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Potilaiden lääkitystiedot ovat usein 
epätäydellisiä ja jopa virheellisiä, 
sillä tieto ei liiku yli organisaatio-
rajojen. Usein emme myöskään 
osaa tunnistaa lääkkeiden osuutta 
potilaiden voinnin huonontumises-
sa.  Lääkityskokonaisuuden selvi-
tystyö ja sen vastuullinen hallinta 
on käytännössä usein mahdotonta 
ilman moniammatillista yhteis-
työtä. Farmaseutin tai proviisorin 
tekemä lääkityksen turvatarkastus 
ja lääkehoitotilanteen yhteenveto 
toimenpidesuosituksineen ovat 
osoittautuneet hyväksi tueksi 
lääkäreille potilaiden lääkehoito-
kokonaisuuksien arvioinnissa ja 
vastaamisessa.   

Miten lääkärit ja lääkealan 
ammattilaiset tekevät  
yhteistyötä?

Joka kolmannella iäkkäällä on käy-
tössään vähintään yksi iäkkäillä 
vältettävä lääke ja viidesosalla on 
vähintään yksi kliinisesti merkit- 

       tävä yhteisvaikutus heidän käyt- 
tämiensä lääkkeiden välillä (1). 
Ikäihmisten lääkehoidon kokonaisuus 
ei ole hyvin hallinnassa. Lääkitystieto 
ei liiku yli organisaatiorajojen, eikä sen 
koonnista tunnu vastaavan kukaan. 
Kuitenkin iäkästä potilasta hoitavan 
kliinikon pitäisi kantaa vastuu lääke-
hoidosta ja sen tarkoituksenmukai-
suudesta. Kolmannes lääkkeen mää-
räämiseen liittyvistä virheistä johtuu 
epätäydellisestä lääkityksen selvittämi-
sestä potilaiden sairaalaan tulon yhte-
ydessä (2,3). Lääkityskokonaisuuden 
selvitystyö ja sen vastuullinen hallinta 
on käytännössä usein mahdotonta 
ilman moniammatillista yhteistyötä 
(4). Kliiniseen farmasiaan perehty-
neiden farmaseuttien ja proviisorien, 
”farmasistien” kokoamat lääkitystie-
dot ja lääkehoitojen arvioinnit tuke-
vat kliinistä päätöksentekoa. Uusia 
toimintamalleja kokeillaan jo useissa 
organisaatioissa.

Lääkitysturvallisuuden kehitystyö 
käynnissä
Lääkehuoltomme keskeiseksi haas-
teeksi on muodostunut, missä ja miten 
tunnistetaan lääkitysongelmainen 
potilas? Emme osaa läheskään aina 
tunnistaa lääkkeiden osuutta potilaan 
voinnin huononemisessa. Lisäksi roo-
lit ja vastuut lääkitysongelmien tun-

nistamisessa ovat liian usein epäsel-
vät, esimerkiksi potilaiden siirtyessä 
sosiaali- ja terveydenhuollon eri orga-
nisaatioiden välillä. Lääkealan turval-
lisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on 
käynnistänyt lääkitysturvallisuutta 
edistävän moniammatillisen yhteis-
työn verkostomaisen kehittämistyön 
(5). Lisäksi Kliinisen Farmasian Seura 
on useiden vuosien ajan edistänyt 
moniammatillista toimintaa ohjaava 
ajattelutapaa lääkealalla, mikä edis-
tää yksilöiden ja yhteisöjen järkevää 
ja tarkoituksenmukaista lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden käyttöä (6). 
Lääkäriliitto ja Farmasialiitto kantavat 
kortensa kekoon professioiden välisen 
yhteistyön kehittämiseksi välittämällä 
jäsenilleen tietoa ja esittelemällä käy-
tännössä hyväksi koettuja toiminta-
malleja. 

Lääkehoidon päivänä 19.3.2014 
järjestetyssä seminaarissa esiteltiin 
lääkärien ja farmasistien yhteistyötä 
siitä, missä ja miten lääkitykset laite-
taan kuntoon terveydenhuollon eri 
sektoreilla. Moniammatillisissa yhteis-
työmalleissa korostuivat myös toteu-
tettujen lääkitysmuutosten seuranta 
ja tiedon liikkuminen toimijoiden vä-
lillä.  Esiteltävinä olivat lääkehoitojen 
tarkistus KYSin yhteispäivystyksessä, 
Päijät-Hämeen maakunnallinen lääki-
tysturvallisuusmalli, Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymän moniam-
matillinen yhteistyömalli ja lääkehoi-
don kliiniset palvelut Terveystalossa.

Lääkitystiedot vastaanotolle katta-
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vasti ja jäsentyneenä
Potilaiden siirtyessä hoito- tai hoi-

vayksiköstä toiseen tiedonsiirto ja tie-
tojen päivitys takkuavat tyypillisesti 
hallinnollisilla organisaatiorajoilla. 
Lääkelistan tarkistus vastaanotolla on 
usein nopein ja helpoin tapa siivota 
lääkelistaa. Työssä tarvitaan potilaiden 
tai omaisten apua ja jopa oma-aloit-
teisuutta, sillä potilastietojärjestelmät 
saattavat tarjota epätäydellistä tai 
jopa ristiriitaista tietoa.  Esimerkiksi 
78-vuotialla naisella, joka oli hakeutu-
nut KYS:n päivystykseen kaatumisten 
ja kipeytyneen polven vuoksi, oli huo-
mattavia eroja potilastietojärjestelmä 
Mirandan ilmoittaman lääkityksen ja 
osastofarmaseutin haastattelun perus-
teella kootun lääkelistan välillä (tau-
lukko 1) (Saukkonen M, julkaisemat-
tomia havaintoja). 

Kattava lääkitystietojen selvitys vie 

aikaa. Lisäksi potilastietojärjestelmien 
lääkelistoista puuttuvat usein itsehoi-
to- ja luontaislääkkeet. Esimerkiksi 
Forssan seudun hyvinvointikuntayh-
tymässä tehdyn selvityksen potilailla 
oli käytössään keskimäärin 2,8 luon-
taislääkettä (7). Itsehoitovalmisteiden 
käytöllä saattaa olla merkitystä lääki-
tyskokonaisuuden kannalta. 

Tukea lääkehoitokokonaisuudesta 
vastaamiseen 
Farmasistin tekemä lääkitysten tur-
vatarkastus tai lääkehoitotilanteiden 
yhteenveto toimenpidesuosituksineen 
ovat hyvä tuki kliinikolle potilaan lää-
kehoitokokonaisuuden arviointiin ja 
kokonaisuudesta vastaamiseen.  Esi-
merkiksi HaiPro-raporttien mukaan 
valtaosa haittatapahtumista ja läheltä 
piti -tilanteista liittyy lääkehoitoon. 
KYSin päivystysalueella viime vuonna 

ilmoitetuista tilanteista n. 70 prosent-
tia liittyi lääke- ja nestehoitoihin. 

Meilahden ja KYSin päivystyksissä 
on aloitettu tutkimus, jonka tarkoi-
tuksena on edelleen kehittää KYSin 
sairaala-apteekin tekemiä lääkityksen 
selvittämis- ja turvatarkastuslomak-
keita. Turvatarkastuksissa tarkistetaan 
tutkimukseen valittujen päivystyk-
seen hakeutuneiden potilaiden lää-
kitykset. Turvatarkastuksissa kootaan 
mm. potilaan kokemat haittavaiku-
tukset, päällekkäisyydet lääkeaineissa 
ja terapiaryhmissä, farmakokineettiset 
ja -dynaamiset yhteisvaikutukset, an-
nostukset ja ottoajat, puuttuvat lääk-
keet, iäkkäillä vältettävät lääkkeet, 
riskilääkkeet, potilaan hoitoon sitou-
tuminen ja muut mahdolliset lääke-
hoidon kannalta merkittävät havain-
not (esim. ottotekniikka tai lääkkeen 
hinta ja saatavuus).  

Miranda-potilastietojärjestelmä Sairauskertomustekstit Käsin kirjoitettu kortti Tutkimus

Fosavance 70 mg+2800 IU, 1 tabl./
viikko

Fosavance 70 mg+2800 IU,  1 
tabl./viikko

Fosavance 70 mg+2800 IU, 1 
tabl/viikko

Fosavance 70 mg+2800 IU, 1 tabl/
viikko

Lipitor 10 mg 1 x 1 Lipitor 10 mg 1 x 1 Lipitor 10 mg 1 x 1 Lipitor 10 mg 1 x 1

Furesis 20 mg 1 x 1 Furesis 20 mg 1½ x 1 Furesis 20 mg 1½ x 1 Furesis 20 mg 1½ x 1

Tramal kaps. 50 mg 1 x 3 tarv. Tramal 50 mg  1x 3 tarv.  Tramal 50 mg 1 x 3 tarv.

Para-Tabs 1 g 1 x 3 tarv. Panadol 1 g 1 x 3 tarv.  Panadol  1g 1 x 3 tarv.

Kalkipos-D 500 mg 1 x 1 Calcichew D3 500 mg 1 x 1 Calcichew D3 forte 1 x 1 Calcichew D3 forte 1 x 1

Cotrim forte ½ x 2   Cotrim forte ½ x 2

Visken 10 mg 1x 1    

Diovan 80 mg 1x 1    

 Precosa 250 mg 2 x 2 Precosa 250 mg 2 x 2 Precosa 250 mg 2 x 2

 Kaleorid 1 g 1 x 1 Kaleorid 1 g 1 x 1 Kaleorid 1 g 1 x 1

 Bisoprolol 5 mg 1 x 1 Bisoprolol 5 mg 1 x 1 Bisoprolol 5 mg 1 x 1

 Amiodipin 5 mg 1 x 2 Amiodipin 5 mg 1 x 1 Amiodipin 5 mg 1 x 1

 Vagifem 2/viikko Vagifem 2/viikko Vagifem 2/viikko

 Thyroxin 0,025 mg eom.* Thyroxin 0,025 mg eom. Thyroxin 0,025 mg eom.

 Tramal 100 mg 1 x 2 tarv.  Tramal 100 mg 1 x 3 tarv

   Nitro tarv.

   Voltaren forte -geeli iltaisin

   Balancid n. 5 päivänä viikossa

   Disperin 500 mg tarv.

Taulukko 1. Esimerkki eroista päivystykseen hakeutuneen potilaan lääkitystiedoissa.

*Erillisen ohjeen mukaan.
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BYDUREON Rajoitettu 100 % korvattavuus 
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Laske HbA1c:tä 2,0 prosentilla1,2   

•  Merkittävästi suurempi HbA1c:n lasku (-1,9 %) Bydureonilla kuin päivittäisellä hoidolla (-1,5 %) (p<0,05).*1,3 

•  Lisähyötynä merkittävä painon lasku, joka säilyi viikolle 52 asti (-4,1 kg).§2

• 88 % potilaista pystyi annostelemaan Bydureonia itse ilman koulutusta.4#

– Yhdellä BYDUREON® (eksenatidi) -pistoksella viikossa  1,2

121511.011_0214_FI

* eksenatidi kahdesti päivässä.
§ BYDUREONin käyttöaiheena ei ole liikalihavuuden hoito ja painonmuutos oli toissijainen päätetapahtuma kliinisissä tutkimuksissa.
#  Kukaan näistä potilaista ei ollut saanut koulutusta lääkkeen annospakkauksen käytöstä ennen tutkimusta. He noudattivat 

potilasopas ohjeita ja heillä oli tarvittaessa käytettävissään neuvontanumero.
Viite:  1. BYDUREON Valmisteyhteenveto.  2. Buse JB, Drucker DJ, Taylor KL, et al. DURATION-1: exenatide once weekly produces sustained glycemic control 
and weight loss over 52 weeks. Diabetes Care. 2010;33:1255-1261.  3. Drucker DJ, Buse JB, Taylor K, et al. Exenatide once weekly versus twice daily for the 
treatment of type 2 diabetes: a randomised, open-label, non-inferiority study. Lancet. 2008;372:1240-1250.  4. Lorenzi G, Schreiner B, Osther J, et al. Application 
of adult-learning principles to patient instructions: a usability study for an exenatide once-weekly injection device. Clin Diabetes. 2010;28:157-162. 

BYDUREON®, 2 mg eksenatidia injektiopullossa; injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten. Käyttöaihe: Bydureon on tarkoitettu tyypin 2 diabetes mellituksen hoitoon yhdessä metformiinin, sulfonyyliurean, 
tiatsolidiinidionin, metformiinin ja sulfonyyliurean tai metformiinin ja tiatsolidiinidionin kanssa aikuispotilaille, joille ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa näiden suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden 
suurimmalla siedetyllä annoksella. Annostus ja antotapa: Suositeltu annos on 2 mg eksenatidia kerran viikossa. Lääkeannos pistetään ihon alle vatsan, reiden tai olkavarren takaosaan välittömästi lääkesuspension 
sekoittamisen jälkeen. Bydureon pistetään kerran viikossa samana viikonpäivänä mihin tahansa vuorokauden aikaan riippumatta ruokailusta. Jos lääkeannos jää ottamatta, se tulee ottaa niin pian kuin mahdollista. Kahta 
pistosta ei saa ottaa samana päivänä. Potilaiden, jotka siirtyvät BYETTAsta Bydureon-valmisteeseen, veren glukoositaso voi ohimenevästi kohota, mikä yleensä tasaantuu kahden ensimmäisen viikon aikana hoidon 
aloittamisesta. Kun BYDUREON lisätään sulfonyyliureahoitoon, sulfonyyliurea-annoksen pienentämistä tulee harkita hypoglykemiavaaran vähentämiseksi. Koska munuaistoiminta yleensä heikkenee iän myötä, tämä 
on otettava huomioon iäkkäiden potilaiden lääkityksessä. Eksenatidin tehoa ja turvallisuutta lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ei ole vielä osoitettu. Vasta-aiheet: Yliherkkyys eksenatidille tai jollekin apuaineelle. 
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Bydureon-valmistetta ei pidä käyttää tyypin 1 diabeteksen eikä diabeettisen ketoasidoosin hoitoon. Bydureon-valmistetta ei saa pistää laskimoon tai lihakseen. Valmistetta 
ei suositella potilaille, joilla on keskivaikea munuaisten vajaatoiminta, loppuvaiheen munuaissairaus, vaikea munuaisten vajaatoimintatai vaikea ruoansulatuskanavan sairaus. Bydureon-valmisteen käyttöä BYETTAn kanssa ei ole 
tutkittu eikä suositella. Potilaille tulee selvittää äkillisen haimatulehduksen tyypilliset oireet. Varfariinin ja eksenatidin yhteiskäytön aikana on ilmoitettu joitakin INR-arvon suurenemisia, joihin on liittynyt vuotoja. Ks. tarkemmin val-
misteyhteenveto. Yhteisvaikutukset: Sulfonyyliurean annos voi vaatia säätämistä siihen liittyvän lisääntyneen hypoglykemiavaaran vuoksi. INRseurantaa tulee tehostaa Bydureon-hoidon alussa potilailta, jotka käyttävät joko 
varfariinia ja/tai kumaroliyhdisteitä. Ks. tarkemmin valmisteyhteenveto. Fertiliteetti, raskaus ja imetys: Fertiilissä iässä olevien naisten pitää käyttää ehkäisyä lääkityksen aikana ja lääkitys on lopetettava ainakin 3 kuukautta 
ennen suunniteltua raskaaksi tuloa. Bydureon-valmistetta ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana. Haittavaikutukset: Yleisimmin ilmoitettu haittavaikutus oli pahoinvointi, jota ilmeni hoidon alussa ja joka väheni 
hoidon jatkuessa. Yleisiä haittavaikutuksia olivat injektiokohdan reaktiot, hypoglykemiat sulfonyyliureaan yhdistettynä ja päänsärky. Ks. tarkemmin valmisteyhteenveto. Ehdot: Reseptilääke. Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv) 
1.1.2014 alkaen: BYDUREON 2 mg 1 x 4 kerta-annospakkausta (neljän viikon annos) 124,76 €. Rajoitettu 100 % SV-korvattavuus 1.4.2013 alkaen. Pohjautuu 8.1.2014 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.  Lisätietoja: 
AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo, puh. 010 23 010, www.astrazeneca.� .

AstraZeneca Oy, AstraZeneca Nordic-Baltic, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo, Puh. 010 23 010, www.astrazeneca.� 

Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymässä on jo useamman vuo-
den ajan kehitetty lääkehoidon ko-
konaisarviointia moniammatillisena 
yhteistyönä. Kuntayhtymässä on pe-
rattu epäselviä lääkelistoja, kehitet-
ty tarkistuslista lääkeongelmaisten 
tunnistamiseen ja selkiytetty vastuu-
kysymyksiä. Siellä on luotu yhteiset 
kriteerit lääkehoitoihin mahdollisesti 
liittyvien ongelmien tunnistamiseen, 
jotta potilaat voidaan ohjata farma-
seuteille lääkehoitojen arvioimiseksi. 
Työ on tuottanut tulosta: lääkelistojen 
oikeellisuus ja asiakastyytyväisyys 
ovat parantuneet. 

Forssassa etenkin tehostetussa pal-
veluasumisessa asuvien ikäihmisten 
lääkehoitojen kokonaisuus on saatu 
parempaan kuntoon moniammatil-
lisella yhteistyöllä ja farmaseuttien 
tekemien lääkehoitojen arviointien 
avulla.  Arviointien tuottamista muu-
tosehdotuksista ovat lääkehoidoista 
vastaavat lääkärit hyväksyneet noin 
puolet. Muutosehdotukset ovat liitty-
neet lääkkeen lopettamiseen, vaihta-
miseen tai aloittamiseen, annokseen 
tai annosteluajankohtaan, lääkemuo-
don vaihtamiseen ja hoidon seuran-
taan (taulukko 2). 

Palveluasumisen ja kotihoidon 
lääkitysturvallisuus kuntoon
Päijät-Hämeessä kehitetään maakun-
nallista mallia lääkitysturvallisuuden 

parantamiseksi. Lääkelogistiikka ja 
lääkehoidon ohjaus muuttuvat, kun 
laitoshoidot muuntuu avohoidon 
palveluasumiseksi .  Uudeksi toiminta-
malliksi kehitetään kuntafarmaseutti-
mallia palveluasumisen ja kotihoidon 
lääkitysturvallisuuden parantami-
seksi. Uudessa toimintamallissa maa-
kunnan lääkekeskusten farmaseuttien 
on tarkoitus aloittaa palvelu, jossa he 
ovat mukana tekemässä lääkitysarvi-
ointeja ja tekevät palveluasumisyksi-
köihin ns. osastokäyntejä, joilla mm. 
auditoidaan lääkehoitosuunnitelmat 
ja annetaan lääkeinformaatiota hoi-
tohenkilökunnalle.  Malli on pilotoitu 
Lahden kaupungin palveluasumisessa 
ja sitä on tarkoitus levittää muuhun 
Päijät-Hämeeseen. 

Lahden mallissa lääkehoito-ongel-
mien tunnistamisessa hyödynnetään 
Resident Assesment Index -järjestel-
mää laadun ja kustannusvaikuttavuu-
den arviointiin sekä seurantaan (RAI).  
Kotihoidon ja palveluasumisyksiköi-
den asiakkaille on luotu seulontakri-
teerit (kaatuminen, nielemisongelma, 
lääkkeiden jauhaminen tai kolme 
seuraavista: lääkkeiden lukumäärä 
yli 12, kipu RAI-luokituksella 2 tai 3 
(asteikko 1–3), sairaalajakso, päivys-
tyskäynti, lääkärikäynti tai äkillinen 
hoito). Seulan kautta asiakkaat lähe-
tään lääkehoidon arviointiin sairaala-
apteekkiin, jossa muutosehdotuksia 
arvioidaan proviisorin, lääkärin ja 

Muutosehdotus Ehdotetut muutokset Toteutuneet muutokset

Lääkkeen lopettaminen 72 29

Annoksen pienentäminen 35 18

Lääkkeen vaihto 19 9

Lääkkeen aloittaminen 11 5

Laboratorio- tai RR-seuranta 10 7

Annosteluajankohdan vaihto 10 9

Lääkemuodon vaihto 4 1

Muu 2 7

Yhteensä 163 85

sairaanhoitajan moniammatillisena 
yhteistyönä.  Lahden kaupungin so-
siaali- ja terveystoimen pilotissa oli 
mukana 26 potilasta, joille proviisori 
teki 124 muutosehdotusta. Muutoseh-
dotuksista toteutettiin 55 (45 %).  

Yksityisistä terveyspalveluiden 
tuottajista Terveystalo on kehittänyt 
lääkehoidon kliinisten palveluiden 
kokonaisuuden, joka koostuu kolmes-
ta toisiaan täydentävästä palvelusta 
sosiaalihuollon organisaatioille. Urho 
on lääkitysturvallisuutta varmistava 
palvelu, jossa organisaatiolle nime-
tään vastuulääkäri ja tehdään lääki-
tysturvallisuusauditointi. Onni ja Arvi 
ovat potilaiden lääkehoitoja arvioivia 
palveluita. Onnissa proviisori tekee 
lääkehoidosta yhteenvedon ja antaa 
mahdolliset toimenpidesuositukset 
lääkehoidosta vastaavalle lääkärille. 
Arvissa potilaan taustatiedot selvite-
tään, hänelle tehdään geriatrinen ar-
vio mahdollisine lääkehoidon muu-
toksineen, minkä jälkeen potilaan 
lääkehoitoa seurataan aktiivisesti. 
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Taulukko 2.  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän farmaseuttien tekemien 
lääkehoitojen arviointien muutosehdotukset vuosina 2011–2013.
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