
Tutkimusta tarvitaan 
turvallisen lääkehoidon 
toteutumisen kehittämiseen 
ja seurantaan 
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A lkuvuodesta julkaistiin päivitettynä 
kaksi kansallista lääkkeiden järkevän 
käytön edistämistä tukemaan tar-
koitettua julkaisua: Turvallinen lää-

kehoito -opas (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2021) ja Lääkeinformaatiostrategia (Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2021). 

Alun perin vuonna 2006 julkaistu ja nyt toi-
sen kerran päivitetty Turvallinen lääkehoito 
-opas on kansallinen suositus, joka ohjaa lää-
kehoidon toteuttamista erilaisissa yksiköissä, 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että niiden 
ulkopuolella, varhaiskasvatuksesta erikoissai-
raanhoitoon. Oppaan tavoitteena on auttaa tur-
vallisen lääkehoitoprosessin varmistamisessa 
ja lääkehoitosuunnitelman laatimisessa. Se 
onkin edistänyt merkittävästi lääkitysturval-
lisuuskulttuurin kehittymistä terveydenhuol-
lossa erityisesti yksikkökohtaisten lääkehoito-
suunnitelmien avulla. 

Myös Lääkeinformaatiostrategia päivitet-
tiin – nyt ensimmäistä kertaa (Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2021). 
Tutkimus on ohjannut lääkeinformaatiover-

koston toimintaa (Hämeen-Anttila ym. 2016, 
Mononen 2020), mikä jatkuu myös tulevalla 
strategiakaudella 2021–2026. Parhaillaan laa-
ditaan kansallista lääkeinformaation tutki-
musstrategiaa, jonka tavoitteena on erityisesti 
tukea lääkeinformaation ja lääkeinformaatio-
palveluiden kehittämistä tukevaa tutkimusta. 
Lisäksi se tukee lääkeinformaatiokäytänteiden 
viemistä käytäntöön parhaan vaikuttavuuden 
takaamiseksi. 

Tutkimuksella osoitettu monenlaisia  
lääkitysturvallisuutta vaarantavia  
seikkoja
Lääkitysturvallisuustutkimus on yleistynyt 
Suomessa erityisesti viimeisen vuosikymme-
nen aikana. Tutkimustieto osoittaa, että lää-
kitysturvallisuudessa on kehittämisen varaa. 
Lääkehoidon haittatapahtumat ovat yleinen 
sairaalahoidon syy (Laatikainen 2020), ja ne 
ovat yleisiä myös sairaalahoidon aikana (Här-
känen ym. 2019, Laatikainen 2020). Lääkehoi-
don periaatteita ja ohjeistuksia ei aina välttä-
mättä noudateta, mikä voi johtaa lääkitys-
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poikkeamiin ja lääkehoidon haittatapahtu-
miin (Karttunen ym. 2020). Usein ajantasainen 
tieto potilaan tosiasiallisesti käytössä olevista 
lääkkeistä puuttuu potilastietojärjestelmistä, 
mikä aiheuttaa merkittävän riskin lääkitys-
turvallisuudelle (Sinnemäki ym. 2014, Lämsä 
ym. 2016, Schepel ym. 2018). Potilaiden hoitoon 
sitoutumisen tukemisessa ja neuvonnassa on 
myös kehittämisen varaa (esim. Kekäle 2016). 

Myös lääkehoidon osaamisessa on kehi-
tettävää (Sulosaari ym. 2011, Sneck ym. 2016). 
Puutteet osaamisessa voivat johtaa lääkitys-
poikkeamiin (Mousavi ym. 2012, Sneck 2016). 
Jo ensimmäisessä Turvallinen lääkehoito 
-oppaassa annettiin ohjeet lääkehoidon osaa-
misen varmistamiseen, ja uusimmassa päi-
vityksessä ohjeistusta on tarkennettu ja sel-
kiytetty. Vaikka varsinaisista lääkeluvista ei 
uudessa oppaassa puhutakaan muutoin kuin 
vaativan lääkehoidon, kuten suonensisäisen 
neste- ja lääkehoidon osalta, on lääkehoidon 
osaamisen varmistaminen ja sen dokumen-
tointi edelleen edellytys lääkehoidon turvalli-
selle toteuttamiselle. Lääkehoidon osaamisen 
varmistamisen kehittämiseksi tarvitaan vielä 
tutkimusta (Sneck 2016).

Tutkimukset ovat siis osoittaneet monen-
laisia riskikohtia lääkitysturvallisuuden toteu-
tumisessa. Lääkitysturvallisuuteen liitty-
vää tutkimusta tarvitaan kuitenkin edelleen. 
Donabedianin (1997) laatiman, hoidon laa-
tuun vaikuttavia tekijöitä kuvaavan mallin 
mukaisesti tutkimusta tarvitaan 1) rationaa-
lista lääkehoitoa tukevista rakenteista ja toi-
mintaedellytyksistä, 2) lääkitysturvallisuutta 
edistävistä lääkehoidon toteutusprosesseista 
ja 3) lääkehoidon vaikuttavuudesta. Erityisesti 
rakenteisiin ja prosesseihin liittyvä tutkimus 
voi parhaimmillaan palvella suoraan toimin-
nan kehittämistä erilaisissa toimintayksi-
köissä. Tutkimuksen avulla voidaan myös luoda 
käytännön työhön soveltuvia, lääkitysturvalli-
suutta varmistavia työkaluja, kuten Dimitrowin 
(2016) tutkimuksen myötä luotu ja validoitu 
iäkkäiden lääkehoidon riskien arviointimit-
tari. Tarvitsemme myös edelleen tutkimusta 
erilaisten toimintamallien ja lääkeinformaa-
tion vaikuttavuudesta, josta suomalaista tut-
kimusta on vähän (esim. Mononen ym. 2018, 
Toivo ym. 2019, Auvinen ym. 2021). Myös poti-
laiden osallisuuden merkitystä lääkitysturval-

lisuuden kehittämisessä on tutkittu Suomessa 
vähän (esim. Sahlström 2019).

Nyt päivitetyt kansalliset suositukset tule-
vat todeksi vain toimintayksiköiden toimeen-
panon (Turvallinen lääkehoito -opas) ja kan-
sallisen yhteistyön (Lääkeinformaatiostra-
tegia) kautta. Tarvitsemme tutkimusta seu-
raamaan näiden suositusten toteutumista ja 
vaikuttavuutta lääkitysturvallisuuden kehit-
tymiseen Suomessa.

Tutkimusjulkaisujen kautta tietoa ja hyviä 
käytäntöjä voidaan myös levittää muualle – 
kuten tässä Turvallinen lääkehoito sairaalassa 
-teemanumerossa julkaistavat artikkelit osoit-
tavat. Ainoana suomalaisena farmasian alan 
tieteellisenä lehtenä Dosis antaa siihen erin-
omaisen väylän. 
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