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Niin on, jos siltä näyttää –
näköisnimiset lääkkeet ja 
lääkitysturvallisuus

U seimmilla meillä lienee kokemusta 
potilaan tai asiakkaan tulkinnoista 
ja versioista lääkkeen nimestä tai 
lääkkeen ulkonäön kuvailuista käy-

tössä olevia lääkkeitä tai lääkemääräyksiä sel-
vitettäessä. Ajantasaiselle kansalliselle lää-
kelistalle ja Tunne lääkkeesi -kampanjoille 
on kiistatta tarvetta, pelkästään nimitasolla-
kin, mutta kuinka varmistaa lääkitysturvalli-
suus, kun ammattilaisenkin hymy hyytyy vii-
meistään kehittyneiden terapioiden (ATMP) 
nimistön kohdalla tai kun akuutissa hoitoti-
lanteessa selvitellään, ovatko samankaltaiset 
ampullit mahdollisesti sekoittuneet toisiinsa 
ja mitä lääkettä potilaalle on annosteltu? Entä 
kuinka varmistaa lääkkeiden käytön turvalli-
suus potilaiden kotona, kun aihe tuottaa pään-
vaivaa ammattilaisillekin?

Lääketieteen sanasto perustuu latinan ja 
kreikan termistöön ja muodostuu suurelta 

osin loogisista peruskomponenteista ja niiden 
yhdistämisestä. Lääkkeiden nimet sen sijaan 
ovat puhutuille kielille keinotekoisia, morfo-
logisesti komplekseja termejä. Yhdellä lääk-
keellä on myös useampia nimiä: brändiin liit-
tyvä kaupallinen tuotenimi (kauppanimi), vai-
kuttavan aineen mukainen yleisnimi (geneeri-
nen nimi) ja kemiallisen luokituksen mukainen 
yhdisteen nimi. Usein lääkevalmisteella on 
kehitysvaiheessa vielä oma koodinimensä, ja 
lopulta käyttöön vakiinnuttuaan ammattilais-
ten käytössä valmisteelle voi muodostua eril-
linen slanginimi. 

Kauppanimi voi olla joko keksitty tai lää-
keaineen nimi yhdessä esimerkiksi tavara-
merkin, myyntiluvan haltijan tai valmista-
jan nimen kanssa. Lääkeviranomaisten ohjei-
den mukaisesti lääkkeen nimen erotettavuus 
edellyttää vähintään kolmen kirjaimen eroa 
toisen lääkkeen nimeen. Keksitty kauppanimi 
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ei myöskään saa olla markkinoiva tai erehdyt-
tävästi yleisnimen kaltainen tai terapeuttisessa 
tai farmaseuttisessa merkityksessä liioitteleva 
tai harhaanjohtava. Lääkeviranomainen myös 
arvioi lääkepakkauksen ulkoasun osana myyn-
tilupaprosessia. Vaikka säädöksillä saavutetaan 
merkittäviä parannuksia lääkkeiden erotelta-
vuudessa, eivät ne ongelman moniulotteisuu-
den vuoksi pysty sitä kokonaisuudessaan pois-
tamaan. 

Look Alike / Sound Alike -lääkkeillä (LASA-
lääkkeet, näköisnimiset) tarkoitetaan lääke-
valmisteita, joilla on riski sekoittua toisen val-
misteen kanssa lääkepakkausten yhtenevästä 
ulkonäöstä tai valmisteiden samankaltaisesta 
nimestä johtuen. Myyntilupaprosessiin liit-
tyvästä nimi- ja pakkausohjeistuksesta huo-
limatta LASA-lääkkeet muodostavat merkit-
tävän osan sairaalan riskilääkkeistä ja aihe-
uttavat huomattavan osan lääkitysvirheistä. 
LASA-lääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia 
missä tahansa lääkehoidon vaiheessa: määräl-
lisesti eniten LASA-virheitä tapahtuu lääkettä 
määrättäessä, mutta annosteluun liittyvien 
virheiden on todettu aiheuttavan eniten hait-
toja potilaille. Yksi selittävä tekijä tälle erolle 
voi olla apteekin rooli lääkkeen toimittajana ja 
lääkemääräyksen tarkistajana. Sairaalaoloissa 
LASA-lääkkeisiin liittyvät virheet yhdistetään 
erityisesti tablettimuotoisten lääkkeiden jaka-
miseen.

Erikoissairaanhoidossa käytettävän lää-
kevalikoman laajuus ja peruslääkevalikoiman 
muutokset muun muassa hankintakausista ja 
saatavuushäiriöistä johtuen vaikeuttavat lää-
kevalikoiman ja lääkehoitoprosessin riskikoh-
tien manuaalista hallintaa. Samu Kurki ja Joni 
Palmgrén ovat kirjoittaneet käsillä olevaan 
Dosikseen artikkelin LASA-lääkkeitä tunnis-
tavasta laskentatyökalusta ja sen hyödyntämi-
sestä samalta kuulostavien (Sound Alike) lää-
keparien tunnistamisessa (Kurki & Palmgrén, 
tässä numerossa). Kyseinen alkuperäistutki-
mus auttaa osaltaan ennaltaehkäisemään lää-
kitysvirheitä ja kannustaa jatkotutkimuksiin 
aiheen parissa.

LASA-lääkkeisiin liittyvä ennakoiva poti-
lasturvallisuustyö on osa rationaalista lääke-
hoitoa ja linjassa päivitetyn Lääkeinformaatio-

strategian (Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimea, 2021) ja Turvallinen lääke-
hoito -oppaan (Sosiaali- ja terveysministeriö, 
2021) tavoitteiden kanssa. Myös LASA-lääkkei-
den osalta keskiöön nousevat lääkkeen käyttä-
jän ajantasaisen lääkitystiedon ja osallisuuden 
merkitys omassa lääkehoidossaan sekä lääke-
hoidon osaamisen ja lääkeinformaation hyö-
dyntämisen merkitys. Tavoitteisiin pääsemi-
nen vaatii kaikkien lääkehoitoon osallistuvien 
ammattiryhmien ja lääkkeen käyttäjän yhteis-
työtä sekä uusien työkalujen ja menetelmien 
käyttöönottoa lääkitysturvallisuuden kehit-
tämisessä.
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