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PÄÄKIRJOITUS

Asiakas- ja potilasturvallisuuden
”Must win -battles”

,,
M

ust-win battle” on yksi keskeisistä strategiatyöhön liittyvistä
käsitteistä. Sillä tarkoitetaan johdon valitsemaa strategisesti tärkeää ponnistusta, jonka onnistuminen on kriittistä menestyksen kannalta ja johon panostetaan merkittävästi. Monien kehitystarpeiden
joukosta ei ole aina helppoa tunnistaa niitä
kaikkein olennaisimpia tehtäviä. Kysymys,
mistä ainakaan ei voi tinkiä, voi silloin olla
avuksi. Jotta saavuttaisimme asetetut tavoitteet, on ymmärrettävä, mihin panostaa voimavaroja, kenen on toimittava ja missä järjestyksessä toimitaan.
Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma julkaistiin 24.2.2022. Valitettavasti tuo päivämäärä jää
maailmahistoriaan aivan toisenlaisessa turvallisuusmerkityksessä. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian, kuten kaikkien strategioiden,
toimivuus testataan käytännössä. Strategian
onnistumisen edellytykset ovat paremmat

silloin, kun millään taholla ei ole vastakkaisia
tavoitteita. Ja kenelläpä olisikaan vastaansanomista asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseen!
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian
toimeenpanon koordinointi palvelunjärjestäjien ja -tuottajien parissa on osoitettu Asiakasja potilasturvallisuuskeskukselle. Keskuksen
johdolla valmistellaan parhaillaan toimenpideohjelmaa ja tuotetaan materiaalia hyvinvointialueiden tueksi. Kaksitoista valtakunnallista
suunnitteluryhmää priorisoi tavoitteita ja laatii tiekarttoja tuleville vuosille. Haluamme olla
asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa
vuoteen 2026 mennessä. Otamme käyttöön
parhaat turvallisuutta varmistavat käytännöt ja luomme seurantaan tarvittavat mittarit.
Päällimmäisenä tavoitteena on, että vältämme
kaiken vältettävissä olevan haitan.
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa
on lääkitysturvallisuudelle asetettu kunnianhimoiset tavoitteet. Erityistä huomiota kohdis-
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tetaan lääkehoidon turvallisuuspoikkeamien
kansalliseen seurantaan. Nykyiset ilmoitusmenettelyt ovat riittämättömät kehittämiskohteiden tunnistamiseksi tai turvallisuuden
tason seuraamiseksi. Tartumme haasteeseen,
joka koskee ammattilaisten yhtenevää ja riittävää osaamista, ja tehostamme Turvallinen
lääkehoito -oppaan jalkautumista. Kansallisen
lääkityslistan kehitystyö jatkuu, ja erityisesti
riittävä tietoihin pääsy tulisi varmistaa kaikille
niille, jotka osallistuvat lääkehoitoprosessiin.
Näinhän ei vielä ole.
Samanmielisten kesken on helppo toimia, mutta parhaatkaan suunnitelmat eivät
aina muutu teoiksi. Puhutaan implementaatiokuilusta. Kuilu syntyy, kun tieto ei kulje
tai toimeenpanoa ei vastuuteta, valtuuteta tai
varusteta riittävän yksiselitteisesti. Tämän
implementaatiokuilun ylittämiseksi tarvitaan
johtajuutta kaikilla organisaatiotasoilla. Tietoisuuden siitä, että turvallisuus on kriittinen
voimavara, on heijastuttava kaikkiin päätöksiin, valintoihin ja tekoihin. Kehityksen askeleita ei oteta sattumalta. Matkavarusteiksi tarvitaan tutkittua tietoa parhaista käytännöistä
ja niiden levittämisestä.
Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusta
on lainsäädännössä, ja strategia osoittaa lähivuosien tavoitteet. Vasta sitten kun päättäjät,
johtajat ja kaikki ammattihenkilöt asettavat
turvallisuuden etusijalle, sillan rakentaminen implementaatiokuilun yli kohti asiakasja potilasturvallisuusstrategian tavoitteiden
täyttymistä voi alkaa. Olisiko nyt oikea hetki?

Kirjallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus
strategia ja toimeenpanosuunnitelma
2022–2026. Sosiaali- ja terveys
ministeriön julkaisuja 2022:2.
Sosiaali- ja terveysministeriö,
Helsinki, 2022 (viitattu 19.5.2022).

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/163858/
STM_2022_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tuija Ikonen
Johtaja, professori
Pohjanmaan hyvinvointialue
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
tuija.ikonen@ovph.fi
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Johdanto: Kymmenientuhansien suomalaisten koti on sosiaalihuollon asumispalveluyksi-

köissä. Asumispalveluyksiköissä lääkehoidon toteutuksessa yhteistyökumppanina on avohuollon apteekki. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maanlaajuisesti avohuollon apteekkien
asumispalveluyksiköille ja niiden hoitohenkilökunnalle tarjoamien yhteistyömuotojen nykytila
sekä asumispalveluyksiköiden hoitohenkilökunnan näkemyksiä ja odotuksia yhteistyöstä avohuollon apteekkien kanssa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin valtakunnallisella verkkokyselyllä huhti-

kesäkuussa 2021. Kyselylomake lähetettiin asumispalveluyksiköissä työskenteleville lähi- ja sairaanhoitajille hoitajien ammattiliittojen sekä valittujen hoivapalveluyritysten, kuntien ja kuntayhtymien kautta. Kyselytutkimuksella pyrittiin määrittämään hoitohenkilökunnan näkemykset
ja odotukset nykyisistä yhteistyömuodoista (kuljetuspalvelut, lääkeinformaatio ja lääkehoidon
ongelmatilanteiden ratkaiseminen, lääkehoitokoulutukset, lääkityksen tarkistus ja arviointi sekä
muut turvallista lääkehoitoa edistävät palvelut). Kyselylomake koostui pääosin strukturoiduista
kysymyksistä, joita täydennettiin avoimilla kysymyksillä. Tulokset analysoitiin ristiintaulukoinnilla sekä Khii2- ja Kruskal-Wallis-testeillä.

Tulokset: Vastaajista (n = 935) 76 % oli lähi- tai perushoitajia ja loput johto- tai vastuutehtä-

vissä työskenteleviä. Enemmistö vastaajista työskenteli ikäihmisten asumispalveluyksikössä
(87 %). Yleisimmät apteekin toteuttamat yhteistyömuodot olivat lääkkeiden kiireetön (82 %)
ja kiireellinen (56 %) kuljetus, lääkkeiden koneellinen annosjakelu (55 %) ja reseptien uusintapyyntöjen hallinnointi (52 %). Harvemmin toteutuivat lääkityksen tarkistukset ja arvioinnit (23
%), lääkehoitoprosessin kehittäminen yhteistyössä (21 %) sekä säännölliset koulutukset (4 %).
Enemmistö kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä apteekkiyhteistyöhön (88 %). Lähiapteekkiin
oltiin tyytyväisempiä kuin toisessa kunnassa sijaitsevaan yhteistyöapteekkiin (92 % vs. 75 %, p <
0,001). Vastaajat pitivät tärkeimpinä palveluina lääkkeiden kiireetöntä (74 %) ja kiireellistä kuljetusta (66 %), koneellista annosjakelua (44 %) sekä lääkeneuvontaa ja apua hoitohenkilökunnalle lääkehoidon ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi (41 %). Hyödyllisimpinä palveluina hoitajat näkivät lääkeneuvonnan ja avun lääkehoidon ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi (97 %),
lääkkeiden kiireettömän (95 %) ja kiireellisen (95 %) kuljetuksen sekä koulutusyhteistyön (92 %).

Johtopäätökset: Apteekin asumispalveluyksiköille tarjoamissa palveluissa korostuvat logistiik-

kapalvelut. Kokonaisvaltaisempi apteekkiyhteistyö ei useinkaan toteudu. Hoitajat pitävät kuitenkin nykyistä monipuolisempia apteekkiyhteistyön muotoja hyödyllisinä; apteekilta odotetaan
suurempaa roolia kiirelääkkeiden kuljetuksessa, koneellisessa annosjakelussa, koulutusyhteistyössä, lääkityksen arvioinneissa sekä muissa lääkitysturvallisuutta edistävissä palveluissa. Asumispalveluyksiköissä työskentelevät ovat kuitenkin tyytyväisiä apteekkiyhteistyöhön. Apteekkien tulisi kehittää palvelumallejaan yhteistyössä asumispalveluyksiköiden kanssa ja tehdä uusia
asiantuntijapalveluitaan tunnetummiksi.

Avainsanat: Apteekkipalvelut, avohuollon apteekki, asumispalveluyksikkö,
sähköinen kysely, lääkitysturvallisuus, yhteistyö
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Johdanto
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) alaiset asumispalvelut ovat tärkeä osa suomalaisten sosiaalija terveydenhuoltoa. Sosiaalihuollon ikääntyneiden, vammaisten tai psykiatrian ympärivuorokautisissa asumispalveluissa oli vuoden
2020 lopussa noin 67 000 suomalaista, joista
lähes 70 % oli ikääntyneiden palveluissa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021). Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja hoivan tarve
lisääntyy jatkuvasti väestön vanhetessa.
Sosiaalihuollon asumispalvelut luokitellaan
avohoidoksi (sosiaalihuoltolaki 1301/2014).
Asukas asuu asumispalveluyksikössä omassa
kodissaan, jonne yksikön henkilökunta toteuttaa tarvittaessa lääkehoitoa terveydenhuollollisena toimenpiteenä. Yleensä hoitohenkilökunta hankkii asukkaan lääkkeet avohuollon apteekista. Asukkaat ovat usein monisairaita, monilääkittyjä ja hauraita, joten heillä
on kohonnut riski lääkehaitoille ja lääkityksen
aiheuttamille vaaratapahtumille (Merikoski
ym. 2017, Almutairi ym. 2020, Toivo 2020).
Tutkimusten mukaan asumispalveluyksiköiden asukkaiden päivystyskäynnit ovat yleisiä ja käyntien syynä on usein epäsopiva lääkitys, kuten ikäihmiselle epäsopivan lääkkeen
käyttö tai lääkkeiden yhteisvaikutus (Laatikainen ym. 2016, Hyttinen ym. 2019, Almutairi ym.
2020). Epäsopiva lääkitys voi aiheuttaa pitkiä
sairaalajaksoja, pahimmassa tapauksessa jopa
asukkaan kuoleman. Iäkkäiden lääkityksessä
esiintyy paljon ongelmia myös Suomessa (Laatikainen ym. 2016, Merikoski ym. 2017, Hyttinen ym. 2019, Toivo ym. 2020). Tutkimusten perusteella lääkehoitojen järkeistämiseksi
on esitetty ratkaisuina lääkehoidon kokonaisvastuun selkeyttämistä, eri ammattiryhmien
välisen viestinnän parantamista ja farmasian
ammattilaisten osallistumisen lisäämistä lääkitysten optimointiin (Kallio ym. 2016, Merikoski ym. 2017, Toivo 2020).
Suomessa apteekit tarjoavat asumispalveluyksiköille perinteisten logistiikkapalveluiden
ja lakisääteisen lääke- ja hintaneuvonnan (lääkelaki 395/1987, 38§, 57§, 58a§) lisäksi muita
farmaseuttisia asiantuntijapalveluita, kuten
lääkkeiden koneellista annosjakelua, lääkehoitokoulutuksia, lääkehoidon arviointeja sekä
lääkehoidon konsultointi- ja auditointipalve-
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luita (Jokinen 2020, Valtioneuvoston kanslia
2021). Apteekin palvelut kohdistuvat useimmiten asumispalveluyksikölle ja sen hoitohenkilökunnalle. Asumispalveluyksikön asukkaille
ne välittyvät tyypillisesti yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa.
Yhteistyötä avohuollon apteekkien ja
muun terveydenhuollon välillä on kehitetty
2010-luvulla (Moberg ym. 2014, Merikoski ym.
2017, Toivo ym. 2018, Lääkeinformaatioverkosto 2019, Miettinen ym. 2019, Kuuttila ym.
2021). Yhteistyön toimintamalleissa apteekit
ovat osallistuneet moniammatillisen yhteistyön, lääkehoitojen arviointiprosessin, koulutusyhteistyön tai lääkehoitoprosessin kehittämiseen paikallisesti asumispalveluyksiköissä
tai kotihoidossa sekä yhteisten pelisääntöjen
kehittämiseen terveyskeskusten kanssa esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkastamisessa, reseptien uusimisessa tai pitkäaikaissairaan hoitopolun kehittämisessä.
Avohuollon apteekkien yhteistyön mahdollisuuksia asumispalveluyksiköissä on nostettu
esille joissakin aikaisemmissa tutkimuksissa,
toimintamalleissa ja suosituksissa (Hakoinen
ym. 2017, Laine ym. 2018, Kalliomäki ym. 2020,
Valtioneuvoston kanslia 2021). Kokonaiskuvaa
asumispalveluyksiköiden ja apteekkien välisen yhteistyön toteutumisesta ei ole kuitenkaan aikaisemmin Suomessa tutkittu. Aikaisempaa suomalaista tai kansainvälistä tutkimusta hoitohenkilökunnan näkemyksistä ja
odotuksista apteekkiyhteistyöstä ei ole niin
ikään saatavilla, vaikka farmasian asiantuntijapalveluiden, kuten eritasoisten lääkitysten
arviointien ja lääkehoitokoulutusten, on osoitettu vähentävän asumispalveluyksiköissä lääkityksestä johtuvia kaatumisia, lisäävän lääkäreiden ja hoitajien lääkehoito-osaamista ja
tietoisuutta asukkaiden lääkityksistä sekä edistävän lääkehoitojen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta (Verrue ym. 2009, Alldred ym. 2016,
Lee ym. 2019).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää avohuollon apteekkien ja asumispalveluyksiköiden välisen yhteistyön nykytila sekä
hoitohenkilökunnan näkemyksiä ja odotuksia
yhteistyöstä apteekkien kanssa. Yhteistyötä
kartoittava tutkimus on tärkeää, jotta yhteistyömuotoja voidaan kehittää niin, että ne tukevat asumispalveluyksiköiden lääkitysturvalli-

suutta, ja jotta asumispalveluyksiköiden hoitohenkilökunta voisi hyödyntää apteekkien
ammattilaisten lääkehoidon asiantuntijuutta
yksikön sekä sen henkilökunnan ja asukkaiden
tarpeet huomioiden.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimusasetelma ja kyselylomakkeen
kehittäminen
Tutkimusaineisto kerättiin valtakunnallisella
verkkokyselyllä asumispalveluyksiköissä työskenteleville lähihoitajille ja sairaanhoitajille
loppukeväällä 2021. Kyselytutkimus soveltui
tutkimusmenetelmäksi, sillä tutkimuksessa
kartoitettiin apteekkien ja asumispalveluyksiköiden välisen yhteistyön nykytilaa sekä tietoa
hoitohenkilökunnan tuntemuksista, mielipiteistä ja asenteista yhteistyömuotoihin liittyen
(Pohjanoksa-Mäntylä ja Turunen 2021).
Kyselylomakkeen sisällön laatimisessa
hyödynnettiin Suomen Apteekkariliiton Turvallisen lääkehoidon tuki -työkaluja, Suomen
Apteekkariliiton tekemiä kyselyjä apteekkien palveluista apteekeille ja kuntapäättäjille
(Suomen Apteekkariliitto, julkaisematon tiedonanto 2021) sekä muuta kansallista taustaaineistoa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto
2018, Valtioneuvoston kanslia 2021). Kysely
koostui 28 strukturoidusta kysymyksestä tai
kysymyssarjasta. Kysymykset olivat monivalintakysymyksiä ja avoimista tai Likert-asteikollisista vastausvaihtoehdoista koostuvia
kysymyksiä. Taustatietoina kysyttiin vastaajan koulutustausta, asema yksikössä, työkokemusvuodet hoitoalalla ja nykyisessä työpaikassa, osallistuminen yksikössä lääkehoidon
toteuttamiseen sekä yksikön maantieteellinen
sijainti (sairaanhoitopiiri), asukasmäärä ja palveluntuottaja (kunta/kaupunki, hoivapalveluyritys, säätiö vai jokin muu). Tässä tutkimuksessa raportoidaan tutkimusaineistosta strukturoidut ja Likert-asteikolliset kysymykset tai
kysymyssarjat, jotka on kuvattu Liitteessä 1.
Kyselylomake luotiin Webropol-ohjelmalla.
Kunkin vastaajan kysymyspolku muodostui osittain aikaisempien vastausten mukaan,
jolloin mahdolliset jatkokysymykset esitetiin
aikaisemman vastauksen perusteella. Ennen
kyselyn lähettämistä kuusi asumispalveluyksiköissä työskentelevää sairaanhoitajaa pilotoi-

vat kyselylomakkeen luettavuuden ja ymmärrettävyyden sekä kysymysten kattavuuden.
Pilotoinnin vastauksia ei sisällytetty lopulliseen aineistoon. Joitakin kyselylomakkeen
kysymyksiä täsmennettiin pilotoinnin perusteella.

Kyselyn kohdejoukko ja toteutus
Aineiston keruu toteutettiin 15.4.–13.6.2021.
Linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin ensin
Suomen lähi- ja perushoitajaliiton (SuPerliitto) ja Sairaanhoitajaliiton jäsenille liittojen
viestintäkanavissa. Muistutussähköpostiviestit
lähetettiin SuPer-liiton jäsenille kahden viikon
ja kuukauden kuluttua ensimmäisestä sähköpostiviestistä sekä Sairaanhoitajaliiton jäsenille kuukauden kuluttua ensimmäisestä sähköpostiviestistä. SuPer-liitto kohdensi kyselyn
vain asumispalveluyksiköissä työskenteleville
jäsenilleen (noin 13 000 vastaanottajaa). Sairaanhoitajaliitto lähetti linkin kyselyyn osana
kuukausittaista jäsenkirjettään kaikille liiton
jäsenille riippumatta vastaanottajan työpaikasta (noin 8 000 vastaanottajaa). Ammattiliittojen viestintäkanavien kautta kyselyyn vastasi noin 600 lähi- tai perushoitajaa ja alle 20
sairaanhoitajaa. Kyselylomakkeen jakelua laajennettiin yhteistyössä neljän hoivapalveluyrityksen ja seitsemän satunnaisesti valitun kunnan tai kuntayhtymän kanssa, jotta tutkimusaineistoon saatiin lisää sairaanhoitajien vastauksia. Näistä yhteistyötahoista kymmenen
jakoi linkin kyselylomakkeeseen sähköpostitse
yksikönjohtajille ja vastaaville sairaanhoitajille
(noin 1 400 vastaanottajaa), jotka lähettivät
linkkiä eteenpäin yksikön sisällä. Yksi yhteistyötahoista jakoi kyselyn työntekijöilleen sisäisessä viestintäkanavassaan (noin 6 000 työntekijää). Laajennetussa jakelussa vastausaika
yhteistyötahojen työntekijöille oli 2–3 viikkoa. Aineistonkeruu tapahtui 7.5.–13.6.2021.
Yhteistyötahot eivät lähettäneet kyselystä
muistutusviestejä, sillä vastaajamäärä arvioitiin riittäväksi ilman muistutusviestejä.

Aineiston analysointi
Webropol-kyselyn tulokset analysointiin SPSS
Statistics -ohjelmalla. Apteekkipalveluiden
toteutumista ja hoitohenkilökunnan näkemyksiä apteekkipalveluista tarkasteltiin vastaajan
aseman, yksikön palveluntuottajan ja yhteis-
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työapteekin sijainnin mukaan. Tilastollisessa
analyysissä käytettiin ristiintaulukointia, ja
tilastollinen merkitsevyys testattiin Pearson’s
chi-square -testillä tai Kruskal-Wallis-testillä.
Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin
p < 0,05.

Tutkimusetiikka
Tutkimuksella oli kaikilta yhteistyötahoilta
kunkin organisaation mukainen tutkimuslupa.
Tutkimus ei sisältänyt niitä ei-lääketieteellisiä ihmistieteisiin liittyviä tutkimusasetelmia,
jotka vaativat eettisen toimikunnan ennakkoarviointia (Tutkimuseettinen neuvottelukunta
2019). Kyselyn saatesanoissa kerrottiin osal-

listujille kyselyn vapaaehtoisuudesta, anonyymiudesta ja luottamuksellisuudesta. Kyselyyn
vastaamista ja vastausten lähettämistä tutkijoille pidettiin tietoisena suostumuksena tutkimukseen. Tutkijalla ei ollut saatavilla vastaajien suoria tunnistetietoja, sillä linkin jakelun hoitivat yhteistyötahot viestintäkanaviaan
hyödyntäen. Aineisto säilytettiin sähköisesti
Suomen Apteekkariliiton Webropol-ohjelmassa ja Excel-muotoisena tiedostona tutkijan tietokoneella salasanasuojauksen takana.
Tutkimus toteutettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita
noudattaen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019).

Kuva 1. Apteekin tarjoamien palveluiden toteutuminen asumispalveluyksiköissä (n = 935).

* ”Toteutuu”-palkkiin on yhdistetty kysymyksen ”Kuinka usein apteekki järjestää
koulutusta yksikössä?” seuraavat vastausvaihtoehdot: ”> 2 kertaa vuodessa”,
”1–2 kertaa vuodessa”, ”< kerran vuodessa” (Liite 1).
¤ ”Toteutuu”-palkkiin on yhdistetty kysymyksen ”Kuinka usein teette yhteistyöapteekin
kanssa yhteistyötä lääkehoitoprosessin kehittämisessä?” seuraavat vastausvaihtoehdot:
”> 1 kerran vuodessa”, ”Aina pyydettäessä”, ”kertaluonteisesti” (Liite 1).
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Taulukko 1. Vastaajien (n = 935) taustatiedot.

Taustatieto

n (%)

Koulutus
- Sairaanhoitaja
- Lähi- tai perushoitaja
- Sairaanhoidon opiskelija
- Muu

217 (23)
708 (76)
1 (0,1)
9 (1)

Asema yksikössä
- Yksikönjohtaja
- Vastaava sairaanhoitaja tai tiiminvetäjä
- Hoitotyöhön osallistuva työntekijä
- Muu

52 (6)
135 (14)
743 (80)
5 (1)

Osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen yksikössä

915 (98)

Yksikön lääkevastaava

269 (29)

Työkokemus hoitoalalla
- alle 1 vuotta
- 1 – alle 5 vuotta
- 5 – alle 10 vuotta
- yli 10 vuotta

1 (0,1)
123 (13)
204 (22)
607 (65)

Yksikön asukkaat
- Ikääntyneitä
- Kehitysvammaisia
- Päihde- ja mielenterveyskuntoutujia
- Liikuntavammaisia
- Muita

828 (89)
27 (3)
57 (6)
14 (2)
9 (1)

Yksikön asukasmäärä
- alle 10 asukasta
- 10–24 asukasta
- 25–39 asukasta
- 40–65 asukasta
- yli 65 asukasta

8 (1)
258 (28)
255 (27)
288 (31)
126 (14)

Palveluntuottaja
- Kunta, kaupunki tai kuntayhtymä
- Yksityinen hoivapalveluyritys
- Säätiö
- Muu

485 (52)
340 (36)
107 (11)
3 (0,3)

Yksikön maantieteellinen sijainti (sairaanhoitopiiri)
- Pirkanmaa
- Helsinki ja Uusimaa
- Pohjois-Pohjanmaa
- Varsinais-Suomi
- Pohjois-Savo
- Etelä-Pohjanmaa
- Keski-Suomi
- Kanta-Häme
- Pohjois-Karjala
- Satakunta
- Päijät-Häme
- Kymenlaakso
- Etelä-Savo
- Keski-Pohjanmaa
- Lappi
- Etelä-Karjala
- Itä-Savo
- Kainuu
- Vaasa
- Länsi-Pohja
- En osaa sanoa

112 (12)
101 (11)
84 (9)
75 (8)
53 (6)
52 (6)
52 (6)
47 (5)
47 (5)
45 (5)
44 (5)
37 (4)
36 (4)
30 (3)
29 (3)
22 (2)
22 (2)
21 (2)
16 (2)
6 (1)
4 (0,4)

Yhteistyöapteekin sijainti:
- Samassa kunnassa kuin hoitoyksikkö
• Saman kunnan lähin apteekki
• Saman kunnan muu kuin lähin apteekki
- Ei samassa kunnassa kuin hoitoyksikkö
- Asukkaat asioivat itse apteekissa
- En osaa sanoa

799 (86)
593 (63)
206 (22)
120 (13)
11 (1)
5 (1)

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu käytössä yksikössä
- Kyllä
- Ei

518 (56)
417 (44)
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Tulokset
Vastaajat ja yhteistyöapteekki
Vastauksia kertyi kattavasti koko Suomen alueelta yhteensä 967, joista lopulliseen tutkimusaineistoon hyväksyttiin 935. Aineistosta
poistettiin 32 vastaajan tulokset, sillä he vastasivat yhteistyöapteekiksi sairaala-apteekin tai
lääkekeskuksen. Valtaosa vastaajista oli lähitai perushoitajia (76 %), ja lähes kaikki vastaajat osallistuvat asumispalveluyksikössä lääkehoidon toteuttamiseen (98 %) (Taulukko 1).
Enemmistö (89 %) vastanneista työskenteli
ikäihmisten asumispalveluyksiköissä. Noin
puolet vastaajista työskenteli julkisissa ja
puolet hoivapalveluyrityksen tai säätiön yksiköissä. Yleisimmin (86 %) yhteistyöapteekki
sijaitsi samassa kunnassa kuin asumispalveluyksikkö. Yli puolet vastanneista teki yhteistyötä lähimpänä sijaitsevan apteekin kanssa.

Hoitohenkilökunnan näkemykset
yhteistyömuotojen toteutumisesta
Apteekki toteutti kiireetöntä kuljetuspalvelua 82 % vastaajan yksikössä, 71 % vastaajan
yksikössä vähintään viikoittain (Kuva 1). Kauempana sijaitsevan apteekin kanssa yhteistyötä tekevät vastasivat lähiapteekin kanssa
yhteistyötä tekeviä useammin yhteistyöapteekin toteuttavan kuljetuspalvelua (96–98
% vs. 76 %, p < 0,001) (Liite 1). Vastaajista 56
% vastasi kiirelääkkeiden kuljetuksen tapahtuvan täysin tai osittain 24 tunnin sisällä tilauksesta (Kuva 1). Myös kiirelääkkeiden kuljetuksesta kauempana sijaitsevan apteekin
kanssa yhteistyötä tekevät vastasivat lähiapteekin kanssa yhteistyötä tekeviä useammin,
että yhteistyöapteekki toteuttaa kiirelääkkeiden kuljetuspalvelua (68–74 % vs. 48 %, p <
0,001) (Liite 1).
Apteekki oli järjestänyt joskus koulutusta
noin joka neljännen vastaajan yksikössä, 4 %
vastaajan yksikössä säännöllisesti vähintään
kerran vuodessa (Kuva 1). Yksikönjohtajat ja

Kuva 2. Hoitohenkilökunnan näkemykset yhteistyöstä apteekin kanssa (n = 935).
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vastaavat sairaanhoitajat/tiiminvetäjät vastasivat muuta hoitohenkilökuntaa useammin,
että apteekki on järjestänyt yksikössä koulutusta (52–44 % vs. 23 %, p < 0,001) (Liite 1).
Lääkehoidon tarkistuksia tai moniammatillisia lääkehoidon arviointeja yhdessä apteekin kanssa oli tehty noin joka neljännen vastaajan yksikössä (Kuva 1). Lääkehoitoprosessin kehittämistä yhdessä apteekin kanssa
toteutettiin noin joka viidennen vastaajan
yksikössä, 7 % vastaajan yksikössä säännöllisesti vähintään kerran vuodessa (Kuva 1).
Julkisissa yksiköissä työskentelevät vastasivat yksityisissä yksiköissä työskenteleviä harvemmin, että apteekin kanssa oli tehty yhteistyötä lääkehoitoprosessin kehittämisessä (17
% vs. 24–27 %, p = 0,027) (Liite 1). Lähes puolet kaikista vastaajista ei osannut sanoa, tehdäänkö yhteistyötä.

Hoitohenkilökunnan näkemykset
yhteistyöstä apteekin kanssa
Lähes kaikki vastaajat vastasivat olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että he
saavat apteekkiin helposti yhteyden apteekin
aukioloaikoina (Kuva 2). Lähiapteekin kanssa
yhteistyötä tekevät vastasivat kauempana
sijaitsevan apteekin kanssa yhteistyötä tekeviä
useammin, että apteekkiin saa helposti yhteyden apteekin aukioloaikoina (97 % vs. 87–89
%, p < 0,001) (Liite 1).
Suuri osa (93 %) kyselyyn vastanneista
arvioi yhteistyön apteekin kanssa helpottavan heidän työtään (Kuva 2). Apteekkiyhteistyön koettiin helpottavan asumispalveluyksikön henkilökunnan työtä yleisemmin, kun vastaajan yksikön yhteistyöapteekkina oli lähiapteekki (95 % vs. 90–91 %, p < 0,001) (Liite 1).
Yksityisten yksiköiden henkilökunta vastasi
julkisten yksiköiden henkilökuntaa useammin
apteekkiyhteistyön helpottavan heidän arkeaan (94–93 % vs. 89 %, p = 0,031). Vastaavat
sairaanhoitajat/tiiminvetäjät ja yksikönjohtajat vastasivat useammin kuin muut hoitotyötä
tekevät yhteistyön apteekin kanssa helpottavan
heidän työtään (97–96 % vs. 92 % p < 0,001).
Lähes 88 % kaikista vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että he
saavat tarvittaessa apteekista riittävästi apua,
asiantuntemusta ja lääkeneuvontaa lääkehoitoihin liittyvissä ongelmatilanteissa (Kuva 2).

Lähiapteekin kanssa yhteistyötä tekevät vastasivat useammin saavansa tarvittaessa yhteistyöapteekista apua, asiantuntemusta ja lääkeneuvontaa kuin kauempana sijaitsevien yhteistyöapteekin kanssa yhteistyötä tekevät (91 %
vs. 82–83 %, p < 0,001) (Liite 1). Vastaajista 88
% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä,
että apteekin henkilökunta osaa yleensä auttaa heitä lääkehoitoihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Vastaajat, joilla yhteistyöapteekkina
oli lähiapteekki, olivat useammin samaa mieltä
siitä, että apteekki osaa auttaa heitä lääkehoitoihin liittyvissä ongelmatilanteissa kuin ne,
joilla yhteistyöapteekki sijaitsi kauempana (91
% vs. 85–83 %, p = 0,002).
Vastaajista 37 % vastasi olevansa yhteydessä apteekkiin vähintään kerran kuukaudessa saadakseen apua lääkehoitoihin liittyviin ongelmatilanteisiin (Liite 1). Vastaavat
sairaanhoitajat/tiiminvetäjät vastasivat muita
hoitotyötä tekeviä ja yksikönjohtajia useammin
olevansa vähintään kerran kuukaudessa yhteydessä apteekkiin näissä tilanteissa (71 % vs.
31–37 % p < 0,001).
Lähes 85 % vastaajista arvioi apteekin
kanssa tehtävän yhteistyön edistävän yksikön
lääkitysturvallisuutta (Kuva 2). Yksikönjohtajat
ja vastaavat sairaanhoitajat/tiiminvetäjät vastasivat muuta hoitohenkilökuntaa useammin,
että yhteistyö edistää yksikön lääkitysturvallisuutta (94–90 % vs. 82 %, p < 0,001) (Liite 1).
Saman kunnan apteekin kanssa yhteistyötä
tekevät vastasivat useammin kuin toisen kunnan apteekin yhteistyötä tekevät, että apteekin
kanssa tehtävä yhteistyö edistää yksikön lääkitysturvallisuutta (87–82 % vs. 78 %, p < 0,001).
Enemmistö (88 %) vastanneista oli tyytyväisiä yhteistyöapteekin apteekkipalveluihin (Kuva 2). Lähiapteekin kanssa tehtävään
yhteistyöhön oltiin tyytyväisempiä kuin kauempana sijaitsevien apteekkien kanssa tehtävään yhteistyöhön (92 % vs. 75 %, p < 0,001)
(Liite 1).
Kysyttäessä kolmea tärkeintä apteekin tarjoamaa palvelua yleisin vastaus oli kiireetön
lääkkeiden kuljetus (Kuva 3). Toiseksi yleisin
oli kiirelääkkeiden kuljetus 24 tunnin sisällä
tarpeesta. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja apteekin tarjoama arjen apu lääkehoidon ongelmatilanteisiin olivat kolmantena
lähes yhtä yleisiä valintoja.
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Hoitohenkilökunnan näkemykset
yhteistyömuotojen hyödyllisyydestä
Hyödyllisimmiksi apteekin tarjoamiksi palveluiksi asumispalveluyksiköiden henkilökunta
koki apteekista saamansa lääkeneuvonnan ja
arjen avun lääkehoidon ongelmatilanteissa
sekä lääkekuljetukset (Kuva 4). Kuljetuspalveluiden hyödyllisyys korostui niiden vastaajien
ryhmässä, joiden yhteistyöapteekki oli muu
kuin lähiapteekki (kiireetön kuljetus 99–97
% vs. 94 % ja kiirekuljetus 98 % vs. 95 %, p <
0,001) (Liite 1). Muut hoitotyöhön osallistuvat
pitivät kiirelääkkeiden kuljetusta hyödyllisempänä kuin yksikönjohtajat ja vastaavat sairaanhoitajat/tiiminvetäjät (96 % vs. 90–92 %, p <
0,001) (Liite 1).
Yli 90 % vastaajista piti erittäin tai jokseenkin hyödyllisenä apteekin järjestämää koulutusta yksikön henkilökunnalle (Kuva 4). Hoivapalveluyritysten hoitohenkilökunta piti koulutusyhteistyötä hyödyllisempänä kuin kuntien/

kuntayhtymien ja säätiöiden yksiköiden henkilökunta (62 % vs. 51–49 %, p = 0,007) (Liite 1).
Yli 80 % vastaajista piti erittäin tai jokseenkin hyödyllisinä yhteistyömuotoina myös
apteekin tekemää lääkityksen tarkistusta kaikille asumispalveluyksikön asukkaille, moni
ammatillista lääkehoidon arviointia, lääkehoitosuunnitelman laatimista tai päivittämistä
yhteistyössä apteekin kanssa sekä apteekin
osallistumista yksikön lääkehoitoprosessin
kehittämiseen (Kuva 4). Yksikönjohtajat pitivät lääkehoitoprossien kehittämistä yhdessä
apteekin kanssa vähemmän hyödyllisenä kuin
muut vastaajat (75 % vs. 86–82 %, p = 0,003)
(Liite 1).

Pohdinta
Tämä on ensimmäinen Suomessa tehty laajamittainen tutkimus, jossa on valtakunnallisesti
tutkittu avohuollon apteekkien ja asumispal-

Kuva 3. Asumispalveluyksiköiden henkilökunnan arvio tärkeimmistä apteekin tarjoamista
palveluista (n = 935).
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veluyksiköiden välistä yhteistyötä ja hoitajien
näkemyksiä apteekin roolista asumispalveluyksiköiden lääkehoitoprosessissa. Tutkimuksen mukaan asumispalveluyksiköissä työskentelevät ovat tyytyväisiä apteekkiyhteistyöhön. Tyytyväisimpiä apteekkipalveluihin
ollaan silloin, kun yhteistyöapteekki sijaitsee
samassa kunnassa kuin asumispalveluyksikkö.
Tällöin apteekista koetaan saatavan enemmän
apua lääkehoitoihin liittyviin ongelmatilanteisiin, apteekkiin koetaan saatavan helpommin
yhteys ja apteekkiyhteistyön koetaan lisäävän enemmän yksikön lääkitysturvallisuutta.
Lähiapteekin kanssa tehtävän yhteistyön koetaan myös helpottavan hoitajien työntekoa
kauempana sijaitsevia apteekkeja enemmän.
Tässä tutkimuksessa kaikista hyödyllisemmäksi apteekkiyhteistyön muodoksi asumispalveluyksiköissä osoittautuivat lääkkeiden kuljetuspalvelut ja hoitohenkilökunnan
apteekista saama lääkeneuvonta sekä arjen apu

lääkehoidon ongelmatilanteissa. Hoitohenkilökunta kokee myös, että apteekin ammattilaiset osaavat yleensä auttaa heitä lääkehoidon ongelmien ratkaisemisessa. Myös aikaisempien tutkimusten mukaan apteekkien
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyökumppanit odottavat farmasian ammattilaiselta
apua ensisijaisesti lääkeneuvontaan (Laine ym.
2018, Kalliomäki ym. 2020). Asiakkaalle apteekista annettava lääke- ja hintaneuvonta ovat
apteekin lakisääteisiä tehtäviä myös silloin,
kun lääke toimitetaan asumispalveluyksikköön (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2016). Asumispalveluyksiköihin
tätä apteekkien lääkeneuvontavelvoitetta voidaan toteuttaa apteekin ja hoitohenkilökunnan
välisessä yhteistyössä, kun suora asiakaskontakti useimmiten puuttuu (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021). Lääkeneuvontavelvoitteen
toteutumista tukevat myös yhteistyössä toteutettavat lääkehoitojen tarkistukset ja arvioinnit

Kuva 4. Hoitohenkilökunnan näkemykset apteekkipalveluiden hyödyllisyydestä (n = 935).
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sekä apteekin järjestämät lääkehoitokoulutukset asumispalveluyksiköiden henkilökunnalle.
Eniten asumispalveluyksiköt hyödyntävät
tämän tutkimuksen mukaan lääkkeiden kuljetuspalveluita. Apteekkien roolia pidetään
myös kansainvälisesti logistiikkapainotteisena
(Smith ym. 2014). Kuljetuspalvelut koetaan
hyödyllisiksi erityisesti silloin, kun yhteistyöapteekkina ei ole lähiapteekki. Myös lähiapteekin kanssa yhteistyötä tekevä hoitohenkilökunta pitää kuljetuspalveluita hyödyllisinä
ja tärkeinä palveluina, vaikka yli puolet heistä
vastasi, ettei apteekki toteuta kiirelääkkeiden
kuljetusta yksikköön.
Apteekkien järjestämä lääkehoitokoulutus asumispalveluyksiköiden henkilökunnalle
on tämän tutkimuksen mukaan vähäistä. Yli
90 % kyselyyn vastanneista pitäisi kuitenkin
apteekin järjestämiä koulutuksia erittäin tai
jokseenkin hyödyllisinä. Vuosittain 20–40 %
apteekeista on ilmoittanut järjestäneensä koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille
vuosina 2012–2019 (Valtioneuvoston kanslia
2021). Tutkimukset ovat osoittaneet, että farmasian ammattilaisten pitämät koulutukset
hoitohenkilökunnalle voivat edistää rationaalista lääkehoitoa (Pitkälä ym. 2014, Dimitrow
2016, Toivo ym. 2018). Asumispalveluyksikön
johdolla on velvollisuus varmistaa lääkehoitoihin osallistuvan henkilökunnan riittävä lääkehoito-osaaminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021). Tässä on havaittu puutteita yksiköissä tehdyissä arviointikäynneissä (EteläSuomen aluehallintovirasto 2018). Tarve
hoitohenkilökunnan lääkehoidon lisäkoulutukselle on noussut esille myös aikaisemmassa
tutkimuksessa (Mononen ym. 2020).
Tutkimuksemme mukaan asumispalveluyksiköiden henkilökunta pitää eritasoisia
apteekin ammattilaisten tekemiä asukkaiden
lääkityksen arviointeja hyödyllisinä, vaikka
niitä ei tämän tutkimuksen mukaan toteutetakaan laajamittaisesti. Asumispalveluyksiköiden rationaalista lääkehoitoa on onnistuttu
kehittämään ja asukkaiden epätarkoituksenmukaista lääkitystä vähentämään lääkitysten arvioinneilla, joissa on mukana farmasian ammattilainen (Zermansky ym. 2006,
Patterson ym. 2010, Leikola 2012, Potter ym.
2016, Toivo ym. 2018). Uusimman suosituksen
mukaan iäkkäiden lääkehoidon optimoinnissa
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tulisi hyödyntää farmasian ammattilaisia ja
iäkkäille tulisi tehdä säännöllisesti lääkehoidon
kokonaisarviointi ja vähintään puolivuosittain
lääkehoidon tarkistus (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020). Apteekin ammattilaisten asiantuntijuuden on osoitettu optimoivan muun terveydenhuollon resursseja sekä vähentävän lääkitysriskejä ja lääkehoito-ongelmia (Heikura
ym. 2009, Leikola 2012, Kallio ym. 2016, Laatikainen ym. 2016, Toivo ym. 2018).
Tutkimukseen osallistuneet näkevät apteekin monipuolisena yhteistyökumppanina asumispalveluyksiköille, vaikka apteekkipalvelut
eivät toteudukaan usein kokonaisvaltaisina.
Muun muassa lääkeneuvonta hoitohenkilökunnalle ja apteekin asiantuntijuus lääkehoidon ongelmatilanteissa, koulutusyhteistyö,
eritasoiset lääkehoidon arvioinnit, lääkitysturvallisuusauditoinnit ja -konsultointi sekä
lääkehoitosuunnitelman kehittäminen yhteistyössä ovat yhteistyömuotoja, jotka asumispalveluyksiköiden henkilökunta näkee hyödyllisinä työkaluina edistää turvallisen lääkehoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa
asumispalveluyksiköissä. Aikaisempi tutkimus
sosiaali- ja terveydenhuollon vastuuhenkilöille
antoi myös viitteitä siitä, että tarve apteekkien nykyistä monipuolisemmille palveluille
on tunnistettu, vaikka useat apteekin asiantuntijapalvelut koetaan yleisesti edelleen tuntemattomiksi (Kalliomäki ym. 2020). Apteekkien viesti kokonaisvaltaisesta yhteistyöstä ei
ole saavuttanut koko asumispalveluyksiköiden
hoitohenkilökuntaa tasalaatuisesti, sillä tutkimuksessamme asumispalveluyksikön johto- ja
vastuutehtävissä työskentelevien ja muun hoitohenkilökunnan välillä esiintyi useita näkemyseroja apteekkipalveluista ja niiden toteutumisesta.
Aktiivinen yhteistyö ja apteekin asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen muun muassa
asumispalveluyksiköissä on yksi osa alkuvuodesta 2021 käynnistynyttä valtakunnallista apteekkien lääkitysturvallisuusohjelmaa
(VALO) ja kehittyvää apteekin lääkitysturvallisuusvastaavan tehtävänkuvaa. Farmasian
ammattilaisen osallistuminen asumispalveluyksiköiden lääkehoitoprosesseihin näyttäisi
olevan Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna vasta alkuvaiheessa, vaikka tarve etenkin
ikäihmisten lääkehoitojen järkeistämiseen ja

parempaan koordinaatioon on tiedostettu ja
työkaluja sen toteuttamiseen on esitetty (Kallio ym. 2016, Hakoinen ym. 2018, Sosiaali- ja
terveysministeriö 2018, Toivo ym. 2018).
Suomessa apteekkarit ovat sitoutuneita toimimaan osana terveydenhuoltoa, tuottamaan
terveydenhuoltoon suuntautuneita palveluita
ja toimimaan yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa (Jokinen ym. 2014, Jokinen
2020). Apteekeilta puuttuvat kuitenkin kannustimet rationaalista lääkehoitoa tukevien
lisäpalveluiden tarjoamiseen, sillä apteekin
tulonmuodostus perustuu lähinnä lääkkeestä
saatavaan katteeseen. Koska lainsäädännössä
ei ole tarkasti velvoitettu apteekkipalveluiden
laatua ja sisältöä (lääkelaki 395/1987, 38§, 57§
ja 58a§), apteekkien tarjoamat palvelut asumispalveluyksiköillekin vaihtelevat apteekkien
välillä (Valtioneuvoston kanslia 2021). Apteekkien yhteiskunnallista merkitystä pitäisikin
suunnata terveydenhuollon lähipalveluiden
tuottamiseen (Hakoinen ym. 2017, Kalliomäki
2020) ja lääkepoliittisin keinoin apteekeille
tulisi antaa kannustimet sellaisten palveluiden kehittämiselle, jotka edistävät rationaalista lääkehoitoa ja kansanterveyttä (Jokinen
2020). Apteekkien ammattilaisten osallistuminen entistä vahvemmin asumispalveluyksiköiden asukkaiden lääkehoitojen koordinointiin
ja yksikön lääkitysturvallisuuden edistämiseen
voisi olla yksi merkittävä keino edistää rationaalisen lääkehoidon tavoitteita. Vaikuttaviksi
osoitettuja apteekin asiantuntijapalveluita voitaisiin toteuttaa muun muassa palveluseteleillä
(Hakoinen ym. 2017).
Kun potentiaali monipuolisemmalle yhteistyölle apteekin ja asumispalveluyksiköiden
välillä tunnistetaan, seuraava vaihe olisi uusien
yhteistyömuotojen käynnistäminen esimerkiksi paikallisten yhteistyöprojektien muodossa. Tämä vaatii yhteistä tahtotilaa, apteekin
ammattilaisten osaamisen tunnistamista asumispalveluyksiköissä sekä apteekeilta aktiivisuutta asiantuntijuuden markkinoinnissa asumispalveluyksiköille. Myös jo toteutettavat
yhteistyönmuodot tarvitsevat yhteistä kehittämistä ja palvelumuotoilua pitkäjänteisesti.
Apteekin kannattaakin huomioida tässä tutkimuksessa esille nousseet tarpeet ja kehittää
palveluitaan yhdessä asumispalveluyksiköiden
kanssa vastaamaan yksiköiden odotuksia.

Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä
tasolla hoitohenkilökunnan näkemyksiä
apteekkiyhteistyöstä. Jatkotutkimusta tarvitaan asumispalveluyksikköjen hoitohenkilökunnan yksityiskohtaisemmista näkemyksistä yksittäisistä yhteistyömuodoista. Tämän
tutkimuksen mukaan asumispalveluyksiköiden hoitohenkilökunta pitää lääkeinformaatiopalvelua yhtenä hyödyllisimmistä yhteistyömuodoista apteekin kanssa, joten etenkin
apteekin lääkeinformaatiopalvelun toteutumisen ja vaikuttavuuden selvittäminen olisi
tarpeellista. Lisätutkimusta myös apteekkien
ja asumispalveluyksiköiden välisen yhteistyön esteistä tarvitaan, jotta yhteistyön haasteita voitaisiin ratkaista. Entistä asiakaslähtöisempien palveluiden kehittämiseksi olisi
tärkeää tutkia myös asumispalveluyksiköiden
asukkaiden kokemuksia, näkemyksiä ja odotuksia apteekkiyhteistyöstä. Lisätutkimuksia
päätöksenteon tueksi tulisi tehdä myös yleisesti apteekkipalveluiden kustannusvaikuttavuudesta. Apteekkien tuottamat palvelut voivat muodostaa nykyistä merkittävämmän roolin potilaan hoitopolussa, kun ne tunnustetaan
osaksi hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta.

Tutkimuksen heikkoudet ja vahvuudet
Kyselytutkimuksen heikkous on, että vastaaja
ei välttämättä ymmärrä kaikkia kysymyksiä,
mikä heikentää tulosten luotettavuutta (Pohjanoksa-Mäntylä ja Turunen 2021). Tutkimuksemme tutkimusasetelmassa emme voineet
määrittää kyselyyn vastanneiden vastausprosenttia, sillä kyselylinkin jakelivat yhteistyötahot. Emme myöskään voineet täysin varmistaa, välittivätkö yhteistyötahot kyselylinkin halutulle kohderyhmälle. Vastaajakato oli
myös suuri, mikä on tyypillistä laajalle vastaajajoukolle lähetetyille sähköisille kyselyille
(Pohjanoksa-Mäntylä ja Turunen 2021). Emme
tiedä, ketkä jättivät vastaamatta kyselyyn. Vastausprosenttia saattoi alentaa se, että kysely oli
melko pitkä, että se ajoittui osittain kesälomakaudelle ja että osaan kysymyksistä oli pakko
vastata. Vastaajamäärän todettiin kuitenkin
olevan kartoittavalle tutkimukselle riittävä.
Tutkimuksen vahvuutena oli sen kattavuus.
Otoskoko oli suuri, ja tutkimus kattoi monipuolisia yksiköitä ja vastaajia eri puolelta Suo-

Suomen Farmasialiitto ry © 2/2022

Vol. 38

Dosis

155

mea. Kyselyyn vastanneet edustivat keskimääräisiä asumispalveluyksiköissä työskenteleviä
hoitajia sekä yksikön sijainnin, palveluntuottajan ja asukkaiden mukaan asumispalveluyksiköiden jakautumista Suomessa (Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos 2021). Kysely saatiin kohdistettua monikanavaisella linkin jakelulla
oikealle kohderyhmälle (Pohjanoksa-Mäntylä
ja Turunen 2021). Kyselylomakkeen kysymykset vastasivat myös hyvin tämän tutkimuksen tavoitteisiin, ja kaikki vastaajat vastasivat
kaikkiin tässä artikkelissa käsiteltyihin kysymyksiin. Tämän tutkimuksen tulokset antavat suuntaa suomalaisten apteekkien ja asumispalveluyksiköiden välisestä yhteistyöstä ja
hoitohenkilökunnan näkemyksistä apteekkipalveluista.

Johtopäätökset
Avohuollon apteekkien palvelut asumispalveluyksiköille ovat logistiikkapainotteisia. Yksiköiden henkilökunta on kuitenkin tunnistanut tarpeen nykyistä monipuolisemmalle lääkitysturvallisuutta ja rationaalista lääkehoitoa
edistävälle yhteistyölle. Vaikka kokonaisvaltaisemmat yhteistyön muodot jäävät usein toteutumatta, asumispalveluyksiköissä työskentelevät ovat tyytyväisiä apteekkiyhteistyöhön.
Hoitohenkilökunta kokee hyödyllisimmiksi
yhteistyömuodoiksi lääkkeiden kuljetuspalvelut, apteekista saamansa lääkeneuvonnan ja
avun lääkehoidon ongelmatilanteissa. Apteekilta odotetaan nykyistä suurempaa roolia
niin kiirelääkkeiden kuljetuksessa, koneellisessa annosjakelussa, koulutusyhteistyössä,
lääkehoidon tarkistuksissa ja moniammatillisissa arvioinneissa kuin muissa lääkitysturvallisuutta edistävissä palveluissa. Apteekkien
tulisikin kehittää nykyisiä palveluitaan vastaamaan hoitohenkilökunnan tarpeita sekä tehdä
uusia asiantuntijapalveluitaan tunnetummiksi
koko asumispalveluyksikön henkilökunnalle
esimerkiksi toteuttamalla palvelumuotoilua
paikallisissa yhteistyöprojekteissa.
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Introduction: Several tens of thousands of
Finnish are living as residents at various types
of nursing homes. Residents’ medicines are
usually dispensed by a community pharmacy.
The collaboration of nursing homes’ staff and
the pharmacies in Finland has not been investigated in detail. The objective of this nationwide study was to estimate the current situation of the types of community pharmacy services provided to nursing homes and to evaluate the perspectives and expectations of the
nursing homes’ staff on community pharmacy
services.
Method: An electronic questionnaire was
sent directly to practical nurses and nurses
employed by nursing homes in Finland. The
survey was conducted from April to June in
2021. The questionnaire collected data on the
access and perspectives on community pharmacy services considering supply and delivery, medical counselling, education, medication review and support on medication safety
improvements. Data was gathered with the
use of Likert-type, rank-order, yes/no, and
multiple-choice questions. Data was analysed by descriptive statistics, and group mean
responses were compared by means of Chisquare or Kruskal-Wallis test.
Result: Overall number of valid responders
was 935. The most common services provided
by community pharmacies were the supply
and delivery of medicines (non-urgent 82%,
urgent within 24 hours 56%), automated dispensing of medicines (55%) and prescription renewal (52%). Co-operation in medication reviews (23 %), development and consultation of drug use process (21%) and regular education (4%) occurred less frequently.
88% of respondent expressed full or partly full
level of satisfaction with the co-operation. The
respondents considered non-urgent (74%) and
urgent (66%) supply and delivery of medicines
in addition to automated dispensing of medicines (44%) and everyday co-operation, medication counselling and problem-solving (41%)
as the most important forms of co-operation.
The respondents considered the everyday cooperation, medication counselling and problem-solving (97%), the non-urgent (95%) and

urgent (95%) supply and delivery of medicines
as well as co-operation in education (92%) as
the most valuable forms of co-operation.
Conclusions: The collaboration between community pharmacies and nursing homes in Finland are realized mainly as logistical co-operation. More comprehensive co-operation is not
often occurring. Nevertheless, Finnish nursing home staff consider also on more comprehensive pharmaceutical services i.e. education,
medication reviews, development and consultation with drug use process and pharmacotherapy plan as valuable forms of co-operation. Despite of this, the nursing home staff
is satisfied by the collaboration with community pharmacies. Our study exposed that there
are still many opportunities for improving the
collaboration between community pharmacies
and the nursing homes in terms of developing the medical safety by the pharmaceutical
expertise.

Keywords: Community pharmacy services,
Nursing home, Pharmacist, Electronic
questionnaire, Medical safety, Collaboration
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2022 <Tämä tulee ensimmäiselle sivulle ja vikalle kirjallisuussivulle, sivunumerot päivitettävä sitten
kun tiedossa.>
Liite 1. Tutkimusaineiston tilastollisten merkitsevyyksien tarkastelu vastaajan aseman,
Liitepalveluntuottajan
1. Tutkimusaineiston
tilastollisten merkitsevyyksien
tarkastelu vastaajan aseman, yksikön
yksikön
ja yhteistyöapteekin
mukaisesti.

palveluntuottajan ja yhteistyöapteekin mukaisesti.

Hoitohenkilökunnan näkemykset yhteistyömuotojen toteutumisesta*
Kaikki

Asema yksikössä1

% (n)

% (n)

Yksikön
johtaja

Vastaava
sairaanhoitaja/
tiiminvetäjä
% (n)

Hoitotyötä
tekevä
työntekijä
% (n)

Palveluntuottaja2
Kunta,
kaupunki tai
kuntayhtymä

Hoivapalveluyritys

Säätiö

% (n)

% (n)

% (n)

Kuinka usein apteekki tai apteekin kuljetuspalvelu kuljettaa kiireettömät tilaukset suoraan yksikköönne?4
≥ kerran viikossa
< kerran viikossa
Apteekki ei kuljeta
En osaa sanoa

71 (666)
11 (104)
16 (151)
1,5 (14)

69 (36)
4 (2)
27 (14)
-

74 (100)
10 (14)
15 (20)
1 (1)

71 (526)
12 (87)
16 (117)
2 (13)

69 (336)
11 (53)
18 (87)
2 (9)

74 (250)
12 (40)
14 (48)
1 (4)

Yhteistyöapteekki3
Sama
kunta,
lähin

Sama
kunta, ei
lähin

Ei sama
kunta

% (n)

% (n)

% (n)

73 (78)
10 (11)
16 (17)
1 (1)

66 (394)
9 (55)
23 (139)
1 (5)

84 (173)
12 (25)
1 (2)
3 (6)
p < 0,001

78 (93)
20 (24)
2 (2)
1 (1)

22 (132)
25 (150)
48 (284)
5 (27)

35 (72)
39 (81)
22 (46)
3 (7)
p < 0,001

24 (29)
44 (53)
28 (34)
3 (4)

Kuljettaako apteekki kiireelliseksi määriteltävät lääketoimitukset suoraan yksikköönne siten, että lääkkeen käyttö voidaan aloittaa vuorokauden
sisällä tilauksesta?
Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu
En osaa sanoa

25 (234)
31 (286)
40 (370)
5 (45)

21 (11)
25 (13)
50 (26)
4 (2)

29 (39)
35 (47)
33 (45)
3 (4)

25 (184)
30 (224)
40 (297)
5 (38)

23,9 (116)
33,4 (162)
38,6 (187)
4 (20)

26 (88)
27 (90)
42 (142)
6 (20)

27 (29)
31 (33)
38 (41)
4 (4)

Apteekki huolehtii automaattisesti asukkaiden reseptien uusimispyynnöistä, kun resepti on mennyt tyhjäksi.
Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu
En osaa sanoa

23 (210)
30 (277)
36 (339)
12 (109)

29 (15)
39 (20)
29 (15)
4 (2)

35 (47)
33 (44)
32 (43)
1 (1)
p < 0,001

20 (148)
28 (211)
38 (280)
15 (104)

1 (1)
10 (14)
33 (44)
56 (76)
p < 0,001

0,1 (1)
2 (16)
21 (152)
77 (574)

30 (40)
58 (78)
13 (17)
p < 0,001

21 (155)
44 (324)
36 (264)

11 (15)
22 (29)
7 (10)
36 (48)
24 (33)
p < 0,001

5 (40)
9 (66)
1 (10)
35 (263)
49 (364)

Kuinka usein yhteistyöapteekkinne järjestää koulutusta yksikössänne?
> 2 kertaa vuodessa
1–2 kertaa vuodessa
< kerran vuodessa
En ole osallistunut

0,2 (2)
4 (37)
23 (217)
73 (679)

14 (7)
39 (20)
48 (25)

20 (99)
28 (137)
40 (193)
12 (56)

28 (94)
32 (107)
31 (105)
10 (34)
p = 0,006

15 (16)
31 (33)
36 (39)
18 (19)

23 (134)
29 (173)
38 (226)
10 (60)

26 (53)
29 (59)
31 (63)
15 (31)

18 (21)
35 (42)
37 (44)
11 (13)

0,2 (1)
2 (10)
21 (103)
77 (371)

0,3 (1)
7 (24)
27 (90)
66 (225)
p = 0,004

3 (3)
22 (23)
76 (81)

0,3 (2)
3 (16)
25 (146)
72 (429)

5 (11)
25 (51)
70 (144)
p = 0,040

8 (10)
17 (20)
75 (90)

25 (86)
47 (159)
28 (95)

22 (24)
42 (45)
36 (38)

23 (134)
48 (283)
30 (176)

23 (47)
42 (86)
35 (73)

24 (29)
45 (54)
31 (37)

6 (6)
16 (17)
3 (3)
31 (33)
45 (48)

7 (42)
13 (77)
2 (12)
35 (207)
43 (255)

6 (13)
13 (26)
2 (5)
34 (70)
45 (92)

5 (6)
10 (12)
3 (3)
43 (51)
40 (48)

Tehdäänkö yksikössänne yhteistyössä apteekin kanssa lääkityksen tarkistuksia tai lääkehoidon moniammatillisia arviointeja?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

23 (214)
46 (431)
31 (290)

37 (19)
52 (27)
12 (6)

21 (104)
46 (224)
32 (157)

Kuinka usein teette yhteistyöapteekin kanssa yhteistyötä lääkehoitoprosessin kehittämisessä?
> kerran vuodessa
Aina pyydettäessä
Kertaluonteisesti
Ei lainkaan
En osaa sanoa

7 (61)
12 (116)
2 (20)
36 (334)
43 (404)

12 (6)
40 (21)
40 (21)
8 (4)

5 (22)
10 (49)
2 (9)
39 (189)
45 (216)

10 (33)
15 (50)
2 (8)
32 (110)
41 (139)
p = 0,027

Hoitohenkilökunnan näkemykset yhteistyöstä apteekin kanssa ⸶
Kaikki

Asema yksikössä1

% (n)

% (n)

Yksikön
johtaja

Vastaava
sairaanhoitaja/
tiiminvetäjä
% (n)

Saan apteekkiin helposti yhteyden apteekin aukioloaikoina.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

76 (713)
17 (161)
2 (14)
0,3 (3)
5 (44)

83 (43)
14 (7)
2 (1)
2 (1)

Hoitotyötä
tekevä
työntekijä
% (n)

Palveluntuottaja2
Kunta,
kaupunki tai
kuntayhtymä

Hoivapalveluyritys

Säätiö

% (n)

% (n)

% (n)

Yhteistyöapteekki3
Sama kunta,
lähin
% (n)
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16 (151)
21 (198)
27 (252)
25 (229)
11 (105)

25 (13)
17 (9)
27 (14)
17 (9)
14 (7)

Ei sama
kunta

% (n)

% (n)

a

84 (114)
12 (16)
2 (3)
2 (2)
p = 0,040

74 (552)
18 (137)
1 (10)
0,1 (1)
6 (43)

34 (46)
37 (50)
18 (24)
7 (9)
4 (6)
p < 0,001

12 (90)
19 (139)
29 (212)
28 (211)
12 (91)

78 (378)
16 (76)
2 (8)
0,4 (2)
4 (21)

76 (258)
19 (64)
1 (4)
0,3 (1)
4 (13)

71 (76)
18 (19)
2 (2)
9 (10)

Olen vähintään kerran kuukaudessa yhteydessä apteekkiin saadakseni apua lääkehoitoihin liittyviin ongelmiin. a
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

Sama
kunta,
ei lähin

15 (74)
20 (97)
27 (133)
26 (124)
12 (57)

18 (61)
24 (80)
24 (83)
23 (78)
11 (38)

14 (15)
19 (20)
33 (35)
25 (27)
9 (10)

83 (491)
14 (82)
1 (5)
3 (15)

69 (142)
20 (41)
2 (3)
1 (2)
9 (18)
p < 0,001

58 (69)
29 (35)
5 (6)
1 (1)
8 (9)

19 (110)
20 (120)
28 (163)
24 (143)
10 (57)

15 (30)
20 (42)
27 (56)
25 (51)
13 (27)

8 (9)
28 (33)
27 (32)
23 (28)
15 (18)
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Yhteistyö apteekin kanssa edistää yksikkömme lääkitysturvallisuutta b
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin erimieltä
En osaa sanoa

Saan apteekista riittävästi apua, asiantuntemusta ja lääkeneuvontaa, kun sitä tarvitsen. a
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

60 (559)
28 (258)
4 (34)
1 (9)
8 (75)

73 (38)
21 (11)
2 (1)
4 (2)

70 (95)
23 (31)
5 (7)
2 (2)
p < 0,001

57 (422)
29 (215)
4 (26)
1 (7)
10 (73)

69 (93)
27 (36)
2 (2)
1 (1)
2 (3)
p < 0,001

55 (406)
31 (233)
2 (18)
1 (4)
11 (82)

30 (41)
33 (45)
19 (25)
10 (14)
7 (10)
p < 0,001

25 (187)
25 (186)
14 (103)
11 (85)
25 (182)

Apteekin henkilökunta osaa yleensä auttaa ongelmani ratkaisemisessa. a
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

58 (540)
30 (282)
2 (20)
1 (6)
9 (87)

71 (37)
23 (12)
2 (1)
4 (2)

58 (283)
28 (136)
4 (21)
1 (4)
9 (41)

64 (216)
26 (88)
3 (11)
2 (5)
6 (20)

54 (58)
31 (33)
2 (2)
13 (14)

65 (386)
26 (151)
3 (20)
1 (4)
5 (32)

52 (106)
30 (62)
4 (8)
2 (5)
12 (25)
p < 0,001

48 (57)
35 (42)
5 (6)
13 (15)

57 (278)
31 (149)
2 (11)
1 (3)
9 (44)

59 (202)
29 (100)
2 (8)
1 (3)
8 (27)

54 (58)
30 (32)
1 (1)
15 (16)

62 (367)
29 (170)
2 (14)
0,2 (1)
7 (41)

52 (106)
31 (64)
2 (3)
2 (5)
14 (28)
p = 0,002

48 (58)
37 (44)
3 (3)
13 (15)

29 (100)
27 (93)
15 (52)
11 (38)
17 (57)

22 (23)
29 (31)
15 (16)
11 (12)
23 (25)

30 (175)
27 (157)
14 (85)
10 (57)
20 (119)

24 (50)
25 (52)
16 (32)
13 (26)
22 (46)

22 (26)
26 (31)
16 (19)
14 (17)
23 (27)

Apteekki on aktiivisesti kehottanut käyttämään heidän ammattitaitoaan hyväksi. a
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

27 (256)
26 (243)
15 (137)
11 (103)
21 (196)

54 (28)
17 (9)
15 (8)
8 (4)
6 (3)

27 (133)
25 (119)
14 (68)
11 (52)
23 (113)

Minulla on vähintään kerran kuukaudessa tilanne, että en saa lääkehoitoihin liittyviin ongelmatilanteisiin apua, koska apteekki ei ole auki. a
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

4 (35)
14 (132)
18 (165)
49 (456)
16 (147)

2 (1)
6 (3)
19 (10)
60 (31)
14 (7)

3 (4)
9 (12)
22 (30)
58 (78)
8 (11)

4 (30)
16 (117)
17 (125)
46 (344)
17 (127)

5 (25)
16 (76)
17 (80)
47 (230)
15 (74)

3 (9)
14 (47)
18 (62)
50 (169)
16 (53)

1 (1)
8 (8)
21 (22)
52 (56)
19 (20)

4 (21)
15 (91)
18 (106)
49 (291)
14 (84)

5 (10)
12 (24)
1 (33)
49 (101)
18 (38)

3 (4)
13 (15)
20 (24)
47 (56)
18 (21)

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

5 (44)
11 (101)
17 (154)
45 (419)
23 (217)

8 (4)
6 (3)
14 (7)
56 (29)
17 (9)

7 (9)
16 (22)
16 (22)
53 (71)
8 (11)
p < 0,001

4 (30)
10 (76)
17 (125)
43 (318)
26 (194)

5 (22)
10 (47)
17 (82)
43 (209)
26 (125)

5 (16)
11 (38)
14 (49)
49 (168)
20 (69)

6 (6)
13 (14)
22 (23)
38 (41)
22 (23)

5 (32)
10 (61)
17 (103)
46 (272)
21 (125)

3 (7)
13 (26)
13 (26)
44 (91)
27 (56)
p = 0,002

4 (5)
12 (14)
20 (24)
40 (4)
24 (29)

81 (109)
16 (22)
3 (4)
p < 0,001

63 (467)
29 (218)
3 (22)
1 (5)
4 (31)

58 (78)
33 (44)
7 (10)
2 (3)

49 (361)
39 (287)
7 (54)
1 (10)
4 (31)

Apteekki on laatinut valmista tukimateriaalia yksikköömme helpottamaan lääkehoitoihin liittyvissä ongelmatilanteissa toimimisessa. a

Yhteistyö yksikkömme yhteistyöapteekin kanssa helpottaa työntekoani. b
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin erimieltä
En osaa sanoa

67 (622)
27 (249)
3 (26)
1 (6)
3 (32)

79 (41)
17 (9)
2 (1)
2 (1)

64 (309)
30 (144)
4 (17)
1 (3)
3 (12)

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin erimieltä
En osaa sanoa

51 (473)
38 (351)
7 (67)
1 (10)
4 (34)

56 (29)
39 (20)
6 (3)
-

Yhteistyö apteekin kanssa edistää yksikkömme lääkitysturvallisuutta b
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin erimieltä
En osaa sanoa

51 (473)
34 (315)
6 (51)
2 (14)
9 (82)

60 (31)
35 (18)
2 (1)
2 (1)
2 (1)

64 (87)
26 (35)
6 (8)
4 (5)
p < 0,001

47 (352)
35 (260)
6 (42)
2 (13)
10 (76)

63 (67)
25 (27)
2 (2)
10 (11)

71 (419)
24 (143)
2 (12)
1 (5)
2 (14)

64 (131)
27 (56)
2 (5)
7 (14)
p < 0,001

50 (60)
40 (48)
8 (9)
1 (1)
2 (2)

50 (240)
39 (189)
7 (34)
1 (6)
3 (16)

54 (183)
34 (114)
8 (28)
1 (3)
4 (12)

45 (48)
44 (47)
5 (5)
1 (1)
6 (6)

56 (333)
36 (212)
5 (30)
1 (6)
2 (12)

48 (98)
39 (80)
5 (11)
2 (3)
7 (14)
p < 0,001

30 (36)
45 (54)
21 (25)
1 (1)
3 (4)

49 (238)
33 (161)
6 (30)
2 (8)
10 (48)

54 (183)
33 (113)
5 (18)
1 (3)
7 (23)

49 (52)
36 (39)
3 (3)
2 (2)
10 (11)

54 (319)
33 (197)
5 (31)
2 (9)
6 (37)

52 (107)
30 (62)
3 (6)
2 (3)
14 (28)
p < 0,001

33 (39)
45 (54)
12 (14)
1 (1)
10 (12)

Hoitohenkilökunnan näkemykset apteekkipalveluiden hyödyllisyydestä⸶
Kaikki

Asema yksikössä1
Yksikön
-johtaja

Vastaava
sairaanhoitaja/
tiiminvetäjä

Hoitotyötä
tekevä
työntekijä

80 (108)
11 (15)
6 (8)
3 (4)

87 (644)
9 (70)
2 (18)
2 (11)

Palveluntuottaja2
Kunta,
kaupunki tai
kuntayhtymä

Apteekki kuljettaa lääkkeet suoraan yksikköönne vähintään kerran viikossa.
Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

86 (802)
9 (88)
3 (28)
2 (17)

87 (45)
6 (3)
4 (2)
4 (2)

86 (416)
9 (43)
4 (17)
2 (9)

Hoivapalveluyritys

87 (295)
9 (32)
2 (8)
2 (5)

Säätiö

83 (89)
11 (12)
3 (3)
3 (3)

Yhteistyöapteekki3
Samassa
kunnassa
lähin

83 (489)
11 (67)
4 (21)
3 (16)

Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

84 (784)
11 (103)
3 (28)
2 (20)

71 (37)
21 (11)
2 (1)
6 (3)

86 (415)
9 (44)
3 (15)
2 (11)

83 (281)
12 (41)
3 (11)
2 (7)

80 (86)
16 (17)
2 (2)
2 (2)

80 (477)
13 (75)
4 (25)
3 (16)

Ei samassa
kunnassa

94 (194)
5 (10)
1 (2)
p < 0,001

92 (110)
5 (6)
3 (4)
-

Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

76 (714)
20 (191)
3 (27)
0,3 (3)

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu
Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

59 (551)
19 (180)
13 (118)
9 (86)

90 (186)
8 (16)
1 (1)
2 (3)
p < 0,001

93 (111)
6 (7)
2 (2)
-

86 (639)
10 (73)
2 (18)
2 (13)

85 (44)
15 (8)
-

82 (111)
15 (20)
3 (4)
-

75 (555)
22 (162)
3 (23)
0,4 (3)

73 (352)
24 (115)
3 (16)
0,4 (2)

80 (273)
17 (57)
3 (10)
p = 0,022

80 (86)
18 (19)
1 (1)
1 (1)

77 (457)
20 (116)
3 (19)
0,2 (1)

76 (156)
23 (47)
1 (2)
1 (1)

73 (88)
22 (26)
5 (6)
-

65 (34)
10 (5)
10 (5)
15 (8)

59 (80)
13 (18)
15 (20)
13 (17)

58 (433)
21 (157)
13 (93)
8 (60)

58 (282)
22 (108)
12 (56)
8 (39)

62 (209)
15 (50)
13 (44)
11 (37)

56 (60)
19 (20)
16 (17)
9 (10)

57 (338)
20 (117)
13 (76)
11 (62)

63 (129)
17 (34)
13 (27)
8 (16)
p = 0,033

65 (78)
21 (25)
10 (12)
4 (5)

54 (400)
37 (276)

51 (246)
40 (196)

62 (211)
30 (101)

49 (52)
44 (47)

53 (316)
38 (227)

53 (109)
37 (77)

63 (76)
30 (36)

Apteekin järjestämä säännöllinen koulutus yksikössänne
Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
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47 (352)
35 (260)
6 (42)
2 (13)
10 (76)

49 (238)
33 (161)
6 (30)
2 (8)
10 (48)

54 (183)
33 (113)
5 (18)
1 (3)
7 (23)

49 (52)
36 (39)
3 (3)
2 (2)
10 (11)

54 (319)
33 (197)
5 (31)
2 (9)
6 (37)

52 (107)
30 (62)
3 (6)
2 (3)
14 (28)
p < 0,001

33 (39)
45 (54)
12 (14)
1 (1)
10 (12)

Hoitohenkilökunnan näkemykset apteekkipalveluiden hyödyllisyydestä⸶
Kaikki

Asema yksikössä1
Yksikön
-johtaja

Vastaava
sairaanhoitaja/
tiiminvetäjä

Hoitotyötä
tekevä
työntekijä

80 (108)
11 (15)
6 (8)
3 (4)

87 (644)
9 (70)
2 (18)
2 (11)

Palveluntuottaja2
Kunta,
kaupunki tai
kuntayhtymä

Apteekki kuljettaa lääkkeet suoraan yksikköönne vähintään kerran viikossa.
Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

86 (802)
9 (88)
3 (28)
2 (17)

87 (45)
6 (3)
4 (2)
4 (2)

86 (416)
9 (43)
4 (17)
2 (9)

Hoivapalveluyritys

87 (295)
9 (32)
2 (8)
2 (5)

Säätiö

83 (89)
11 (12)
3 (3)
3 (3)

Yhteistyöapteekki3
Samassa
kunnassa
lähin

83 (489)
11 (67)
4 (21)
3 (16)

Samassa
kuntassa ei
lähin

Ei samassa
kunnassa

94 (194)
5 (10)
1 (2)
p < 0,001

92 (110)
5 (6)
3 (4)
-

90 (186)
8 (16)
1 (1)
2 (3)
p < 0,001

93 (111)
6 (7)
2 (2)
-

Apteekki tai apteekin kuljetuspalvelu kuljettaa kiirelääkkeet suoraan yksikköönne siten, että lääkkeen käyttö voidaan aloittaa kiireellisesti
vuorokauden sisällä.
Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

84 (784)
11 (103)
3 (28)
2 (20)

71 (37)
21 (11)
2 (1)
6 (3)

76 (103)
14 (19)
7 (9)
3 (4)
p < 0,001

86 (639)
10 (73)
2 (18)
2 (13)

86 (415)
9 (44)
3 (15)
2 (11)

83 (281)
12 (41)
3 (11)
2 (7)

80 (86)
16 (17)
2 (2)
2 (2)

80 (477)
13 (75)
4 (25)
3 (16)

85 (44)
15 (8)
-

82 (111)
15 (20)
3 (4)
-

75 (555)
22 (162)
3 (23)
0,4 (3)

73 (352)
24 (115)
3 (16)
0,4 (2)

80 (273)
17 (57)
3 (10)
p = 0,022

80 (86)
18 (19)
1 (1)
1 (1)

77 (457)
20 (116)
3 (19)
0,2 (1)

76 (156)
23 (47)
1 (2)
1 (1)

73 (88)
22 (26)
5 (6)
-

65 (34)
10 (5)
10 (5)
15 (8)

59 (80)
13 (18)
15 (20)
13 (17)

58 (433)
21 (157)
13 (93)
8 (60)

58 (282)
22 (108)
12 (56)
8 (39)

62 (209)
15 (50)
13 (44)
11 (37)

56 (60)
19 (20)
16 (17)
9 (10)

57 (338)
20 (117)
13 (76)
11 (62)

63 (129)
17 (34)
13 (27)
8 (16)
p = 0,033

65 (78)
21 (25)
10 (12)
4 (5)

54 (400)
37 (276)
6 (42)
3 (25)

51 (246)
40 (196)
5 (23)
4 (20)

62 (211)
30 (101)
6 (20)
2 (8)
p = 0,007

49 (52)
44 (47)
6 (6)
2 (2)

53 (316)
38 (227)
6 (33)
3 (17)

53 (109)
37 (77)
5 (11)
4 (9)

63 (76)
30 (36)
4 (5)
3 (3)

Lääkeneuvonta ja apteekin tarjoama arjen apu lääkehoidon ongelmatilanteisiin esim. puhelimen tai sähköpostin välityksellä
Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

76 (714)
20 (191)
3 (27)
0,3 (3)

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu
Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

59 (551)
19 (180)
13 (118)
9 (86)

54 (509)
37 (347)
5 (49)
3 (30)

54 (28)
40 (21)
6 (3)
-

58 (78)
36 (48)
3 (4)
4 (5)

Apteekin tekemä säännöllinen lääkityksen tarkistus kaikille yksikön asukkaille
Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

61 (566)
25 (233)
10 (93)
5 (43)

64 (33)
31 (16)
2 (1)
4 (2)

56 (76)
27 (36)
14 (19)
3 (4)

61 (453)
24 (180)
10 (73)
5 (37)

59 (284)
27 (133)
9 (45)
5 (23)

63 (215)
22 (74)
11 (36)
4 (15)

61 (65)
24 (26)
10 (11)
5 (5)

60 (357)
25 (146)
11 (65)
4 (25)

58 (119)
28 (57)
8 (16)
7 (14)

67 (80)
22 (26)
10 (12)
2 (2)

Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

56 (520)
30 (283)
10 (92)
4 (40)

62 (32)
31 (16)
6 (3)
2 (1)

54 (73)
28 (38)
14 (19)
4 (5)

56 (412)
31 (228)
9 (70)
4 (33)

51 (249)
34 (164)
16 (51)
4 (21)

61 (207)
25 (84)
10 (34)
4 (15)

58 (62)
32 (34)
7 (7)
4 (4)

55 (326)
31 (185)
10 (58)
4 (24)

57 (117)
28 (57)
10 (20)
6 (12)

56 (67)
31 (37)
11 (13)
3 (3)

Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

45 (423)
35 (329)
13 (118)
7 (65)

25 (13)
37 (19)
19 (10)
19 (10)

31 (42)
39 (52)
17 (23)
13 (18)
p < 0,001

49 (365)
35 (256)
11 (85)
5 (37)

45 (220)
36 (172)
13 (62)
6 (31)

44 (150)
35 (118)
12 (42)
9 (30)

49 (52)
35 (37)
13 (14)
4 (4)

46 (271)
35 (210)
12 (72)
7 (40)

48 (98)
34 (70)
12 (25)
6 (13)

38 (46)
36 (43)
16 (19)
10 (12)

39 (52)
43 (58)
11 (15)
7 (10)
p = 0,003

49 (364)
37 (274)
10 (76)
4 (29)

46 (49)
42 (45)
8 (9)
4 (4)

47 (277)
38 (226)
10 (59)
5 (31)

46 (95)
40 (83)
9 (19)
4 (9)

46 (54)
35 (42)
15 (18)
5 (6)

Apteekin ja yksikkönne yhteistyönä tekemä asukkaiden lääkehoidon arviointi

Yksikkönne lääkehoitosuunnitelman laatiminen tai päivittäminen yhdessä apteekin ammattilaisen kanssa

Erittäin hyödyllinen
Jokseenkin hyödyllinen
Jokseenkin hyödytön
Täysin hyödytön

47 (436)
38 (356)
10 (97)
5 (46)

33 (17)
42 (22)
12 (6)
14 (7)

47 (230)
37 (178)
11 (55)
5 (22)

46 (156)
39 (131)
10 (33)
6 (20)

* Tilastollinenmerkittävyys
merkittävyys on testattu
Khiin-neliö-testillä.
Vain tilastollisestiVain
merkittävät
erot (p < 0,05)
on merkitty taulukkoon.
* Tilastollinen
on testattu
Khiin-neliö-testillä.
tilastollisesti
merkittävät
erot (p < 0,05) on
⸶
Tilastollinen merkittävyys on testattu Kruskal-Wallis-testillä. Vain tilastollisesti merkittävät erot (p < 0,05) on merkitty taulukkoon.
1
merkitty
taulukkoon.
Taulukosta
jätetty pois vaihtoehto muut (n = 5)
2
3

76 (103)
14 (19)
7 (9)
3 (4)
p < 0,001

Lääkeneuvonta ja apteekin tarjoama arjen apu lääkehoidon ongelmatilanteisiin esim. puhelimen tai sähköpostin välityksellä

64 (87)
26 (35)
6 (8)
4 (5)
p < 0,001

Yksikkönne lääkehoitoon liittyvien prosessien kehittäminen yhdessä apteekin ammattilaisen kanssa

Samassa
kuntassa ei
lähin

Apteekki tai apteekin kuljetuspalvelu kuljettaa kiirelääkkeet suoraan yksikköönne siten, että lääkkeen käyttö voidaan aloittaa kiireellisesti
vuorokauden sisällä.

60 (31)
35 (18)
2 (1)
2 (1)
2 (1)

Apteekin järjestämä säännöllinen koulutus yksikössänne

72 (244)
23 (77)
2 (7)
1 (3)
3 (9)
p = 0,031

Olen tyytyväinen apteekkipalveluihin yksikössämme nykyisen yhteistyöapteekin kanssa. b

51 (473)
34 (315)
6 (51)
2 (14)
9 (82)

Taulukosta jätetty pois vaihtoehto muut (n = 3)

Taulukossa jätetty pois vaihtoehto muut (n = 16)
Tilastollinen
merkittävyys on testattu Kruskal-Wallis-testillä. Vain tilastollisesti merkittävät erot (p < 0,05) on
4
Yhdistetty vaihtoehdot ”Useammin kuin kerran viikossa” ja ”Kerran viikossa” -> ”≥ kerran viikossa”. Yhdistetty vaihtoehdot ”Harvemmin kuin joka
merkitty
toinentaulukkoon.
viikko” ja joka toinen viikko” -> ”< kerran viikossa".
a Kysymys

on osa kysymyssarjaa, jossa kysymyssarjan johdantoteksti kyselylomakkeella oli: ”Vastaa seuraavaksi alla oleviin väittämiin, joilla

kartoitetaan näkemystäsi apteekin tarjoamista palveluista, kun kohtaat lääkehoitoihin liittyviä ongelmatilanteita.”
1 Taulukosta
jätetty
pois vaihtoehto muut (n = 5)
b Kysymys on
osa kysymyssarjaa, jossa kysymyssarjan johdantoteksti kyselylomakkeella oli: ”Lopuksi pyydämme vielä vastaamaan väittämiin, joilla
2 Taulukosta
pois vaihtoehto
(n =apteekkipalveluihin
3)
kartoitetaanjätetty
henkilökohtaista
mielipidettäsi muut
yksikkönne
ja lääkitysturvallisuuteen liittyen.”
3 Taulukossa jätetty pois vaihtoehto muut (n = 16)
4 Yhdistetty vaihtoehdot ”Useammin kuin kerran viikossa” ja ”Kerran viikossa” -> ”≥ kerran viikossa”. Yhdistetty

vaihtoehdot ”Harvemmin kuin joka toinen viikko” ja joka toinen viikko” -> ”< kerran viikossa".

a Kysymys on osa kysymyssarjaa, jossa kysymyssarjan johdantoteksti kyselylomakkeella oli: ”Vastaa seuraavaksi

alla oleviin väittämiin, joilla kartoitetaan näkemystäsi apteekin tarjoamista palveluista, kun kohtaat lääkehoitoihin
liittyviä ongelmatilanteita.”
b Kysymys on osa kysymyssarjaa, jossa kysymyssarjan johdantoteksti kyselylomakkeella oli: ”Lopuksi pyydämme

vielä vastaamaan väittämiin, joilla kartoitetaan henkilökohtaista mielipidettäsi yksikkönne apteekkipalveluihin ja
lääkitysturvallisuuteen liittyen.”
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Kirjeenvaihto

Johdanto: Haittojen minimoimiseksi lääkehoitoa tulisi optimoida niin, ettei käytössä ole

sopimattomia tai tarpeettomia lääkkeitä ja välttämättömät lääkehoidot ovat käytössä sopivilla annoksilla. Työkaluna lääkekuorman pienentämisessä voidaan käyttää lääkehoidon hallittua
purkamista (deprescribing) ja moniammatillisia lääkehoidon arviointeja. Tämän tutkimuksen
tavoitteena oli tunnistaa palveluasumisyksikön ja hoivakodin asukkaille mahdollisia haittoja
tai vaaratilanteita aiheuttavia ja tarpeettomia lääkkeitä sekä testata lääkehoidon hallitun purkamisen prosessia. Tavoitteena oli myös saada tietoa, millä tavalla lääkehoidon purkamista
pystytään käytännössä toteuttamaan ja seuraamaan.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen alueella yhdessä iäkkäiden

hoivakodissa (asukkaiden keski-ikä 86,1 vuotta) ja kahdessa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksikössä (keski-ikä 61,7 ja 62,3 vuotta). Tutkimukseen osallistui 39 asukasta, joille tehtiin lääkehoidon arviointi farmasian ammattilaisen, lääkärin ja hoitajan moniammatillisessa
tiimissä. Lääkehoitoon tehtyjen muutosten seuranta toteutettiin kuuden kuukauden kuluttua
arvioinnista.

Tulokset: Lääkemuutoksia tehtiin 34 asukkaalle ja yleisimmin puretut lääkitykset olivat para-

setamoli, diatsepaami ja ketiapiini. Yleisimmät vakavat haittariskit olivat antikolinergisyys,
ummetus ja ortostatismi. Ikäihmisten yksikössä lääkemuutosten määrä asukasta kohden oli
suurempi kuin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksikössä. Lääkehoidon kokonaisvastuun
jakautuminen eri lääkäreiden välille hankaloitti arviointien toteuttamista. Hoitajan rooli lääkitysmuutosten toteuttamisen onnistumisessa oli merkittävä, ja asukkaan osallistaminen päätöksen tekoon vähensi hoitajan tuen tarvetta lääkitysmuutoksissa. Ikäihmisten hoivakodissa
oli mahdollista tehdä yhtä aikaa useampia lääkemuutoksia kuin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköissä, koska purettavat lääkkeet olivat eri lääkeaineryhmistä. Mielenterveys- ja
päihdeyksiköissä purettiin yleisimmin psyykenlääkitystä, joten useita lääkkeitä ja lääkevähennyksiä ei voitu purkaa tai tehdä samanaikaisesti ja annosvähennykset tapahtuivat myös
hitaammin. Kuuden kuukauden seurannassa arvioinnissa päätetyt lääkitysmuutokset olivat
toteutuneet yhtä asukasta lukuun ottamatta.

Johtopäätökset: Moniammatillisilla arvioinneilla saatiin vähennettyä asukkaiden lääkitysten aiheuttamaa haittakuormaa. Muutokset lääkehoitoon olivat onnistuneita, ja aiempaan lääkehoitoon ei pääsääntöisesti ollut tarvetta palata seuranta-aikana. Lääkityksen purkamisen
suunnittelemisessa ja toteuttamisessa on eroavaisuuksia asukkaiden ja heidän lääkehoitonsa
erityispiirteet huomioiden.
Avainsanat: iäkäs, lääkehoidon arviointi, lääkehoidon purkaminen, psyykenlääkkeet,
moniammatillisuus

Korpela J, Pitkonen A, Tiihonen M: Moniammatillisilla lääkehoidon arvioinneilla voidaan lisätä
hoivakotien ja palveluasumisyksiköiden lääkitysturvallisuutta. Dosis 38: 168–182, 2022
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Johdanto

Farmasian ammattilainen: Taustatietoihin
tutustuminen yksikön asiakastietojärjestelmän avulla

Farmasian ammattilainen: Taustatietoihin tutustuminen
yksikön asiakastietojärjestelmän avulla

→

Farmasian ammattilainen + sairaanhoitaja: Hoitajan haastattelu
ja mahdollisten ongelmakohtien ja lisätietojen kartoittaminen

Farmasian ammattilainen + sairaanhoitaja: Hoitajan haastattelu
ja mahdollisten ongelmakohtien ja lisätietojen kartoittaminen

→

Farmasian ammattilainen: Lääkehoidon arviointi

Farmasian ammattilainen: Lääkehoidon arviointi

→

Farmasian ammattilainen + lääkäri + sairaanhoitaja: Arvioinnin
läpikäyminen ja mahdollisten lääkemuutosten toteuttaminen

Lääkärin vastaanotto: Asukkaalla vastaanottoaika, jota
ennen puhelinkonsultaatioaika, jossa käyty läpi lääkehoidon
arvioinnin muutosehdotukset ja huomiot

→

2/2022 © Suomen Farmasialiitto ry

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö (3)

→

Vol. 38

Ikäihmisten yksikkö (1) ja toinen mielenterveys- ja päihdeyksikkö (2)

→

Dosis

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen alueella
yhdessä iäkkäiden hoivakodissa (yksikkö 1) ja
kahdessa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisyksikössä (yksiköt 2 ja 3).
Tutkittavat asukkaat rekrytoitiin syys–lokakuun 2020 aikana. Tutkimuslupa kysyttiin kaikilta yksiköiden asukkailta ja hoitoon osallistuvilta organisaatioilta (yksiköt ja kunnat).
Kyseessä oli yksiköiden sisäinen kehittämisprojekti, joten erillistä tutkimuseettisen toimikunnan lupaa ei tarvittu (KYS tutkimuseettinen toimikunta, konsultaatio). Asukkaat saivat etukäteen tietoa tutkimuksesta suullisesti
hoitajilta ja tiedotteella. Tutkimukseen osallistui 39 asukasta, jotka antoivat kirjallisen suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta ja
terveystietojensa käytöstä osana yksiköiden
kehittämistä. Lääkehoidon arvioinnit suoritettiin moniammatillisessa tiimissä (farmasian ammattilainen, lääkäri ja sairaanhoitaja)
talven 2020 ja kevään 2021 aikana ja arvioinneissa tehtyjen muutosten seuranta toteutettiin kuuden kuukauden kuluttua arvioinnista.
Lääkehoidon arvioinnit ajoitettiin yksiköiden normaalien lääkärintarkistusten yhteyteen.
Ensin hoitaja otti lääkärin määräämät tarvittavat laboratoriokokeet ja teki asukkaille yksikön
normaalien käytäntöjen mukaiset toimintakykymittaukset. Laboratoriokokeisiin sisällytettiin vähintään hemoglobiini (B-Hb), plasman kreatiini (P-Krea), glomerulusten suodatusnopeus (GFR), plasman natrium (P-Na) ja
plasman kalium (P-K) sekä asukkaiden sairauksista ja lääkityksistä riippuen mahdollisesti
muita mittauksia kuten kolesteroli-, verensokeri- ja kilpirauhaskokeita. Vaihtoehtoisesti
voitiin käyttää aiempia laboratoriotuloksia,
jotka olivat korkeintaan kuusi kuukautta vanhoja. Yksikössä 1 toteutettiin kaatumisvaaran
arviointi (FRAT, Falls Risk Assessment Tool) ja
ravitsemustilan arviointi (MNA, Mini Nutritional Assessment) sekä yksiköissä 2 ja 3 ortostaat-

1 ja 2 lääkehoidon arvioinnin läpikäynti toteutettiin moniammatillisena tiiminä yhdessä
farmasian ammattilaisen, hoitavan lääkäri
ja sairaanhoitajan kanssa keskustellen. Mahdollisista lääkehoidon muutoksista sovittiin
tapaamisen yhteydessä. Yksikössä 3 moniammatilliset arvioinnit toteutettiin farmasian
ammattilaisen sekä asukkaiden lääkehoidosta vastaavan psykiatrin ja sairaanhoitajan
kanssa. Asukkaalle varattiin erillinen vastaanottoaika, jota ennen lääkehoidon arvioinneista
keskusteltiin ryhmäpuhelussa moniammatillisessa tiimissä (farmasian ammattilainen, psykiatri, sairaanhoitaja). Muutamien asukkaiden
kohdalla moniammatillinen ryhmäpuhelu ei
toteutunut, vaan sairaanhoitaja kävi farmasian
ammattilaisen esittämät huomiot läpi psykiatrin kanssa, kun hän käytti asukasta vastaanotolla. Yksikössä 3 somaattisten sairauksien
lääkehoitoon tehdyt huomiot välitettiin hoitajan toimesta terveyskeskuslääkärille asukkaan vastaanottoajan yhteydessä. Osaa näistä
vastaanottoajoista ei ollut mahdollista toteuttaa tutkimuksen aikana. Kaikissa yksiköissä
lääkehoidon arvioinneissa tehtiin mahdolliset lääkitysmuutokset sisältävä arviointiraportti ja jatkosuunnitelma, jotka toimitettiin
tiedoksi palveluasiakasyksikön asiakastietojärjestelmään ja lääkärille. Farmasian ammattilaiselta kului tähän aikaa noin kaksi tuntia
asukasta kohden.

→
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Aineisto ja menetelmät

tinen koe (15 min maaten, välittömästi seisten,
2 min seisten). Toimintakykymittaukset vaihtelivat yksiköittäin riippuen yksikön normaalista
toimintatavasta ja joissakin tapauksissa myös
asukaskohtaisista rajoituksista.
Lääkehoidon arvioinnit toteutettiin moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluivat farmasian ammattilainen, lääkäri ja sairaanhoitaja.
Farmasian ammattilainen oli organisaatiossa
työskentelevä proviisori, ja hänellä on lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys.
Osan lääkehoidon arvioinneista farmasian
ammattilainen teki yhdessä proviisoriopiskelijan kanssa. Moniammatillisten arviointiprosessien eteneminen on esitetty Kuvassa 1. Kun
lääkehoidon arviointia aloitettiin, farmasian
ammattilainen keräsi tietoja asukkaan lääkehoidosta ja terveydentilasta yksikön asiakastietojärjestelmästä. Alkukartoituksen jälkeen
farmasian ammattilainen haastatteli yksikön
hoitajaa etäyhteydellä tai paikan päällä. Haastattelun avulla hankittiin lisätietoa asukkaan
toimintakyvystä, lääkehoidon ongelmakohdista ja lääkityshistoriasta sekä täydennettiin
tarvittaessa asiakastietojärjestelmään esimerkiksi puuttuvia hoitoaiheita.
Tiedon hankkimisen ja haastattelun jälkeen
toteutettu moniammatillisen lääkehoidon
arvioinnin toimintamalli erosi hieman yksiköiden välillä (Kuva 1). Farmasian ammattilainen teki lääkehoidon arvioinnin. Yksiköissä

→

Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta keskeistä on kullekin optimoitu eli yksilöllisesti räätälöity lääkehoito. Kansainvälisten tutkimusten mukaan
lääkehoidon moniammatillisilla arvioinneilla
voidaan parantaa lääkehoidon laatua (Lee ym.
2015, Scott ym. 2015, Hayhoe ym. 2019). Myös
sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pitää
moniammatillista työskentelyä ja lääkehoidon
arviointeja yhtenä tärkeänä keinona toteuttaa
turvallisesti iäkkäiden lääkehoitoa (STM 2007).
STM tunnistaa myös hallitun lääkkeiden käytöstä luopumisen mahdollisuutena hillitä lääkekustannuksia ja suunnata paremmin rajallisia lääkehuollon resursseja (STM 2019). STM:n
mukaan hallittu tarpeettomien lääkehoitojen
purkaminen on tärkeä kehityskohde ja mahdollisuus kehittää uudenlaista osaamista.
Termillä deprescribing ei ole vakiintunutta
suomenkielistä käännöstä, mutta se voidaan
kääntää vapaasti potilaslähtöiseksi hallituksi
lääkityksen purkamiseksi. Se on systemaattinen prosessi, joka toteutetaan yhteistyössä
potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (Woodford ja Fisher 2019). Purku
vaatii lääkityslistan perusteellista läpikäyntiä
ja arvioimista, ja täten myös runsaasti aikaa.
Deprescribing-prosessissa tähdätään erityisesti potilaskohtaisen haitta-hyötyriskin hallintaan. Prosessissa tunnistetaan lääkkeet, joiden olemassa olevat tai potentiaaliset haitat
ylittävät lääkkeestä saatavan hyödyn, ja tämän
perusteella optimoidaan lääkitystä annosmuutosten tai lääkkeiden purkamisen kautta.
Purun tavoitteena on lääketaakan pienentämisen avulla parantaa potilaan terveydentilaa ja
vähentää monilääkityksen tai sopimattoman
lääkkeen aiheuttamia haittoja tai niiden riskiä
(Pitkälä ym. 2010).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa palveluasumisyksikön ja hoivakodin asukkaille mahdollisia haittoja tai vaaratilanteita
aiheuttavia ja tarpeettomia lääkkeitä sekä testata hallitun purkamisen prosessia (Scott ym.
2015). Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millä
tavalla lääkkeiden purkamista pystytään käytännössä toteuttamaan ja seuraamaan. Tavoitteena oli myös saada tietoa, kuinka moniammatillisilla lääkehoidon arvioinneilla saadaan

järkevöitettyä lääkehoitoja esimerkiksi vaikuttamalla kaatumisvaaraa lisääviin lääkkeisiin. Lisäksi tavoitteina oli kuvata lääkehoidon
arvioinnin ja lääkehoidon hallitun purkamisen prosessi moniammatillisessa tiimissä sekä
arvioinneissa tehdyt muutokset lääkehoitoon.

Farmasian ammattilainen: Arviointiraportin viimeistely
toteutuneiden muutosten mukaan ja toimittaminen
yksikön asiakastietojärjestelmään ja lääkärille

Farmasian ammattilainen: Arviointiraportin viimeistely
toteutuneiden muutosten mukaan ja toimittaminen
yksikön asiakastietojärjestelmään ja lääkärille

Kuva 1. Moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin eteneminen.
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Taulukko 1. Lääkehoidon purkamisen yleisperiaatteet (mukailtu Scott ym. 2005).
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Lääkehoidon arviointiprosessissa painotettiin lääkehoidon hallittua purkamista sekä
lääkekuorman vähentämistä ja se toteutettiin
mukaillen Taulukkoa 1. Lääkitys- ja terveystietojen selvittäminen toteutettiin hoitajan haastattelun ja yksiköissä käytössä olevan asiakastietojärjestelmän avulla. Farmasian ammattilainen keräsi lomakkeelle asukkaan taustatiedot (ikä, sukupuoli, toimintakyky), diagnoosit,
lääkitykset, verenpainearvot, laboratorioarvot
ja muut mahdolliset mittaustulokset. Lääkehoidon arvioinneissa käytettiin tietolähteinä
soveltuvin osin Duodecim Terveysportin tietokantoja (Lääkeinteraktiot ja -haitat, Lääkkeet ja munuaiset, Luontaistuotteet, Lääketietokanta, Lääkärin tietokannat).
Jokainen lääke käytiin yksitellen läpi ja
arviointiin muun muassa lääkkeen soveltuvuus, indikaatio, tarpeellisuus, teho, annos,
haitat ja hyödyt asukkaalle sekä lääkkeen sopivuus muuhun lääkitykseen. Lisäksi selvitettiin
diagnoosien, laboratorioarvojen ja oireiden
perusteella mahdollisten uusien lääkkeiden
tarve. Jos asukkaalla oli useita purettavia lääkkeitä, aloitettiin purkaminen lähtökohtaisesti
lääkkeestä, josta on eniten haittaa suhteessa
hyötyyn tai lääkkeestä, jonka purkaminen on
helpointa. Moniammatillisessa tapaamisessa
(yksikkö 1 ja 2) käytiin yhdessä läpi purkusuunnitelma ja sovittiin mahdolliset jatkosuunnitelmat. Yksikössä 3 lääkäri teki purkusuunnitelman vastaanoton yhteydessä ja suunnitelma
tiedotettiin farmasian ammattilaiselle puhelinpalaverissa hoitajan kanssa. Moniammatillisessa yhteistyössä mukana olleita sairaanhoitajia haastateltiin muutosten toteutumisesta
noin kuusi kuukautta arviointien jälkeen.
Tutkimukseen osallistuvilta asukkailta
kerättiin tiedot säännöllisistä ja tarvittaessa otettavista lääkkeistä ennen arviointia
ja arvioinnin jälkeen. Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet tunnistettiin ennen arviointia ja
kuusi kuukautta arvioinnin jälkeen. Tässä tutkimuksessa kaatumisvaaraa lisääviksi lääkkeiksi luokiteltiin 2020 julkaistun STOPPFallsuosituksen (Screening Tool of Older Persons
Prescriptions in older adults with high fall risk)
mukaiset lääkkeet, joita ovat opioidit, masennuslääkkeet, bentsodiatsepiinit, psykoosilääkkeet, epilepsialääkkeet, loop-diureetit, digoksiini, alfasalpaajat, virtsankarkailulääkkeet ja

nitraatit (Seppälä ym. 2021). Taustatietojen,
diagnoosien ja mittausten lisäksi tutkimuksessa dokumentoitiin lääkemuutosten määrä,
annoslaskujen ja lääkepurkujen määrä, puretut
lääkkeiden nimet, yhteisvaikutusten määrä ja
haittariskit sekä haittariskien määrä.
Lääkehoidon arvioinneilla kerättyjen tietojen tallentamiseen ja analysointiin käytettiin IBM SPSS Statistics -ohjelman versiota 27.
Tulokset on raportoitu keskiarvoina, prosentteina ja vaihteluväleinä.

Tulokset
Tutkimukseen osallistui 39 asukasta, joista 16
oli iäkkäiden yksiköstä (yksikkö 1) ja 23 mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköistä
(yksiköt 2 ja 3) (Taulukko 2). Yksikössä 1 asukkaat olivat iäkkäämpiä (keskiarvo 86,1 vuotta)
kuin yksiköissä 2 (keskiarvo 61,7 vuotta) ja 3
(keskiarvo 62,3 vuotta). Yksikössä 1 suurin osa
asukkaista oli naisia (68,8 %), kun taas yksiköissä 2 ja 3 naisten osuus oli pienempi (30,0
%) ja (7,7 %). Yleisin diagnoosi yksikössä 1 oli
Alzheimerin tauti ja yksiköissä 2 ja 3 skitsofrenia. Jokaisessa yksikössä parasetamoli ja
makrogoli olivat kolmen yleisimmin käytetyn
lääkkeen joukossa. Yksikössä 1 ja 2 yleisimmin
käytettyjen lääkkeiden joukkoon kuului lisäksi
D-vitamiini ja yksiköissä 2 ja 3 toisen polven
psykoosilääkkeet. Laboratorioarvot poikkesivat yksiköiden välillä GFR-arvojen, hemoglobiinin ja paastosokeriarvojen osalta. P-Natrium
ja P-Kalium arvoissa ei ollut suurta vaihtelua
eri yksiköiden välillä.

Lääkitysriskit ja muutokset
lääkehoidossa
Tutkimukseen osallistuneilla oli keskimäärin 9–11 säännöllisessä käytössä olevaa lääkettä ja 2–4 tarvittaessa otettavaa lääkettä
(Taulukko 3). Lääkkeiden lukumäärä ei muuttunut merkittävästi arvioinnin jälkeen, mutta
lääkemuutoksia tehtiin 34 asukkaalle. Yksikössä 1 tehtyjen lääkemuutosten määrä asukasta kohden oli suurempi kuin yksiköissä 2
ja 3. Yksikössä 1 yleisin merkittävä haittariski
(D-luokan haittariski) oli ummetus, joka oli
yleistä myös muissa yksiköissä. Yleisin haittariski yksiköissä 2 ja 3 oli antikolinergisyys,
joka havaittiin lähes jokaisella asukkaalla. Toi-
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Taulukko 2. Asukkaiden taustatiedot.

Taulukko 3. Käytössä olevien lääkkeiden lukumäärät, haittariskit, yhteisvaikutukset ja lääkemuutosten
lukumäärät.

seksi yleisin lääkkeiden perusteella tunnistettu
haittariski oli ortostatismi (60–77 %). Ortostatismi oli kliinisesti havaittavissa kuitenkin vain
20 % yksikön 2 ja 33 % yksikön 3 asukkaista
(Taulukko 2). Yksikössä 1 ortostatismi ja sedaatio eivät nousseet yleisimpien D-luokan haittariskien joukkoon kuten muissa yksiköissä.
Yksiköissä 2 ja 3 oli suhteessa enemmän
yhteisvaikutuksia kuin yksikössä 1. Suurin
osa yhteisvaikutuksista, joita oli kaikkiaan 24
asukkaalla, oli kliinisesti merkittäviä (C-luokan yhteisvaikutus). Kliinisesti merkittä-
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viä yhteisvaikutuksia, joita on parasta välttää
(D-luokan yhteisvaikutus) oli yhteensä kolmella asukkaalla yksiköissä 2 ja 3. Yleisimmät
yhteisvaikutuksen aiheuttaja olivat kalsiumtyroksiini yksikössä 1, tupakointi-klotsapiini
yksikössä 2 sekä tupakointi-klotsapiini ja klotsapiini-diatsepaami yksikössä 3. Lääkeaineista
klotsapiini oli yleisin yhteisvaikutusten aiheuttaja.
Yksiköiden 2 ja 3 asukkailla oli käytössä
kaatumisvaaraa lisääviä lääkkeitä enemmän
kuin yksikössä 1. Niiden lukumäärä ei muut-
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Taulukko 4. Käytössä olevat kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet ennen ja jälkeen lääkehoidon arvioinnin,
lääkepurut ja annoslaskut.

huononemista, mutta alkuperäisiin annoksiin
ei kuitenkaan jouduttu palaamaan. Muutaman
asukkaan kohdalla voinnissa ei havaittu merkittäviä muutoksia tai vointi koheni. Onnistuneena lääkitysmuutoksen raportoitiin esimerkiksi sitalopraamin asteittainen annoslasku
40 milligrammasta 10 milligrammaan, mikä
onnistui ilman mielialamuutoksia. Lisäksi
diatsepaamin annoslaskun jälkeen havaittiin positiivisia muutoksia sekä fyysisessä että
psyykkisessä voinnissa.
Yksikössä 3 annosmuutokset pystyttiin
toteuttamaan suunnitelman mukaisesti lukuun
ottamatta yhtä asukasta, jonka lääkityksessä
palattiin entiseen annokseen. Yhdellä asukkaalla diatsepaami saatiin purettua kokonaan,
ja toisella asukkaalla diatsepaamin annoslasku
piristi yleistä vointia. Kaikissa yksiköissä
annoslaskuja jatketaan osittain vielä kuuden
kuukauden seuranta-ajan jälkeen.

Pohdinta

tunut merkittävästi kuuden kuukauden seuranta-ajan jälkeen (Taulukko 4). Yksikössä 2
kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden lisääntyminen johtui tamsulosiinin aloittamisesta
arviointien suosituksena. Lääkepurkuja ja
annoslaskuja tehtiin enemmän yksikössä 1 kuin
yksiköissä 2 ja 3. Yleisimmin purut ja annoslaskut kohdistuivat parasetamoliin yksikössä 1 ja
diatsepaamiin ja ketiapiiniin yksiköissä 2 ja 3.
Yksikössä 1 lääkemuutoksia toteutettiin enemmän asukasta kohden kuin muissa yksiköissä.
Lääkemuutosten määrää ennen arviointeja ja
niiden jälkeen ei voi täysin verrata keskenään
yksikössä 3, koska lääkärinvastaanotto ei järjestynyt seuranta-aikana kolmelle asukkaalle.
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Hoitajien havaitsemat muutokset
Sairaanhoitajille kuuden kuukauden kuluttua
tehtyjen haastatteluiden perusteella yksikössä
1 sairaanhoitaja ei havainnut lääkemuutoksiin
liittyvää voinnin huononemista seurannan
aikana yhdelläkään asukkaalla. Arviointien
jälkeen asukkaiden voinnissa havaittiin positiivisia muutoksia, esimerkiksi parasetamolin
annosta laskettiin useammalla asukkaalla eikä
kipujen havaittu lisääntyvän annoslaskun seurauksena. Arviointia edeltäviin lääkityksiin ei
tarvinnut palata yhdenkään asukkaan kohdalla
kuuden kuukauden aikana.
Yksikössä 2 osalla asukkaista psyykenlääkkeiden annoslasku aiheutti hetkellistä voinnin

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa
palveluasumisyksikön ja hoivakodin asukkaille
mahdollisia haittoja tai vaaratilanteita aiheuttavia ja tarpeettomia lääkkeitä sekä testata
lääkehoidon hallitun purkamisen prosessia.
Tavoitteena oli myös saada tietoa, millä tavalla
lääkkeiden purkamista pystytään käytännössä
toteuttamaan ja seuraamaan. Käytössä olevien
lääkkeiden annoksia saatiin laskettua suurimmalla osalla tutkittavista asukkaista, joten
moniammatillisten arviointien tuloksena lääkkeiden haittakuorma väheni. Lääkkeiden lukumäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tämä tulos on samansuuntainen kuin esimerkiksi kotihoidossa tehdyssä tutkimuksessa,
jossa moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin seurauksena lääkkeiden määrä ei vähentynyt, mutta haittariskit vähenivät (Auvinen ym. 2020). Yleinen suositus lääkehoidon
purkamiseen on yksi lääke kerrallaan voinnin
muutoksia seuraten (Scott ym. 2015). Ikäihmisten hoivakodissa oli kuitenkin mahdollista purkaa samanaikaisesti useampia lääkityksiä, koska lääkkeet olivat eri lääkeaineryhmistä (Hartikainen ja Ahonen 2014). Mielenterveys- ja päihdeyksiköissä purun kohteena
oli yleisimmin psyykenlääkitys, minkä vuoksi
useita lääkepurkuja ei voinut tehdä samalla

kertaa ja purut tapahtuivat myös hitaammin.
Tässä tutkimuksessa käytetty kuuden kuukauden seuranta-aika oli liian lyhyt psyykenlääkkeiden purkusuunnitelmien käytännön toteuttamisen ja onnistumisen kattavaan seurantaan.
Vastaavissa lääkehoidon arviointien vaikuttavuuden tutkimuksissa on käytetty kahden vuoden seuranta-aikaa, mikä on todettu riittäväksi
ajaksi arvioida lääkemuutosten pysyvyyttä ja
vaikutuksia elämän laatuun (Toivo ym. 2018).
Tässä tutkimuksessa tehtyjen moniammatillisten lääkehoidon arviointien perusteella
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköiden asukkaat näyttäisivät hyötyvän arvioinneista ikäihmisten yksiköiden asukkaita enemmän. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla
oli käytössä enemmän kaatumisriskiä lisääviä lääkkeitä kuin iäkkäillä. Psyykenlääkkeiden vaikutus kaatumisiin onkin todettu useissa
tutkimuksissa (Seppälä ym. 2018) Lääkityksestä aiheutuvat merkittävästi suurentuneet
haittariskit (D-luokan haittariski) ja D-luokan yhteisvaikutukset olivat myös yleisempiä
mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla kuin
iäkkäillä. Vaikka ortostatismi oli mielenterveys- ja päihdekuntoutujien-yksiköissä yleinen lääkkeiden perusteella havaittu haittavaikutusriski, se ei kuitenkaan näkynyt kliinisesti
merkittävästi. Tutkimukseen osallistuneiden
mielenterveys ja päihdeyksiköiden asukkaiden
keski-ikä oli yli 60 vuotta, eli riskit lääkkeiden
aiheuttamien haittavaikutusten ilmenemiseen
ovat ikääntymiseen liittyvien muutosten myötä
mahdollisia (Shi ym. 2008).
Lääkkeen käyttäjän haastattelu on yleensä
osa lääkehoidon arviointia (Jyrkkä ym. 2017).
Tässä tutkimuksessa asukkaiden lääkityksistä
päädyttiin kuitenkin haastattelemaan pääasiassa hoitajia, koska heillä oli päävastuu lääkehoidon käytännön toteuttamisesta ja asukkaan
vointi hyvin tiedossa. Asukkaita haastateltiin
aluksi ikäihmisten yksikössä, mutta suurin
osa asukkaista oli muistisairaita ja haastattelu
ei tuonut merkittävästi uutta tietoa lääkehoidon arviointiin. Mielenterveys- ja päihdeyksiköissä nähtiin hoitomyöntyvyyden kannalta
parempana vaihtoehtona, että moniammatillinen keskustelu käytiin aina ilman asukasta
ja hoitaja kävi tarvittaessa kysymässä asukkaalta tarkentavia kysymyksiä. Mielenterveysja päihdeyksiköissä oli havaittavissa, että yksi-
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kössä 3 asukkaat eivät kuitenkaan tarvinneet
hoitajan tukea lääkemuutoksissa kuten yksikössä 2, sillä asukkaat olivat päässeet osallistumaan päätöksen tekoon lääkärin vastaanotolla.
Tarve asukkaiden osallistamiseen lääkehoidon
muutosten toteutuksessa on tunnistettu aiemmin esimerkiksi kotihoidon asiakkailla (Merikoski ym. 2017).
Tässä tutkimuksessa havaittiin hoitajan
olennainen rooli moniammatillisten lääkehoidon arviointien onnistumisessa. Hoitajan rooli
lääkemuutoksien toteuttamisessa on todettu
tärkeäksi myös muissa tutkimuksissa (Auvinen ym. 2019, Disalvo ym. 2019). Hoitajilla on
paras näkemys asukkaan voinnista ja parhaimmillaan myös tietoa terveydentilan muutoksista mahdollisesti jopa vuosien ajalta. Lisäksi
lääkemuutosten käytännön toteuttaminen ja
seuranta ovat hoitajan tehtäviä. Lääkehoidon
arviointiin osallistuneen hoitajan on tiedotettava muutoksista ja niiden perusteluista yksikön muita hoitajia sekä toteutettava lääkityslistan päivitykset asiakastietojärjestelmään ja
mahdollisiin valmiiksi jaettuihin lääkkeisiin.
Mahdollisten hitaiden annoslaskujen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti vaatii myös
asukkaan voinnin tarkempaa havainnointia ja
ymmärrystä lääkitysmuutosten vaikutuksista
sekä tarvittaessa myös lääkärin konsultaatiota.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköissä korostuivat myös hoitajien kokemus ja
taito tukea asukkaita lääkitysmuutoksissa; hoitajien keskustelutuki oli merkittävä lääkitysmuutosten onnistumisessa. Mielenterveys- ja
päihdeyksiköissä moniammatillisessa tiimissä
voisi toimia myös esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai toimintaterapeutti.
Tässä tutkimuksessa kaikissa yksiköissä oli
mahdollista keskustella lääkityksistä moni
ammatillisessa tiimissä lääkärin, hoitajan ja
farmasian ammattilaisen kesken, vaikka tiimityön toteutuksessa oli pieniä eroja yksiköiden välillä. Toimintamalli on moniammatillisen tiimin toiminnan osalta samankaltainen
kuin kotihoidossa tutkittu ILMA-malli (Merikoski ym. 2017). Yksikössä 1 asukkaiden lääkehoidosta vastasi säännöllisesti yksikössä
vieraileva lääkäri, mikä mahdollisti luontevan moniammatillisen yhteistyön toteutumisen. Myös yksikössä 2 siirryttiin lääkehoidosta vastaavan lääkärin käynteihin yksiköissä
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terveyskeskuksessa tapahtuvan vastaanoton
sijaan. Tämä toimintamalli koettiin hyödylliseksi myös lääkärin ja hoitajan yhteistyön kannalta ja toimintamallia suunniteltiin jatkettavaksi tutkimuksen jälkeen.
Tutkimuksen perusteella moniammatillisten lääkehoidon arviointien onnistumisen
ja prosessin sujuvuuden kannalta on erityisen
tärkeää, että asukkaiden kokonaishoidosta
vastaa yksi lääkäri. Moniammatillisen yhteistyön järjestäminen oli haastavinta yksikössä 3,
sillä asukkaiden somaattisten sairauksien lääkehoidosta vastasivat terveyskeskuslääkärit ja
psykiatristen sairauksien hoidosta vastasi psykiatri. Moniammatillinen keskustelu somaattisten sairauksien lääkehoidoista olisi vaatinut
toisen vastaanottoajan terveyskeskuslääkärille.
Lisäksi moniammatillinen keskustelu jäi lyhyemmäksi verrattuna muihin moniammatillisiin
keskusteluihin, sillä keskustelu tapahtui puhelimitse juuri ennen vastaanottoaikaa. Lääkkeiden purkuaikatauluista tai jatkosuunnitelmista ei ehditty keskustella tarkemmin. Toisaalta lääkärillä oli mahdollisuus keskustella
asukkaan kanssa mahdollisista lääkemuutoksista ja varmistaa muutokseen sitoutuminen.
Tutkimuksen perusteella näyttäisi optimaalisimmalta keskustella ensin lääkityksistä moni
ammatillisessa tiimissä, minkä jälkeen lääkäri
ja potilas keskustelisivat lääkityksestä. Tämän
toteuttaminen on kuitenkin usein mahdotonta.
Moniammatillisen yhteistyön sujuvuuden ja
ajankäytön kannalta olisi ollut optimaalisinta,
että kaikilla olisi käytettävissä sama tietojärjestelmä. Tässä tutkimuksessa kaikilla moniammatillisen tiimin osallistujilla ei ollut käytettävissään lääkärin käyttämän potilastietojärjestelmän tietoja. Tämä vaikeutti muun muassa
asukkaiden diagnoosien, lääkityshistorian ja
laboratorioarvojen selvittämistä, koska nämä
tiedot eivät olleet farmasian ammattilaisen ja
hoitajan käyttämässä asiakastietojärjestelmässä
ajan tasalla. Tietojen päivittäminen asiakastietojärjestelmään on hoitajan vastuulla, mutta
kaikki tiedot eivät aina välity hoitajalle ja tietojen siirtäminen vie aikaa. Osa arvioinnin kannalta olennaisista tiedoista saatiin täten vasta
purkupalaverissa. Yhteinen keskusteluaika
olisi pystytty käyttämään yhteisen järjestelmän ansiosta tehokkaammin ja etenkin lääkärin ajankäyttöä olisi voitu saada vähennettyä.

ILMA-tutkimuksessa lääkehoidon arviointiin farmasian ammattilaisen käyttämä aika
oli keskimäärin 47 minuuttia (Merikoski ym.
2017), tässä tutkimuksessa noin kaksi tuntia. Aikaa kului enemmän mahdollisesti siksi,
että toimintamalleissa oli puutteita ja toisaalta
eroavaisuuksia eri yksiköiden välillä. Toisaalta
huolellisen purkusuunnitelman teko vei aikaa.
Lääkärin käyttämän potilastietojärjestelmän
kirjauksissa oli tosin myös puutteita, esimerkiksi kaikkien lääkkeiden indikaatioita ei ollut
kirjattu. Lääkkeiden purkamista jouduttiin
täten osittain tekemään kokeiluperiaatteella eli
purettiin lääke ja seurattiin, aiheuttaako purkaminen sairauden tai oireen vaikeutumista.
Tästä huolimatta lääkitysmuutoksilla oli hoitajien mukaan asukkaiden vointiin pääsääntöisesti joko positiivisia vaikutuksia tai vointi
pysyi samana, mikä antaa viitteitä onnistuneista purkusuunnitelmista.
Tämän tutkimuksen vahvuutena oli moni
ammatillisen yhteistyön aito moniammatillisuus, sillä yhteiset tapaamiset saatiin pääosin
järjestettyä koko tiimin kesken. Lisäksi farmasian ammattilainen työskenteli samassa
organisaatiossa tutkimukseen osallistuneiden yksiköiden kanssa, minkä vuoksi tutkimusprosessi sujui vaivattomasti. Farmasian
ammattilaisen kokemus lääkehoidon arvioinneista ja moniammatillisesta yhteistyöstä tuki
moniammatillisen yhteistyön onnistumista ja
loi luottamusta tiimin muihin jäseniin. Farmasian ammattilaisella ei ollut erityisosaamista
psykiatristen sairauksien lääkehoidosta, mutta
psykiatriseen lääkehoitoon kouluttautumisesta olisi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien arvioinneissa hyötyä.
Korona-ajan haasteet eivät merkittävästi
hankaloittaneet tutkittavien asukkaiden rekrytointia tai tutkimusprosessia, sillä organisaation sisäiset käynnit yksiköihin olivat helposti
sovittavissa koronasta huolimatta. Tutkimuksen tuloksista ei voi tehdä laajempia johtopäätöksiä pienen osallistujamäärän vuoksi. Tutkimuksen heikkoutena oli myös seuranta-ajan
lyhyys, sillä tutkimuksen päättyessä lääkepurut jatkuivat osittain edelleen.
Seuraavaksi yksiköiden kehittämiskohteena
on arvioida RAI-arviointien avulla moniammatillisten lääkehoidon arviointien vaikutusta
muun muassa toimintakykyyn ja kaatumisiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että psyykenlääkkeiden ja psykiatristen sairauksien lääkehoidon lisäkoulutuksista olisi farmasian
ammattilaisille hyötyä vastaavissa tutkimuksissa tai työtehtävissä.

Johtopäätökset
Moniammatillisilla arvioinneilla saatiin
vähennettyä asukkaiden lääkitysten aiheuttamaa haittakuormaa. Muutokset lääkehoitoon
olivat onnistuneita ja aiempaan lääkehoitoon ei
pääsääntöisesti ollut tarvetta palata seurantaaikana. Lääkityksen purkamisen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa on eroavaisuuksia
asukkaiden ja heidän lääkehoitonsa erityispiirteet huomioiden. Hoitajan rooli lääkitysmuutosten toteuttamisen onnistumisessa oli merkittävä, ja asukkaan osallistaminen päätöksentekoon vähensi hoitajan tuen tarvetta lääkitysmuutoksissa.
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Summary
Interprofessional medication
reviews increased medication safety
among the care home clients
Julia Korpela
MSc (pharmacy)
School of Pharmacy
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Kuopio, Finland

Anu Pitkonen
Specialist of Medication safety
MSc (pharmacy)
Attendo Oy

Miia Tiihonen
PhD, Docent, Senior Researcher
School of Pharmacy
University of Eastern Finland
Kuopio, Finland

Introduction: To minimize the risks associated with polypharmacy, medications should
be optimized in the way that patient doesn’t
receive inappropriate or unnecessary medications and the necessary medications are used
in appropriate doses. Deprescribing is the process of tapering or stopping medications and
it can be used as a tool for interprofessional
medication review to reduce medical burden.
According to Ministry of Social Affairs and
Health deprescribing, interprofessional collaboration and medical reviews are important ways of implementing medications safely
among older people. The aim of this study was
to identify medications that are inappropriate
or increase the risk of adverse effects among
the care home clients and to test deprescribing process. The aim of the study was also to
gain information how deprescribing processes
can be implemented and monitored in practice.
Materials and methods: The study was carried out in Eastern Finland among one nursing
home for older people (mean age 86,1 years)
and among two social psychiatry units (mean
age 61,7 and 62,3 years, respectively). Medications were reviewed interprofessionally by
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pharmacist, physician and nurse for 39 residents and changes in medication were monitored six months after medication reviews.
Results: Medication changes were made for
34 participants. Most commonly deprescribed
medications were paracetamol, diazepam and
quetiapine. Anticholinergic effect, constipation
and orthostatism were the most frequent risks
of adverse effects. The number of medication
changes per participant were higher in nursing
home than in social psychiatry units.
Physician’s shared responsibility in medications complicated the medication reviews.
The role of the nurses was significant to implement medication changes successfully. If the
resident participated on decision process,
they needed less support from nurses during the deprescribing process. Among nursing home residents it was possible to carry out
several changes in medication at the same time
because the medications were used for various
indications. Among social psychiatry residents
medication changes had to carry out slowly and
usually one medicine at the time because the
deprescribed medication was commonly a psychotropic medication. After six months followup there was need to return into previous medication only with one resident.
Conclusions: Cumulative risk of adverse effects
was decreased with interprofessional medication reviews. The changes in medications
were mainly successful during the follow-up.
Deprescribing-process is different in different
patient groups.

Keywords: older people, medication review,
deprescribing, psychotropic medications,
interprofessional

Sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuus

Auvinen KJ, Räisänen J, Voutilainen
A ym.: Interprofessional Medication
Assessment has Effects on the
Quality of Medication Among
Home Care Patients: Randomized
Controlled Intervention Study.
Journal of the American Medical
Directors 22: 74–81, 2020
Auvinen K, Räisänen J, Merikoski M
ym.: The Finnish Interprofessional
Medication Assessment (FIMA):
baseline findings from home
care setting. Aging Clinical and
Experimental Research 31: 1471–
1479, 2019
Disalvo D, Luckett T, Bennett A
ym.: Pharmacists’ perspectives on
medication reviews for long‑term
care residents with advanced
dementia: a qualitative study.
International Journal of Clinical
Pharmacy 41: 950–962, 2019
Hartikainen S, Ahonen J:
Vanhuspotilaan lääkehoidon
purkaminen. Suomen Lääkärilehti
69: 634–638, 2014
Hayhoe B, Cespedes JA, Foley K ym.:
Impact of integrating pharmacists
into primary care teams on health
systems indicators: a systematic
review. British Journal of General
Practice 69: e665– e674, 2019

Jyrkkä A, Kaitala S, Aarnio H ym.:
Kliininen haastattelu osana lääkehoitojen arviointeja ja omahoidon
tukemista. Dosis 33: 22–39, 2017
Lee JK, Alshehri S, Kutbi H ym.:
Optimizing pharmacotherapy
in elderly patients: the role of
pharmacists. Integrated Pharmacy
Research and Practice 11: 101–111,
2015
Merikoski M, Jyrkkä, J, Auvinen
K ym.: Iäkkäiden lääkehoidon
moniammatillinen arviointi (ILMA).
Vaikutukset kotihoidon asiakkaiden
lääkitykseen, toimintakykyyn
ja elämänlaatuun sekä terveysja hoivapalveluihin. Sosiaali- ja
terveysministeriön raportteja ja
muistioita 34, 2017
Pitkälä K, Strandberg T, Tilvis R.:
Geriatria, s. 360–372. Toim. Tilvis R,
Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R,
Viitanen M, Duodecim, Helsinki 2010
Scott IA, Hilmer SN, Reeve E
ym.: Reducing Inappropriate
Polypharmacy: The Process of
Deprescribing. JAMA Internal
Medicine 175: 827–834, 2015
Seppälä LJ, Petrovic M, Ryg J, Bahat
G, Topinkova E, Szczerbińska K, ym.:
STOPPFall (Screening Tool of Older
Persons Prescriptions in older adults
with high fall risk): a Delphi study by
the EuGMS Task and Finish Group on
Fall-Risk-Increasing Drugs. Age &
Ageing 50: 1189–1199, 2021

Suomen Farmasialiitto ry © 2/2022

Vol. 38

Dosis

181

Seppälä LJ, Wermelink AM, de Vries
M, Ploegmakers KJ, van de Glind EM,
Daams JG, ym: Fall-risk-increasing
drugs: a systematic review and metaanalysis, II: Psychotropics. Journal
of the American Medical Directors
Association 19: 371.e11-371.e17, 2018
Shi, S, Mörike K ja Klotz U:
The clinical implications
of ageing for rational drug
therapy. European Journal of Clinical
Pharmacology 64: 183–199, 2008
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).
Vanhusten turvallinen lääkehoito:
Kuntien velvoitteet. Kuntainfo
6/2007. Haettu internetistä 25.7.2021.
https://stm.fi/-/trygglakemedelsbehandling-for-aldrekommunernas-forpliktelser

Sosiaali-ja terveysministeriö
(STM). Näkökulmia lääkehoitoon
ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä
muutostarpeista. Sosiaali- ja
terveysministeriön raportteja
ja muistioita 2019: 5 (viitattu
25.7.2021).

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/161340/STM_
Rap_5_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Toivo T, Dimitrow M, Puustinen
J ym.: Coordinating resources
for prospective medication risk
management of older home care
clients in primary care: procedure
development and RCT study design
for demonstrating its effectiveness.
BMC Geriatrics 18: 74, 2018
Woodford HJ, Fisher J: New horizons
in deprescribing for older people.
Age & Ageing 48: 768–775, 2019.

Korpela J, Pitkonen A, Tiihonen M: Moniammatillisilla lääkehoidon arvioinneilla voidaan lisätä
hoivakotien ja palveluasumisyksiköiden lääkitysturvallisuutta. Dosis 38: 168–182, 2022

182

Dosis

Vol. 38

2/2022 © Suomen Farmasialiitto ry

Suomen Farmasialiitto ry © 2/2022

Vol. 38

Dosis

183

Tiivistelmä

Lääkeneuvonnan
tukityökalujen kehittäminen
antidopingneuvontaan
apteekeissa
– kyselytutkimus farmasian
ammattilaisille

Johdanto: Euroopan unionin urheilun valkoinen kirja suosittaa terveysalalla toimivia huomioi-

maan dopingin terveyshaitat terveyden edistämisessä. Farmasian maailmanjärjestö FIP puolestaan kannustaa farmasian ammattilaisia osallistumaan ennaltaehkäisevään antidopingtoimintaan
apteekeissa. Tätä tarkoitusta varten urheilijan ja kuntoliikkujan lääke- ja terveysneuvontaa tukevan antidopingtiedon tulisi olla helposti saatavissa apteekeissa. Tutkimuksessa selvitettiin, miten
farmasian ammattilaiset käyttävät nykyisiä antidopingtietolähteitä apteekeissa, miten hyödyllisiksi he kokevat ne ja miten heidän mielestään antidopingneuvonnan tukityökaluja tulisi kehittää.

Aineisto ja menetelmät: Sähköinen kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2019 Suomen Farma-

sialiiton, Proviisoriyhdistyksen ja Yliopiston farmasiakunnan (YFK) jäseninä oleville farmasian
ammattilaisille. Antidopingtietolähteiden hyödyntämistä ja apteekkitietojärjestelmän tukityökalujen kehittämistarpeita arvioitiin Likert-asteikollisella itsearviointimittarilla ja tietojärjestelmäkohtaisilla kuvakysymyksillä. Strukturoidut kysymykset analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla
ja tulokset raportoitiin prosenttiosuuksina ja frekvensseinä.

Tulokset: 246 farmasian ammattilaista vastasi sähköiseen kyselyyn. Vastanneiden keski-ikä
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oli 43 vuotta, ja vastanneista pääosa (94 %) oli naisia. Suurin osa vastanneista ei ollut käyttänyt
kyselyssä listattuja antidopingtietolähteitä tai muita tietolähteitä apteekkityössään. Antidopingtietolähteistä farmasian ammattilaiset kokivat hyödyllisimmäksi Kielletyt aineet ja menetelmät
urheilussa KAMU -luettelon (54 %, n = 134). Vastaajat kokivat, että antidopingtiedon tulisi olla
helpommin saatavilla (85 %, n = 209), lääkeaineen dopingluokitus tulisi sisällyttää lääkevalmisteen lääkeinformaatioon (91 %, n = 224) ja dopingluokitusta voisi havainnollistaa symbolijärjestelmällä (86 %, n = 211). Dopingtestauksen alaisen kilpaurheilevan asiakkaan tunnistamiseen kaivattiin apteekkitietojärjestelmän sisäistä hälytystä (68 %, n = 167). Lisäksi toivottiin
jaettavaa materiaalia kuntodopingista (70 %, n = 172) ja antidopingtoiminnasta kilpaurheilussa
(65 %, n = 160).

Johtopäätökset: Tämän tutkimuksen perusteella farmasian ammattilaiset käyttävät vain vähän

nykyisiä antidopingtietolähteitä. Ennaltaehkäisevän antidopingtyön tueksi kaivataan muutoksia
lääkevalmisteiden lääkeinformaatioon ja apteekkitietojärjestelmän lääkeneuvonnan tukityökaluihin. Antidopingtiedon integroiminen apteekkitietojärjestelmiin voisi parantaa kilpaurheilijoille ja kuntoilijoille annettavaa lääke- ja terveysneuvontaa.

Avainsanat: antidoping, doping, farmasia, lääkeinformaatio, suorituskykyä parantavat aineet,
terveysneuvonta, tietojärjestelmät

Lemettilä M, Leppä E, Pohjanoksa-Mäntylä M, Simula A, Koskelo J: Lääkeneuvonnan tukityökalujen kehittäminen
antidopingneuvontaan apteekeissa – kyselytutkimus farmasian ammattilaisille. Dosis 38: 184–212, 2022
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Johdanto
Antidopingtoiminnalla tarkoitetaan ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää dopingvastaista työtä (World Anti-Doping Agency 2021).
Kilpaurheilussa tapahtuvan dopingvalvonnan
lisäksi se kattaa muun muassa dopingaineisiin liittyvän monitieteellisen tutkimuksen,
näyttöön perustuvan antidopingtiedon tuottamisen ja tutkitun tiedon levittämisen, kuten
dopingaineisiin liittyvän liikunnan ja terveyden alan ammattilaisten kouluttamisen sekä
väestön tietoisuuden lisäämisen suorituskykyä parantavista aineista, niiden käyttötarkoituksista sekä haitta- ja yhteisvaikutuksista.
Antidopingtoiminnan tavoitteena on säilyttää
kilpaurheilussa reilu, tasa-arvoinen urheiluhenki ja -etiikka ja edistää niin urheilijoiden
kuin kuntoliikkujien terveyttä. Nykyistä järjestäytyneen urheilun antidopingtoimintaa ohjaa
Maailman antidopingtoimisto WADA:n maailmanlaajuinen antidopingsäännöstö, World
Anti-Doping Code, johon liittyy muun muassa
vuosittain päivittyvä urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo (World
Anti-Doping Agency 2021). Lisäksi Euroopan
unionin urheilun valkoinen kirja suosittaa terveyden ammattilaisia huomioimaan dopingin terveyshaitat erityisesti kansanterveyden
edistämisen näkökulmasta (Commission of the
European communities 2007).
Farmasian maailmanjärjestö (FIP) on laatinut farmasian ammattilaisille ohjeistuksen
antidopingtoimintaan (International Pharmaceutical Federation 2014). Dokumentissa on eritelty suositukset valtiolle, farmasian järjestöille, lääkevalmistajille ja farmasian ammattilaisille. FIP suosittaa farmasian
järjestöjä tiedottamaan dopingin haitoista
yhteistyössä kansallisten antidopingorganisaatioiden kanssa sekä tarjoamaan perus- ja
täydennyskoulusta antidopingtoiminnasta
farmasian ammattilaisille. Farmasian ammattilaisia suositellaan neuvonnassaan korostamaan terveyttä edistävää liikuntaa, tarjoamaan luotettavaa tietoa ravintolisien eduista
ja haitoista, pysymään ajan tasalla dopingaineiksi luokiteltavista aineista, ymmärtämään
lääke- ja dopingkäytön erot sekä olemaan tarvittaessa toimittamatta dopingkäyttöön tarkoitettuja lääkkeitä. Näiden tavoitteiden saa-
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vuttamiseksi apteekin toimintaympäristössä
tarvitaan antidopingtiedon nopeaa saatavuutta
lääkeneuvonnan tukityökalujen tarjoamilla tietolähteillä.
Suomessa farmasian ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi on kehitetty
järjestelmällisesti erilaisia terveys- ja lääketiedon lähteitä. Tällaisia ovat muun muassa Duodecim-lääketietokannat (esim. yhteisvaikutustietokanta Inx-base ja haittavaikutustietokanta
Riskbase, Apteekkariliiton ylläpitämä Tietotippa-tietokanta ja Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica Lääketietopalvelut (Lääkeinformaatioverkosto 2019). Lääkeneuvonnan ja
lääkehoitojen arviointien tukityökalujen käyttöä apteekeissa seurataan säännöllisesti osana
farmasian opiskelijoiden apteekkiharjoittelua.
Pitkä ym. (2018) tutkimuksessa farmasian opiskelijat hyödynsivät harjoittelun aikana eniten
lääkevalmistekohtaista lääkeinformaatiota ja
lääkeneuvonnan kehittämistarpeita havaittiin
puolestaan lääkehoidon arviointiin liittyvien
tukityökalujen käytössä. Yleisesti lääkeneuvonnan tukityökalujen (kuten apteekkitietojärjestelmiin integroidut lääketietolähteet) kehittämisessä on koettu tärkeäksi käyttäjälähtöinen
lääkeneuvonta sekä lääkkeiden yhteisvaikutuksiin ja lääkehoidon arviointiin liittyvän tiedon kehittäminen (Westerling 2011, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2021).
Aiemmassa tutkimus- ja kehitystyössä
kilpaurheilijoiden lääkityksen tai dopingkäytön vaikutukset lääkeneuvontaan niin kilpaurheilussa kuin kilpaurheilun ulkopuolellakin on huomioitu rajallisesti. Joitain tietolähteitä on kuitenkin kehitetty antidopingneuvonnan tueksi. Lääketietokeskus integroi
Pharmaca Fennican lääketietokantaan lääkkeiden dopingluokituksen vuonna 2018. Suomessa myytävien lääkevalmisteiden dopingluokituksen selvittämiseen on käytössä myös
Lääketietokeskuksen ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin (Suomen urheilun eettinen keskus SUEK 2021) kehittämä KAMU-lääkehaku, joka pohjautuu WADA:n kiellettyjen
aineiden ja menetelmien luetteloon (Suomen
urheilun eettinen keskus SUEK 2021). Palvelussa on käytössä symbolijärjestelmä, jossa
vihreä merkitsee sallittua, keltainen ehdoin
kiellettyä ja punainen kiellettyä lääkeainetta.
Vastaava kansainvälinen palvelu urheilijoille

ja heidän tukijoukoillensa on The Global Drug
Reference Online (Global DRO), jossa on listattu seitsemän eri maan apteekissa myytävien lääkevalmisteiden dopingluokitus (The
Global Drug Reference Online 2021). Lisäksi
Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
rahoittavat A-klinikkasäätiön Dopinglinkkiverkkopalvelua, joka tarjoaa ainoana suomalaisena tahona kuntoilijoiden dopingaineiden
käyttöön liittyvää tutkittua tietoa sekä ennaltaehkäisevää ja haittoja vähentävää terveysneuvontaa dopingaineiden käyttäjille ja heidän
läheisilleen. Receptumin (MAXX) ja Pharmadatan (pd3/Salix ja Procuro-työkalu) apteekkitietojärjestelmissä erilaiset antidopingtietolähteet ovat tällä hetkellä rajallisesti integroituina lääkeneuvonnan tukityökaluihin, mutta
esimerkiksi Terveysportin Duodecim-lääketietokannasta ohjataan KAMU-lääkehakuun
(Duodecim lääketietokanta 2021).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten farmasian ammattilaiset käyttävät
nykyisiä antidopingtietolähteitä, miten hyödyllisiksi he kokevat ne ja miten heidän mielestään antidopingneuvonnan tukityökaluja tulisi
kehittää. Tutkimus oli jatkoa laajalle Doping
E-learning Tools (DELTS) -Erasmus+ Sport
-hankkeelle, jossa tutkittiin dopingaineisiin liittyvän verkkokoulutuksen käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä terveydenhuollon
ammattilaisille (Atkinson ym. 2021). Farmasian
ammattilaisten antidopingneuvontaa kartoittavassa laajassa kyselyssä tutkittiin myös farmasian ammattilaisten itsearvoitua antidopingneuvonnan osaamista ja koulutustarvetta
(Lemettilä ym. 2021).

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston,
Lääketietokeskuksen, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n ja A-klinikkasäätiön
yhteistyönä. Aineisto kerättiin maalis-huhtikuussa 2019, jolloin Suomessa oli 819 apteekkia, joista 623 oli pääapteekkeja ja 196 sivuapteekkeja (Apteekkariliitto 2019). Vuoden 2018
lopussa apteekeissa työskenteleviä farmaseutteja oli 3868 ja proviisoreja 792. Laillistetuista
farmaseuteista noin 85 % työskentelee apteekissa, 9 % sairaalassa tai terveyskeskuksessa,

4 % lääketeollisuus tai -tukkukaupassa sekä
2 % valtiolla, Kelalla tai yliopistolla (Suomen
Farmasialiitto 2022).

Kyselylomake ja sen laatiminen
Sähköinen kysely luotiin Webropol 3.0 -verkkokyselytyökalulla (Webropol Oy 2021). Kysymysten laadinnassa hyödynnettiin aiempia
tieteellisiä julkaisuja ja kirjallisuutta, A-klinikkasäätiön koordinoiman DELTS-hankkeen lääkäreille suunnattua sähköistä kyselyä
ja yhteistyöorganisaatioiden antidopingosaamista (Hooper ym. 2019, Atkinson ym. 2021).
Kuvakysymyksiä varten apteekkitietojärjestelmien ylläpitäjät, Receptum ja Pharmadata,
toimittivat ruudunkaappauskuvia MAXX sekä
pd3-/Procuro -tietojärjestelmistä. Kyselyn
sisältö- ja näennäisvaliditeetin sekä teknisen
toimivuuden varmistamiseksi lomake pilotoitiin kolmella farmasian opiskelijalla ja kuudella
laillistetulla farmasian ammattilaisella. Pilotin
perusteella kyselyyn tehtiin pieniä teknisiä ja
kieliasuun liittyviä muutoksia
Kysely sisälsi suljettuja ja avoimia kysymyksiä, monivalinta- ja Likertin asteikollisia
kysymyksiä sekä kuvakysymyksiä. Lopullinen
kysely koostui 26 kysymyksestä, joista suurin osa oli strukturoituja kysymyksiä, jotka oli
jaettu neljään osaan: 1) farmasian ammattilaisten ja apteekkien taustatiedot, 2) näkemykset
dopingista, 3) antidopingneuvonnan osaaminen ja koulutustarpeet sekä 4) antidopingneuvontaan liittyvien lääkeneuvonnan tukityökalujen kehittämistarve apteekeissa. Tässä
artikkelissa raportoidaan antidopingneuvontaa tukevien lääkeneuvonnan tukityökalujen
kehittämistarpeiden kvantitatiivisia tutkimustuloksia (Liite 1). Kysymykset farmasian
ammattilaisten antidopingneuvonnan osaamisesta ja koulutustarpeista on raportoitu aiemmassa kansainvälisessä julkaisussa (Lemettilä
ym. 2021).

Aineiston keruu ja analyysi
Saatekirje ja linkki sähköiseen kyselyyn lähetettiin Suomen Farmasialiiton, Proviisoriyhdistyksen ja Yliopiston farmasiakunnan sähköpostilistojen kautta. Kyselyn levittämisestä
vastasivat järjestöjen viestintävastaavat, jotka
hallinnoivat jäsenrekisteriä. Kysely toteutettiin
11.3.–11.4.2019, jonka aikana jokaisen viestin-
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täkanavan kautta lähetettiin yksi muistutusviesti.
Kyselyyn vastanneita oli 260, joista 246
sisällytettiin aineiston analyysiin. Farmasian
opiskelijoiden vastaukset (n = 14) suljettiin pois
tutkimusaineistosta pienen otannan vuoksi
sekä siksi, että tutkimusanalyysit päätettiin
keskittää laillistettujen farmasian ammattilaisten osaamiseen ja näkemyksiin antidopingneuvonnan tukityökalujen kehittämistarpeista.
Analyysivaiheessa viisiportaisen Likert-asteikon luokat yhdistettiin kolmeksi luokaksi (1–2
”täysin eri mieltä” tai ”jokseenkin eri mieltä”;
3 ”ei samaa eikä eri mieltä”; 4–5 ”täysin samaa
mieltä” tai ”jokseenkin samaa mieltä”), koska
kysymysten vastausten lukumäärät olivat pieniä. Aineistosta analysoitiin suorat jakaumat
(frekvenssit ja prosentit). Strukturoidut kysymykset analysoitiin IBM SPSS Statistics for
Windows tilasto-ohjelmalla (versio 26.0.0).

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus toteutettiin Suomen tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksen mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019). Tutkimuksen tarkoitus selvitettiin kyselyn saatekirjeessä
vastaajalle ennen tiedonkeruuta. Kyselyyn
vastaaminen toimi tietoisena suostumuksena
osallistua tutkimukseen. Aineisto kerättiin ja
analysoitiin pseudonyymisti. Tutkimusta varten oli saatu lupa A-klinikkasäätiön eettiseltä
toimikunnalta.

Tulokset
Kyselyyn vastasi 246 farmasian ammattilaista.
Suurin osa vastanneista oli naisia (94 % vastanneista), koulutukseltaan farmaseutteja
(85 %) ja tutkimuksen aikana töissä avoapteekissa (68 %) (Taulukko 1). Noin kaksi kolmasosaa vastanneista oli kohdannut työssään
dopingaineiden käyttäjiä (68 %). Apteekissa
työskennelleistä farmasian ammattilaisista
61 % (n = 118) ilmoitti käyttäneensä apteekkityössä Receptumin ylläpitämää MAXX-apteekkitietojärjestelmää ja 39 % (n = 77) puolestaan Pharmadatan pd3/Salix -tietojärjestelmiä (Taulukko 1).
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Antidopingtietolähteiden käyttö ja
koettu hyödyllisyys apteekkityössä
Suurin osa farmasian ammattilaisista ei ollut
aiemmin käyttänyt kyselyssä listattuja antidopingtietolähteitä tai muita antidopingtietolähteitä (Taulukko 2). Hyödyllisimmäksi koetut
tietolähteet olivat Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU) -luettelo (54 %) sekä
KAMU-lääkehaku internetissä (32 %). Vähiten farmasian ammattilaiset olivat käyttäneet Dopinglinkki-terveysneuvontapalvelua
(76 % ei ollut käyttänyt), Erkka-erivapauskonetta (82 % ei ollut käyttänyt), KAMU-lääkehaun mobiilisovellusta (83 % ei ollut käyttänyt) ja muita tietolähteitä (84 % ei ollut käyttänyt). Muita tietolähteitä koskevaan avoimeen
kysymykseen vastasi yhdeksän henkilöä. Heidän raportoimansa tietolähteet olivat yksittäisiä (mm. Scopus-tietokanta, WHO ja WADA).
KAMU-lääkehakua käyttäneiltä (n = 107)
kysyttiin KAMU-lääkehaun käyttökokemuksista, missä farmasian ammattilaisista yli puolet olivat täysin samaa tai jokseenkin samaa
mieltä, että tietokanta on helppokäyttöinen
(58 %) ja tieto dopingluokituksesta on esitetty
selkeästi (60 %) (Taulukko 3).

Antidopingneuvontaa tukevien
tietolähteiden ja tietojärjestelmien
kehittämistarpeet
Yli neljä viidesosaa farmasian ammattilaisista
oli jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa
mieltä siitä, että 1) lääkeaineen antidopingtieto olisi hyvä sisällyttää lääkkeiden tuoteinfoon (91 %), 2) apteekkitietojärjestelmässä
antidopingtieto tulisi olla helpommin saatavilla (85 %), 3) symbolijärjestelmä helpottaisi
lääkeaineen dopingluokituksen selvittämistä
(86 %) ja 4) urheilijalla tulisi olla mahdollisuus
ilmoittaa Omakantaan olevansa dopingtestauksen alainen urheilija (86 %) (Taulukko 4).
Noin kaksi kolmesta farmasian ammattilaisesta toivoi lääkeneuvontansa tueksi jaettavaa
materiaalia kuntodopingista (70 %) ja antidopingtoiminnasta kilpaurheilussa (65 %). Farmasian ammattilaisista 28 % oli eri mieltä,
36 % ei samaa eikä eri mieltä ja 36 % samaa
mieltä siitä, että apteekissa tulisi olla antidopingneuvontaan erikoistunut farmaseutti.
Kysymykseen ”Missä reseptintoimituksen
vaiheessa lääkeaineen mahdollinen doping-

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden farmasian ammattilaisten ja apteekkien taustatiedot
(% kysymykseen vastanneista, n = 246).
Taustatieto

%

n

Sukupuoli
Nainen
Mies

94
6

231
15

Ikä vuosina
20–29
30–39
40–49
50–59
60–64

12
25
33
25
5

30
62
82
61
11

Koulutus
Farmaseutti
Proviisori
Farmasian lisensiaatti/tohtori

84
13
3

208
31
7

Työkokemus farmaseuttisissa tehtävissä
< 10 vuotta
11–20 vuotta
> 20 vuotta

34
33
33

86
80
80

Työpaikka tällä hetkellä
Avoapteekki
Kunta, kuntayhtymä tai sairaala
Kela, Fimea, yliopisto tai muu valtion työpaikka
Lääketeollisuus tai lääketukkukauppa
Henkilöstövuokrausyritys
Työtön
Muu (esim. Bioteknologian alan yritys)

68
10
4
7
5
1
5

167
25
9
18
11
4
12

Apteekin reseptuuri vuonna 2018 1) (n = 162)
< 40 000
40 001–80 000
80 001–120 000
> 120 000

9
27
35
29

15
43
57
47

Mitä apteekkitietojärjestelmää apteekissasi käytetään? 1) (n = 195)
MAXX (Receptum)
pd3/Salix (Pharmadata)

61
39

118
77

Olen kohdannut dopingaineiden käyttäjäryhmiä työssäni
Kyllä
En

68
32

167
79

1) Tiedot kysyttiin apteekissa työskennelleiltä farmasian ammattilaisilta. Kysymykseen ei ollut pakollista vastata.
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Taulukko 2. Antidopingtietolähteiden käyttö ja koettu hyödyllisyys farmasian ammattilaisilla apteekeissa
(% kysymykseen vastanneista, n = 246).
Olen antidopingtietoa etsiessäni
kokenut hyödylliseksi seuraavat
tietolähteet
(n = 246):

Täysin tai
jokseenkin
eri mieltä
% (n)

Ei samaa
eikä
eri mieltä
% (n)

Täysin tai
jokseenkin
samaa mieltä
% (n)

En
ole
käyttänyt
% (n)

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
(KAMU) -lista (SUEK)

2 (6)

11 (26)

54 (134)

33 (80)

KAMU-lääkehaku internetissä (SUEK)

3 (8)

10 (25)

32 (79)

54 (134)

Pharmaca Fennica -aineiston
lääkeaineiden dopingluokittelu
(Lääketietokeskus ja SUEK)

6 (14)

11 (28)

24 (59)

59 (145)

Eri terveydenhuollon ammattilaisten
konsultaatio
(lääkärit, sairaanhoitajat, farmasian
ammattilaiset)

4 (10)

12 (30)

13 (33)

70 (70)

Dopinglinkki-terveysneuvontapalvelu
(A-klinikkasäätiö)

4 (10)

11 (26)

9 (22)

76 (188)

Erkka-erivapauskone (SUEK)

4 (9)

11 (26)

4 (9)

82 (202)

KAMU-lääkehaku-mobiilisovellus
(SUEK)

3 (8)

12 (29)

2 (6)

83 (203)

Muu tietolähde

2 (2)

7 (8)

8 (9)

84 (99)

Taulukko 3. Farmasian ammattilaisten raportoimat käyttökokemukset KAMU-lääkehausta
(% kysymykseen vastanneista, n = 107).
Täysin tai jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa eikä
eri mieltä

Täysin tai jokseenkin
samaa mieltä

Taulukko 4. Farmasian ammattilaisten raportoimat apteekin antidopingneuvontaa tukevat
kehittämistarpeet (% kysymykseen vastanneista, n = 246).
Täysin tai
jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä
eri mieltä

Täysin tai
jokseenkin samaa
mieltä

Antidopingneuvontaa tukevat
tietojärjestelmät apteekissa

% (n)

% (n)

% (n)

Lääkeaineen antidopingtieto
olisi hyvä sisällyttää lääkkeiden
tuoteinfoon.

3 (8)

6 (14)

91 (224)

Asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus
ilmoittaa Omakantaan olevansa
dopingtestauksen alainen urheilija.

4(9)

10 (25)

86 (212)

Symbolijärjestelmä helpottaisi
lääkeaineen dopingluokituksen
selvittämistä.

3 (7)

11 (28)

86 (211)

Apteekkitietojärjestelmässä
antidopingia koskeva tieto tulisi olla
helpommin saatavilla.

4 (9)

11 (28)

85 (209)

Antidopingtieto tulisi
olla integroituna
apteekkitietojärjestelmään.

6 (16)

17 (41)

77 (189)

Lääkeaineen antidopingtieto tulisi
ajaa keskitetysti apteekkitietojärjestelmiin Lääkevalmisteiden
tiedoston (Taksa) kautta.

6 (15)

20 (49)

74 (182)

Apteekkitietojärjestelmän
tulisi hälyttää asiakkaan ollessa
dopingtestauksen alainen urheilija.

14 (34)

18 (45)

68 (167)

Apteekin kantaasiakasjärjestelmään olisi
hyödyllistä kirjata asiakkaan
kilpaurheilutausta.

17 (41)

25 (62)

58 (143)

Apteekissa tulisi olla jaettavana
materiaalia kuntodopingista.

12 (29)

18 (45)

70 (172)

Muu lääkeneuvonnan tuki

190

KAMU-lääkehaun
käyttökokemukset

% (n)

% (n)

% (n)

Lääkeaineen dopingluokitus
on esitetty selkeästi.

9 (10)

31 (33)

60 (64)

Apteekissa tulisi olla jaettavana
materiaalia antidopingtoiminnasta
kilpaurheilussa.

15 (36)

20 (50)

65 (160)

Tietoa on saatavilla sopivasti.

5 (5)

37 (40)

58 (62)

Apteekissa tulisi olla
antidopingneuvontaan erikoistunut
farmaseutti.

28 (69)

36 (88)

36 (89)

Tietokanta on
helppokäyttöinen.

7 (7)

36 (38)

58 (62)

Haettava tieto löytyy helposti.

8 (9)

36 (39)

55 (59)
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Taulukko 5. Farmasian ammattilaisten kokema hyödyllisyys MAXX-apteekkitietojärjestelmän
ja pd3/Salix -apteekkitietojärjestelmän antidopingtietoa koskevista uudistusehdotuksista
(% kysymykseen vastanneista, n = 154).
Kyllä

Ei

% (n)

% (n)

Lääkeaineen dopingluokitus loppuinforuudussa

69 (65)

31 (29)

Symbolijärjestelmä ja antidopingtieto integroituna tietokantaan loppuinfossa

68 (64)

32 (30)

Antidopingtieto sisällytettynä lääkeaineen tuoteinfoon

55 (52)

45 (42)

Järjestelmän sisäinen hälytys asiakkaan ollessa urheilija

54 (51)

46 (43)

Järjestelmän sisäinen hälytys asiakkaan ollessa urheilija

78 (47)

22 (13)

Antidopingtieto sisällytettynä lääkeneuvonnan tukityökaluihin
(esim. Tietotippa, Pharmaca Fennica)

73 (44)

27 (16)

Symbolijärjestelmä ja antidopingtieto integroituna tietokantaan

70 (42)

30 (18)

MAXX-apteekkitietojärjestelmä (n = 94)

3

1)

pd /Salix -apteekkitietojärjestelmä (n = 60)

1)

1)

Kysymykset esitettiin kuvakysymyksinä (Liite 1). Alkuperäinen kysymys: ”Mitkä seuraavista tietoteknisistä uudistuksista
helpottaisivat antidopingneuvontaasi? Valitse kaikki sopivat uudistukset klikkaamalla kuvaa.” Esitetyt kuvakysymykset riippuivat
siitä, minkä apteekkitietojärjestelmän farmasian ammattilainen valitsi apteekissa käytössä olevaksi tietojärjestelmäksi.

tieto tulisi esittää?” vastasi 224 farmasian
ammattilaista, joista noin puolet (50 %, n =
111) raportoi, että tieto tulisi esittää lääkeneuvonnan päätösvaiheessa eli toimituskerran
tarkastuksen yhteydessä. Sen sijaan 23 % (n =
52) sijoittaisi antidopingtiedon lääkeneuvonnan aloitusvaiheeseen ja 27 % (n = 61) reseptinkäsittelyyn.
Apteekkitietojärjestelmäkohtaiset antidopingtiedon uudistusehdotukset on esitetty
Taulukossa 5. MAXX-apteekkitietojärjestelmää
käyttävät farmasian ammattilaiset kokivat eniten hyödylliseksi lääkeaineen dopingluokituksen sisällyttämisen loppuinforuutuun (69 %)
sekä symbolijärjestelmän ja antidopingtiedon
integroimisen tietokantaan loppuinfossa (68
%). Vastaavasti pd3/Procuro -apteekkitietojärjestelmää käyttävät farmasian ammattilaiset
kokivat hyötyvänsä eniten järjestelmän sisäisestä hälytyksestä asiakkaan ollessa urheilija
(78 %) ja antidopingtiedon sisällyttämisestä
lääkeneuvonnan tukityökaluihin (73 %).

Pohdinta
Tutkimuksen perusteella farmasian ammattilaiset kokevat tarvitsevansa muutoksia tukityökaluihin kilpaurheilijoiden ja kuntoilijoiden lääkeneuvonnan tueksi, jotta tieto olisi
näiden asiakasryhmien neuvontatilanteissa
helpommin saatavilla. Tietojärjestelmiä koskevan lääkeinformaation kehittämisen lisäksi
kaivattiin myös jaettavaa materiaalia kuntodopingista ja antidopingtoiminnasta kilpaurheilussa. Apteekkitietojärjestelmältä toivottiin
tukea dopingtestauksen alaisen kilpaurheilijan
tunnistamiseen esimerkiksi kirjaamalla tieto
Omakantaan tai apteekin kanta-asiakasjärjestelmään ja hälyttämällä urheilijastatuksesta tietojärjestelmän sisäisellä hälytyksellä.
Eri tietolähteitä käyttäneet farmasian ammattilaiset kokivat olemassa olevat antidopingtietolähteet pääosin hyödyllisiksi. Esimerkiksi
KAMU-lääkehakua käyttäneistä farmasian
ammattilaisista enemmistö koki tietokannan
selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. Antidopingtietoa ei ilmeisesti kuitenkaan ole implementoitu
tehokkaasti lääkeneuvonnan tukityökaluihin,
sillä suuri osa farmasian ammattilaisista ei
ollut käyttänyt kyselyssä listattuja antidopingtietolähteitä tai muita tietolähteitä.
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Antidopingtietolähteet kilpaurheilijan
ja kuntoliikkujan lääkeneuvonnassa
Lääkeneuvontaa tukevia jo olemassa olevia
antidopingtietolähteitä käytettiin vain vähän
apteekkityössä. Hyödyllisimmäksi farmasian
ammattilaiset kokivat Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU) -luettelon, KAMUlääkehaun internetissä sekä Pharmaca Fennica
-aineiston lääkeaineiden dopingluokittelun.
KAMU-luetteloa lukuun ottamatta farmasian
ammattilaisista suurin osa ei ollut käyttänyt muita antidopingtietolähteitä. Noin kaksi
kolmesta farmasian ammattilaisesta ilmoitti
kohdanneensa työssään antidopingneuvontaan
liittyviä käyttäjäryhmiä (esim. kilpaurheilijat,
kuntoilijat). Antidopingtietolähteiden vähäisen
hyödyntämisen ja vastauksien jakautumisen
syynä voi olla esimerkiksi se, että kilpaurheilijat ja kuntoilijat ovat yksi apteekin terveysneuvonnan erityisryhmä ja antidopingneuvontaa vaativia asiakastilanteita tulee vain harvoin
apteekeissa. Kilpaurheilijan ja kuntoilijan terveysneuvontatilanteessa farmasian ammattilaiset eivät välttämättä tiedä, mistä voisi hakea
luotettavaa tietoa aiheesta, eikä neuvontatilanteisiin ole olemassa terveysneuvonta- tai hoitosuosituksia tai esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Epävarmuutta antidopingneuvonnassa
on havaittu farmasian ammattilaisten dopingia
ja antidopingtoiminnan koulutustarpeita kartoittavissa tutkimuksissa niin Suomessa kuin
kansainvälisestikin (Hooper ym. 2019, Lemettilä ym. 2021).
Lääke- ja terveysneuvonnan kehittäminen
on urheilijan kannalta tärkeää siksi, että apteekit ovat matalan kynnyksen terveys- ja lääkeneuvontapaikkoja ja farmasian ammattilaiset
koetaan luotettavaksi lääketietolähteeksi lääkäreiden ohella (Mononen 2020). Kansainvälisesti urheilijoiden on raportoitu hyödyntävän jonkin verran farmasian ammattilaisia
tietolähteenä (Malek ym. 2014). Kuntoliikunnan puolella puolestaan tiedetään, että esimerkiksi anabolisten steroidien käyttäjät hakevat
tietoa kehonrakennukseen keskittyvistä verkkokaupoista tai keskustelufoorumeista, jolloin
terveys- ja apteekkialalla toimivien osallistuminen tutkittuun tietoon perustuvaan terveysneuvontaan olisi tarkoituksenmukaista (Havnes ym. 2019). Urheilufarmasiatutkimuksessa
farmasian ammattilaisten rooli ennaltaehkäi-
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sevässä antidopingtoiminnassa on myös tunnistettu, ja tämän lisäksi liikuntalääketieteellistä roolia on selvitetty muun muassa lisäravinneneuvonnassa, liikuntavammojen ennaltaehkäisyssä ja akuuttien liikuntavammojen
hoidossa (Hooper ym. 2019).
Antidopingneuvontaa tukevissa kehittämistarpeissa vastaukset jakautuivat eniten
väittämässä, joka koski antidopingneuvontaan erikoistuneen farmaseutin roolia apteekkityössä. Vastanneista farmasian ammattilaisista noin joka kolmas koki antidopingneuvontaan erikoistuneen farmaseutin roolin merkittäväksi, kun taas noin kaksi kolmasosaa ei
osannut sanoa tai ei pitänyt roolia tärkeänä.
Kansainvälinen esimerkki antidopingneuvontaan erikoistuneista farmaseuteista on Japanin
antidopingtoimisto JADAn sekä Japanin farmasialiiton yhteistyössä toteuttama Sports Pharmacy -system, jossa farmaseuteista koulutetaan JADAn akkreditoimia urheilufarmaseutteja (Japan Anti-Doping Agency 2021). Projektin tarkoituksena on kouluttaa farmaseuteille
ajantasaiset tiedot dopingista ja osallistaa farmasian alaa ennaltaehkäisevään antidopingtoimintaan yhteistyössä JADAn kanssa. Vuonna
2019 urheilufarmaseutiksi akkreditoituja farmasian ammattilaisia oli yhteensä 9530 (Nakajima ym. 2020). Suomessa farmasian ammattilaisten terveysliikuntaan liittyvää ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä kehitetään
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa
Liikkujan apteekki -konseptissa, jossa tarjotaan apteekeille työkaluja liikunta- ja elintapaneuvontaan sekä tutkittua tietoa elintapasairauksien ehkäisyyn (Liikkuva aikuinen
2021). Konseptiin kuuluva liikuntayhdyshenkilön rooli on yksi esimerkki, jossa farmasian
ammattilaisen osaamista voitaisiin täydentää
antidopingtiedolla, jolloin apteekin liikuntayhdyshenkilö olisi muun muassa tietoinen luotettavista antidopingtietolähteistä sekä urheilijan
ja kuntoliikkujan antidopingneuvontaan liittyvistä hyvistä käytännöistä.

Lääkeneuvonnan tukityökalujen kehittäminen antidopingneuvonnan tueksi
Farmasian ammattilaiset kokivat hyödyllisiksi
antidopingneuvontaa tukeviksi ratkaisuiksi
antidopingtiedon integroimisen apteekkitietojärjestelmään esimerkiksi lääkeneuvonnan
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päätösvaiheeseen. Tärkeintä urheilijan ja kuntoilijan lääkeneuvonnan kannalta on, että lääkevalmistetta koskeva antidopingtieto osataan
etsiä luotettavasta lähteestä, ja tiedon tulisi
myös olla helposti noudettavissa apteekkitietojärjestelmästä. Yksi kannatusta saanut
käytännön ratkaisu on sisällyttää lääkeaineen dopingluokitus lääkevalmistekohtaiseen
lääkeinformaatioon, joka voitaisiin sisällyttää keskitetysti Lääkevalmisteiden tiedostoon
(Taksa). Tukea antidopingneuvonnan kehittämiselle annettiin myös järjestelmäkohtaisen
kehittämisen kautta: MAXX-tietojärjestelmää
käyttävät farmasian ammattilaiset arvioivat,
että antidopinginformaatiota voisi havainnollistaa symbolijärjestelmällä ja tiedon voisi
integroida reseptinkäsittelyn päätösvaiheeseen. Vastaavasti pd3-/Salix-järjestelmää ja
Procuro-työkalua käyttävät farmasian ammattilaiset kannattivat antidopingtiedon sisällyttämistä lääkeneuvonnan tukitietokantoihin
(esim. TietoTippa, Pharmaca Fennica).
Tietojärjestelmien antidopingtiedon integroimisen uudistusehdotuksissa oli hyödynnetty Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa KAMU-lääkehakua. Tietokanta vaikuttaisi vastaavan hyvin kilpaurheilijan lääke- ja
terveysneuvonnan tarpeisiin, sillä yli puolet
KAMUa käyttäneistä farmasian ammattilaisista
arvioi, että tietoa on saatavilla sopivasti ja se
on helposti löydettävissä. Sovellusta kehitetään
myös aktiivisesti; esimerkiksi EU:n saavutettavuusdirektiivin myötä KAMUn saavutettavuutta on paranneltu värisymbolien tekstivastineilla niin sanotuilla ALT-teksteillä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU)
2016/2102, Suomen urheilun eettinen keskus
SUEK ry 2020). Tuoreessa Kawaguchi-Suzuki
ym. (2021) tutkimuksessa KAMUa vastaavaa
Global DRO -lääkehakua on ehdotettu farmasian ammattilaisille potentiaaliseksi työkaluksi
lääkeaineen dopingluokituksen selvittämisessä
(Kawaguchi-Suzuki ym. 2021).
Kun apteekkien ennaltaehkäisevän ja terveyttä edistävä työ korostuu, apteekkipalvelujen liikuntalääketieteellisen tiedon ja urheiluun
liittyvän lääkeinformaation kehittämisessä
on hyödynnettävä monitieteellistä verkostoa.
Lääke- ja terveystietokantojen sekä lääkeinformaation kehittämisen näkökulmista erilaisilla lääke- ja terveystiedon teknologia- ja

asiantuntijayrityksillä on mahdollisuus tukea
farmasian ammattilaisten liikunta- ja urheiluneuvontaa laajemminkin. Esimerkiksi Terveysportin ”Raskaus ja imetys” sekä ”Lääkkeet
ja maksa” -tietokantojen tapaan lääkeneuvonnan tueksi voitaisiin harkita myös ”Lääkkeet ja
urheilu” -tietokantaa. Tietokanta voisi kattaa
muun muassa dopinginformaation (sis. antidopingtoiminnan urheilussa ja kilpaurheilun
ulkopuolisen dopingkäytön), lääkityksen vaikutukset liikuntaan ja urheiluun, tuki- ja liikuntaelinongelmien kuntoutuksen sekä ravitsemus- ja terveysliikuntasuositukset.

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimus oli ensimmäinen Suomessa tehty
apteekkitietojärjestelmien tukityökalujen
antidopingtietoa selvittävä tutkimus, ja kansainvälisestikin vastaavaa tutkimustietoa on
saatavilla rajallisesti. Tutkimuksessa useiden
toimijoiden välinen yhteistyö mahdollisti tiedon jakamisen ja moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntämisen kyselylomakkeen
suunnittelussa ja tutkimuksen julkaisuprosessissa. Kyselyyn vastanneiden otos vastaa hyvin
farmasian ammattikuntaa sukupuolen, ikäjakauman, koulutustason ja työskentelysektorin
mukaan (Väyrynen ym. 2019, Suomen Farmasialiitto 2022). Tutkimuksen pilotointi ennen
kyselyn lähettämistä vahvistaa myös tutkimuksen luotettavuutta.
Useat kyselyn levityskanavat vaikeuttavat
luotettavan vastausprosentin laskemista, sillä
eri viestintäkanavat saattavat aiheuttaa päällekkäisyyksiä esimerkiksi tapauksessa, jossa
farmasian ammattilainen on useamman järjestön jäsenenä. Järjestöjen jäsenrekisterien
kautta tapahtuvan kyselyn levittämisessä ei
voida myöskään varmuudella tietää, kuinka
monta vastaanottajaa kutsu osallistua kyselyyn
todella tavoittaa. Tämä voidaan havaita esimerkiksi vertaamalla sähköpostilistojen vastaanottajien lukumäärää (Farmasialiitto 4799
vastaanottajaa) kyselytyökalun kyselyn avanneiden (742 avausta) poikkeavaan lukumäärään. Aineistonkeruuvaiheessa opiskelijoiden
vastaukset jäivät pieneksi eikä opintojen suoritusvaiheesta saatu riittävästi tietoa. Myös farmasian ammattilaisten perusjoukkoon perustuvan voimalaskelmaa alhaisempi vastausten
määrä (alle 355 vastausta), eli otoskoko, pie-

nentää tulosten yleistettävyyttä koko ammattikuntaan, erityisesti pienissä apteekeissa työskentelevien vähäisten vastausten vuoksi.

Tulosten hyödyntäminen ja
jatkotutkimusaiheet
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää Suomen antidopingtoiminnan ja apteekkien välisen yhteistyön kehittämisessä, apteekkitietojärjestelmien lääkeinformaation ja tietopalveluiden parantamisessa sekä apteekkipalveluiden edistämisessä. Tämän tutkimuksen ja
muun urheilufarmasiaa koskevan tutkimusaineiston pohjalta on Suomessa farmasian
alalla jo lisätty dopingiin ja antidopingtoimintaan liittyvää koulutustarjontaa: Esimerkiksi vuonna 2021 pidettiin Liikkujan apteekin
järjestämä ensimmäinen ”Puhdasta lääkeneuvontaa” -webinaari ja Farmasian oppimiskeskus lisäsi koulutustarjontaansa ”Lääkkeet
ja urheilu” -verkkokoulutuksen (Farmasian
oppimiskeskus 2021). Vastaava kansainvälinen esimerkki on Norjan yliopiston järjestämä
farmasian maisteritason ”Urheilufarmasia ja
doping” -kurssi (Universitetet i Oslo 2021).
Jatkotutkimusaiheina tulisi tutkia mahdollisten antidopinginformaatioon liittyvien
tietojärjestelmäuudistusten hyödyllisyyttä
apteekkityössä sekä apteekissa tarjottavien,
kilpaurheilijoille ja kuntoilijoille suunnattujen terveysneuvontapalvelujen käytettävyyttä
ja toimivuutta. Dopingaineiden käytössä kilpaurheilussa ja kilpaurheilun ulkopuolella on
eroavaisuuksia, mikä vaikuttaa myös terveysneuvontapalvelujen tarjontaan. Esimerkiksi
kilpaurheilijan kannalta yksi keskeinen asia
on, että mahdolliselle dopingaineeksi luokiteltavalle lääkkeen käytölle haetaan tarvittaessa
erivapautta yhdessä hoitavan lääkärin kanssa.
Kuntodopingin eli kilpaurheilun ulkopuoliseen
dopingaineiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä asiakas voi puolestaan tarvita tukea ja
apua turvalliseen pistämiseen, dopingaineiden
käytön lopettamiseen tai omaehtoiseen testosteronikorvaushoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Johtopäätökset
Tutkimuksen perusteella farmasian ammattilaiset käyttävät vain vähän nykyisiä antidopingtietolähteitä. Ennaltaehkäisevän antido-
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pingtyön tueksi kaivataan muutoksia lääkevalmisteiden lääkeinformaatioon ja apteekkitietojärjestelmän lääkeneuvonnan tukityökaluihin.
Integroimalla antidopingtieto osaksi lääkeneuvonnan tukityökaluja voidaan mahdollisesti
parantaa kilpa- ja kuntourheilijoille suunnattua luotettavaa lääke- ja terveysneuvontaa
apteekkityössä ja terveydenhuollossa.
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Introduction: EU White Paper on Sport recommends that public health actors take the
health-hazard aspects of doping into account
in all health promotion and primary prevention. The International Pharmaceutical Federation has provided guidelines about the pharmacists’ role in the fight against doping in
sports. Considering both organised and recreational sports, and athletes’ medication counselling, this objective requires the support of
medication counselling tools and information systems in pharmacies. The anti-doping information should be easily accessible for
pharmacists to use during the medication and
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health counselling. The aim of this study was to
assess pharmacists’ utilisation and perceived
usefulness of current anti-doping information
sources, and the developmental needs of pharmacies’ medication counselling tools.
Material and methods: A cross-sectional,
26-item online survey was conducted among
Finnish pharmacists in March-April 2019.
The 5-point Likert scale self-assessment and
image questions were used to assess pharmacists’ utilisation of anti-doping information
sources and the developmental needs of medication counselling tools to support pharmacists’’ anti-doping counselling. Descriptive
statistics were computed by IBM SPSS Statistics for Windows.
Results: A total of 246 pharmacy professionals
completed an online survey targeted at pharmacists in Finland. The average age of the
respondents was 43 years, where 94% were
females and 6% males. The majority of the
responding pharmacists had not used any of
the listed anti-doping information sources or
other sources. Pharmacists perceived the Prohibited Substances and Methods List (54%, n
= 134) as the most useful source of anti-doping
information. To support anti-doping counselling, the pharmacists reported that the doping
classification of a medicinal product should be
included in the medicines information (91%,
n = 224), and the anti-doping information
should be easier to access (85%, n = 209).
Many pharmacists agreed that a symbol system could help in illustrating the doping classification (86%, n = 211). Additionally, pharmacists hoped that the pharmacy’s information system could notify if the athlete/ patient
falls under doping control (68%, n = 167). Distribution material about doping in recreational
sports (70%, n = 172) and anti-doping activities in sports (65%, n = 160) were desired.
Conclusions: Pharmacy professionals rarely
utilised any anti-doping information sources.
The pharmacists’ report developmental needs
of medicines information and medication
counselling tools to efficiently participate in
preventive anti-doping activities. The integration of anti-doping information to cur-
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rent health databases and pharmacy information systems could improve the medication and
health counselling of both competitive and recreational athletes.

Keywords: anti-doping, doping in sports,
drug information services, health education,
information systems, performance-enhancing substances, pharmacy
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Liite 1. Verkkokyselylomake farmasian ammattilaisten lääkeneuvonnan tukityökalujen
kehittämistarpeista apteekeissa.

(Liite on osa laajempaa kyselyä, jossa selvitettiin myös farmasian ammattilaisten näkemyksiä
dopingilmiöstä sekä antidopingneuvonnan osaamista ja koulutustarvetta. Tulokset on raportoitu
aiemmassa kansainvälisessä julkaisussa (Lemettilä ym. 2021))
Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa farmasian ammattilaisten valmiuksia antidopingtyöhön ja siihen liittyvien tukityökalujen kehittämistarpeita apteekeissa. Kysely on laadittu Helsingin yliopiston, Lääketietokeskuksen, A-klinikkasäätiön Dopinglinkin ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n yhteistyönä. Sen tuloksia hyödynnetään antidopingneuvonnan tukityökalujen kehittämiseen. Kyselyn aineistoa käytetään tutkimustarkoituksiin. Tulokset raportoidaan
farmaseutin lopputyössä ja myöhemmin niiden pohjalta kirjoitetaan tieteellinen julkaisu.
Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietoja. Vastaukset kyselyyn tallentuvat nimettöminä. Tulokset
käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä yksittäisten vastaajien tietoja voida tunnistaa. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia ja suositellaan täytettävän tietokoneella tai
tabletilla. Pakolliset kysymykset on merkitty *-merkillä. Kiitos, että annat aikaasi tärkeän asian
puolesta!

YLEISET KYSYMYKSET
1. Syntymävuosi*:
2. Sukupuoli*:
❍ Nainen
❍ Mies
❍ Muu
3. Koulutus*:
❍ Farmasian opiskelija
❍ Farmaseutti
❍ Proviisori
❍ Farmasian lisensiaatti/ tohtori
4. Työkokemus farmaseuttisissa tehtävissä*:
❍ 0–5 vuotta
❍ 6–10 vuotta
❍ 11–15 vuotta
❍ 16–20 vuotta
❍ 21–25 vuotta
❍ Enemmän kuin 25 vuotta
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5. Työpaikkani tällä hetkellä*:
❍ Avoapteekki
❍ Kunta, kuntayhtymä tai sairaala
❍ Kela
❍ Fimea
❍ Yliopisto
❍ Muu valtion työpaikka
❍ Lääketeollisuus
❍ Lääketukkukauppa
❍ Bioteknologian alan yritys
❍ Henkilöstövuokrausyritys
❍ Olen tällä hetkellä työttömänä
❍ Muu, mikä? _________________________________________
6. Apteekkinne reseptuuri vuonna 2018:
❍ alle 20 000
❍ 20 001–40 000
❍ 40 001–60 000
❍ 60 001–80 000
❍ 80 001–100 000
❍ 100 001–120 000
❍ 120 001–140 000
❍ yli 140 000
7. Mihin seuraavista ryhmistä apteekkinne lähinnä kuuluu?
❍ Maaseutuapteekki
❍ Lähiöapteekki
❍ Kaupunki-/ kivijalka-apteekki
❍ Kauppakeskus-/ tavarataloapteekki
8. Mikä on apteekkinne paikkakunnan asukasluku?
❍ alle 5 000
❍ 5 001–15 000
❍ 15 001–40 000
❍ 40 001–100 000
❍ yli 100 000
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9. Olen työskennellyt muissa farmaseuttisissa tehtävissä (voit valita useampia vaihtoehtoja):
❍ Avoapteekki
❍ Kunta, kuntayhtymä tai sairaala
❍ Kela
❍ Fimea
❍ Yliopisto
❍ Muu valtion työpaikka
❍ Lääketeollisuus
❍ Lääketukkukauppa
❍ Bioteknologian alan yritys
❍ Henkilöstövuokrausyritys
❍ Olen tällä hetkellä työttömänä
❍ Muu, mikä? _________________________________________
13. Mitä dopingaineiden käyttäjäryhmiä olet kohdannut työssäsi?*
(valitse kaikki sopivat vaihtoehdot):
❍ Nuoret (alle 18 v.)
❍ Aikuiset
❍ Miehet
❍ Naiset
❍ Kilpaurheilijat
❍ Kuntoilijat
❍ Muu ryhmä, mikä?
❍ En ole kohdannut dopingaineiden käyttäjiä

ANTIDOPINGNEUVONNAN KEHITTÄMINEN
Täysin
eri
mieltä

Jokseenkin
eri
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Apteekissa tulisi olla jaettavana
materiaalia kuntodopingista.

❍

❍

❍

❍

❍

Apteekissa tulisi olla jaettavana materiaalia
antidopingtoiminnasta kilpaurheilussa.

❍

❍

❍

❍

❍

Apteekissa tulisi olla antidopingneuvontaan erikoistunut farmaseutti.

❍

❍

❍

❍

❍

17. Vastaa seuraaviin väittämiin koskien
antidopingneuvonnan kehittämistä. *
Antidopingneuvontaa tukevat
tietojärjestelmät apteekissa
Asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus
ilmoittaa Omakantaan olevansa
dopingtestauksen alainen urheilija.
Apteekin kanta-asiakasjärjestelmään
olisi hyödyllistä kirjata asiakkaan
kilpaurheilutausta.
Apteekkitietojärjestelmän tulisi
hälyttää asiakkaan ollessa dopingtestauksen alainen urheilija.
Apteekkitietojärjestelmässä antidopingia koskeva tieto tulisi olla
helpommin saatavilla.
Antidopingtieto tulisi olla integroituna
apteekkitietojärjestelmään.
Symbolijärjestelmä (1) helpottaisi
lääkeaineen dopingluokituksen
selvittämistä.
Lääkeaineen antidopingtieto olisi hyvä
sisällyttää lääkkeiden tuoteinfoon.
Lääkeaineen antidopingtieto tulisi ajaa
keskitetysti apteekkitietojärjestelmiin
Lääkevalmisteiden tiedoston (Taksa)
kautta.
Muu lääkeneuvonnan tuki

Määritelmiä:1 Symbolijärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkeaineen dopingluokituksen havainnollistamista erilaisilla symboleilla. Esimerkiksi KAMU -lääkehaussa lääkeaineen dopingluokitus on merkitty liikennevalojen väreillä, jossa sallittu aine on kuvattu
vihreällä, ehdoin kielletty keltaisella ja kielletty punaisella.
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18. Olen antidopingtietoa etsiessäni kokenut hyödylliseksi seuraavat tietolähteet*:

19. Vastaa seuraaviin väittämiin koskien KAMU-lääkehaun käyttökokemuksia.

Täysin
eri
mieltä

Jokseenkin
eri
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
ole
käyttänyt

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Täysin
eri
mieltä

Jokseenkin
eri
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Tietokanta on helppokäyttöinen.

❍

❍

❍

❍

❍

Lääkeaineen dopingluokitus
on esitetty selkeästi.

❍

❍

❍

❍

❍

Haettava tieto löytyy helposti.

❍

❍

❍

❍

❍

Tietoa on saatavilla sopivasti.

❍

❍

❍

❍

❍

Antidopingneuvontaa tukevat
tietojärjestelmät apteekissa
Pharmaca Fennica -aineiston
lääkeaineiden dopingluokittelu
(Lääketietokeskus ja SUEK)
Dopinglinkki
-terveysneuvontapalvelu
(A-klinikkasäätiö)
Kielletyt aineet ja menetelmät
urheilussa (KAMU)
-lista (SUEK)
KAMU-lääkehaku
internetissä
(SUEK)
KAMU-lääkehaku
-mobiilisovellus Android- ja iOSlaitteille (SUEK)
Erkka-erivapauskone (SUEK)
Eri terveydenhuollon
ammattilaisten konsultaatio
(lääkärit, sairaanhoitajat,
farmasian ammattilaiset)

206

Dosis

Vol. 38

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍
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22. Missä reseptintoimituksen vaiheessa lääkeaineen mahdollinen dopingtieto tulisi esittää?
❍ Asiakastietoruudussa (lääkeneuvonnan aloitus)
❍ Reseptinkäsittelyssä
❍ Toimituskerran tarkastus/Loppuinfo/ yhteenveto (lääkeneuvonnan päätösvaihe)
24. Mitä apteekkitietojärjestelmää apteekissasi käytetään?
❍ MAXX (Receptum)
❍ pd3/Salix (Pharmadata)
25. Mitkä seuraavista MAXX-apteekkitietojärjestelmän tietoteknisistä uudistuksista helpottaisivat antidopingneuvontaasi? (valitse kaikki sopivat uudistukset klikkaamalla kuvaa)

Kuva 2. Antidopingtieto sisällytettynä lääkeaineen tuoteinfoon.

Kuva 1. Järjestelmän sisäinen hälytys, kun asiakas on urheilija.

Kuva 3. Lääkeaineen dopingluokitus loppuinforuudussa.
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26. Mitkä seuraavista pd3/Procuro -apteekkitietojärjestelmän tietoteknisistä uudistuksista helpottaisivat antidopingneuvontaasi? (valitse kaikki sopivat uudistukset klikkaamalla kuvaa)

Kuva 4. Symbolijärjestelmä ja antidopingtieto integroituna tietokantaan loppuinfossa.
Kuva 5. Symbolijärjestelmä ja antidopingtieto integroituna tietokantaan.
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Kuva 6. Antidopingtieto sisällytettynä lääkeneuvonnan tukityökaluihin (esim. Tietotippa, Pharmaca
Fennica).

212

Dosis

Vol. 38

2/2022 © Suomen Farmasialiitto ry

Suomen Farmasialiitto ry © 2/2022

Vol. 38

Dosis

213

Tiivistelmä

Muutokset tyypin 2
diabetespotilaiden maksamissa
lääkkeiden omavastuissa
vuoden 2017 lääkekorvaus
muutoksen jälkeen

Ville Parkkila

Janne Martikainen

Proviisori
Itä-Suomen yliopisto
Farmasian laitos

FT, dosentti, professori,
Itä-Suomen yliopisto
Farmasian laitos

Piia Lavikainen

Emma Aarnio*

FT, Tutkijatohtori
Itä-Suomen yliopisto
Farmasian laitos

FaT, TtM, yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto
Farmasian laitos
emma.aarnio@uef.fi
*

Kirjeenvaihto

Johdanto: Vuonna 2017 toteutettiin lääkekorvauksissa säästämiseksi korvausmuutos, jossa

diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirrettiin ylemmästä erityiskorvausluokasta
(100 %) alempaan erityiskorvausluokkaan (65 %). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten tyypin 2 diabetesta (T2D) sairastavien potilaiden maksamat omavastuut diabeteslääkkeistä ja kaikista käyttämistään lääkkeistä ovat muuttuneet korvaustason muutoksen
jälkeen vertailemalla potilaiden maksamia omavastuita vuosien 2016 ja 2017 välillä. Omavastuiden lisäksi tutkimuksessa vertailtiin vuosiomavastuun täyttäneiden potilaiden määriä ja
diabeteslääkkeiden kulutusta.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuskohortti koostui kaikista Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) alueella vuoden 2012 loppuun mennessä diagnosoiduista T2D-potilaista, jotka olivat elossa 1.1.2018 (n = 8025). Kohortin potilaat tunnistettiin
sähköisen potilaskertomusjärjestelmän tietojen perusteella. Tiedot lääkkeiden omavastuista, vuosiomavastuun täyttymisestä ja diabeteslääkkeiden kulutuksesta saatiin yhdistämällä
potilastietoihin Kelan reseptitiedostosta tiedot korvatuista lääkeostoista vuosina 2016 ja 2017.
Diabeteslääkkeiden kulutuksen tarkastelussa hyödynnettiin määriteltyjä vuorokausiannoksia
(defined daily dose, DDD).

Tulokset: T2D-potilaiden keskimääräiset diabeteslääkkeistä (ATC-luokka A10) maksamat

vuosittaiset omavastuut kasvoivat keskimäärin 85,3 euroa korvausmuutoksen jälkeen (37,8
euroa vuonna 2016 ja 123,1 euroa vuonna 2017). Kaikkien korvattujen lääkkeiden omavastuiden
kohdalla kasvua oli keskimäärin 72,9 euroa (333,7 euroa vuonna 2016 ja 406,6 euroa vuonna
2017). Vuosiomavastuun ylittäneiden osuus kasvoi 85,3 % osuuden ollessa 12,9 % vuonna 2016
ja 23,9 % vuonna 2017. Diabeteslääkkeiden päivittäinen kokonaiskulutus väheni tutkimusjoukon potilailla noin 1,5 % korvausmuutoksen jälkeen (2016: 11 842 DDD, 2017: 11 664 DDD).

Johtopäätökset: T2D-potilaiden vuosittaiset omavastuut diabeteslääkkeistä nousivat kor-

vausmuutoksen jälkeen noin 85 euroa ja kaikista korvatuista lääkkeistä noin 73 euroa. Lisäksi
vuosiomavastuun ylittäneiden potilaiden osuus kasvoi selvästi. Korvausmuutoksen jälkeinen
omavastuiden kasvu voi pahimmillaan johtaa T2D-lääkkeiden tai muiden sairauksien lääkkeiden hankkimatta jättämiseen.

Avainsanat: korvausmuutos, tyypin 2 diabetes, diabeteslääkkeet, omavastuut,
lääkekorvaukset, sairausvakuutus

Parkkila V, Lavikainen P, Martikainen J, Aarnio E: Muutokset tyypin 2 diabetespotilaiden maksamissa lääkkeiden
omavastuissa vuoden 2017 lääkekorvausmuutoksen jälkeen. Dosis 38: 214–234, 2022
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Johdanto
Vuonna 2000 Suomessa oli FinDM-rekisteriaineiston perusteella noin 197 200 diabetespotilasta ja vuonna 2017 vastaava luku oli noin
452 200 (Koski 2019). Vuonna 2017 tyypin 1
diabetesta sairasti reilut 52 800 (11,7 %) ja tyypin 2 diabetesta (T2D) noin 399 400 (88,3 %)
henkilöä. Diabetesta sairastavien määrän suuren kasvun päällimmäisenä syynä onkin T2D:n
ja sen riskitekijöiden yleistyminen (International Diabetes Federation 2019). T2D-potilaiden lisääntynyt määrä näkyy T2D-lääkkeiden (ATC-luokka A10B) kulutuksen, myynnin
ja kustannusten kasvuna 2000-luvulta lähtien
(Suomen lääketilasto 2017, s. 303). Suomessa
ensisijainen T2D-lääke on metformiini (Tyypin 2 diabetes: Käypä hoito -suositus 2020).
Toisen ja kolmannen hoitolinjan lääkkeiksi
suositellaan muita A10B-lääkkeitä kuten
dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) estäjiä,
selektiivisiä natriumglukoosikuljettajaproteiini 2:n (SGLT-2) estäjiä ja glukagonin kaltaisen peptidi 1:n (GLP-1) analogeja potilaan
yksilöllisen tilanteen mukaan. Insuliinihoito
on tarpeellinen, mikäli potilaan hyperglykemia on vaikeutunut tai hänellä epäillään insuliinin puutetta.
T2D-lääkkeiden kustannukset ovat
2,7-kertaistuneet vuodesta 2009 vuoteen
2016, jolloin korvatuista lääkeostoista kustannuksia kertyi lähes 118 miljoonaa euroa
(lääkekorvauksien osuus noin 107,5 miljoonaa euroa) (Tilastotietokanta Kelasto 2021).
Kustannusten kasvun päällimmäisenä syynä
on lisääntynyt T2D-lääkkeiden käyttäjämäärä ja uusien diabeteslääkkeiden markkinoille tulo. Diabeteksen aiheuttamien suorien
kustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15 % (Tyypin 2
diabetes: Käypä hoito -suositus 2020). Vuonna
2011 diabeteksen suorista kustannuksista 32 %
aiheutui lääkekustannuksista ja 68 % terveyspalvelujen kustannuksista (Diabetes lukuina
2017). Lisäksi diabeteksesta koituu yhteiskunnalle epäsuoria kustannuksia sairauspoissaolojen, ennenaikaisten eläköitymisten ja kuolemien kautta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020).
Vuonna 2015 pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa lääkekor-
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vauksiin päätettiin kohdistaa 150 miljoonan
euron säästötavoite (Valtioneuvoston kanslia
2015). Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi oli
erityiskorvausjärjestelmän muuttaminen siirtämällä diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet ylemmästä erityiskorvausluokasta
(100 %) alempaan erityiskorvausluokkaan (65
%) vuoden 2017 alusta alkaen (HE 184/2016
vp). Muutosta perusteltiin sillä, että korvattavuus siirtyisi näin samalle tasolle sydän- ja
verisuonisairauksien hoidossa käytettävien
lääkkeiden kanssa ja että elämäntavoilla on
keskeinen rooli näiden sairauksien ehkäisyssä
ja hoidossa (Ruskoaho 2016). Muutoksen vaikutuksia on tutkittu useilla kysely- ja rekisteritutkimuksilla. Noin puolet vuoden 2017 lopulla
toteutettuun kyselyyn vastanneista diabetespotilaista kertoi korvausmuutoksella olleen
negatiivinen vaikutus heidän elämäänsä (Suviranta ym. 2019). Diabetespotilaat ovat olleet
muutoksen jälkeen vähemmän tyytyväisiä hoitoonsa ja kokeneet yleisemmin taloudellisia
vaikeuksia hankkia lääkkeitä (Lavikainen ym.
2020a). Korvausmuutoksen jälkeen toimeentulotuen käyttö T2D-lääkkeiden ostamisessa
onkin yleistynyt (Rättö ja Aaltonen 2021). Koko
maan tasolla T2D-lääkkeiden kuukausikulutus
on vähentynyt, ja Pohjois-Karjalassa potilaiden on havaittu ostavan pienempiä pakkauskokoja ja useammin kuin ennen korvausmuutosta (Lavikainen ym. 2020b, Rättö ym. 2021).
Lääkkeiden kulutuksen vähenemisen lisäksi
Pohjois-Karjalassa havaittiin T2D-potilaiden
hoitotasapainon heikkenemistä (Lavikainen
ym. 2020b).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten T2D-potilaiden maksamat diabetes- ja kokonaislääkekustannukset ovat
muuttuneet korvaustason muutoksen jälkeen
vertailemalla potilaiden maksamia omavastuita vuosien 2016 ja 2017 välillä. Omavastuiden lisäksi tutkimuksessa vertailtiin vuosiomavastuun täyttäneiden potilaiden osuuksia
sekä tarkasteltiin diabeteslääkkeiden kulutusta. Korvausmuutoksen vaikutuksia T2Dpotilaiden maksamiin omavastuisiin on aikaisemmin tutkittu Kelan etukäteisarviolla simulaatioaineistoa käyttäen (Kurko ym. 2018a).
Kyseisen tutkimuksen tuloksia ei ole etukäteisarvion jälkeen todennettu oikealla potilasjoukolla eikä todellisilla kustannuksilla.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuskohortti koottiin Pohjois-Karjalan
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
(Siun soten) alueella käytettävästä potilastietojärjestelmästä. Kohortin muodostivat vuoden
2012 loppuun mennessä kaikki Siun soten alueella diagnosoidut (ICD-10 E11-alkuiset diagnoosit) T2D-potilaat (n = 10 204). Kohortti
rajattiin potilaisiin, jotka olivat elossa vuoden 2018 alussa (n = 8 025) ja on siten pääosin sama kuin aikaisemmassa Lavikaisen ym.
(2020b) tutkimuksessa. Potilastietojärjestelmästä kohortille poimittiin seuraavat tiedot:
syntymävuosi, T2D:n diagnoosipäivämäärä,
kuolinpäivämäärä sekä tiedot muista diagnooseista. Kohortin potilaiden tietoja täydennettiin poimimalla Kelan reseptitiedostosta heille
kaikki vuosina 2016 ja 2017 korvauksen piiriin
kuuluvat lääkeostot ja niihin liittyvät kustannustiedot, mukaan lukien lääkeostojen kokonaiskustannukset ja Kelan maksamat korvaukset. Kelasta poimittiin myös tiedot potilaille
myönnetyistä diabetekseen liittyvistä erityiskorvausoikeuksista ja korvatuista diabeteslääkeostoista (ATC-koodi A10) ennen vuotta 2011.
T2D:n diagnoosipäivämäärä vahvistettiin
reseptitiedoston lääkeostoista ja Kelan myöntämistä erityiskorvausoikeuksista. Diagnoosipäivämääräksi määriteltiin potilaan ensimmäisen diabeteslääkeoston, diabeteslääkkeiden erityiskorvausoikeuden myöntämisen
tai T2D-diagnoosin kirjaamisen päivämäärä.
Potilaat luokiteltiin vuoden 2016 lääkeostojen
perusteella viiteen eri ryhmään: 1) ainoastaan
metformiinin (ATC-koodi A10BA02) käyttäjiin, 2) metformiinin ja jonkin muun A10B:n
(A10BA02 + muu A10B) käyttäjiin, 3) ainoastaan muun A10B:n (A10B pois lukien A10BA02)
käyttäjiin, 4) insuliinin ja T2D-lääkkeen (A10A
+ A10B) käyttäjiin sekä 5) ainoastaan insuliinin
(A10A) käyttäjiin. Aineistossa oli myös T2Dpotilaita (n=1073), joilla ei ollut lainkaan korvattuja diabeteslääkeostoja reseptitiedostossa
vuonna 2016. Heidät on tuloksissa sisällytetty
kaikkia T2D-potilaita koskeviin tuloksiin.
Potilaiden muut sairaudet määriteltiin vuoden 2016 lopussa. Lisäsairauksia olivat essentiaalinen hypertensio (ICD-10: I10), iskeemiset sydänsairaudet (I20–I25), eteisvärinä tai
eteislepatus (I48), sydämen vajaatoiminta

(I50, I11.0, I13.0, I13.2), perifeerinen ateroskleroosi (I70.2, I73.9), aivohalvaus (I60–I61,
I63–I64, pois lukien I63.6), munuaisen vajaatoiminta (N18–N19), neuropatia (G59, G63,
G73, G99), sokeus (H54), diabeteksen komplikaatiot (E11.2–E11.8), syövät (C00–C43, C45–
C97), astma (J45–J46), kihti (M10), glaukooma
(H40–H42), depressio (F32–F33), dementia
(F00–F03, G30), mielenterveyshäiriöt (F20–
F48), krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (J43–J44), nivelreuma ja muut niveltulehdukset (M05–M13, M32–M33, M45), osteoporoosi (M80–M85), hermolihassairaudet (G70–
G72) sekä maksasairaudet, pois lukien syövät
(K70–K77).
Aineiston analysoinnissa käytettiin SAStilastonkäsittelyohjelman versiota 9.4. Tulokset on esitetty taulukoissa käyttäen frekvenssejä, prosentteja, keskiarvoja ja -hajontaa.
Korvausmuutoksen jälkeisiä muutoksia lääkkeiden kulutukseen tutkittiin määriteltyjen vuorokausiannosten (defined daily doses,
DDD) perusteella (ATC/DDD Index 2021). Alaryhmäanalyyseissä tutkittavat jaettiin ryhmiin ATC-luokkien mukaan. Vuosina 2016 ja
2017 vuosiomavastuun täyttäneiden potilaiden
määriä vertailtiin Kaplan-Meierin analyysin ja
Coxin regression avulla, koska nämä menetelmät huomioivat vuosiomavastuun täyttymisen
lisäksi siihen kuluneen ajan. Vuosiomavastuu
oli 610,37 euroa vuonna 2016 ja 605,13 euroa
vuonna 2017 (Kansaneläkelaitos 2021). Vuosiomavastuun täytyttyä potilas maksoi 2,50
euron suuruisen omavastuun jokaisesta ostetusta korvattavasta lääkkeestä. Alkuomavastuu oli 50 euroa sekä ennen korvausmuutosta
vuonna 2016 että sen jälkeen.
Tutkimus on saanut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon 13.11.2012. Siun sote ja Kela
myönsivät luvat aineistojensa käyttöön tutkimuksessa. Koska tutkimuksessa käytettiin
vain rekisteripohjaisia aineistoja, ei tutkittavilta tarvittu suostumusta.

Tulokset
Tutkimusjoukon (n = 8 025) keski-ikä oli 69,4
vuotta, ja heistä 46,7 % oli naisia (Taulukko 1).
Vuonna 2016 tutkimusjoukosta 28,4 % käytti
ainoastaan metformiinia, 25,3 % käytti insu-
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liinia ja T2D-lääkettä sekä 17,9 % metformiinia ja muuta A10B:tä. Ainoastaan muita A10Blääkkeitä kuin metformiinia käyttäneitä oli 8,6
%. Tutkittavat olivat sairastaneet T2D:a keskimäärin 11,3 vuotta ja heillä oli keskimäärin yksi
(ka. 1,2) lisäsairaus T2D:n lisäksi.
T2D-potilaiden keskimääräiset korvattavista diabeteslääkkeistä (ATC-luokka A10)
maksamat omavastuut olivat 37,8 euroa
vuonna 2016 ja korvausmuutoksen jälkeen
123,1 euroa vuonna 2017 omavastuiden kasvaessa keskimäärin 85,3 euroa (Kuva 1). Pelkästään korvausmuutoksen kohteina olleista lääkkeistä (ATC-luokka A10B) maksettu vuosittainen omavastuu oli 34,3 euroa vuonna 2016 ja
132,1 euroa vuonna 2017 (nousua keskimäärin
97,8 euroa). Kaikista korvattavista lääkkeistä
T2D-potilaat maksoivat vuosittaisia omavastuita keskimäärin 72,9 euroa enemmän korvausmuutoksen jälkeen (333,7 euroa vuonna
2016 ja 406,6 euroa vuonna 2017). Vastaavat
omavastuut henkilöillä, jotka ostivat diabeteslääkkeitä vuonna 2016 (n=6 952) olivat diabeteslääkkeistä 43,6 euroa vuonna 2016 ja 141,2
euroa vuonna 2017, joten heillä diabeteslääkkeistä maksetut omavastuut kasvoivat keskimäärin 97,6 euroa. Vastaavasti kaikkien lääkkeiden omavastuut olivat heillä 344,6 euroa
vuonna 2016 ja 427,2 euroa vuonna 2017 kaikista lääkkeistä maksettujen omavastuiden
kasvaessa keskimäärin 82,6 euroa. Yli 100
euron suuruiset vuosittaiset omavastuut diabeteslääkkeistä yleistyivät selvästi korvausmuutoksen jälkeen (Kuva 2).
T2D-potilaat ostivat keskimäärin 6,6 kertaa diabeteslääkkeitä vuonna 2016 ja 7,2 kertaa vuonna 2017 (Taulukko 2). Diabeteslääkkeiden päivittäinen kokonaiskulutus väheni
tutkimusjoukon potilailla noin 1,5 % (11 842
DDD:stä vuonna 2016 11 664 DDD:hen vuonna
2017) (Liite 1). Ostokertojen lukumäärän kasvaessa ja kulutuksen hieman pienentyessä kerralla ostettujen keskimääräisten vuorokausiannosten summa pieneni korvausmuutoksen jälkeen (81,6 DDD/ostokerta vuonna 2016
ja 73,7 DDD/ostokerta vuonna 2017). Diabeteslääkkeiden kulutus oli sekä vuonna 2016 että
2017 pienimmillään tammikuussa ja suurimmillaan joulukuussa (Kuva 3). Sulfonyyliureoiden kulutus pieneni 25,1 %, tiatsolidiinidionien 20,8 %, metformiinin 5,9 %, GLP-1-ana-
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logien 5,8 % ja DPP-4-estäjien 4,4 % vuodesta
2016 vuoteen 2017 (Liite 1). SGLT-2:n estäjien
kulutus puolestaan lisääntyi 69,9 % vastaavalla
aikavälillä. Niiden kulutus vuonna 2017 kasvoi lähes joka kuukausi ollen selvästi suurempaa verrattuna vuoteen 2016, kun taas muiden
käytetyimpien T2D-lääkeryhmien kulutus oli
vuonna 2017 lähes joka kuukausi pienempää
kuin vuonna 2016 (Liite 2).
Vuosiomavastuun ylittämisen todennäköisyys oli lähes kaksinkertainen vuonna 2017
verrattuna vuoteen 2016 (vaarasuhde, HR =
1,98, 95 % LV 1,84–2,14) (Kuva 4). Erot vuosien
välillä olivat nähtävissä noin viidestä kuukaudesta (150 päivästä) eteenpäin. Ostojen lukumäärät ja vuosiomavastuun ylittäneiden määrät kasvoivat eniten muita A10B-lääkkeitä kuin
metformiinia käyttäneillä ja vähiten ainoastaan
metformiinia tai insuliinia käyttäneillä, joista
vain insuliinia käyttäneillä vuosiomavastuun
ylittäneiden potilaiden määrä laski kahdeksalla
potilaalla (Taulukko 2).

Pohdinta
Tässä tutkimuksessa T2D-potilaiden maksamat vuosittaiset omavastuut kasvoivat diabeteslääkkeistä (ATC-luokka A10) keskimäärin 85,3 euroa ja kaikista käytetyistä lääkkeistä
keskimäärin 72,9 euroa korvausmuutoksen jälkeen. Omavastuut kasvoivat eniten potilailla,
joilla oli käytössä muu A10B-lääke kuin metformiini, ja vähiten potilailla, jotka käyttivät
ainoastaan metformiinia tai insuliinia. Vuosiomavastuun ylittäneiden osuus kohortissa
oli 12,9 % vuonna 2016 ja 23,9 % vuonna 2017.
Korvausmuutoksen arvioitiin tuovan Suomessa noin 20 miljoonan euron säästöt lääkekorvausmenoihin T2D-potilaiden omavastuuosuuksien kasvaessa vastaavalla summalla (HE 184/2016 vp). T2D-lääkkeistä maksettiinkin korvauksia noin 26 miljoonaa euroa
edellisvuotta vähemmän vuonna 2017, vaikka
korvauksia saaneiden lukumäärä kasvoi noin
8 600 potilaalla (Tilastotietokanta Kelasto
2021). Muutoksen vaikutusta omavastuuosuuksiin on aikaisemmin tutkittu Kelan etukäteisarviolla simulaatioaineistoa käyttäen,
jolloin T2D-potilaiden kaikista lääkkeistä maksamat omavastuut kasvoivat korvausmuutoksen myötä keskimäärin 74,0 euroa (Kurko ym.

Taulukko 1. Tutkittavien taustamuuttujat. Luokittelu perustuu korvattuihin lääkeostoihin vuodelta
2016. Luvut on esitetty lukumäärinä ja prosenttiosuuksina kokonaismääristä (suluissa), ellei toisin ole
ilmoitettu.

Kaikki T2Dpotilaat#

Ainoastaan
metformiinia
käyttäneet

Metformiinia
ja muuta
A10B:tä
käyttäneet

Ainoastaan
muuta
A10B:tä kuin
metformiinia
käyttäneet

Insuliinia ja
T2D-lääkettä
käyttäneet

Ainoastaan
insuliinia
käyttäneet

8025 (100)

2281 (28,4)

1433 (17,9)

687 (8,6)

2034 (25,3)

517 (6,4)

Ikä, vuosina
ka. ± SD

69,4 ± 11,4

69,0 ± 10,8

67,6 ± 10,6

71,0 ± 10,7

68,8 ± 10,8

73,0 ± 12,0

< 75-vuotiaat
≥ 75-vuotiaat

5310 (66,2)
2715 (33,8)

1562 (68,5)
719 (31,5)

1064 (74,2)
369 (25,8)

410 (59,7)
277 (40,3)

1406 (69,1)
628 (30,9)

269 (52,0)
248 (48,0)

Naisia

3748 (46,7)

1177 (51,6)

614 (42,8)

334 (48,6)

827 (40,7)

228 (44,1)

Aika T2Ddiagnoosista,
vuosina ka.
± SD

11,3 ± 6,0

8,8 ± 4,0

10,9 ± 4,4

10,2 ± 4,8

15,2 ± 6,1

17,0 ± 7,9

4292 (53,5)
1931 (24,1)
1802 (22,5)

1688 (74,0)
420 (18,4)
173 (7,6)

742 (51,8)
460 (32,1)
231 (16,1)

414 (60,3)
179 (26,1)
94 (13,7)

461 (22,7)
630 (31,0)
943 (46,4)

116 (22,4)
115 (22,2)
286 (55,3)

1,2 ± 1,3

1,0 ± 1,1

1,1 ± 1,1

1,2 ± 1,4

1,4 ± 1,4

1,7 ± 1,5

T2D:n kesto
< 10 vuotta
10–15 vuotta
> 15 vuotta
Lisäsairauksien
lukumäärä,
ka. ± SD

# sisältää myös tiedot T2D-potilaista (n=1073; 13,4 %), jotka eivät ostaneet lainkaan diabeteslääkkeitä vuonna 2016
ka.: keskiarvo, SD: keskihajonta, T2D: tyypin 2 diabetes.

2018a). Arvio on hyvin lähellä tämän tutkimuksen tuloksia. Eroja tulosten välille aiheuttavat
ainakin erot tutkimuspopulaatioiden käyttämissä lääkkeissä ja SGLT-2:n estäjien rajaaminen pois etukäteisarviosta, koska ne eivät
olleet erityiskorvattavia vuonna 2015. Lisäksi
Kurkon ym. (2018a) tutkimuksessa potilaiden lääkityksissä ei ollut mahdollista tapahtua muutoksia toisin kuin tässä tutkimuksessa.
Kurkon ym. (2018a) tutkimuksessa oli mukana
vain potilaita, joilla oli vähintään yksi korvattu
diabeteslääkeosto vuonna 2015, kun taas reilu
kymmenesosa tämän tutkimuksen potilaista
ei ostanut lainkaan diabeteslääkkeitä vuonna
2016 ja hyvin vähän vuonna 2017. Kun nämä
potilaat poistettiin analyysista, diabeteslääk-

keistä maksetut vuosittaiset omavastuut kasvoivat korvausmuutoksen jälkeen keskimäärin 97,6 euroa ja kaikista lääkkeistä maksetut
omavastuut keskimäärin 82,6 euroa.
Ainoastaan muuta A10B-lääkettä kuin metformiinia, muuta A10B-lääkettä ja metformiinia sekä insuliinia ja T2D-lääkettä käyttäneiden potilaiden kaikista käyttämistään lääkkeistä maksamat omavastuut nousivat keskimäärin 107,0–159,1 euroa korvausmuutoksen
jälkeen. Kurkon ym. (2018a) tutkimuksessa
havaittiin, että uusia T2D-lääkkeitä, eli DPP4-estäjiä ja GLP-1-analogeja, käyttäneillä
potilailla kaikista lääkkeistä maksetut omavastuut kasvoivat keskimäärin 157 euroa korvausmuutoksen seurauksena. Heistä 63 % oli
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eläkeikäisiä ja 27 % kuului alimpaan tuloviidennekseen. Aiemmissa potilasnäkökulmaa
selvittäneissä tutkimuksissa on havaittu, että
lääkkeiden hankintaan liittyvät taloudelliset
vaikeudet ovat lisääntyneet korvausmuutoksen jälkeen (Suviranta ym. 2019, Lavikainen
ym. 2020a). T2D-lääkkeiden omavastuiden
nousua voidaan pitää huolestuttavan suurena
erityisesti pienituloisten ja vähävaraisten kohdalla. Korvausmuutokseen johtaneessa hallituksen esityksessä esitettiin, että yksittäisten
potilaiden vaikeudet hankkia lääkkeitä ratkaistaisiin toimeentulotuella (HE 184/2016 vp).
Kelan tutkimuksen perusteella toimeentulotukea käytettiinkin T2D-lääkkeiden kohdalla
muita lääkeryhmiä useammin korvausmuutoksen jälkeen (Rättö ja Aaltonen 2021). Aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kaikki toimeentulotukea tarvitsevat
eivät sitä hae esimerkiksi häpeän ja leimautumisen pelossa (Kuivalainen 2007, Blomberg
ym. 2016).
Metformiinin + muun A10B:n käyttäjien diabeteslääkkeistä maksamat omavastuut nousivat keskimäärin yli 180 euroa korvausmuutoksen jälkeen. Uusia ja kalliimpia

DPP-4-estäjiä, SGLT-2:n estäjiä, oraalisten T2D-lääkkeiden yhdistelmävalmisteita ja
GLP-1-analogeja selvästi alhaisemman vähittäismyyntihinnan vuoksi vain metformiinia
käyttävien potilaskohtaisissa omavastuisissa
ei nähty merkittäviä muutoksia vuonna 2017.
Korvausmuutos ei koskenut insuliinivalmisteita, eikä siten vaikuttanut niistä maksettaviin omavastuisiin, mikä nähdään myös tämän
tutkimuksen tuloksissa. Ostojen lukumäärät
kasvoivat tulosten perusteella kaikissa lääkeryhmissä vuonna 2017, mutta eniten kasvua
tapahtui potilailla, joilla oli käytössään ainoastaan muu A10B-lääke kuin metformiini.
Vähiten ostojen lukumäärät kasvoivat ainoastaan insuliinia tai metformiinia käyttäneillä.
Yksittäisten lääkeryhmien välisessä tarkastelussa havaittiin, että DDD/ostokerta laski eniten oraalisten T2D-lääkkeiden yhdistelmävalmisteiden, DPP-4-estäjien, GLP-1-analogien
ja SGLT-2:n estäjien lääkeryhmissä. Muiden
A10B-lääkkeiden korkeat omavastuut näyttäisivät siten vaikuttavan ainakin potilaiden
lääkeostoihin heidän ostaessaan useammin ja
pienempiä pakkauskokoja. Korvausmuutoksen
jälkeiset muutokset potilaiden ostokäyttäyty-

Kuva 2. Jakauma tyypin 2 diabetespotilaiden diabeteslääkkeistä maksamista omavastuista
vuosina 2016 ja 2017. Katkoviivat kuvaavat vuosittaisia keskiarvoja.

Taulukko 2. Tyypin 2 diabetespotilaiden diabeteslääkeostojen ja vuosiomavastuun ylittäneiden
lukumäärät vuosina 2016 ja 2017. Luokittelu perustuu korvattaviin lääkeostoihin vuodelta 2016. Luvut on
esitetty lukumäärinä ja prosenttiosuuksina kokonaismääristä (suluissa), ellei toisin ole ilmoitettu.

Kuva 1. Tyypin 2 diabetespotilaiden vuonna 2017 maksamat keskimääräiset omavastuut
diabeteslääkkeistä (ATC-luokka A10) ja kaikista käyttämistään lääkkeistä sekä euromääräiset
muutokset vuodesta 2016.
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Ainoastaan
Insuliinia ja
T2D-lääkettä insuliinia
käyttäneet
käyttäneet

Kaikki T2Dpotilaat#

Ainoastaan
Metformiinia Ainoastaan
muuta A10B:tä
metformiinia ja muuta
A10B:tä
kuin metformiikäyttäneet
käyttäneet
nia käyttäneet

8025 (100)

2281 (28,4)

1433 (17,9)

687 (8,6)

2034 (25,3)

517 (6,4)

A10 ostojen lukumäärä
2016, ka. ± SD

6,6 ± 7,3

4,2 ± 4,0

9,0 ± 7,5

5,2 ± 4,7

12,0 ± 8,9

5,1 ± 2,6

A10 ostojen lukumäärä
2017, ka. ± SD

7,2 ± 8,1

4,4 ± 4,5

9,9 ± 8,7

6,1 ± 5,6

12,8 ± 9,8

5,4 ± 3,3

Vuosiomavastuun ylittäneiden lukumäärä 2016

1037 (12,9)

219 (9,6)

168 (11,7)

96 (14,0)

352 (17,3)

103 (19,9)

Vuosiomavastuun ylittäneiden lukumäärä 2017

1921 (23,9)

271 (11,9)

475 (33,2)

191 (27,8)

775 (38,1)

95 (18,4)

# sisältää myös tiedot T2D-potilaista (n=1073; 13,4 %), jotka eivät ostaneet lainkaan diabeteslääkkeitä vuonna 2016
ka.: keskiarvo, SD: keskihajonta.
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Kuva 3. Diabeteslääkkeiden (ATC-luokka A10) korvattuihin ostoihin perustuva kulutus kuukausittain
vuonna 2016 ja 2017 (DDD = defined daily dose, määritelty vuorokausiannos).

Kuva 4. Vuosiomavastuun ylittäneiden osuudet päivissä vuosina 2016 ja 2017.
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misessä on havaittu myös kansallisella tasolla,
sillä sen jälkeen T2D-lääkkeitä ostettiin keskimäärin 5,6 DDD:tä vähemmän kuukaudessa
per potilas (Rättö ym. 2021).
Diabeteslääkkeiden päivittäinen kokonaiskulutus väheni tutkimusjoukon potilailla
noin 1,5 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen
2017. Tulos on hyvin lähellä koko Suomessa
havaittua 1,4 prosentin vähenemistä kulutuksessa (Kurko ym. 2018b). Tässä tutkimuksessa
havaittiin, että diabeteslääkkeiden kulutus oli
sekä vuonna 2016 että 2017 pienimmillään
tammikuussa ja suurimmillaan joulukuussa.
Tämä on selitettävissä lääkkeiden ”varastoon”
ostamisella, sillä potilaat ennakoivat vuodenvaihteessa nollautuvia alku- ja vuosiomavastuita. Vuoden 2016 joulukuussa T2D-potilaat
todennäköisesti ennakoivat myös korvausmuutoksen aiheuttamaa omavastuiden nousua (Liite 2). Lääkeryhmien välisessä tarkastelussa havaittiin, että SGLT-2:n estäjien kulutus
kasvoi lähes 70 % vuodesta 2016 vuoteen 2017
kaikkien muiden lääkeryhmien kulutuksen laskiessa hieman. Myös kansallisesti SGLT-2:n
estäjät olivat ainoa lääkeryhmä, joiden kulutus kasvoi vuonna 2017 (Suomen lääketilasto
2017, s. 177-179). On siis hyvin todennäköistä,
että ainakin osa muiden diabeteslääkkeiden
käyttäjistä siirtyi käyttämään SGLT-2:n estäjiä,
jotka tulivat erityiskorvattaviksi vuonna 2016
(Kurko ym. 2017). SGLT-2:n estäjien käyttöä on
lisännyt myös niiden sydäntapahtumia ehkäisevä vaikutus korkean riskin potilailla (Airaksinen 2021).
On tärkeää huomata, että korvausmuutoksen jälkeiset muutokset T2D-potilaiden ostokäyttäytymisessä ovat voineet vaikuttaa tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. Potilaat ovat
saattaneet jättää korvausmuutoksen jälkeen
lääkkeitä hankkimatta, mikä on siten mahdollisesti pienentänyt potilaiden maksamia
omavastuita. Toisaalta potilaat ostivat korvausmuutoksen jälkeen useammin pieniä pakkauksia, mikä on voinut kasvattaa maksettuja omavastuita isojen pakkausten ollessa
yleensä suhteessa pieniä pakkauksia edullisempia. Ostokäyttäytymisen muutokset voivat myös selittää korvausmuutoksen jälkeen
seurannutta diabeteslääkkeiden kokonaiskulutuksen vähenemistä ja muutoksia yksittäisten lääkeryhmien kulutuksissa. Lisäksi tutki-

muksen tuloksiin ovat voineet vaikuttaa T2Dpotilaiden lääkityksissä tapahtuneet muutokset. Näiden seikkojen vuoksi kaikki potilaiden
omavastuissa tapahtuneet muutokset eivät ole
suoraa seurausta lääkekorvausmuutoksesta.
Tässä tutkimuksessa vuosiomavastuun
ylittäneiden T2D-potilaiden osuus oli 12,9 %
vuonna 2016 ja 23,9 % vuonna 2017. Vuosiomavastuun ylittäneiden määrät kasvoivat
eniten potilailla, jotka käyttivät muita, metformiinia kalliimpia A10B-lääkkeitä, ja insuliinin ja T2D-lääkkeen yhdistelmää käyttäneistä peräti 38 % ylitti vuosiomavastuun rajan
vuonna 2017. Vuosiomavastuun suuruus laski
noin 5 euroa vuodesta 2016 vuoteen 2017, mikä
on saattanut lisätä hieman vuosiomavastuun
ylittäneiden määrää kohortissa. Saastamoisen
ym. (2013) kyselytutkimuksessa havaittiin, että
24 % vuosiomavastuun ylittäneistä oli jättänyt
kuluneen vuoden aikana lääkkeitä hankkimatta
niiden kustannusten vuoksi. Vuosiomavastuun
ylittäneillä oli myös enemmän muita taloudellisia ongelmia kuin koko väestöä edustaneella
otoksella. Toisaalta vuosiomavastuun ylittäminen voi myös motivoida potilaita hankkimaan
lääkkeitä (Soppi ym. 2019).
Kansainvälisten tutkimusten mukaan noin
50 % T2D-potilaista on hyvässä hoitotasapainossa (sokerihemoglobiini (HbA1c) < 53 mmol/
mol) (Bailey ja Kodack 2011, Polonsky ja Henry
2016). Suomessa diabetesta sairastavien hoitotasapainoa on tutkittu valtakunnan tasolla
viimeksi vuonna 2010, jolloin hyvässä hoitotasapainossa oli 59 % T2D-potilaista (Valle ym.
2010). Vuonna 2017 vastaava luku Siun soten
alueella oli 66 % (Tirkkonen ja Laatikainen
2018). Hyvän hoitotasapainon saavuttamiseen vaikuttaa olennaisesti potilaan hoitoon
sitoutuminen, mikä on kansainvälisten tutkimusten mukaan heikkoa T2D-potilailla (Bailey ja Kodack 2011, Krass ym. 2015, Polonsky
ja Henry 2016). Tutkimusten mukaan T2Dlääkkeistä maksettavat korkeat omavastuut
ovat yksi merkittävä potilaiden hoitoon sitoutumista heikentävä tekijä (Barron ym. 2008,
Colombi ym. 2008, Odegard ja Gray 2008, Hunt
ym. 2009, Gibson ym. 2010, Bibeau ym. 2016,
Mayberry ym. 2017, Huang ym. 2020). Yhdysvaltalaisissa haastattelututkimuksissa potilaat
ovat raportoineet esimerkiksi pienentäneensä
lääkkeen annosta tai lopettaneensa sen käytön
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kustannusten vuoksi (Odegard ja Gray 2008,
Mayberry ym. 2017, Huang ym. 2020).
Suomessa T2D-lääkkeistä maksettavien
omavastuiden vaikutuksia potilaiden hoitoon
sitoutumiseen ei ole vielä tutkittu. On kuitenkin selvää, että muiden A10B-lääkkeiden kuin
metformiinin korkeat omavastuut muodostavat lisähaasteen etenkin pienituloisten ja vähävaraisten lääkkeiden hankkimiselle ja hoitoon
sitoutumiselle. Lavikaisen ym. (2020b) tutkimuksessa on havaittu, että kalliita muita A10Blääkkeitä käyttäneillä potilailla HbA1c-arvot
nousivat kaikista eniten korvausmuutoksen
jälkeen, mikä antaa viitteitä hoitoon sitoutumisen heikkenemisestä. Ongelman vakavuutta
lisää se, että diabeteksen suurimmat kustannukset aiheutuvat lisäsairauksien kustannuksista (Diabetes lukuina 2017). Korvausmuutoksen aikaansaamat lääkesäästöt eivät siis kerro
koko totuutta diabeteksen hoidon kokonaiskustannuksista. T2D-lääkkeiden omavastuiden
kasvussa sekä uusien ja kalliiden T2D-lääkkeiden yleistymisessä piilee vaara, että potilaiden
hoitoon sitoutuminen heikkenee ja terveydenhuollon kokonaiskustannukset kasvavat. Nämä
vaikutukset näkyvät terveydenhuollon kustannuksissa kuitenkin vasta pidemmällä aikavälillä.
Vahvuutena tässä tutkimuksessa on kattava rekisteriaineisto, joka sisälsi tiedot kaikkien Siun soten alueella diagnosoitujen T2Dpotilaiden todellisista lääkekustannuksista
ennen korvausmuutosta ja sen jälkeen. Tutkimuskohortti ei sisältänyt tietoja yksityisissä
terveyspalveluissa diagnosoiduista T2D-potilaista, mutta tällä ei arvioitu olevan juurikaan
vaikutusta tämän tutkimuksen tuloksiin, sillä
T2D hoidetaan yleensä julkisella puolella. Tutkimuksessa pystyttiin huomioimaan kaikki
T2D:n hoidossa käytettävät lääkeryhmät sekä
muutokset potilaiden ostokäyttäytymisessä.
Lisäksi T2D-potilaat kyettiin erottelemaan
luotettavasti muista diabetestyypeistä. Tutkimuksessa saatiin luotettavaa tietoa vuosiomavastuun ylittäneiden T2D-potilaiden määristä
ennen korvausmuutosta ja sen jälkeen, mistä ei
ollut aiemmin tehty tutkimuksia.
Diabeteslääkkeiden käyttöä selvitettiin
lääkkeiden ostotietoihin perustuvien DDDarvojen avulla. Lääkkeiden ostot eivät kuitenkaan kerro, onko potilas todella käyttänyt
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lääkettä. Käytettyä menetelmää ei voida siten
pitää täysin luotettavana lääkkeiden käyttöä
tutkittaessa. Rekisteritutkimusten tueksi tarvitaan laajoja kysely- ja haastattelututkimuksia, jotta saadaan selville, kuinka korvausmuutos on vaikuttanut T2D-potilaiden lääkkeiden
käyttöön. On myös tärkeää seurata muutoksen
pitkäaikaisempia vaikutuksia lääkkeiden käyttöön ja potilaiden hoitotasapainoon.
Kohortissa oli varsin suuri osuus (13,4 %)
T2D-potilaita, jotka eivät ostaneet lainkaan
diabeteslääkkeitä vuonna 2016. Tarkkaa syytä
tälle ei ole löydettävissä rekistereistä. He ovat
voineet olla julkisessa laitoshoidossa olevia
potilaita, joiden lääkekustannukset sisältyivät
hoitopäivä-, poliklinikka- tai terveyskeskusmaksuihin (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista 734/1992). Tosin heille löytyi
reseptitiedostosta muista lääkkeistä maksettuja omavastuita, joten ainakaan kaikki heistä
eivät olleet julkisen laitoshoidon piirissä. On
mahdollista, että he eivät hankkineet heille
määrättyjä diabeteslääkkeitä tai että heillä ei
ollut käytössä diabeteslääkkeitä esimerkiksi
elämäntapojen muutoksella saavutetun remission vuoksi. Osa potilaista ei siten hankkinut
T2D-lääkkeitä tutkimuksen tarkasteluajankohtana, ja tutkimuksen tulokset yksittäisen,
lääkkeitä ostaneen potilaan omavastuiden kasvusta voivat olla hieman aliarvioituja. Lisäksi
ei voida olla täysin varmoja, että kaikki havaitut muutokset ovat suoraa seurausta korvausmuutoksesta. Varsinkin kaikista lääkkeistä
maksetut omavastuut olisivat voineet kasvaa
myös ilman korvausmuutosta mahdollisten
lääkemuutosten vuoksi. Tutkimuksen tulokset eivät välttämättä ole suoraan yleistettävissä koko maahan T2D:n hoidon alueellisten erojen vuoksi. Kohortin potilaat käyttivät
yleisemmin kalliimpia SGLT2:n ja DPP-4-estäjiä kuin keskimäärin koko Suomessa (Liite 3),
minkä vuoksi omavastuut ovat voineet kasvaa
korvausmuutoksen jälkeen Pohjois-Karjalassa
enemmän kuin toisilla alueilla.

rin 72,9 euroa vuodessa. Suurimmat muutokset
nähtiin uusia ja kalliimpia muita A10B-lääkkeitä kuin metformiinia käyttäneillä, kun taas
metformiinin käyttäjien omavastuut nousivat vain vähän. Vuosiomavastuun ylittämisen todennäköisyys oli lähes kaksinkertainen korvausmuutoksen jälkeen ja vuosiomavastuun täyttyminen oli yleisintä insuliinin
ja T2D-lääkkeiden yhdistelmää käyttäneillä.
Korvausmuutoksen jälkeen T2D-potilaiden
diabeteslääkkeiden kokonaiskulutus väheni
hieman, vaikkakin SGLT-2:n estäjien kulutus kasvoi lähes 70 % vuodesta 2016 vuoteen
2017. Korvausmuutoksen aiheuttamat lisäkustannukset T2D-lääkkeistä voivat pahimmillaan johtaa siihen, että yksittäiset potilaat
jättävät T2D-lääkkeitä tai muiden sairauksien
lääkkeitä hankkimatta. Tämä taas voi lisätä
terveydenhuollon kustannuksia pitkällä aikavälillä. Terveydenhuollon ammattilaisten olisi
tärkeää kiinnittää huomioita, ettei lääkityksen kustannuksista muodostu estettä lääkkeiden käytölle esimerkiksi huomioimalla myös
lääkkeiden korvattavuudet ja omavastuuosuudet keskustellessaan potilaan kanssa eri hoitovaihtoehdoista.

Johtopäätökset
Korvaustason muutoksen jälkeen T2D-potilaiden maksamat omavastuut diabeteslääkkeistä
kasvoivat Pohjois-Karjalan alueella keskimäärin 85,3 euroa ja kaikista lääkkeistä keskimää-
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Introduction: In 2017, reimbursement reform
was implemented for antidiabetic medicines
other than insulin to save in reimbursement
costs, and their reimbursement rates were
lowered from a higher special rate (100%) to a
lower special rate (65%). The objective of this
study was to find out how the antidiabetic and
overall medicine costs paid by type 2 diabetes
(T2D) patients have changed after the reimbursement reform by comparing their co-payments between 2016 and 2017. In addition, the
number of patients exceeding the upper limit of
annual medicine costs and the consumption of
antidiabetic medicines were compared.
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Material and methods: The study cohort consisted of all T2D patients diagnosed in the
region of the joint municipal authority for
North Karelia social and health services (Siun
sote) by the end of 2012 and who were alive on
1.1.2018 (n=8 025). The patients were identified by the electronic patient information system. Data on co-payments, patients exceeding the upper limit of annual medicine costs,
and consumption of antidiabetic medicines in
2016 and 2017 were retrieved from the Social
Insurance Institution of Finland’s Prescription
Register. Medicine consumption was evaluated
with defined daily doses (DDDs) based on the
reimbursed medicine purchases.
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Results: The average annual co-payment of
the T2D patients for antidiabetic medicines
(ATC-class A10) increased by 85.3 euros after
the reimbursement reform (37.8 euros in 2016
and 123.1 euros in 2017). The average overall
annual medicine co-payments increased by
72.9 euros (333.7 euros in 2016 and 406.6 euros
in 2017). The proportion of patients exceeding the upper limit of annual medicine costs
was 12.9% in 2016, whereas the corresponding proportion was 23.9% in 2017. Among the
study population, the total daily overall consumption of antidiabetic medicines decreased
around 1.5% (from 11 842 DDDs in 2016 to 11
664 DDDs in 2017).
Conclusions: The patients paid annually around
85 euros more for antidiabetic medicines and
around 73 euros more for all reimbursed medicines after the reimbursement reform. The
proportion of patients exceeding the upper
limit of annual medicine costs also increased in
2017. The additional cost of antidiabetic medicines caused by the reimbursement reform may
lead to challenges in accessing medicines prescribed for T2D or other diseases.

Keywords: reimbursement reform,
type 2 diabetes, antidiabetic medicines,
co-payments, reimburse-ments for
medicine expenses, health insurance
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Liite 2. Viiden käytetyimmän tyypin 2 diabeteslääkeryhmän korvattaviin ostoihin perustuva kulutus
kuukausittain vuonna 2016 ja 2017.

Liite 1. Diabeteslääkkeiden (ATC-luokka A10) ostot ja kulutus ATC-ryhmittäin 2016 vs. 2017
Ostojen
lukumäärä

Keskimääräinen
DDD/osto

Keskimääräinen päivittäinen DDD-summa

2016

2017

2016

2017

57 747

81,6

73,7

11 842,3

11 663,7

11 434

12 323

119,3

110,2

3735,5

3719,0

22 349

22 641

73,1

67,9

4476,7

4213,4

A10BB Sulfonyyliureat

737

546

91,8

92,8

185,4

138,8

A10BD Oraalisten
T2D-lääkkeiden
yhdistelmävalmisteet

2526

2810

80,0

70,8

553,8

545,3

370

265

68,8

76,1

69,7

55,2

A10BH
Dipeptidyylipeptidaasi
4:n (DPP-4) estäjät

11 618

12 849

64,6

55,8

2054,8

1964,5

A10BJ GLP-1-analogit

1458

1707

85,3

68,6

340,8

320,8

A10BK SGLT-2:n
estäjät

2339

4468

62,9

55,9

403,0

684,8

149

138

55,2

57,8

22,5

21,9

2016

2017

Kaikki potilaat
(n=8025)

52 980

A10A Insuliinit ja
insuliinijohdokset
A10BA Biguanidit
(metformiini)

A10BG
Tiatsolidiinidionit

A10BX Muut veren
glukoosipitoisuutta
pienentävät lääkkeet,
lukuun ottamatta
insuliineja

DDD: määritelty vuorokausiannos
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Liite 3. Eri lääkeryhmien käyttäjien osuudet (%) tyypin 2 diabeteslääkkeiden (A10B) käyttäjistä 2016 ja
2017 tutkimuskohortissa sekä koko maassa perustuen Kelaston tietoihin korvattavien lääkkeiden ostajista

2016
Koko maa
N = 312 830

Kohortti
N = 6386

Koko maa
N = 321 904

81,2

79,0

80,2

78,6

A10BB Sulfonyyliureat

3,1

4,1

2,4

3,1

A10BD Oraalisten
T2D-lääkkeiden
yhdistelmävalmisteet

10,0

12,6

10,4

12,4

1,6

2,0

1,1

1,4

A10BH
Dipeptidyylipeptidaasi
4:n (DPP-4) estäjät

37,6

31,0

37,6

29,4

A10BJ GLP-1-analogit

5,6

4,9

5,2

4,5

A10BK SGLT-2:n
estäjät

11,1

8,2

16,8

12,7

A10BX Muut veren
glukoosipitoisuutta
pienentävät lääkkeet,
lukuun ottamatta
insuliineja

0,7

0,7

0,7

0,6

A10BA Biguanidit
(metformiini)

A10BG
Tiatsolidiinidionit
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Kohortti
N = 6435
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Tiivistelmä

Poikkeustoimitukset
suomalaisissa apteekeissa
COVID-19-pandemian alussa

Johdanto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean (2016) määräys 2/2016 mahdol-

listaa jouston lääkkeiden toimittamisessa poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten COVID-19-pandemiassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten paljon, millaisia ja minkä vuoksi
poikkeustoimituksia apteekeissa tehtiin potilaan lääkehoitojen turvaamiseksi COVID-19-pandemian alussa. Tavoitteena oli myös tutkia, minkä ikäisille asiakkaille toimitusmuutoksia oli tehty ja
kuvailla sitä, mitä lääkkeitä nämä poikkeukset koskivat. Lisäksi tutkittiin farmaseuttisen henkilöstön kokemuksia jouston mahdollisuudesta ja vastuun ottamisesta poikkeustoimitustilanteissa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen aineistona oli apteekkien poikkeustoimitusdokumen-

taatio ajalta 18.3.–30.6.2020 ja farmaseuttisen henkilöstön kokemuksia kartoittavien kysymysten vastaukset. Tutkimuksen apteekit valittiin reseptuuriin perustuvalla mukavuusotannalla eri
puolilta Suomea. Poikkeustoimitusdokumentaatio analysoitiin tilastollisesti hyödyntämällä sekä
deduktiivista että induktiivista sisällönanalyysiä. Avointen kysymysten vastaukset analysoitiin
aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.
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Kirjeenvaihto

Tulokset: Dokumenttianalyysitutkimukseen osallistui 14 apteekkia, ja apteekin farmaseuttiselle

henkilöstölle lähetettyihin avoimiin kysymyksiin vastasi 16 apteekkia. Kymmenen apteekkia osallistui molempiin tutkimuksen osiin. Valtaosa poikkeustoimituksista (n = 758) tehtiin lääkkeiden
saatavuushäiriöiden (75 %) tai valmisteen markkinoilta poistumisen (22 %) vuoksi. Asiakkaalle
toimitettiin eri vahvuutta oleva valmiste 504 tapauksessa (67 %). Poikkeustoimitukset koskettivat kaiken ikäisiä asiakkaita (mediaani-ikä 60 vuotta) ja eri sukupuolten edustajia (naisia 58
%, miehiä 42 %). Asiakkaille apteekeista poikkeustoimitetut lääkkeet olivat Suomessa yleisesti
käytettyjä lääkkeitä, kuten esimerkiksi nesteenpoistolääkkeitä. Apteekeissa koettiin poikkeustoimitusten säästävän aikaa sekä apteekissa että muussa terveydenhuollossa. Farmaseuttinen
henkilökunta koki positiivisena mahdollisuuden poiketa toimitusmääräyksestä tietyissä asiakaspalvelutilanteissa. Lisääntynyt vastuu otettiin mielellään vastaan ja sen koettiin vahvistavan
ammatti-identiteettiä.

Johtopäätökset: Tutkimus osoittaa, että COVID-19-pandemian aikana apteekkien hyödyntämillä

toimitusjoustoilla oli mahdollisuus turvata ainakin osa asiakkaiden lääkehoitojen jatkuvuudesta.
Tutkimukseen osallistunut farmaseuttinen henkilöstö koki positiivisena mahdollisuuden hyödyntää laajemmin osaamistaan pandemia-ajan poikkeustoimitustilanteissa. Tulevaisuudessa
apteekeille annetut valtuudet voisivat säästää muun terveydenhuollon resursseja ja kustannuksia.

Avainsanat: COVID-19, saatavuushäiriö, poikkeustoimitus, farmaseuttinen jousto, apteekki

Teivainen T, Regina S: Poikkeustoimitukset suomalaisissa apteekeissa COVID-19-pandemian alussa.
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Johdanto
Suomen ensimmäinen COVID-19 tapaus varmistui 29.1.2020 (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2020), ja Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea tiedotti apteekkeja
lääkkeiden toimittamisesta poikkeustilanteessa 18.3.2020 (Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea 2020). Fimean määräys 2/2016 lääkkeiden toimittamisesta mahdollistaa tästä määräyksestä poikkeamisen
potilaan välttämättömän lääkehoidon turvaamiseksi poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten
COVID-19-pandemiassa. Fimean tiedotuksen
jälkeen Suomen Apteekkariliitto (SAL) tiedotti
apteekkeja poikkeustoimitusmahdollisuudesta ja laati jäsenapteekeilleen toimintaohjemallin Lääkkeiden toimittaminen saatavuushäiriötilanteissa COVID-19-pandemian aikaisessa poikkeustilanteessa (Suomen Apteekkariliitto 2020). Poikkeustilanneohjeistuksella oli
muun muassa tarkoitus välttää asiakkaiden
useat asioinnit apteekissa ja vähentää yhteydenottoja terveyskeskuksiin.
Poikkeustilanteessa on mahdollista toimittaa asiakkaalle eri vahvuinen lääke kuin
reseptiin on kirjoitettu tai valmistemuodon voi
vaihtaa esimerkiksi pipetistä pulloon (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
2020). Lääkettä voidaan toimittaa asiakkaalle
eri määrä kuin alkuperäisessä reseptissä on
ilmoitettu silloin, kun pakkausta ei voida jakaa,
esimerkiksi voiteissa ja nesteissä. Lääkettä voidaan toimittaa asiakkaalle myös silloin, jos
resepti on vanhentunut tai mennyt tyhjäksi, jos
reseptiä ei saada uudistettua niin, ettei potilaan
välttämätön lääkehoito keskeydy. Fimea edellyttää poikkeuksellista toimitusta harkittaessa,
että apteekissa arvioidaan ennen lääkkeen toimittamista lääketoimituksen turvallisuus asiakkaan tilanne huomioiden ja varmistetaan
lääkeneuvonnan avulla, että lääkkeen käyttäjä varmasti ymmärtää muutoksen esimerkiksi lääkkeen vahvuudessa ja annosohjeessa
ja osaa käyttää lääkevalmistetta oikein ja turvallisesti (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2020). COVID-19-pandemian
aikana useassa muussakin Euroopan maassa,
kuten Saksassa ja Ranskassa on ollut mahdollista toimittaa asiakkaalle sama lääkevalmiste
eri vahvuisena (Merks ym. 2021).
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Vaikka apteekin asiakkaista 98 prosentille
pystytään toimittamaan lääke heti mukaan
(Suomen Apteekkariliitto 2019a), lääkkeiden
saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet Suomessa
selvästi 2010-luvulta lähtien (Elo 2018, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
2019). Ei liene odotettavissa, että tarve poikkeustoimituksiin, esimerkiksi lääkkeen vahvuuden vaihtoon, olisi vähenemässä (World
Health Organization WHO 2016, International Pharmaceutical Federation FIP 2020).
Pharmaceutical Group of the European Union
PGEU (2020a) selvitti kyselyllä 26 eri EU-maan
apteekkien kokemuksia lääkkeiden saatavuudesta vuonna 2020. Tämän kyselyn mukaan
saatavuushäiriöiden koettiin aiheuttavan harmia ja ahdinkoa lääkkeiden käyttäjille. Lisäksi
ongelmien arveltiin pahentuneen vuodesta
2019.
Heiskasen ym. (2013) tutkimuksen mukaan
neljä viidestä apteekista työskentelee lääkkeiden saatavuusongelmien kanssa päivittäin tai
lähes päivittäin (Heiskanen ym. 2015). Saatavuusongelmat pitkittävät asiakaspalvelutilanteita ja heikentävät asiakastyytyväisyyttä
(Heiskanen ym. 2015, Pharmaceutical Group
of the European Union PGEU 2020a). Lääkkeiden saatavuushäiriöt ja korvaavan valmisteen
selvittely kuormittavat myös muuta terveydenhuoltohenkilöstöä. Jos asiakkaalle määrättyä tai korvaavaa rinnakkaista lääkettä ei ole
saatavilla, apteekin henkilökunnan on yritettävä tavoittaa lääkäri, jotta asiakas voi saada
vaihtoehtoisen hoidon (Sarnola ym. 2017,
Pharmaceutical Group of the European Union
PGEU 2020b). Euroopassa tehdyn selvityksen
mukaan apteekkihenkilökunta käytti lääkkeiden saatavuushäiriöiden selvittelyyn keskimäärin 6,3 työtuntia viikossa vuonna 2020
(Pharmaceutical Group of the European Union
PGEU 2020a). Apteekkariliiton vuonna 2019
apteekeille tekemässä kyselyssä apteekeissa
arvioitiin, että saatavuushäiriöiden vuoksi
apteekeilta kului ylimääräistä työaikaa keskimäärin 2,5 tuntia viikossa varastonhallintaan
ja lääkelogistiikkaan sekä keskimäärin neljä
tuntia viikossa asiakaspalveluun (Hyvärinen
2020).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten paljon, millaisia ja minkä vuoksi
poikkeustoimituksia apteekeissa oli tehty

potilaan lääkehoitojen turvaamiseksi COVID19-pandemian alussa. Tavoitteena oli myös
tutkia, minkä ikäisille asiakkaille toimitusmuutoksia oli tehty ja kuvailla sitä, mitä lääkkeitä nämä poikkeukset koskivat. Lisäksi tutkittiin, miten farmaseuttinen henkilöstö koki
Fimean määrittämän jouston mahdollisuuden ja vastuun ottamisen vaihdostapauksissa.
Aiheesta ei ole aiemmin tehty tutkimusta Suomessa.

Aineisto ja
menetelmät
Tutkimus oli monimenetelmätutkimus, joka
pohjautui kahteen aineistoon: 1) apteekkien
poikkeustoimitusdokumentaatioon ja 2) farmaseuttisen henkilöstön poikkeustoimittamiseen liittyvien kokemusten kartoittamiseen.
Farmaseuttisen henkilöstön kokemuksia tutkittiin kahden avoimen sähköpostitse lähetetyn kysymyksen avulla.
Poikkeustoimituksilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä tilanteita, joissa apteekissa on toimitettu asiakkaalle eri vahvuus, valmistemuoto
tai määrä lääkettä kuin alkuperäiseen reseptiin on kirjoitettu, tai asiakkaalle on toimitettu
pieni määrä lääkettä vanhentuneella tai tyhjäksi menneellä reseptillä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2020). Myös
tilanne, jossa asiakkaalle toimitettu valmiste
ei ollut suoraan vaihtokelpoinen määrättyyn
valmisteeseen nähden, on katsottu poikkeustoimitukseksi.
Tutkimuksen osa 1 poikkeustoimitusten dokumenttianalyysi pohjautui rekisteritietoihin, eikä rekisterin yksittäisiin analyysiyksikköihin otettu yhteyttä, joten tutkimus
ei tarvinnut eettisen toimikunnan ennakkoarviointia. Tutkimuksessa noudatettiin hyviä
tutkimuseettisiä toimintatapoja, kuten huolellisuutta ja tietosuojan huomioimista (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2020). Apteekkien sähköpostiin lähetettiin esite tutkimuksesta. Sekä poikkeustoimitusdokumentaation
käyttöön että avointen kysymysten esittämiseen sähköpostitse farmaseuttiselle henkilöstölle pyydettiin kunkin tutkimukseen osallistuneen apteekin apteekkarin lupa.

Poikkeustoimitusten
dokumenttianalyysi
Tutkimusasetelmana oli retrospektiivinen
dokumenttianalyysi yksityisten apteekkien
dokumentoiduista poikkeustoimituksista
koronapandemian alussa (18.–30.6.2020).
Suomen Apteekkariliitto (2019a) jakaa yksityiset apteekit Suomessa 11 eri kokoluokkaan.
Pienimpään kokoluokkaan kuuluvat alle 20 000
reseptuurin apteekit. Kokoluokat kasvavat aina
20 000 reseptin välein suurimpaan kokoluokkaan, yli 200 000 vuosireseptin apteekkeihin
asti.
Tutkija (TT) oli yhteydessä 24 yksityiseen
apteekkiin, joiden vuosireseptuuri oli ≥ 70 000
(vuoden 2019 reseptuurin mukaan). Apteekit
valittiin mukavuusotannalla Tamron Apteekit
ja apteekkarit 2020-luettelosta (Tamro 2020).
Tutkimukseen valittiin suuremman kokoluokan apteekkeja, koska näissä apteekin aukioloajat ovat usein laajemmat ja tarve käyttää farmaseuttista joustoa poikkeustilanteessa saattoi näin olla suurempi. Apteekkeja rekrytoitiin tasaisesti eri puolilta Suomea (Pohjois-,
Länsi-, Itä- ja Etelä-Suomi), jotta tutkimukseen saatiin mahdollisimman monipuolinen
otos.
Tutkija soitti huhti-kesäkuussa 2020 tutkimusapteekkeihin ja tiedusteli proviisorilta tai
apteekkarilta, onko apteekissa käytetty farmaseuttista joustoa lääkkeiden toimituksissa.
Jos farmaseuttista joustoa oli käytetty, kysyttiin apteekin halukkuutta osallistua tutkimukseen. Luvan osallistua tutkimukseen antoi aina
apteekkari. Jos farmaseuttista joustoa ei ollut
apteekissa käytetty, kysyttiin syytä tähän.
Fimea edellyttää, että kaikki poikkeustoimitukset ja niiden perustelut dokumentoidaan
apteekissa ja dokumentaatiota säilytetään viisi
vuotta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2020). Tiedot poikkeustoimituksista kerättiin dokumenttianalyysiä varten
joko apteekkiin sähköpostin kautta lähetetyllä
lomakkeella (Liite 1) tai siten, että apteekki
lähetti postitse tai sähköpostin kautta kopiot
poikkeustoimituslaskelmista ilman yksilöiviä
henkilötietoja sukupuoli- ja syntymävuositiedolla täydennettyinä. Tiedonkeruulomakkeen tiedot määriteltiin Suomen Apteekkariliiton toimintaohjemallin perusteella (Suomen
Apteekkariliitto 2020). Tutkimusmenetelmä
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pilotoitiin yhdessä apteekissa. Pilotoinnin seurauksena lomakepohjaa muokattiin.
Tutkija luokitteli tavoitteiden mukaisesti
apteekeissa tehtyjen 1) poikkeustoimitusten
syyt ja 2) kuvauksen siitä, millaisia poikkeustoimitukset olivat. Syykoodit muodostettiin
hyödyntäen sekä deduktiivista että induktiivista luokittelua. Analyysiyksikkö oli yksittäinen sana tai sanoja, jotka saatiin apteekkien
laskelmista tai lomakkeen perustelut-kohdasta. Esimerkiksi laskelmissa käytettiin seuraavanlaisia termejä: ”valmiste poisto” ja ”ei
saatavana”. Saatavuushäiriö-koodia käytettiin silloin, kun reseptin valmistetta tai Fimean
vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon
mukaista valmistetta ei ollut toimitushetkellä
saatavana tukkuliikkeestä. Saatavuushäiriökoodia käytettiin myös silloin, kun toimitettiin asiakkaalle valmiste, joka ei ollut suoraan
Fimean vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden
luettelossa. Poisto-koodia käytettiin, kun valmiste oli poistunut markkinoilta tai myyntiluvan haltija oli ilmoittanut, että valmiste tulee
poistumaan markkinoilta, mutta valmisteella
ei vielä ollut varsinaista poistomerkintää. Muu
syy -koodia käytettiin, kun lääkärin määräämä
lääkemäärä ei riittänyt koko kuurin ajaksi tai
kun asiakkaan resepti oli tyhjä tai mennyt vanhaksi. Muu syy -koodilla merkittiin myös lääkkeenvaihtotilanteet, joissa määrättyä valmistetta oli saatavana tukkuliikkeestä, mutta asiakkaalle toimitettiin esimerkiksi hoidollisesta
syystä eri valmistemuotoa kuin reseptiin oli
kirjoitettu, esimerkiksi vaihdettiin insuliinikynänsäiliöt insuliinikyniin.
ATC-järjestelmä (Anatomis-terapeuttiskemiallinen, Anatomical Therapeutic Chemical) luokittelee lääkkeet ryhmiin sen mukaisesti, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne
vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien
mukaan. Tiedot poikkeustoimitetuista ATCjärjestelmän mukaan luokitelluista lääkkeistä
(kauppanimi, vahvuus ja määrä), poikkeustoimitusten perustelut, apteekissa tehdyt toimenpiteet sekä poikkeustoimitusasiakkaiden
ikä ja sukupuoli taulukoitiin Microsoftin Excelohjelmaan (versio 2013). Tulokset laskettiin
frekvensseinä ja prosenttiosuuksina.
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Farmaseuttisen henkilöstön
kokemukset poikkeustoimituksista
Farmaseuttisen henkilöstön kokemuksia poikkeustoimituksista selvitettiin kahdella avoimella kysymyksellä, jotka lähetettiin apteekkeihin sähköpostitse toukokuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana. Kysymykset
lähetettiin tammikuussa 2021 myös niille tutkimukseen mukaan pyydetyille apteekeille (n
= 10), jotka eivät esimerkiksi resurssipulan
vuoksi luovuttaneet poikkeustoimitustietojaan. Poikkeustoimitusten dokumenttinanalyysitutkimukseen osallistuneet apteekit olivat
vastanneet kysymyksiin jo aikaisemmin.
Ensimmäinen kysymys oli ”Mitä ajatuksia tämä farmaseuttisen jouston mahdollisuus herätti ja herättää siellä teillä xx apteekissa?”. Toinen kysymys oli ”Koetteko, että
onko nyt Fimean antamalla mahdollisuudella
vaikutusta, ja jos on, millaista vaikutusta farmasian henkilöstön ammattirooliin omassa
toimintaympäristössä tulevaisuudessa?”.
Kysymyksiä ei pilotoitu.
Tutkimuskysymykset lähetettiin apteekin, proviisorin tai apteekkarin sähköpostiosoitteeseen (n = 24). Proviisoria tai apteekkaria pyydettiin haastattelemaan farmaseutteja ja vastaamaan kysymyksiin koko apteekin
farmaseuttisen henkilökunnan puolesta sekä
lähettämään vastaukset kirjallisesti tutkijan
sähköpostiosoitteeseen. Vastaamatta jättäneille apteekeille lähetettiin asiasta muistutusviesti kahden viikon kuluttua ensimmäisestä pyynnöstä. Yksi vastaajista oli apteekkari. Hänet haastateltiin puhelimitse, ja tutkija
nauhoitti ja litteroi haastattelun apteekkarin
luvalla. Muut vastaajat olivat proviisoreja. He
vastasivat avoimiin kysymyksiin sähköpostitse.
Apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle lähetettyihin avoimiin kysymyksiin saatujen vastausten analyysimenetelmänä käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Tätä analyysimenetelmää voidaan käyttää kaikkiin laadullisen tutkimuksen aineistojen analysoimiseen (Tuomi
ja Sarajärvi 2018). Analyysissa hyödynnettiin
perinteistä sisällönanalyysia pelkistämällä,
ryhmittelemällä ja abstrahoimalla aineistosta
esiin nousevia analyysiyksiköitä. Analyysiyksikköjä olivat esimerkiksi ”farmaseuttisen jouston
mahdollisuus jatkossakin”, ”ammatti-identiteetti” ja ”vastuun ottaminen”.

Taulukko 1. Poikkeustoimitusten syyt ja toimenpiteet apteekissa asiakkaan lääkehoidon turvaamiseksi (n
= 758).

Poikkeustoimitusten
syyt

Poikkeustoimitusten
toimenpiteet apteekissa

n

%

n
kaikki

%
kaikki

S Saatavuushäiriö

- eri vahvuus
- ei-suoraan vaihtokelpoinen
- suurempi määrä
- eri valmistemuoto
- tyhjällä/vanhalla reseptillä

379
136
30
19
0

67
24
5
4
0

564

75

P Poisto

- eri vahvuus
- ei-suoraan vaihtokelpoinen
- suurempi määrä
- eri valmistemuoto
- tyhjällä/vanhalla reseptillä

125
32
11
1
0

74
19
6
1
0

169

22

M Muu syy

- tyhjällä/vanhalla reseptillä
- suurempi määrä
- eri valmistemuoto
- ei-suoraan vaihtokelpoinen
- eri vahvuus

10
7
4
2
2

40
28
16
8
8

25

3

Tulokset

Poikkeustoimitukset apteekeissa
COVID-2019 pandemian aikana

Tutkimuksen osaan 1, jossa tarkasteltiin apteekeissa suoritettuja poikkeustoimituksia, osallistui 14 apteekkia. Farmaseuttisen henkilöstön kokemuksia poikkeustoimituksista COVID19-pandemian aikana kartoittavaan tutkimuksen osaan 2 osallistui 16 apteekkia. Kymmenen
apteekkia osallistui molempiin tutkimuksen
osiin. Osallistuneet apteekit sijaitsivat kattavasti eri puolilla Suomea, ja jokaiselta alueelta
tutkimukseen osallistui useampi apteekki. Tutkimuksen osaan 1 osallistuneet apteekit olivat
kooltaan ≥ 140 000 vuosireseptin apteekkeja,
ja niissä kaikissa oli laajat aukioloajat. Apteekit olivat auki myöhään illalla ja viikonloppuisin. Kolme apteekkia ei ollut auki sunnuntaisin.
Farmaseuttisen henkilöstön kokemuksia kartoittavaan tutkimuksen osaan 2 osallistuneista
apteekeista yksi apteekki oli muita apteekkeja
pienempi (vuosireseptuuri 60 000–80 000).
Muut 15 apteekkia olivat ≥ 140 000 vuosireseptuurin apteekkeja.

Dokumenttianalyysitutkimukseen osallistuneissa 14 apteekissa tehtiin yhteensä 758 poikkeustoimitusta (mediaani 51 poikkeustoimitusta/apteekki, poikkeustoimitusten vaihteluväli 11–180) ajanjaksolla 18.3.–30.6.2020.
Yleisimmät syyt poikkeustoimituksille olivat reseptin valmisteen tai vaihtokelpoisen lääkevalmisteen saatavuushäiriö (n = 564, 75 %)
sekä määrätyn valmisteen poistuminen markkinoilta (n = 169, 22 %) (Taulukko 1). Näissä
tapauksissa asiakkaalle toimitettiin apteekeista yleisimmin saman kauppanimen toista
vahvuutta (n = 504, 67 %) tai ei-suoraan vaihtokelpoista lääkevalmistetta (n = 168, 22 %).
Suurempi lääkemäärä (n = 48, 6 %) toimitettiin tyypillisesti tilanteessa, jossa pienempää
pakkauskokoa ei ollut ollut saatavana pitkään
aikaan tai se oli poistunut kokonaan markkinoilta. Muutamassa tapauksessa (n = 10) asiakas oli saanut lääkettä, vaikka resepti oli mennyt vanhaksi tai tyhjäksi. Nämä tilanteet koskivat esimerkiksi verenohennus- ja sydän-
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Lukumäärä

lääkkeitä. Kaikki poikkeustoimitukset tehtiin
asiakkaan katkeamattoman lääkehoidon turvaamiseksi.
Lääkkeiden poikkeustoimituksia tehtiin
kaikenikäisille asiakkaille (Kuva 1). Suurimman
ikäryhmän muodostivat 55–84-vuotiaat asiakkaat (52 % kaikista poikkeustoimituksista).
Asiakkaiden mediaani-ikä oli 60 vuotta. Tutkimusaineistossa mainittiin lääkkeen poikkeustoimitus 316 (42 %) miehelle ja 442 (58
%) naiselle.
Yleisimpiä lääkeryhmiä, joissa poikkeustoimituksia tehtiin kaikki ikäryhmät huomioiden, olivat sydän- ja verisuonitautien lääkkeet, immunosupressantit ja systeemisesti
käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet
(Taulukko 2). Poikkeustoimitetuissa lääkkeissä oli eroja eri ikäryhmien välillä. Esimerkiksi 19–44-vuotiaille asiakkaille tehtiin paljon poikkeustoimituksia systeemisesti käytettävissä hormonaalisissa ehkäisyvalmisteissa
(n = 50), kun taas yli 55-vuotiaille tehtiin eniten poikkeustoimituksia sydän- ja verenpainelääkkeiden ryhmässä (n = 250). Eri kauppanimillä myytävien nesteenpoistolääkkeiden ja
immunosupressanttien saatavuusongelmat
koskettivat kaiken ikäisiä apteekin asiakkaita.
Tutkimuksen aikana apteekeissa vaihdettiin

83 eri lääkevalmistetta toisella kauppanimellä
myytävään lääkevalmisteeseen ja 72 eri lääkevalmistetta samalla kauppanimellä myytävään
toiseen vahvuuteen.

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön
kokemukset poikkeustoimituksista
Farmaseuttiselle henkilöstölle lähetettyihin
avoimiin kysymyksiin saatiin vastaukset 16
apteekista. Yksi vastaaja oli apteekkari ja loput
proviisoreja.
Useassa tutkimukseen osallistuneessa
apteekissa (n = 10) mahdollisuus poiketa toimitusmääräyksestä oli koettu positiivisena tietyissä asiakaspalvelutapauksissa. Farmaseuttinen henkilöstö oli kokenut, että jouston mahdollisuus sujuvoitti reseptintoimitusprosessia
varsinkin pandemian alkuaikoina tai iltaisin
ja viikonloppuisin (n = 4), jolloin lääkäreitä
oli haasteellisempi saada kiinni. Esimerkiksi
eräässä vastauksessa todettiin, että ”Fimean
jousto helpottaa suunnattomasti asiakaspalvelun ongelmatilanteissa erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, kun lääkäriä ei tavoiteta ja asia on
helposti ratkaistavissa farmaseuttisella kokemuksella.” (Apteekki 5)
Tässä tutkimuksessa farmaseuttisen jouston koettiin keventävän lääkäreiden työtaakkaa

180
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Kuva 1. Poikkeustoimitusten lukumäärän (n = 758) jakautuminen asiakkaiden iän mukaan
(suluissa ko. ikäryhmässä tehtyjen poikkeustoimitusten %-osuus kaikista poikkeustoimituksista).
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Taulukko 2. Poikkeustoimitukset (n = 758) ja vaihdetuimmat lääkkeet (luokittelu ATC-järjestelmän
mukaan) ikäryhmittäin.

Asiakkaan
ikä

Poikkeustoimitukset n

Yleisimmät ATC-luokat, joita poikkeustoimitukset koskivat
(%, n/ikäryhmän poikkeustoimitukset)

0–18 v.

16

Antihistamiinit ja muut allergialääkkeet (19 %, n = 3), Kipulääkkeet (13 %, n = 2)

19–25 v.

42

Systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet (45 %, n = 19),
Immunosupressantit (26 %, n = 11)

26–34 v.

83

Immunosupressantit (48 %, n = 40), Systeemisesti käytettävät
hormonaaliset ehkäisyvalmisteet (22 %, n = 18)

35–44 v.

79

Immunosupressantit (44 %, n = 35), Systeemisesti käytettävät
hormonaaliset ehkäisyvalmisteet (17 %, n = 13), Sydän- ja verisuonisairauksien
lääkkeet (10 %, n = 8), Masennuslääkkeet (6 %, n = 5)

45–54 v.

96

Immunosupressantit (32 %, n = 31), Sydän- ja verisuonisairauksien
lääkkeet (24 %, n = 23)

55–64 v.

121

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (48 %, n = 58), Immunosupressantit
(15 %, n = 18), Tulehduskipu- ja reumalääkkeet (12 %, n = 14)

65–74 v.

162

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (54 %, n = 87), Tulehduskipu- ja
reumalääkkeet (12 %, n = 19), Immunosupressantit (7 %, n = 11)

75–84 v.

116

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (66 %, n = 77), Immunosupressantit
(8 %, n = 9), Tulehduskipu- ja reumalääkkeet (7 %, n = 8)

85 v. ->

43

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (65 %, n = 28),
Tulehduskipu- ja reumalääkkeet (7,0 %, n = 3)

ja säästävän sekä apteekkien farmaseuttisen
henkilöstön että terveydenhuollon henkilöstön työaikaa (n = 8). Apteekkien yhteydenotot
terveysasemille tai yksityisille lääkäriasemille
saattavat koskea pieniä asioita, joiden selvittely vie paljon asiakkaan ja apteekin aikaa (n =
6), varsinkin, jos lääkäriä ei tavoiteta. Eräässä
vastauksessa tämä ilmaistiin seuraavasti: ”Tietyissä tilanteissa farmaseuttinen jousto on ollut
hyödyllinen sekä asiakkaalle että meille, koska
on vältytty aikaa vievältä soittelulta, jonka lääkärikin saattaa joskus kokea turhauttavaksikin.”
(Apteekki 15)
Farmaseuttisen jouston mahdollisuus poikkeustilanteessa on korostanut farmaseutin
työn vastuullisuutta. Eräästä tutkimukseen
osallistuneesta apteekista kommentoitiin
asiaa seuraavasti: ”Mielestämme farmaseuttisen harkinnan hyödyntäminen apteekkityössä on

vaikuttanut ammattirooliin niin, että vastuu on
lisääntynyt. Kun poiketaan lääkärin määräämästä
lääkkeestä tai vahvuudesta, on farmaseutilla suurempi vastuu siitä, että lääkehoito on turvallista.”
(Apteekki 1) Tutkimukseen osallistuneissa
apteekeissa farmaseutit ottivat lisääntyneen
vastuun mielellään vastaan (n = 7). Eräässä
tutkimukseen osallistuneessa apteekissa tämä
tuotiin esille näin: ”Henkilökuntamme on ollut
todella tyytyväinen mahdollisuuteen käyttää laajemmin farmaseuttista osaamista ongelmatilanteiden ratkaisussa.” (Apteekki 19) Tutkimukseen
osallistuneissa apteekeissa myös koettiin vastuunottamisen vahvistavan ammatti-identiteettiä (n = 7). Yksi haastatelluista kommentoi seuraavasti: ”Varmaankin tämä antaa omalle
ammattiroolille vahvistuksen siitä, että apteekki/
farmasisti voi vaikuttaa saatavuusongelmissa
tilanteen ratkeamiseen/hoitumiseen lääkkeen
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toimitushetkellä ilman asiakkaalle koituvaa viivettä ja että täytyisi olla lääkäriin yhteydessä.”
(Apteekki 12)
Mikäli farmaseuttista harkintaa käytettiin,
varmistettiin, että asiakas varmasti ymmärtää
eri vahvuudesta johtuvan annosmuutoksen (n
= 14). Tämä tuotiin esille esimerkiksi seuraavasti: ”Farmaseuttisen jouston hyödyntäminen
vaatii farmaseutilta tarkkaa harkintaa, milloin
sitä voidaan käyttää.” (Apteekki 1) Jos koettiin,
että asiakas ei ymmärrä vaihtoa, poikkeustoimituksen mahdollisuutta ei tällaisissa tilanteissa käytetty. Asia kuvattiin eräässä vastauksessa näin: ”Asiakkaan pitää varmasti olla
kartalla tapahtuneesta, joten hyvin iäkkäiden
kohdalla poikkeava toiminta ei ollut usein mahdollista, jos koettiin, että lääketurvallisuus heikkenee.” (Apteekki 3)
Osa tähän tutkimukseen pyydetyistä
apteekeista vastasi farmaseuttiselle henkilöstölle esitettyihin avoimiin kysymyksiin (n
= 6), vaikkei osallistunut toimituspoikkeamien dokumenttianalyysitutkimukseen, koska
apteekeissa koettiin yhteistyön paikallisen terveydenhuollon kanssa toimivan hyvin (n = 4).
”Paikkakuntamme terveyskeskuksen toimintaa on
tehostettu korona-aikana ja meillä ei siinä mielessä ole juuri nyt tarvittu kyseistä höllennystä
reseptilääkkeiden toimituksessa. Viestintä terveydenhuollon kanssa toimii nyt (korona-aikana)
niin kuin sen pitäisi toimia myös normaalioloissa.” (Apteekki 20)
Monessa toimituspoikkeamadokumenttitutkimukseen osallistuneessa apteekissa koettiin, että tietyissä tilanteissa olisi hyvä, jos farmaseuttisen jouston mahdollisuus suotaisiin
jatkossakin farmaseuttiselle henkilöstölle (n
= 9). Myös dokumenttianalyysitutkimukseen
pyydetyt, mutta siitä kieltäytyneet apteekit
suhtautuivat farmaseuttisen harkinnan mahdollisuuteen myönteisesti (n = 6). Tämä ilmaistiin esimerkiksi seuraavasti: ”Harkintaa pitäisi
pystyä käyttämään laajemmin niin nyt pandemian aikana kuin myös sen jälkeen.” (Apteekki
18) Poikkeustilanne nähtiin apteekeissa myös
näytönpaikkana: ”Toivottavasti nyt koronaaikaan käytettävästä harkinnasta havaitaan se,
ettei tämä nyt niin huonosti ole mennytkään ja
että tästä voisi tulla ihan oikeaa hyötyä ja säästöä asianmukaisesti toimittaessa.” (Apteekki 16)
Avointen kysymysten vastausten yhtey-
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dessä kävi ilmi, että osa (n = 2) tähän tutkimukseen osallistuneista apteekeista ei ollut
käyttänyt poikkeustoimituksen mahdollisuutta tai suhtautui siihen hieman tiukemmin,
jos asiakkaan reseptistä oli jo toimitettu koko
lääkemäärä. Riskinä pidettiin sitä, että asiakas vetoaisi poikkeustilanteeseen ja yrittäisi
hakea lääkettä useita kertoja tyhjällä reseptillä ja näin hänen lääkärikäyntinsä saattaisi
viivästyä. Avointen kysymysten vastauksien
yhteydessä selvisi myös, että kahdessa apteekissa lupa poikkeustoimitukseen kysyttiin
aina tapauskohtaisesti apteekkarilta. Muissa
apteekeissa farmaseuttinen henkilökunta teki
poikkeustoimituksia oman apteekin ja Suomen
Apteekkariliiton luoman ohjeistuksen pohjalta.

Pohdinta
Kaksi tämän tutkimuksen keskeisintä löydöstä
ovat, että poikkeustoimituksia tehtiin osassa
apteekkeja ja yleisimmin nämä johtuivat lääkkeiden saatavuusongelmista. Eniten poikkeustoimituksia tehtiin sydän- ja verisuonitautien
lääkkeissä, immunosupressanteissa ja systeemisesti käytettävissä hormonaalisissa ehkäisyvalmisteissa. Poikkeustilanteessa toimitetut
lääkkeet olivat Suomessa yleisesti käytettyjä
lääkkeitä (Suomen lääketilasto 2019) ja samojen lääkeaineryhmien lääkkeitä, joissa on ollut
saatavuusongelmia myös aikaisempien selvitysten perusteella (Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea 2019, Elo 2020, Pharmaceutical Group of the European Union PGEU
2020a). Tutkimusapteekeissa hyödynnettiin
vähiten mahdollisuutta toimittaa asiakkaalle
pieni määrä lääkettä silloin, kun resepti oli
vanhentunut tai mennyt tyhjäksi. Osa apteekeista perusteli tätä lääkitysturvallisuudella ja
ohjasi asiakkaan ottamaan itse yhteyttä terveydenhuoltoon.
Tämä tutkimus toteutettiin COVID-19-pandemian aikana. Tutkimus osoittaa, että farmaseuttisen jouston käyttö ja apteekissa tehdyt poikkeustoimitukset ovat omalta osaltaan
edesauttaneet COVID-19-pandemian hallintaa. Asiakkaan lääkehoito on jatkunut katkeamattomana yhdellä käynnillä apteekissa eikä
apteekin tai asiakkaan yhteydenotto ole näissä
tapauksissa kuormittanut terveydenhuoltoa.
Lääkkeiden saatavuushäiriöt lisääntyivät

Suomessa huomattavasti maalis-huhtikuussa
2020 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2021). Myös muut Euroopan
maat, kuten Portugali ja Iso-Britannia, raportoivat COVID-19-pandemian alussa ongelmista
lääkkeiden saatavuudessa (Romano ym. 2021,
Zaidi ja Hasan 2021). Asiakkaan lääkkeen saatavuuden selvittämiseksi on olemassa useita
keinoja. Keväällä 2020 tuli mahdolliseksi tarkastella lääkkeiden saatavuutta Terveysportista. Fimea ylläpitää tietokantaa tilapäisistä
lääkkeiden saatavuushäiriöistä verkkosivuillaan (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2021a). Vastaava viranomaisen (Therapeutic Goods Administration, TGA)
ylläpitämä sivusto löytyy esimerkiksi Australiasta (Tan ym. 2016). Kesäkuussa 2020 Apteekkariliitto julkaisi uuden Lääkehaku-palvelun
(Suomen Apteekkariliitto 2021). Hakupalvelun avulla on mahdollista löytää lähin apteekki,
jonka varastossa on tarvittavaa lääkettä kyseisellä hetkellä. Lisäksi lääkelakia ja apteekkien
varastointivelvoitetta täsmennettiin 9.7.2020
asiakkaan lääkehoidon saatavuuden turvaamiseksi (HE 80/2020).
Nämä monet hakupalvelut sekä apteekin
varastointivelvoitteen ja lääkeyritysten lääkkeiden saatavuusongelmatilanteissa ilmoitusvelvollisuuden tiukennukset ovat hyviä keinoja,
kun ratkotaan lääkkeiden saatavuusongelmia
ja yritetään turvata asiakkaan lääkehoidon jatkuvuutta. Kuitenkin pitkissä, viikkoja tai jopa
kuukausia kestävissä saatavuusongelmatilanteissa apteekkien suuretkin lääkevarastot saattavat ehtyä. Saatavuushäiriöt eivät tule helpottumaan tulevaisuudessa, mikä voi aiheuttaa
yhä enemmän ongelmia terveydenhuollossa
maailmanlaajuisesti ja osaltaan lisätä tarvetta
farmaseuttiselle joustolle jatkossakin.
Tähän tutkimukseen osallistuneissa apteekeissa koettiin, että farmaseuttinen jousto
säästi sekä apteekin että terveydenhuollon henkilökunnan aikaa ja kevensi lääkäreiden työtaakkaa. Aiemmissa tutkimuksissa on
havaittu, että lääkkeiden saatavuusongelmat
ja korvaavan valmisteen selvittely aiheuttavat paljon lisävaivaa asiakkaille, apteekeille ja
muulle terveydenhuollon henkilöstölle (Sarnola ym. 2017, Pharmaceutical Group of the
European Union PGEU 2020a, Pharmaceutical
Group of the European Union PGEU 2020b).

Tähän tutkimukseen osallistuneista apteekeista noin puolessa koettiin suuren osan
apteekkien yhteydenotoista terveydenhuollon
suuntaan koskevan muutoksia, jotka on nyt
poikkeusaikana voitu toteuttaa luvan kanssa
jo apteekissa.
Tämän tutkimuksen mukaan apteekin farmaseuttinen henkilöstö otti mielellään lisää
vastuuta poikkeustilanteessa ja vastuun koettiin myös vahvistavan ammatti-identiteettiä. Asiakas sai lääkkeen useammin mukaan
yhdellä käynnillä, millä on ollut merkitystä
erityisesti korona-aikana. Apteekkien asiakastyytyväisyys on korkeaa (Suomen Apteekkariliitto 2019c), ja asiakas pyritään palvelemaan
mahdollisimman hyvin. Ongelmatilanteissa
apteekkien tavoite on taata asiakkaalle keskeytymätön lääkehoito esimerkiksi joustomahdollisuutta käyttäen. Mahdollisuutta voisi hyödyntää jatkossakin esimerkiksi pitkittyneissä
lääkkeiden saatavuusongelmatilanteissa.
Jotta asiakkaan lääkehoidon jatkuvuus voidaan turvata, apteekin farmaseuttinen henkilöstö voisi hyödyntää osaamistaan ja taitojaan
ongelmatilanteissa ja laajentaa ammatillista
pätevyyttään. Näin on todennut myös Euroopan Unionin farmaseuttinen ryhmä lausunnossaan (Pharmaceutical Group of the European
Union PGEU 2020b). Apteekkien ammattilaisille tulisi antaa nykyistä enemmän päätösvaltaa lääkkeiden saatavuushäiriöiden ratkaisemiseksi linjaa Farmasian maailmanjärjestö FIP
(International Pharmaceutical Federation FIP
2020). Tulevaisuudessa nämä, nyt poikkeustilanteessa apteekille annetut valtuudet, voisivat vähentää muun muassa saatavuusongelmien ratkaisuun kuluvaa työaikaa apteekeissa
ja säästää osaltaan myös muun terveydenhuollon resursseja ja kustannuksia.
Käytännöt ja tilanteet, joissa farmaseuttista
harkintaa on tähän asti käytetty, ovat saattaneet vaihdella apteekin ja apteekkarin mukaan.
Jatkossa esimerkiksi Suomen Apteekkariliiton
olisi hyvä antaa valtakunnallisesti kaikkiin
apteekkeihin vielä tarkemmat ohjeet, milloin ja
miten tätä poikkeavaa toimintaa saisi käyttää,
jotta asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuisi.
Aiheesta kannattaisi tehdä kaikkia Suomen apteekkeja koskeva tutkimus hyödyntäen satunnaisotantaa. Tällöin olisi mahdollista tehdä tutkimusaiheeseen liittyviä yleis-
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tyksiä, joita tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusasetelma ei salli. Mielenkiintoista olisi
myös tutkia, miten asiakkaat ovat kokeneet
poikkeustoimitukset asiakaspalvelun ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta.

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Toimituspoikkeamadokumenttitutkimuksen
vahvuutena oli poikkeustoimitettujen lääkkeiden dokumentoinnin yhdenmukaisuus, koska
tutkija luokitteli laskelmien ja tiedonkeruulomakkeella kerättyjen tietojen perusteella
poikkeustoimitetut lääkkeet saman koodiston
mukaan. Poikkeustoimitettujen lääkkeiden
kirjo oli laaja ja monipuolinen, vaikka vain 14
apteekkia osallistui dokumenttianalyysiosioon.
Aikaisemmissa saatavuusselvityksissä
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea 2019, Elo 2020, Pharmaceutical Group
of the European Union PGEU 2020a) tutkimusaika on ollut kokonainen kalenterivuosi.
Tämän tutkimuksen otos oli 109 vuorokauden
ajalta. Farmaseuttisen henkilöstön kokemuksia
koskevaa tutkimuksen osaa ei avoimien kysymysten osalta pilotoitu. Avointen kysymysten uudelleen muotoileminen olisi saattanut
lisätä halukkuutta osallistua tutkimukseen.
Myös kaikkien tutkimusapteekkien vastaajien
haastatteleminen olisi voinut antaa monipuolisemman kuvan tutkimusaiheesta, sillä riskinä
on, että avoimiin kysymyksiin vastaajat eivät
tuoneet esille apteekin henkilökunnan kaikkia
näkemyksiä.
Tähän tutkimukseen osallistui rajattu ja
pieni määrä mukavuusotannalla valittuja
apteekkeja. Mukavuusotannassa on aina riskinä osallistujien valikoituminen, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Lisäksi olisi ollut mielenkiintoista tarkastella poikkeustoimitusten määriä viikoittain, mutta tarkasteluun tarvittavia
päivämäärätietoja ei dokumentoitu Lääkkeiden toimittaminen poikkeustilanteessa -taulukkoon.

Johtopäätökset
Tutkimukseen osallistuneissa apteekeissa
koettiin, että farmaseuttinen jousto säästi
aikaa sekä apteekissa että terveydenhuoltohenkilökunnan puolella. Tulevaisuudessa ainakin osa apteekkien yhteydenotoista terveyden-
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huollon ja lääkärien suuntaan voitaisiin välttää
ja säästää terveydenhuollon resursseja, mikäli
farmaseuttinen henkilöstö voisi käyttää jouston mahdollisuutta tietyissä tilanteissa jatkossakin. Farmaseuttisen jouston hyödyntäminen
ei ole pakollista, mutta tämän tutkimuksen
mukaan siitä on ollut apua asiakkaille. Lisäksi
tutkimus osoittaa, että apteekeissa ollaan valmiita käyttämään joustomahdollisuutta myös
tulevaisuudessa.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan
todeta, että korona-ajan toimitusjoustoilla
apteekeilla on ollut mahdollisuus turvata ainakin osa asiakkaiden lääkehoitojen jatkuvuudesta. Tutkimusapteekkien farmaseuttinen
henkilöstö koki positiivisena mahdollisuuden
ottaa lisää vastuuta ja hyödyntää laajemmin
farmaseuttista osaamistaan varsinkin lääkkeiden saatavuusongelmatilanteissa, jotka olivat
suurin yksittäinen syy poikkeustoimituksien
tekemiseen.
Tämä tutkimus tehtiin osana apteekki- ja
sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta.

Summary
Exceptional medicine distributions
made in Finnish Pharmacies in the
beginning of the COVID-19-pandemic
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Nauvo Pharmacy
sirpa.regina@apteekit.net
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Introduction: According to Fimea’s directive
2/2016 it's possible to take specific actions in
dispensing medicines in exceptional circumstances such as the COVID-19-pandemic. The
aim of this study was to examine what kind of
actions, in which scale and why were made to
ensure continuity of treatment of the patients
in the beginning of the COVID-19-pandemic.
The aim was also to study the age distribution
of customers to whom exceptional medicine
distributions were made and which were the
medicines exceptionally dispensed. In addition, the experiences of the pharmacists of taking special actions and more responsibility of
patient’s medication in these exceptional medicine distributions were inquired.
Material and methods: The documentation
of exceptional medicine distributions made
during 18.3.-30.6.2020 and the answers of the
questions sent to the pharmacists concerning
the experiences were used as materials of the
study. Pharmacies from different parts of Finland were selected by convenience sampling
based on number of prescriptions supplied per
year. The data of exceptional distributions was
statistically analysed by deductive and inductive content analysis. The answers for openended e-mail enquiries were inductively content analysed.
Results: Document analysis was participated by
14 community pharmacies and e-mail enquir-

ies answered by 16 community pharmacies.
Ten pharmacies took part in both parts of the
research. Most of the exceptional medicine distributions (n = 758) were made because of the
medicine shortages (75 %) or because the medicine was not available in Finland anymore (22
%). Different strength of the same medicine
was supplied to the patient in 504 cases (67 %).
All ages of patients and both genders (women
58 %, men 42 %) were affected by exceptional
medicine distributions. The median age of the
patient was 60 years. Medicines supplied by
special mandate to the patients were medicines
commonly used in Finland, as for example diuretics. Pharmacists perceived that authorising
them to dispense an alternative medicine to the
prescribed without consulting the prescriber
saved time both in pharmacies and elsewhere
in health care. Pharmacists considered the possibility of exceptional medicine distributions in
certain situations good idea. They were pleased
to take more responsibility of patient’s medical care and they experienced it strengthened
their professional identity.
Conclusions: This study indicates that by
authorising pharmacists to substitute the
medicine with the most appropriate alternative during the COVID-19-pandemc it was possible to ensure continuity at least in part of the
treatments of the patients. Furthermore pharmacists who participated to this study were
pleased to use their skills and knowledge in the
exceptional distribution situations during the
pandemic. In the future these mandates given
to the pharmacists could for one's part also
save resources and expenses of the healthcare
other than pharmacies.

Keywords: COVID-19, medicine shortage,
exceptional medicine distribution,
pharmaceutical authorisation, pharmacy

Sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia.

Kiitokset
Kiitokset tutkimusapteekeille tutkimukseen
osallistumisesta ja arvokkaista kommenteista.
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Puudutteet ja perifeerisesti
vaikuttavat lihasrelaksantit
suuren riskin lääkkeinä –
kirjallisuuskatsaus lääkehoitoprosessin riskikohdista ja
suojauksista
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Potilaalle turvallisen lääkehoidon toteutuminen edellyttää lääkehoitoprosessin eri vaiheiden
riskikohtien tiedostamista ja ymmärtämistä. Perifeerisesti vaikuttavat lihasrelaksantit ja puudutteet ovat suuren riskin lääkkeitä, jotka voivat virheellisesti käytettyinä aiheuttaa potilaalle
vakavaa haittaa. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuoda lisää tietoisuutta lääkeaineryhmiin
liittyvistä lääkitysturvallisuusriskeistä ja esitellä mahdollisia prosessisuojauksia tunnistettujen
riskien minimoimiseksi.
Kirjallisuuskatsauksen pohjalle muodostettiin kullekin lääkeaineryhmälle oma hakustrategia.
Medline (Ovid) -tietokannassa tehtyjen kirjallisuushakujen tulos oli perifeerisillä lihasrelaksanteilla 523 kirjallisuusviitettä ja puudutteilla 599 kirjallisuusviitettä. Tulokset karsittiin otsikkojen jälkeen abstraktien ja edelleen koko tekstin perusteella. Lopulliseen aineistoon sisällytettiin
perifeerisillä lihasrelaksanteilla kuusi artikkelia ja puudutteilla kahdeksan artikkelia.
Lääkehoitoprosessin vaiheet, joissa poikkeamia raportoitiin, painottuivat lääkkeiden antamiseen, vaikutusten monitorointiin, käyttökuntoon saattamiseen, lääkkeen määräämiseen ja varastointiin. Aineistosta nousivat selkeästi esiin annosteluvaiheen poikkeamat, kuten väärä antoreitti
tai väärä lääke. Toistuvasti poikkeamien syyksi tunnistettiin lääkkeiden LASA (Look Alike Sound
Alike) -ominaisuudet, jotka johtivat esimerkiksi väärän lääkkeen annosteluun tai väärään antoreittiin. Poikkeamatilanteissa potilaille aiheutui erinäisiä, vakavuusasteeltaan vaihtelevia haittoja,
mutta myös kuolemaan johtavia tapauksia tunnistettiin. Mahdollisina prosessisuojauksina lääkityspoikkeamien estämiseksi nousi esille muun muassa kaksoistarkistus, pakkausten, ampullien ja ruiskujen etiketöinti, ISO (International Organization for Standardization) -standardin
mukaiset liittimet lääkkeiden annosteluvälineissä sekä pakkausten värikoodaaminen.
Kirjallisuudesta voidaan tunnistaa suuren riskin lääkkeisiin liittyviä lääkitysturvallisuusriskejä, jotka eivät ole tulleet esiin esimerkiksi oman organisaation vaaratapahtumailmoituksissa.
Riskien lisäksi voidaan tunnistaa esimerkkejä mahdollisista lääkehoitoprosessin suojauksista.
Sekä perifeerisesti vaikuttavien lihasrelaksanttien että puudutteiden käyttöön liittyy merkittäviä
riskejä, ja ne tulee tunnistaa suuren riskin lääkkeiksi myös suomalaisissa sairaaloissa.

Avainsanat: puudutteet, perifeerisesti vaikuttavat lihasrelaksantit, lääkitysturvallisuus,
suuren riskin lääke, lääkityspoikkeama, lääkehoitoprosessin suojaus
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Johdanto
Turvallinen lääkehoito on keskeinen osa potilasturvallisuutta ja se jakautuu kahteen osaan:
lääketurvallisuuteen eli lääkevalmisteen turvallisuuteen ja lääkitysturvallisuuteen eli lääkehoitoprosessin turvallisuuteen (Stakes ja
Rohto 2006). Lääkityspoikkeamat eli lääkehoitoon liittyvät ja mahdollisesti vaaratapahtumaan johtavat poikkeamat lääkehoitoprosessissa on tunnistettu merkittäväksi potilasturvallisuutta vaarantavaksi tekijäksi. Lääkityspoikkeama voi aiheutua tekemisestä,
suojausten pettämisestä tai tekemättä jättämisestä. Osa poikkeamista aiheuttaa haittaa
potilaalle. Lääkitysturvallisuuden parantamiseksi on tärkeää tunnistaa lääkitysturvallisuusriskit ja kehittää prosessiin suojauksia
riskien välttämiseksi (Reason 2000, Stakes ja
Rohto 2006, Billstein-Leber ym. 2018). Lääkehoitoprosessin suojauksella tarkoitetaan suunniteltuja rakenteita ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on tunnistaa haitalliset poikkeamat
ja estää niiden johtaminen vaaratapahtumaan
(Stakes ja Rohto 2006).
Suuren riskin lääkkeet ovat lääkkeitä, joiden virheellinen käyttö johtaa muita lääkkeitä
todennäköisemmin vakaviin haittoihin (ISMP
2018). Helsingin yliopistollisessa sairaalassa
(HUS) suuren riskin lääkkeiksi on moniammatillisesti tunnistettu opioidit, veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, insuliinit, tietyt
immunosuppressantit ja suun kautta otettavat syöpälääkkeet (Schepel ym. 2018). Näiden
lisäksi esimerkiksi anestesia- ja tehohoidossa
käytetään useita muitakin kansainvälisesti
tunnistettuja suuren riskin lääkkeitä, kuten
perifeerisesti vaikuttavia lihasrelaksantteja
sekä intratekaalisesti ja epiduraalisesti annosteltavia puudutteita (ISMP 2018, Toivanen ym.
2021). Epiduraalipuudutuksessa puudutetta
ruiskutetaan selkäytimen ympärille epiduraalitilaan ja intratekaalipuudutuksessa selkäydinnesteeseen lukinkalvo-onteloon, mikä vaatii
erityistä teknistä osaamista. Lääkkeiden tulee
olla säilöntäaineettomia, eivätkä ne saa sisältää
hermotoksisia ainesosia tai apuaineita. Valmisteiden mikrobiologisen puhtauden turvaamiseksi käyttökuntoon saatto tulee tehdä aseptisesti, mielellään suojakaapissa tai sairaalaapteekissa (Suvikas-Peltonen 2017). Puudut-
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teeseen liittyvästä lääkityspoikkeamasta voi
seurata potilaalle vakavia haittoja, kuten puudutemyrkytys tai liian laaja puudutus väärän
antoreitin tai liian suuren annoksen seurauksena (Kuva 1). Pahimmillaan tahattomasti systeemiseen verenkiertoon päätyvä puuduteaine
on johtanut jopa potilaan kuolemaan (Grissinger 2012).
Perifeerisesti vaikuttavia lihasrelaksantteja käytetään intubaatiota tukevana lääkeaineena ja estämään lihasfunktiota kirurgisen
toimenpiteen aikana (Kurola 2018, Duodecim
Lääketietokanta 2021). Perifeeriset lihasrelaksantit lukeutuvat suuren riskin lääkkeisiin,
sillä väärin tai varomattomasti käytettynä niiden vaikutus voi johtaa hengityslamaan erityisesti potilailla, jotka eivät saa hengitystukihoitoa (ISMP 2017, ISMP 2018, Grissinger 2019).
Vakavia lääkityspoikkeamia on tapahtunut esimerkiksi saman näköisten ja samalta kuulostavien lääkkeiden (LASA, Look Alike Sound Alike)
sekaantuessa keskenään (ISMP 2016a, Grissinger 2019). Neuromuskulaarinen monitorointi ja
mahdollisten vastalääkkeiden (neostigmiiniglykopyrrolaatti, sugammadeksi) saatavuus on
suositeltavaa hengenvaarallisten komplikaatioiden (esimerkiksi lihasheikkous ja keuhkojen
aspiraatio) estämiseksi (Illman 2012, Lee ym.
2020, ISMP 2020-2021).
Sekä perifeerisiin lihasrelaksantteihin että
puudutteisiin liittyvistä lääkitysturvallisuusriskeistä ja lääkehoitoprosessin suojauksista
on julkaistu kansainvälisiä suosituksia (Grissinger 2012, ISMP 2017, Grissinger 2019). Suomessa suuren riskin lääkkeisiin liittyvä lääkitysturvallisuustutkimus on kuitenkin keskittynyt muihin lääkeryhmiin (Schepel ym. 2018),
sillä puudutteita ja perifeerisiä lihasrelaksantteja on tarkasteltu suomalaisessa kirjallisuudessa lähinnä lääketurvallisuusnäkökulmasta
(esimerkiksi haittavaikutukset ja muut lääkkeen farmakologiset ominaisuudet) (Meretoja
2010, Pitkänen ym. 2013, Heinonen ym. 2015).
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli
selvittää, millaisia puudutteisiin ja perifeerisiin
lihasrelaksantteihin liittyviä lääkitysturvallisuusriskejä ja mahdollisia lääkehoitoprosessin
suojauksia kansainvälisessä kirjallisuudessa on
kuvattu. Tulosten perusteella voidaan arvioida
löydösten sovellettavuutta suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään sekä kirjallisuus-

katsauksen hyödynnettävyyttä menetelmänä
suuren riskin lääkeryhmiin liittyvien riskien ja
suojausten tunnistamisessa.

Aineisto ja menetelmät
Kirjallisuushaku
Kirjallisuuskatsaukset sekä perifeerisiin lihasrelaksantteihin että puudutteisiin liittyvistä
lääkitysturvallisuusriskeistä ja mahdollisista
lääkehoitoprosessin suojauksista toteutettiin
järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen toimintaperiaatteita mukaillen (McKenzie ym.
2021, Page ym. 2021). Kirjallisuushaut suoritettiin tammikuussa 2021 Medline-tietokannassa ja perifeeristen lihasrelaksanttien haku
rajattiin vuodesta 2000 eteenpäin julkaistuihin artikkeleihin (Kuva 2). Järjestelmällisen
kirjallisuuskatsauksen menetelmästä poiketen kirjallisuushaut suoritettiin vain yhteen
tietokantaan useamman sijaan (Page ym. 2021).
Hakustrategia koostettiin koko tutkimusryhmän (PS, LL, SK, TT) kanssa yhteistyössä Helsingin yliopiston informaatikkoa konsultoi-

den (Liite 1, Kuva 2). Hakulausekkeiden muodostamisessa huomioitiin kaksi teemaa, jotka
liittyivät tarkasteltaviin lääkeaineisiin ja lääkitysturvallisuuteen (Liite 1). Kirjallisuushaut
rajattiin koskemaan Suomessa markkinoilla ja
HUS:ssa käytössä olevia perifeerisiä lihasrelaksantteja (vekuroni, rokuroni, mivakuuri, sisatrakuuri, pankuroni ja suksametoni) sekä puudutteita (bupivakaiini, levobupivakaiini, lidokaiini, mepivakaiini, prilokaiini, ropivakaiini).
Puudutteiden osalta keskityttiin neuraksiaalisiin antoreitteihin annosteltaviin (intratekaalinen ja epiduraalinen) ja johtopuudutuksissa
käytettäviin valmisteisiin.

Mukaanotto- ja poissulkukriteerit
Kirjallisuusviitteiden valintaa tukemaan laadittiin mukaanotto- ja poissulkukriteerit
PICOS (participants, intervention, outcomes,
study design, comparisons) -mallin avulla,
(Taulukko 1) (McKenzie ym. 2021, Page ym.
2021). Kriteerien teemat käsittelivät lääkeaineryhmällä hoidettuja potilaita (participants),
interventiota (intervention), vertailua (com-

Kuva 1. Puudutteisiin ja puudutukseen liittyviä keskeisiä lääketurvallisuusriskejä
(mukaillen Duodecim lääketietokanta, Olkkola 2018).

Suomen Farmasialiitto ry © 2/2022

Vol. 38

Dosis

255

Taulukko 1. Katsauksissa käytetyt tutkimusartikkeleiden mukaanotto- ja poissulkukriteerit
(PICOS-malli) (McKenzie ym. 2021).

PICOS

Mukaanottokriteerit

Poissulkukriteerit

Osallistujat
(Participants)

Potilaat, joita on hoidettu
lääkeaineella (puudutteet/
perifeeriset lihasrelaksantit)

Potilaat, joita ei ole hoidettu
kyseisellä lääkeaineella

Interventio
(Intervention)

HUS Peruslääkevalikoiman
mukaisiin lääkeaineisiin
(puudutteet/perifeeriset
lihasrelaksantit) liittyvät riskit

Muihin kuin HUS
Peruslääkevalikoiman
mukaisiin lääkeaineisiin
(puudutteet/perifeeriset
lihasrelaksantit) liittyvät riskit

Vertailu
(Comparisons)

Ei vaadita

-

Lopputulos-muuttujat
(Outcomes)

Katsauksen kohteena oleviin
lääkeaineisiin (perifeerisiin
lihasrelaksantteihin ja puudutteisiin) ja antoreitteihin
(epiduraalinen, intratekaalinen) liittyvien haittatapahtumien, lääkityspoikkeamien ja
lääkitysturvallisuuden
tarkastelu

Keskittyy:
• Valmisteiden tunnistettuihin
haittavaikutuksiin
ilman yhteyttä
lääkitysturvallisuusriskiin

• Haittatapahtumiin/
lääkityspoikkeamiin
johtaneiden (juuri)syiden
tutkiminen ja analysointi

• Henkilökohtaisiin syihin,
muun kun lääkehoitoprosessin
näkökulmasta, esimerkiksi
väsymys tai ajanpuute

JA

• Topikaaliseen ja
intranasaaliseen antoreittiin
tai hammashoitoon liittyvään
puudutukseen**

• Lääkehoitoprosessin
suojausten luominen
tai kehittäminen
haittatapahtumien estämiseksi
Tutkimus-asetelma
(Study design)

• Kaikki menetelmät ja
tutkimusasetelmat
• Vertaisarvioitu
tieteellinen tutkimus tai
katsaus, jonka taustalle
tehty järjestelmällinen
kirjallisuushaku

Muut
(Other)

• Englannin tai suomen* kieli
• Koko teksti saatavilla
Helsingin yliopiston tunnuksilla
tai Googlen kautta
• Vuodesta 2000 lähtien
julkaistut *

*Perifeeristen lihasrelaksanttien kirjallisuushaussa
** Puudutteiden kirjallisuushaussa
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•Ainoastaan
lääkityspoikkeamien
esiintymistiheyteen

• Ei tieteelliset julkaisut
• Ammattilehtien tai –
julkaisujen artikkelit
• Kirjeet (letter), kommentit
(comment), tapausselostukset
(case report)
• Koko tekstiä ei saatavilla
Helsingin yliopiston tai Googlen
kautta
• Muulla kielellä kuin englanti
tai suomi*

parisons), lopputulosmuuttujia (outcomes) ja
tutkimusasetelmaa (study design). Muita kriteereitä (other) valittaville kirjallisuusviitteille
koostettiin yhdessä tutkimusryhmän kanssa
tiedonhaun sujuvuuden takaamiseksi. Koska
kyseessä ei ollut järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, sisäänottokriteereissä sallittiin myös
narratiiviset katsaukset, joiden taustalle on
tehty järjestelmällinen kirjallisuushaku.

Julkaisujen valinta
Lopullisilla hakulausekkeilla saadut hakutulokset (perifeeriset lihasrelaksantit n = 523,
puudutteet n = 699) käytiin läpi otsikkotason
karsinnassa, jossa PICOS-taulukkoa hyödyntäen valittiin jatkoon otsikon puolesta soveltuvat artikkelit (Kuva 2, Taulukko 1). Tämän
jälkeen jatkoon otetut artikkelit (perifeeriset
lihasrelaksantit n = 129, puudutteet n = 323)
tarkasteltiin abstraktitasolla, jossa jokaisen
artikkelin tiivistelmä käytiin läpi PICOS-mallin avulla (Kuva 2). Tässä julkaisujen valintaprosessin vaiheessa suljettiin pois artikkelityypit, jotka eivät vastanneet sisäänottokriteereitä
(esimerkiksi kirjeet ja tapausselostukset) (Taulukko 1). Jos tekstiä ei ollut saatavilla Helsingin yliopiston tunnuksien tai Googlen avulla,
artikkeli hylättiin. Otsikko- ja abstraktitason
tarkastelussa julkaisujen valinta suoritettiin
PRISMA (the Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses) -kriteereistä poiketen vain yhden tutkijan toimesta
(Page ym. 2021). Abstraktitasolla tarkastellut ja
hyväksytyt artikkelit (perifeeriset lihasrelaksantit n = 28, puudutteet n = 63) etenivät prosessin seuraavaan vaiheeseen, jossa ne käytiin
läpi koko tekstin osalta. Tässä kohtaa valintaprosessia artikkelit (perifeeriset lihasrelaksantit n = 9, puudutteet n = 17) arvioitiin myös toisen tutkijan (LL, PS) toimesta, minkä jälkeen
artikkelit otettiin esille koko tutkimusryhmän
(LL, SK, TT, PS) kesken käydyssä konsensuskeskustelussa (McKenzie ym. 2021, Page ym.
2021). Konsensuskeskustelun päätteeksi katsaukseen sisällytettävät artikkelit (perifeeriset
lihasrelaksantit n = 6, puudutteet n = 8) valittiin tutkimusryhmän yhteisellä päätöksellä.

Aineiston analyysi
Yksi tutkija kävi läpi katsaukseen valikoidut
artikkelit ja koosti yhteenvedon tutkimuk-

sista taulukkoon (Liite 2). Kustakin tutkimuksesta etsittiin lääkehoitoprosessin riskikohdat ja suojaukset, jotka luokiteltiin aineistolähtöisesti muodostettuihin luokkiin. Analyysin tulokset käytiin tarkasti läpi yhteistyössä
koko tutkimusryhmän kanssa.

Tulokset
Puudutteisiin liittyvän
kirjallisuushaun päälöydökset
Katsaukseen sisällytetyt artikkelit (n = 8), niiden tutkimusasetelmat, tavoitteet, menetelmät, aineistot sekä päälöydökset on esitetty
Liitteessä 2. Neljä valituista artikkeleista oli
alkuperäistutkimuksia (kyselytutkimus (n = 2),
prospektiivinen satunnaistettu tutkimus (n =
1), havainnointitutkimus (n = 1)) ja neljä kirjallisuuskatsauksia (kirjallisuuskatsaus, jonka
taustalle tehtiin järjestelmällinen kirjallisuushaku (n = 3), systemaattinen kirjallisuuskatsaus (n = 1)). Aineisto oli kansainvälinen, sillä
tutkimukset oli tehty Iso-Britanniassa (n = 3),
Yhdysvalloissa (n = 3), Etelä-Koreassa (n = 1)
sekä Pohjoismaissa (n = 1).
Kuvaan 3 on koottu lääkehoitoprosessin
vaiheittain aineistosta tunnistetut riskit ja näihin liittyvät mahdolliset lääkehoitoprosessin
suojaukset pääpiirteittäin. Lopulliseen analyysiin valitut artikkelit käsittelivät keskeisesti
seuraavia lääkehoitoprosessiin liittyviä lääkitysturvallisuusriskejä: potilaan tunnistaminen
(Deutsch ym. 2018), puudutettavan anatomisen rakenteen tunnistaminen (Deutsch ym.
2018), väärä lääkevalmiste (Yentis ja Randall
2003, Jones ym. 2008, Patel ym. 2019), virheellinen antoreitti (Yentis ja Randall 2003, Jones
ym. 2008, Joo ym. 2016, Patel ym. 2019, Viscusi
ym. 2021), virheellinen antotekniikka (Joo ym.
2016, Breivik ym. 2018), selkäytimeen kohdistuva komplikaatio (Breivik ym. 2018) sekä PCA
(patient controlled analgesia)/ PCEA (patient
controlled epidural analgesia) –infuusiopumppuihin liittyvät poikkeamat (Jones ym. 2008,
Ohashi ym. 2014).
Erityisesti lääkkeen antovaiheeseen liittyvät
lääkitysturvallisuusriskit korostuivat aineistossa. Eniten lääkitysturvallisuusriskejä esiintyi virheelliseen antoreittiin (n = 5) ja väärään
lääkeaineeseen (n = 3) liittyen (Kuva 3). Keskeisiksi suojauksiksi kyseisiin riskeihin mainittiin
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esimerkiksi ISO (International Organization for
Standardization) -standardin mukaiset liittimet annosteluvälineissä, annosteluvälineiden
merkinnät ja värikoodit sekä kaksoistarkistus
(Kuvat 3 ja 4).

Perifeerisiin lihasrelaksantteihin liittyvän kirjallisuushaun päälöydökset
Katsauksen aineisto koostui kuudesta vertaisarvioidusta tieteellisestä tutkimusartikkelista
(Liite 2) (Arnot-Smith ym. 2010, Labuschagne
ym. 2011, Pandit ym. 2014, Graudins ym. 2016,
Patel 2020, Sanduende-Otero ym. 2020). Tutkimuksissa käytettyjä menetelmiä olivat retrospektiivinen analyysi vaaratapahtumailmoituksista (n = 2), järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (n = 1), observatiivinen kuvaileva
tutkimus (n = 1), kohorttitutkimus (n = 1) ja
tapaustutkimus (n = 1). Tutkimukset kohdentuivat kansainvälisesti eri maihin Arabiemi-

Kuva 2. Vuokaavio katsauksen artikkeleiden valintaprosessista.
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raatteja (n = 1), Yhdysvaltoja (n = 1), Yhdistynyttä kuningaskuntaa (n = 1), Afrikkaa (n = 1),
Australiaa (n = 1) ja Eurooppaa (n = 1) myöten.
Aineistossa raportoituja poikkeamiin johtaneita lääkehoitoprosessin vaiheita ja niiden
prosessiin kohdistuneita riskejä on pääpiirteittäin kuvattu Kuvassa 5. Perifeerisiin lihasrelaksantteihin liitettyjä lääkityspoikkeamia raportoitiin tutkimuksissa eri lääkehoitoprosessin vaiheissa niin, että poikkeamien
esiintyvyys vaihteli. Lääkehoitoprosessin vaiheet, joissa poikkeamia raportoitiin, painottuvat lääkkeiden antamiseen (n = 5) (Labuschagne ym. 2011, Graudins ym. 2016, Pandit
ym. 2014, Sanduende-Otero ym. 2020, Patel
2020), käyttökuntoon saattamiseen (n = 3)
(Labuschagne ym. 2011, Graudins ym. 2016,
Patel 2020), valmisteiden varastointiin ja säilytykseen (n = 2) (Arnot-Smith ym. 2010, Graudins ym. 2016) sekä vaikutusten monitorointiin

Kuva 3. Artikkeleista tunnistetut keskeiset puudutteiden lääkitysturvallisuusriskit ja
lääkehoitoprosessin suojaukset (Yentis ja Randall 2003, Jones ym. 2008, Ohashi ym. 2014,
Joo ym. 2016, Breivik ym. 2018, Deutsch ym. 2018, Patel ym. 2019, Viscusi ym. 2021).
PCA = patient controlled analgesia, PCEA = patient controlled epidural analgesia,
LASA = Look Alike Sound Alike, ISO = International Organization for Standardization.
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(n = 1) (Arnot-Smith ym. 2010) (Kuva 5). Lääkehoitoprosessin keskeisimpiä mahdollisia
suojauksia ovat säilytys erillään muista lääkkeistä, kaksoistarkistus sekä standardoitu toimintaohje ruiskujen ja ampullien etiketöintiin
(Kuvat 4 ja 5).

Pohdinta
Lääkitysturvallisuuden toteutuminen edellyttää prosessia, jossa sekä riskit että suojaukset
on tunnistettu jokaisessa vaiheessa (Reason
2000, Billstein-Leber ym. 2018). Puudutteisiin ja perifeerisiin lihasrelaksantteihin liittyvässä kirjallisuuskatsauksessa tunnistettiin lääkitysturvallisuusriskejä ja mahdollisia
suojauksia kaikissa lääkehoitoprosessin vaiheissa. Lääkkeen antovaiheeseen liittyvät poikkeamat, kuten väärä antoreitti tai virheellinen
lääke, olivat eniten edustettuina sekä puudutteiden (Yentis ja Randall 2003, Jones ym. 2008,
Joo ym. 2016, Patel ym. 2019, Viscusi ym. 2021)

että perifeeristen lihasrelaksanttien (Labuschagne ym. 2011, Pandit ym. 2014, Graudins
ym. 2016, Patel 2020, Sanduende-Otero ym.
2020) aineistoissa. Lääkkeen määräysvaiheeseen liittyviä poikkeamia raportoitiin kuitenkin
vain yhdessä artikkelissa (Ohashi 2014). Lääkeaineryhmien kesken havaittiin myös eriäviä
lääkitysturvallisuusriskejä. Puudutteilla aiheutui lääkityspoikkeamia esimerkiksi virheellisestä tekniikasta johtuen (Joo ym. 2016, Breivik ym. 2018) ja perifeerisillä lihasrelaksanteilla käyttökuntoon saattoon sekä säilytykseen liittyen (Labuschagne ym. 2011, Graudins
ym. 2016, Patel 2020).
Puudutteiden osalta sekä kirjallisuuskatsauksen aineistossa että muualla kirjallisuudessa
on raportoitu vakavia, kuolemaan johtavia vaaratapahtumia tilanteissa, joissa neuraksiaalista
puudutetta on vahingossa päädytty annostelemaan suonensisäisesti (Grissinger 2012, Viscusi ym. 2021). Esimerkiksi bupivakaiini voi
suonensisäisesti annosteltuna johtaa nope-

Kuva 4. Kirjallisuuskatsauksissa tunnistettuja perifeerisiin lihasrelaksantteihin* ja epiduraalisiin
ja intratekaalisiin puudutteisiin** liittyviä lääkehoitoprosessin suojauksia Reasonin (2000)
reikäjuustomallin avulla kuvattuna. PC(E)A=Patient-Controlled (Epidural) Analgesia, ISO =
International Organization for Standardization.
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asti vakaviin kardiotoksisiin haittoihin. Puudutemyrkytyksestä tekee erityisen merkittävän
haittatapahtuman se, ettei siihen ole spesifistä
vasta-ainetta, vaan pääasiallisena hoitona on
oireenmukainen tehoelvytyshoito (Heinonen
ym. 2015). Myös laskimonsisäistä rasvaemulsiota käytetään puudutemyrkytysten hoidossa,
mutta näyttö sen hyödystä on edelleen hyvin
kiistanalainen. Lihasrelaksanttien osalta katsauksen aineistossa kuolemaan johtaneita
poikkeamia ei raportoitu, mutta muualla kirjallisuudessa näitä on tunnistettu (ISMP 2014).
Tapauksessa, jossa potilaalle annosteltiin virheellisesti rokuronia fosfenytoiinin sijaan,
potilas kuoli kahden päivän jälkeen happivajeen tuottamaan aivovaurioon. Lääkityspoikkeaman taustalla oli perifeerisen lihasrelaksantin käyttö muun lääkeannoksen valmistamiseen LASA-lääkkeiden sekaantumisen
seurauksena. Perifeeristen lihasrelaksanttien
vaikutusten monitorointiin käytettävän lihasrelaksaation mittauslaitteen saatavuuden var-

mistaminen on yksi merkittävistä suojausprosesseista perifeerisiä lihasrelaksantteja annosteltaessa (Arnot-Smith ym. 2010). Perifeerisille
lihasrelaksanteille on myös lääkeainekohtaisesti vasta-aineita, kuten neostigmiini-glykopyrroni yhdistelmävalmiste sekä sugammadeksi, joiden puuttuminen leikkaussalien
ja toimenpidehuoneiden lääkevarastoista voi
johtaa vasta-aineiden annostelun viivästymiseen ja siitä seuraaviin vakaviin vaaratapahtumiin (ISMP 2016b). Lääkityspoikkeamatilanteiden ja niistä koituvien vakavien seurausten
ennaltaehkäisemiseksi on perifeerisiä lihasrelaksantteja käytettäessä tärkeää, että antidootteja sekä puudutteita käytettäessä mahdollinen
rasvaemulsio on nopeasti saatavilla hoitoyksikössä (ISMP 2020-2021).
Lääkkeiden turvallisella säilytyksellä on
merkitystä lääkityspoikkeamien estämisessä.
Säilytys havaittiin keskeiseksi suojaukseksi
niin tässä katsauksessa kuin kansainvälisissä
suosituksissakin (Yentis ja Randall 2003, Jones

Kuva 5. Perifeerisillä lihasrelaksanteilla poikkeamiin johtaneet tekijät ja suojaustoimenpiteet
lääkehoitoprosessin eri vaiheissa (Arnot-Smith ym. 2010, Labuschagne ym. 2011, Pandit ym. 2014,
Graudins ym. 2016, Patel 2020, Sanduende-Otero ym. 2020). LASA = Look Alike Sound Alike,
ISO = International Organization for Standardization.
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ym. 2008, Labuschagne ym. 2011, Graudins ym.
2016, ISMP 2017, Patel ym. 2019, Patel 2020).
Vääränlainen säilytys voi edesauttaa lääkityspoikkeaman syntyä ja esimerkiksi väärän lääkeaineen annostelua potilaalle. Väärän lääkkeen antaminen olikin merkittävimpiä riskejä puudutteiden (Yentis ja Randall 2003,
Jones ym. 2008, Patel ym. 2019) sekä perifeeristen lihasrelaksanttien (Labuschagne ym.
2011, Graudins ym. 2016, Patel 2020) aineistossa ja kyseiset lääkityspoikkeamat toistuivat myös ISMP:n raporteissa (ISMP 2012, ISMP
2020). Riski poikkeamaan liittyi erityisesti
LASA-lääkkeisiin ja oli pahimmillaan kuolemaan johtava (esimerkiksi traneksaamihapon
annostelu vahingossa spinaalitilaan puudutteen sijasta) (Patel ym. 2019, ISMP 2020). Kirjallisuudessa suositellaankin lääkkeiden erillistä säilytystä siten, että pakkausten etiketit
ovat näkyvillä, (ISMP 2020) ja eri antoreittien
lääkeaineiden säilytystä kokonaan erillään
toisistaan (Grissinger 2012). LASA-lääkkeiden
varastointi älylääkekaapissa tai selkeästi erillä
toisistaan, on keino ehkäistä samannäköisten
pakkausten sekaantumista keskenään. Perifeerisiä lihasrelaksantteja suositellaan säilytettäväksi erillään muista lääkkeistä esimerkiksi kannellisissa laatikoissa, joihin on kiinnitetty varoitusetiketit lääkkeen aiheuttamasta
hengityslamasta (ISMP 2017). Lisämerkinnät
(esimerkiksi: sisältää traneksaamihappoa)
(Yentis ja Randall 2003, Jones ym. 2008, Patel
ym. 2019, ISMP 2020) sekä ISO-standardin
mukaisten liittimien ja annosteluvälineiden
käyttö (Jones ym. 2008, ISMP 2017, Patel ym.
2019, ISMP 2020, Patel 2020, Viscusi ym. 2021)
on tunnistettu suojauksiksi niin tämän katsauksen aineistoissa kuin kansainvälisissä suosituksissa. Lisäksi ISMP (2020) ehdottaa LASAsekaantumisten välttämiseksi käyttämään joko
eri lääkeyritysten tai sairaala-apteekin valmistamia valmisteita, jotta pakkaukset eroavaisivat toisistaan ulkonäöllisesti.
Etiketöintiin ja käyttökuntoon saattamiseen kohdistuvat lääkehoitoprosessin riskit olivat esitettyinä perifeeristen lihasrelaksanttien kohdalla tilanteissa, joissa virheellinen etiketöinti johti väärän lääkkeen annosteluun tai liian pieneen pitoisuuteen potilaalla
(Arnot-Smith ym. 2010, Labuschagne ym.
2011, Graudins ym. 2016, Patel 2020), ja niitä
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esiintyy myös puuduteaineiden kohdalla tutkimusten ulkopuolisessa kirjallisuudessa (ISMP
2012, ISMP 2017). Riskeiksi on tunnistettu lääkeampullien sekaantuminen keskenään (esimerkiksi LASA-lääkkeet) sekä ruiskujen virheellinen tai puutteellinen etiketöinti, joka
myöhemmissä lääkehoitoprosessin vaiheissa
edesauttaa väärän lääkkeen päätymistä potilaalle (Labuschagne ym. 2011, Patel 2020).
Suojauksina esitettiin ruiskujen ja ampullien
värikoodattu etiketöinti ja etiketöintiprosessin
toiminnan standardointi. Puutteellinen kaksoistarkistus tunnistettiin inhimillisten tekijöiden lisäksi syyksi väärän lääkkeen annosteluun (Patel 2020). Vaikka kaksoistarkistuksen
on tarkoitus eliminoida virheitä, voi puutteellisesti tehdystä kaksoistarkistuksesta päästä
virheitä läpi (Kuitunen ym. 2020). Kaksoistarkistus suositellaankin tekemään viivakoodin
avulla (Grissinger 2012, Patel ym. 2019, ISMP
2020).
Katsauksessa tunnistettiin eniten lääkityspoikkeamia lääkkeen antovaiheessa ja virheellinen antoreitti oli keskeinen poikkeama niin
puudutteiden (Yentis ja Randall 2003, Jones
ym. 2008, Joo ym. 2016, Patel ym. 2019, Viscusi ym. 2021) kuin lihasrelaksanttien (Graudins ym. 2016, Patel 2020) aineistossa. Lääkkeen antovaihe on havaittu kriittiseksi kohdaksi myös tämän katsauksen ulkopuolisessa
kirjallisuudessa (Grissinger 2012, ISMP 2017,
Grissinger 2019). ISMP:n (2017) ja tämän katsauksen keskeisiä, yhteneviä lääkitysturvallisuutta lisääviä toimenpiteitä ovat eri antoreittien merkitseminen ja värikoodittaminen
(esimerkiksi: keltaisella epiduraalinen) (Yentis ja Randall 2003, Jones ym. 2008, Graudins
ym. 2016, Patel ym. 2019) sekä käytettyjen
lääkeaineiden merkitseminen samankaltaisin merkinnöin (esimerkiksi: vain epiduraaliseen käyttöön) (Yentis ja Randall 2003, Jones
ym. 2008, Patel ym. 2019). Myös antoreittikohtaisten ISO-standardin mukaisten liittimien ja annosteluvälineiden käyttö havaittiin
keskeiseksi suojaukseksi aineistoissa (Jones
ym. 2008, Patel ym. 2019, Patel 2020, Viscusi ym. 2021). Esimerkiksi neuraksiaaliseen
annosteluun tarkoitetut NRFit-liittimet eivät
ole yhteensopivia laskimonsisäiseen annosteluun käytettävien Luer-liitimien kanssa, mikä
estää neuraksiaalisen lääkeaineen annostelun

vahingossa laskimonsisäisesti (The Joint Commission 2014, ISMP 2020). Puudutteiden osalta
keskeiseksi suojaukseksi mainitaan aineistossa myös tarkistuslistat kuten Stop before
you block (Deutsch ym. 2018, Patel ym. 2019,
Viscusi ym. 2021). Listojen avulla tarkoituksena
on ennen puudutusta varmistaa, että kyseessä
on esimerkiksi oikea potilas, lääkeaine ja antoreitti.
Kirjallisuuskatsauksen toteuttamiseen
liittyviä vahvuuksia olivat ne työvaiheet,
joissa noudatettiin järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää (Page ym. 2021)
(Taulukko 1). Hakustrategiat, mukaanotto- ja
poissulkukriteerit sekä artikkeleiden valintaprosessi on kuvattu siten, että katsaus on toistettavissa (Liite 1, Taulukko 1, Kuva 2). Tutkimuksen heikkoudeksi voidaan luetella tutkimuksen vaiheet, joissa järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen menetelmästä poikettiin.
Artikkelien arviointiin osallistui koko tekstin
tarkastelun vaiheeseen asti ainoastaan yksi
tutkija. Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen
menetelmästä poiketen tutkimukseen valituille
artikkeleille ei suoritettu erillistä laadunarviointia. Useamman tietokannan hyödyntäminen
kirjallisuushakuprosessissa olisi voinut tulla
kyseeseen, sillä lopulliset hakutulokset jäivät
odotettua kapeammiksi.
Katsaukseen sisällytettyjä tutkimuksia oli
tehty useissa maissa, ja ne tarjosivat näin ollen
tietoa maailmanlaajuisesti teho- ja anestesiahoidon lääkehoitoprosesseista sekä lääkitysturvallisuusriskeistä. Tutkimusten vertailu
ja käytäntöön soveltaminen voi olla paikoittain haastavaa, sillä ne perustuvat keskenään
hyvin erilaisiin lääkehoitokäytänteisiin (esimerkiksi Afrikassa tehdyn tutkimuksen yleistäminen Suomeen tai Pohjoismaihin). Tarkastelun laajentaminen esimerkiksi paikallisesti raportoituihin vaaratapahtumiin toisikin
tarkempaa tietoa juuri kyseisen organisaation
lääkitysturvallisuusriskeistä. Tutkimuksessa
nousee esille teemoja ja lääkitysturvallisuusriskejä, jotka ovat tärkeitä laadittaessa riskilääkeprofiilia lääkeaineryhmille suomalaisissa
sairaanhoitopiireissä (Schepel ym. 2018, Grissinger 2019). Tärkeimmät teemat, joihin tulee
kiinnittää huomiota, ovat lääke-, antoreitti- ja
ruiskusekaannukset, vaikutusten monitorointi
sekä LASA-ilmiöön liittyvät riskit.

Johtopäätökset
Menetelmänä kirjallisuuskatsauksen hyödyntäminen suuren riskin lääkeaineisiin liittyvien
lääkitysturvallisuusriskien tunnistamisessa on
käyttökelpoinen. Sen avulla voidaan huomioida
mahdollisia vakavia vaaratapahtumia, jotka
eivät nouse esiin oman organisaation vaaratapahtumaraporteissa. Katsauksen tavoitteen
mukaisesti kirjallisuudesta tunnistettiin puudutteisiin ja perifeerisiin lihasrelaksantteihin
liittyviä lääkitysturvallisuusriskejä ja mahdollisia lääkehoitoprosessin suojauksia. Puudutteisiin ja perifeerisiin lihasrelaksantteihin
liittyy merkittäviä riskejä, jotka tulee huomioida. Tuloksia on hyödynnetty HUS:ssa anestesia- ja tehohoidon suuren riskin lääkkeiden
tunnistamiseen.
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To conduct a safe medical treatment to a
patient, awareness and understanding of risks
at different stages of the medication useprocess is required. Neuromuscular blocking agents and local anesthetics are highalert medications that bear a heightened risk
of causing significant patient harm when they
are used in error. Aim of this literature review
was to raise awareness of medication safety
risks related to these medications and to present possible systemic defenses to minimize
the identified risks.
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Literature review was based on a systematically formed search strategy for each medication group. The result of literature searches in
Medline (Ovid) database was 523 literature references for neuromuscular blocking agents and
599 literature references for local anesthetics.
The references were screened first according
to the titles, following the abstract and full text
analysis. Finally, six articles with neuromuscular blocking agents and eight articles with local
anesthetics were included.
The included studies reported medication
errors related to administration, drug therapy monitoring, preparation, prescribing and
product storage. Deviations in administration,
such as events with the wrong administration
route or wrong drug were clearly highlighted.
LASA (Look Alike Sound Alike) properties of
the drugs, which led to, for example, administration of a wrong drug or incorrect route of
administration, were repeatedly identified as a
cause of medication errors. The incidents led to
different kinds of adverse events with varying
severity, including death. Systemic defenses
to prevent these medication errors included
ensuring double-checking procedures, safe
labeling of packages, ampoules and syringes,
tubing connectors following the ISO (International Organization for Standardization)
standards, and color-coding of packages.
Medication safety risks related to highalert medications not reported in organization’s own incident reports can be identified
in literature. In addition to these risks, useful
defenses in the medication use process can be
identified. Significant risks are associated with
both neuromuscular blocking agents and local
anesthetics. Therefore, these drugs should be
identified as high-alert medications in organizational high-alert medication lists.
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Liite 1. Kirjallisuushaun hakutermit ja hakulausekkeet.
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Liite 2. Kirjallisuushauilla tuotettujen aineistojen sisältö (puudutteet n = 8, perifeeriset lihasrelaksantit
n = 6) artikkelin julkaisuvuoden mukaan järjestettynä.
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