliminointi tai jopa tiedostaminen on vaike-
aa (kts. esim. Raynor ym. 2007, George ym. 2008). 
Käyttäytymiseen ja tutkimustulosten tulkintaan vai-
kuttavia sekoittavia tekijöitä ovat esimerkiksi hen-
kilön arvot, asenteet, uskomukset, sairauden vaka-
vuus, sosiaalinen ympäristö, koulutustaso ja ter-
veydenhuoltojärjestelmä. Arkielämässä lääkkeisiin 
liittyvää tietoa saadaan monesta eri lähteestä, mikä 
hankaloittaa myös sen vaikuttavuuden tutkimista. 
Lisäksi lääkeinformaatio on niin kiinteä osa lääke-
hoitoprosessia, että sen vaikuttavuuden tutkiminen 
lääkehoitoprosessista irrallisena on haastavaa (FIP 
2017). Lääkeinformaation laadulla on myös merki-
tystä. Ollakseen vaikuttavaa lääkeinformaation tu-
lee olla oikea-aikaista, ymmärrettävää, tarpeeseen 
nähden riittävää, luotettavaa ja helposti saatavissa 
(FIP 2017). Lisäksi erityisesti pitkäaikaissairauksien 
hoidossa lääkeinformaatiota tulee tarjota toistuvas-
ti koko lääkehoitoprosessin ajan (Routasalo ja Pitkä-
lä 2009). Siksi lääkeinformaation laatuun, yksilölli-
syyteen, suunnitelmallisuuteen ja eri tahojen yhteis-
työhön tulisi tutkimus- ja kehittämistyössä kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Tämän katsauksen laatimisessa pyrittiin järjestel-

mälliseen toimintatapaan tiedonhaussa keskeisistä 
tieteellisistä tietokannoista, artikkeleiden valinnassa 
ja niiden tulosten tulkinnassa. Kyseessä ei kuitenkaan 
ole järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, sillä ainoas-
taan yksi tutkija valitsi artikkelit ja kokosi yhteen nii-
den tulokset. Myöskään tutkimusten laatua ei arvioi-
tu. Katsaus kuitenkin kokoaa yhteen – tavoitteensa 
mukaisesti – tutkimustietoa lääkeinformaation vai-
kuttavuudesta. Tätä koontitietoa voidaan hyödyntää 
kansallisen lääkeinformaatioverkoston toiminnassa 
(Kansallinen lääkeinformaatioverkosto 2017), kun ke-
hitetään lääkehoidon onnistumista tukevia vaikutta-
via toimintatapoja. Menetelmien ja mittareiden toi-
mivuudesta kootusta tiedosta on hyötyä myös uusien 
vaikuttavuustutkimuksien suunnittelussa rationaali-
sen lääkehoidon edistämiseksi. 

 
JOHTOPÄÄTÖKSET
Potilaille suunnatun lääkeneuvonnan ja kirjallisen 
lääkeinformaation vaikuttavuutta on tutkittu vain 
vähän. Eniten tutkimustietoa löytyy lääkeinformaa-
tion positiivisesta vaikutuksesta potilaiden hoitoon 
sitoutumiseen ja lääketietämykseen. Tehokkainta 
on eri informaatiotapojen yhdistäminen. Lisää tut-
kimustietoa tarvitaan erilaisten lääkehoidon onnistu-
mista tukevien toimintatapojen hyödyntämisestä te-
hokkaasti ja vaikuttavasti hoitoketjujen eri vaiheissa. 

Kirjoittajat, julkaisu-
vuosi ja maa

Tutkimuksen teema Menetelmät, kohderyh-
mä ja mitatut vaikutukset

Päätulokset

Schmitt ym. 2011 

USA

Vinker ym.2007

Israel

Lääkärin antaman 
neuvonnan, farma-
sian ammattilaisten 
antaman neuvonnan 
ja kirjallisen lääkein-
formaation vaikutusta 
potilaiden tietämyk-
seen NSAID-kipulääk-
keiden haittavaiku-
tuksista. 

Pakkausselosteiden 
vaikutukset lääkkei-
den käyttöön liitty-
vään ahdistukseen ja 
lääkehoitoon sitoutu-
miseen.

Poikittaistutkimus (n=382), 
jossa aineisto on kerät-
ty puhelinhaastattelulla. 
Potilaat olivat ikääntyneitä 
NSAID lääkkeiden käyttäjiä 
ja kyselyyn osallistujat oli 
valittu mukavuusotannalla 
39:stä terveydenhuollon 
toimipisteestä.

Humanistiset vaikutukset:
potilaiden tietämys NSAID 
-lääkkeistä. 

Prospektiivinen kohortti-
tutkimus (n=200). Potilaat 
kerätty 15:ltä perhelääkä-
rin vastaanotolta potilaita 
haastattelemalla. Potilaille 
oli määrätty joko antibioot-
ti, kipu- tai verenpainelää-
ke uutena lääkehoitona.

Kliiniset vaikutukset: 
potilaiden ahdistuneisuus 
Hamiltonin ahdistuneisuus-
asteikolla. 

Humanistiset vaikutukset:
hoitoon sitoutuminen 

Kirjallisen lääkeinformaa-
tion lukemisella ei ollut 
yhteyttä iäkkäiden tietä-
mykseen NSAID-lääkkeisiin 
liittyvistä riskeistä (p=0,916). 
Ainostaan lääkärien anta-
malla neuvonnalla oli tilas-
tollisesti merkitsevä vaiku-
tus potilaiden tietotasoon 
(p<0,001).

Pakkausselosteen luke-
neista (n=103) potilaista 36 
ilmoitti ahdistuksen lisään-
tyneen haittavaikutusinfor-
maation lukemisen jälkeen. 
Heistä 10 % ilmoitti ahdis-
tuksen vaikuttaneen lää-
kehoitoon sitoutumiseen 
(1 vastaaja lopetti lääk-
keen käytön ja 9 vastaa-
jaa vähensi itse lääkkeen 
käyttöä). Niillä potilailla, 
jotka ilmoittivat lukevansa 
pakkausselosteen ja ahdis-
tuvansa siitä, oli hoitoon 
sitoutuminen heikompaa.
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Taulukko 5. Suomalaiset alkuperäistutkimukset lääkeinformaation vaikuttavuudesta (n=6)

Kirjoittajat ja julkai-
suvuosi

Backman ym. 2002

Leinonen ja Niemi 
2007

Närhi ym. 2000

Tavoite

Lääkeinformaation 
vaikutus potilastyyty-
väisyyteen hormoni-
kierukan käyttäjillä.

Lääkeinformaation 
vaikuttavuus masen-
tuneilla, essitalopraa-
mia käyttävillä poti-
lailla.

Hoidon seurannan 
(therapeutic outcome 
monitoring, TOM) ja 
siihen liittyvän lääke-
neuvonnan kliiniset 
vaikutukset astmapo-
tilailla.

Menetelmät, kohderyh-
mä ja mitatut vaikutukset
 
Kyselytutkimus kohdunsi-
säisen levonorgestreeli-
hormonikierukan käyttäjille 
(n=17 914) vuosien 1990–
1993 välillä
(vastausprosentti 75 %).

Humanistiset vaikutukset:
tyytyväisyys saatuun lää-
keinformaatioon

Interventio-tutkimus essi-
talopraamia käyttävillä 
masennuspotilailla, jossa 
interventioryhmä (n=79) sai 
lääkkeen lisäksi koulutut-
tavaa lääkeinformaatiota ja 
verrokkiryhmä (n=78) aino-
astaan lääkehoitoa.

132/158 potilaasta suoritti 
tutkimuksen loppuun (osal-
listumisprosentti 84 %)

Kliiniset vaikutukset:
masennusoireet Montgo-
mery-Asberg Depression 
MADRS-skaalalla sekä 
masennus- ja ahdistu-
neisuusoireet Hopkins 
Symptom Checklist (SCL-
90)-skaalalla,
hoitovaste Clinical Global 
Impression Severity and 
Improvement (CGI-S and 
CGI-I) -skaaloilla 
taudin aktiivisuus Patient 
Global Evaluation (PGE)-
skaalalla.

Interventiotutkimus astmaati-
kolla (n=28), jossa interventio-
ryhmän potilaat saivat oman 
farmaseutin, joka neuvoi mm. 
astman patologiasta, PEF-mit-
tauksista ja oikeasta inhalaa-
tiotekniikasta sekä ohjasi mit-
taustulosten yksilölliseen huo-
miointiin lääkehoidossa. Far-
maseutti seurasi lääkehoidon 
onnistumista lähtötilanteessa 
sekä 4, 8, 12 ja 24 kuukauden 
kuluttua. Kliiniset vaikutukset:
astmaoireiden vaikeusaste, 
PEF-mittausten tulokset, lääki-
tysmuutokset, oraalisten ste-
roidien tarve

Päätulokset

Hoitokäynnin aikana toteu-
tettu lääkeneuvonta oli 
tilastollisesti merkitseväs-
ti yhteydessä parempaan 
potilastyytyväisyyteen.

Kouluttavalla lääkeinfor-
maatiolla ei todettu olevan 
vaikutusta kliinisiin muut-
tujiin.

Farmaseutin toteuttama 
hoidon seuranta ja siihen 
liittyvä lääkeneuvonta vai-
kutti positiivisesti kaikkiin 
kliinisiin tulosmittareihin, 
erityisesti astmaoireiden 
vaikeusastetta vähentä-
västi. 

Tutkimustuloksista ei pysty 
erottamaan pelkän lääke-
neuvonnan vaikutuksia.

Kirjoittajat ja julkai-
suvuosi

Tavoite Menetelmät, kohderyh-
mä ja mitatut vaikutukset

Päätulokset

Närhi ym. 2001

Salonoja ym. 2010

Hoidon seurannan 
(therapeutic outcome 
monitoring, TOM) ja 
siihen liittyvän lääke-
neuvonnan vaikutus 
tietämykseen ja asen-
teisiin astmapotilailla.

Geriatrin yhdellä hoi-
tokäynnillä antaman 
lääkeneuvonnan vai-
kutus psykotrooppis-
ten lääkkeiden käy-
tön vähentämiseen.

Interventiotutkimus ast-
maatikolla (n=28), jossa 
interventioryhmän poti-
laat saivat oman farma-
seutin, joka neuvoi mm. 
astman patologiasta, PEF-
mittauksista, ja oikeasta 
inhalaatiotekniikasta sekä 
ohjasi mittaustulosten 
yksilölliseen huomioin-
tiin lääkehoidossa. Kysely 
toteutettiin lähtötilanteessa 
sekä 12 ja 24 kuukauden 
kuluttua.

Humanistiset vaikutukset:
astmaan ja astmalääkityk-
seen liittyvä tietämys ja 
asenteet.

Interventiotutkimus yli 
65-vuotiailla kotihoidon 
asiakkailla (n=591)

Interventioryhmä sai tunnin 
mittaisen geriatrin luen-
non ja kirjallista lääkein-
formaatiota psykotrooppi-
sista lääkkeistä ja niiden 
haittavaikutuksista sekä 
yksilölliset ohjeet näiden 
lääkkeiden käytön vähen-
tämiseen. Kontrolliryhmä 
sai tunnin luennon kaatu-
misten ehkäisemisestä.

Kliiniset vaikutukset:
psykotrooppisten lääkkei-
den käyttö seuraavissa 
lääkeaineryhmissä: anti-
depressantit, antipsykootit, 
bentsodiatsepiinit ja muut 

12 kuukauden seuranta-
aika.

Sekä astmaan sairautena 
että astmalääkkeisiin liittyvä 
tietämys parani tilastollises-
ti merkitsevästi. Astmaan 
sairautena liittyvät asenteet 
muuttuivat positiiviseksi, 
mutta astmalääkityksen 
liittyvät asenteet pysyivät 
samoina.

Geriatrin antamalla lääke-
neuvonnalla oli tilastolli-
sesti merkitsevä vaikutus 
bentsodiatsepiinien käyttöä 
vähentävästi.
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There are many different sources of medicines infor-
mation targeted to patients, however, their effec-
tiveness should be explored. The aim of medicines 
information as well as other health care interventions 
is to enhance health and wellness of citizens. This 
review aims to explore existing research evidence 
for the effectiveness of medicines information.

Information specialist conducted a literature 
search from Melinda, Medic, Science Direct and 
Medline databases. Studies in period of 2000–2016 
were focusing on effectiveness of patient counsel-
ling and written medicines information targeted to 
patients. Both Finnish and English written studies 
were included in this review, resulting with six sys-
tematic reviews and 16 original articles, of which five 
were Finnish.

Outcome measures typically used in the stud-
ies reviewed in this article were humanistic and 
measured patients’ adherence, knowledge about 
medicines, quality of life, satisfaction and how the 
studied patient groups follow the given instructions. 

Moreover, effectiveness of medicines information 
was measured with some clinical and economi-
cal measures. According to the systematic reviews, 
medicines information has mainly positive effect on 
patients’ adherence and knowledge about medi-
cines. On the other hand, results about the effective-
ness of using only written information seem to be 
contradictory. Studies focusing on effectiveness of 
medicines information from other perspectives, such 
as patient satisfaction, quality of life or economics, 
do not exist at all or there are so few studies that no 
valid conclusions can be made.

According to this review, there is a limited num-
ber of studies that has focused on exploring the 
effectiveness of medicines information targeted to 
patients. More research is needed when developing 
effective ways to increase patient adherence, medi-
cation safety and quality of life. 

Keywords: medicines information, patient  
counselling, effectiveness, patient

KIRJALLISUUS

Backman T, Huhtala S, Luoto R, Tuominen J, 
Rauramo I, Koskenvuo M: Advance information 
improves user satisfaction with the levonorgestrel 
intrauterine system. Obstet Gynecol 99: 608–613, 
2002

Bell S, McLachlan AJ, Aslani P, Whitehead P, Chen 
TF: Community pharmacy services to optimise the 
use of medications for mental illness: a systematic 
review. Aust New Zealand Health Policy 7: 29, 
2005

Carpenter D, DeVellis R, Fisher E, DeVellis B, 
Hogan S ja Jordan J: The effect of conflicting 
medication information and physician support on 
medication adherence for chronically ill patients. 
Patient Educ Couns 81: 169–176, 2010

Desplenter F, Laekeman G, the GIPPOZ Research 
Group, Simoens S: Differentiated information 
on antidepressants at hospital discharge: a 
hypotesis-generating study. Int J Pharm Pract 21: 
252–262, 2013

Desplenter FAM, Simoens S, Laekeman G: The 
impact of informing psychiatric patients about 
their medication: a systematic review. Pharm 
World Sci 28: 329–341, 2006

Dowse R, Barford K, Browne SH: Simple, 
illustrated medicines information improves ARV 
knowledge and patient self-efficacy in limited 
literacy South African HIV patients. AIDS Care 26: 
1400–1406, 2014

FIP, International Pharmaceutical Federation: 
Medicines information. Strategic development. 
2017. https://www.fip.org/files/fip/
publications/2017-01-Medicines-information-
strategic-development.pdf (viitattu 2.11.2017)

George J, Elliott RA, Steward DC: A systematic 
review of interventions to improve medication 
taking in elderly patients prescribed multiple 
medications. Drugs Aging 25): 307–324, 2008

Gremeaux V, Durand S, Benaim C, Monleaud J, 
Hansel S, Coudeyre E: Evaluation of various ways 
to deliver information concerning non-steroidal 
anti-inflammatory drugs to osteoarhritis patients. 
Ann Phys Rehabil Med 56: 14–29, 2013

Holappa M, Ahonen R, Vainio K, Hämeen-Anttila 
K: Information sources used by parents to learn 
about medications they are giving their children. 
Res Soc Adm Pharm 8: 779–584, 2012

Hämeen-Anttila K, Pietilä K, Pylkkänen L, 
Pohjanoksa-Mäntylä M: Internet as a source 
of medicines information (MI) among frequent 
internet users. Res Soc Adm Pharm 14: 758–764, 
2018

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto:  
https://www.innokyla.fi/web/hanke167840 (viitattu 
20.10.2017)

Kelly MP, Barker M: Why is changing health-
related behavior so difficult? Public Health 136: 
109–116, 2016

Korb-Savoldelli V, Gillaizeau F, Caruba T ym.: 
Information about medication in HIV-infected 
patients and its relation to adherence. Swiss Med 
Wkly 142: w13643, 2012

Kozma CM, Reeder CE, Schulz RM: Economic, 
Clinical and Humanistic Outcomes: A Planning 
Model for Pharmacoeconomic Research. Clin 
Ther 15: 1121–-1132, 1993

Leinonen E, Niemi H: The influence of 
educational information on depressed outpatients 
treated with escitalopram: a semi-naturalistic 
study. Nord J Psychiatr 61: 109–114, 2007

Mansoor LE, Dowse R: Medicines information and 
adherence in HIV/AIDS patients. J Clin Pharm 
Ther 31: 7–15, 2006

Mononen N, Järvinen R, Hämeen-Anttila K ym.: 
A national approach to medicines information 
research: a systematic review. Res Social Adm 
Pharm. 2018 doi: 10.1016/j.sapharm.2018.01.011. 
[Epub ahead of print]

Nicolson D, Knapp P, Raynor DKT, Spoor P: 
Written information about individual medicines for 
consumers. Cochrane Database of Syst Rev 15: 
CD002104, 2009

Närhi U, Airaksinen M, Tanskanen P, Enlund H: 
Therapeutic outcomes monitoring by community 
pharmacists for improving clinical outcomes in 
asthma. J Clin Pharm Therapeut 25: 177–183, 2000



©  DOSIS      1/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry88

Närhi U, Airaksinen M, Tanskanen P, Enlund H: 
The effects of a pharmacy-based intervention on 
the knowledge and attitudes of asthma patients. 
Patient Educ Couns 3: 171–177, 2001

Närhi U: Sources of medicine information and 
their reliability evaluated by medicine users. 
Pharm World Sci 29: 688–694, 2007

Närhi U, Helakorpi S: Sources of medicine 
information in Finland. Health Policy 84: 51–57, 
2007

Pietilä K, Pohjanoksa-Mäntylä MK, Hämeen-Anttila 
K: Pitkäaikaissairaiden lääketiedon tarpeet ja 
lähteet - kirjallisuuskatsaus vuosilta 2000–2015. 
Dosis 32: 109–127, 2016

Pohjanoksa-Mäntylä M, Antila J, Eerikäinen S ym.: 
Utilization of a community pharmacy operated 
national drug information call-center in Finland. 
Res Soc Adm Pharm 4: 144–152, 2008

Rajavaara M: Vaikuttavuusyhteiskunta. 
Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten 
todentamiseen. Sosiaali- ja terveysturvan 
tutkimuksia 84. Kelan tutkimusosasto, Helsinki, 
2007

Raynor DK, Blenkinsopp A, Knapp P ym.: A 
systematic review of quantative and qualitative 
research on the role and effectiveness of written 
information available to patients about individual 
medicines. Health Technol Assess 11: 1–160, 2007

Routasalo P, Pitkälä K: Omahoidon tukeminen 
– Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 2009. 
http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/docs/
f1969335532/omahoidon_tukem_opas_12_09.
pdf (viitattu 2.11.2017)

Salonoja M, Salminen M, Aarnio P, Vahlberg 
T, Kivelä SL: One-time counselling decreases 
the use of benzodiazepines and related drugs 
among community-dwelling older persons. Age 
Ageing 39: 313–319, 2010

Schmitt MR, Miller MJ, Harrison DL ym.: 
Communicating non-steroidal anti-inflammatory 
drug risks: Verbal counseling, written medicine 
information and patients' risk awareness. Patient 
Educ Couns 83: 391–397, 2011

Sharaya N, Dorrell M, Sciacca N: The Impact of 
Addressing Adherence in Pharmacist-Managed 
Pharmacotherapy Clinics. J Pharm Pract 30: 
37–41, 2017

Vinker S, Eliyahu V, Yaphe J: The effect of drug 
information leaflets on patient behavior. Isr Med 
Assoc J 9: 383–386, 2007

Wali H, Hudani Z, Wali S, Mercer K, Gringorod K: 
A systematic review of interventions to improve 
medication information for low health literate 
populations. Res Soc Adm Pharm 12: 830–864, 
2016

Walter C, Mellor J, Rice C ym.: Impact of a 
specialist clinical cancer pharmacist at a 
multidisciplinary lung cancer clinic. Asia Pac J Clin 
Oncol 12: e367–e374, 2016

Zimmer A, Bläuer C, Coslovsky M, Kappos L, 
Derfuss T: Optimizing treatment initiation: Effects 
of a patient education program about fingolimod 
treatment on knowledge, self-efficacy and patient 
satisfaction. Mult Scler Relat Disord 4: 444–450, 
2015

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



©  DOSIS      1/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry90 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      1/201991

Research in Specialization  
Studies in Industrial Pharmacy 
benefits pharmaceutical industry

➔ Anne Juppo*
Ph.D. (Pharm.), Docent, Professor
University of Helsinki,  
Faculty of Pharmacy,  
P.O.Box 56,  
00014 University of Helsinki
anne.juppo@helsinki.fi

➔ Mia Sivén
Ph.D. (Pharm.), University lecturer
University of Helsinki,  
Faculty of Pharmacy,  
P.O.Box 56,  
00014 University of Helsinki
mia.siven@helsinki.fi

*Correspondence

SUMMARY
Several research projects in Industrial Pharmacy Specialization Studies have been finalized to the benefit of 
pharmaceutical industry. B. Sc. in Pharmacy working in pharmaceutical industry have done literature stud-
ies and developmental projects related to the topics of their daily work. For M.Sc. in Pharmacy, the research 
projects have resulted in licentiate thesis (2 scientific publications). The topics of the latest published research 
projects are development and usage of GMP auditing tool, development of Key Performance Indicators for 
quality assurance, outsourcing of regulatory affairs as well as effects of moxonidine and atenolol on insulin 
sensitivity, postmenopausal symptoms and blood pressure in hypertensive postmenopausal women.

Key words industrial pharmacy, specialization studies, auditing, key performance indicators, outsourcing,  
regulatory affairs
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INTRODUCTION
Specialization Studies in Industrial Pharmacy are a 
postgraduate program for Master of Science (M. Sc.) 
and Bachelor of Science (B. Sc.) in Pharmacy work-
ing in pharmaceutical industry in Finland or abroad. 
Currently, this program is international (24% of our 
students are from abroad) and the call is open yearly 
in January-April. Since 1992, when the first Speciali-
zation Studies in Industrial Pharmacy started, sev-
eral research projects have been conducted in Uni-
versity of Helsinki to the benefit of the society. For 
industrially employed M.Sc., these projects have been 
licentiate theses with the topics related to the stu-
dents’ daily work. These research projects have in-
cluded either laboratory or qualitative research like 
surveys and interview studies. For B.Sc. the projects 
have been mostly literature studies on the topics re-
lated to their work descriptions or shorter develop-
ment projects e.g. tools for daily work providing prac-
tical support for their working environments such 
as development of standard operation procedures, 
storage systems, databases, methods etc. The litera-
ture studies done by B.Sc. have been valuable for the 
pharmaceutical companies to give a deeper knowl-
edge on the focus areas of interest.

The research projects included in Specialization 
Studies in Industrial Pharmacy have been previous-
ly related to a licentiate thesis (i.e. requirement of 
two publications for M. Sc.). Since 2016, for M.Sc. 
students starting in the novel Specialization Stud-
ies in Industrial Pharmacy (ERKO), a research pro-
ject should result in one article published in an in-
ternational peer-reviewed journal (i.e. no Licentiate 
degree). This change was made due to the govern-
mental change that removed the licentiate degree 
for Specialization Studies and changed them to this 
new type of Specialization Studies with a student fee 
and due to the fact that it is challenging to conduct 
academic research, while working full time in phar-
maceutical industry. However, after finalizing the 
Specialization Studies in Industrial Pharmacy, it is 
possible to continue to the doctoral studies. An ex-
ample of such project is Ph.D. (Pharm.) Kirsi Rosen-
qvist’s dissertation project on the effect of system-
ically and locally administered clodronate on bone 
quality (Rosenqvist 2014).

To date, all together 57 B.Sc. and 9 Licentiate in 
Pharmacy have graduated from the Specialization 
Studies in Industrial Pharmacy from University of 
Helsinki. The last four licentiate theses, which have 
been finalized have had the following topics: 1) Anu 

Linna from Orion made her thesis on development 
and the use of Good Manufacturing Practise (GMP) 
audit preparation tool in pharmaceutical contract 
manufacturer audits in 2010; 2) Marianne Torkko 
from Orion investigated key performance indicators 
(KPIs) in quality management in 2014; 3) Satu Kuja-
la from Medfiles studied the effects of moxonidine 
and atenolol on insulin sensitivity, postmenopausal 
symptoms and blood pressure in hypertensive post-
menopausal women in 2016; and 4) Anu Gummerus 
working at DRA Consulting graduated with the top-
ic Outsourcing Regulatory Affairs in Pharmaceutical 
Industry in 2017.

GMP Auditing of Contract Manufacturers
In Anu Linna’s research project, the questionnaire 
tool for GMP auditing of contract manufacturers was 
developed (Linna et al. 2008, 2010). Firstly, the ques-
tionnaire was designed and validated with a Delphi 
method by getting feedback of the relevance of the 
questions asked from the GMP experts. In the second 
part, the objective was to evaluate the usefulness of 
the developed tool in audit preparation and during 
the actual GMP audit. Validity of the information giv-
en through the tool was examined by comparing the 
responses to the actual conditions observed during 
the contract manufacturer audits. Additionally, the 
contract manufacturers’ opinions on the tool were 
gathered and the auditors were interviewed. The de-
veloped tool was proven to be useful in audit prepara-
tion phase from both the auditor's and the contract 
manufacturers' point of views. Furthermore, usage of 
the developed tool can save time when performing 
the audit. The results show that using the tool can 
give significant support in audit preparation phase 
and during the actual audit. These types of tools are 
nowadays regularly used in GMP audits.

Quality Key Performance Indicators  
for Pharmaceutical Industry
Marianne Torkko studied Key Performance Indi-
cators (KPIs) in quality management (Torkko et al. 
2013, 2014). Firstly, she studied what type of quality 
KPIs companies use and how they utilize the results 
of these KPIs in food and pharmaceutical industry. 
Quality KPIs were shown to be similar for both the 
pharmaceutical and food industries with some differ-
ences existing in their usage and reporting. 

In the pharmaceutical industry, the most common 
quality KPI was rejected batches followed by number 
of complaints, product defects, and deviations. The 

number of complaints was the most common qual-
ity KPI for the food industry. The next most common 
KPIs were the loss during process and the number of 
deviations. Respondents in both the pharmaceuti-
cal and food industries thought that it is important 
to follow the indicators that describe the quality of 
a product and operations. Food companies shared 
their KPIs and results with their partners and rel-
evant authorities more often than pharmaceutical 
companies did. The results of this study showed that 
the food industry was slightly more advanced in the 
utilization of the quality indicators compared to the 
pharmaceutical industry. However, statistically sig-
nificant differences exist between the pharmaceutical 
and food industries with regard to one quality indi-
cator, namely rejected batches.

In the second part of the study, significance of 
quality KPIs and how comprehensively they are used 
in the pharmaceutical industry were studied. The 
specific aim was to find out those KPIs, which were 
relevant to personnel from the perspective of their 
own work responsibilities. The further aim was to 
determine which factors motivate personnel enough 
to respond to the improved KPIs. Qualitative theme 
interviews of ten staff members from one case com-
pany were conducted to study the impact of KPIs on 
the quality and operations in production. This in-
terview data was analyzed using qualitative content 
analysis and reductive analysis.

Personnel considered deviations in manufacturing 
and packaging as the most important quality KPIs 
when they considered their own work responsibili-
ties. The quality indicators data were utilized quite 
efficiently, for example, in complaint and deviation 
handling processes, and they provided useful infor-
mation for corrective and preventive actions (CAPA) 
reporting. The most important factors that motivat-
ed supervisors, managers, and experts regarding KPIs 
were those that affected interviewees own particular 
work responsibilities, cooperation within the opera-
tors’ own departments, and cooperation between dif-
ferent departments. The interviewees thought that 
the production bonus was the most important mo-
tivational factor for production operators to improve 
upon quality indicator performance. Quality indica-
tor feedback data were utilized widely by the case 
company and were considered to be a useful tool to 
guide personnel in ensuring or potentially improv-
ing the quality of operations. 

For this licentiate study of Torkko, the great in-
terest has been shown especially from pharmaceuti-

cal industry. For example, Torkko’s two articles have 
been read over 20 000 times in ResearchGate since 
2014. This is an excellent example that the research 
done in Specialization Studies in Industrial Pharmacy 
is not only to the interest and benefit of the work-
ing environment locally or nationally but even in-
ternationally.

Medical Treatment of Hypertensive 
Postmenopausal Symptoms
Satu Kujala published two articles on her previous 
clinical studies at Algol on the effect of an imidazo-
lin-1-agonist (moxonidine) and a beta-blocker (ateno-
lol) on insulin sensitivity, postmenopausal symptoms 
and blood pressure in hypertensive postmenopausal 
women (Kaaja ym 2007, Kujala ym 2014). The aim 
was to compare the short-term effects of these two 
sympatholytic antihypertensive drug treatments, the 
peripherally acting β-blocking agent and the centrally 
acting imidazoline I1-receptor agonist in postmeno-
pausal women with diastolic hypertension and obe-
sity. Insulin sensitivity was measured by two different 
methods in subjects stratified by fasting plasma insu-
lin level at baseline and by blood pressure response 
at the end of follow-up. In addition, the postmeno-
pausal symptoms and their relationship to antihy-
pertensive effect and the interaction between the ef-
fect on insulin sensitivity and menopausal symptoms 
were studied. 

The severity of hot flushes and palpitations were 
reduced significantly in both treatment groups. In 
the atenolol treated group, one in every three pa-
tients (33%) reported relief from insomnia, and lightly 
fewer patients (27%) stated that their so-called Gen-
eral Impression of Symptoms (GIS) score was also sig-
nificantly improved. The levels of irritability declined 
in blood pressure responders in the atenolol group. 
There was no correlation between the improvement 
in insulin sensitivity and the relief of postmenopau-
sal symptoms. 

This thesis is an example project from the early 
years of Specialization Studies when the industrial 
pharmacy research projects were started in collabo-
ration with other disciplines, like pharmacology as 
in this case. 

Outsourcing of Regulatory Affairs
Anu Gummerus investigated what kind of regulatory 
affairs tasks are outsourced, what are the reasons for 
outsourcing as well as the values and disadvantages 
of outsourcing these tasks in the pharmaceutical in-
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dustry in the EU countries (Gummerus ym 2016a, 
2016b). The aim was also to study to how many con-
tract research organizations (CROs) pharmaceutical 
companies outsource their regulatory affairs tasks 
and duration of outsourcing partnerships between 
these companies. 

According to the responses, 65% of the pharma-
ceutical companies have outsourced tasks related to 
research and development over the last three to five 
years. Over 44% of the respondents informed that 
they have outsourced to one or two CROs only. One 
quarter of the respondents have outsourced to three 
to five CROs. The principal reason for outsourcing 
regulatory affairs tasks to a CRO was the excessively 
heavy workload in the company’s regulatory affairs. 
Also, outsourcing should be cost-effective. 

The fact that a CRO has experience and knowl-
edge was seen as a very important requirement when 
choosing the CRO partner. Personal, individual con-
tacts were mentioned in many of the open-ended re-
sponses as an essential criterion in the selection of 
the CRO. Most (91%) of the respondents in the phar-
maceutical industry strongly agree and agree on the 
fact that they outsource the regulatory affairs tasks 
because they want to obtain greater flexibility. The 
companies evaluated that outsourcing to CROs is ex-
pensive (strongly agree or agree 74%). CROs have to 
maintain the quality level high and obtain flexibility 
towards the outsourcing companies. 

When a company is considering outsourcing reg-
ulatory tasks, planning has to be done well in ad-
vance. The main topics to be discussed between the 
outsourcing company and CRO before the outsourc-
ing process are estimated costs of the outsourcing, 
outsourcing strategy, information flow and audit 
trails. Quality provided by CRO plays a significant 
role when the companies select their partner. The 
CRO has to assure uniform quality in their personnel 
knowledge and skills despite of personnel changes. 
Practically, all product development steps can be out-
sourced by local or multinational CROs. These Anu 
Gummerus’ publications are also frequently read by 
international pharmaceutical industry (1700 reads 
since 2015 in ResearchGate).

On-going Research in Specialization 
Studies in Industrial Pharmacy
Since the students come from different types of phar-
maceutical companies (i.e.small or big; originator or 
generic; CROs, wholesale or manufacturing) and ad-
ditionally from the different functions within these 

companies, it is difficult to find larger themes for the 
research topics. The research projects are tailor-made 
for the students relating to their daily work or inter-
est and the suitable supervisors and support will be 
organized for their specific needs. 

Currently, there are altogether 30 research projects 
on going for M.Sc. and 20 studies for B.Sc. in indus-
trial pharmacy. The great variety of topics for M.Sc. 
can be seen: nutraceuticals, customer research ser-
vices for pharmaceutical industry, quality manage-
ment system for regulatory affairs, medication faults 
related to dosing of medication in intensive care unit 
of neonates, authority practices in biosimilars, effect 
of lubricant, relative humidity and amount of sorbi-
tol on compression of xylitol/sorbitol mixtures, work 
against drug counterfeiting and degradation of biop-
harmaceuticals with contact of reducing disaccha-
rides, serialisation and pharmacovigilance. 

The projects, which are related to a company’s 
know-how, have to get a publication permission from 
the companies. Therefore, co-supervision of the sci-
entific work has to be organized within the compa-
nies, too. This is sometimes challenging in smaller 
companies having no PhD as staff members. Further, 
the literature studies and research projects of B.Sc. 
have not been previously published, since students 
have not applied for publication permission from the 
companies. This will be developed in future, since the 
knowledge obtained in these projects might be use-
ful for larger audience. There are plans to start pub-
lishing these projects in the public university data-
bases, which then requires publication permission 
from the companies. For literature studies this is not 
a problem, but for developmental projects this might 
be a challenge.

To conclude, all these research projects will give 
additional and deeper understanding on the current 
issues of the working environment for the students 
or tools to improve their daily work. These research 
projects have shown general interest not only in Fin-
land but also internationally. Since 2008, industrial 
pharmacy has been a stand-alone discipline featuring 
research, development, manufacturing, marketing 
and distribution of pharmaceutical products as well 
as their related quality assurance. To our knowledge, 
this full academic discipline of industrial pharmacy 
with this scope is unique in the world.
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seen vaihdevuosien jälkeen verenpainetautia sairas-
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