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Lääkäreiden edunvalvonnan yksi 
kulmakivi on oma Lääkärisopimus. 
Tämän sopimusoikeuden perusteella 

saa Lääkäriliitto saa itse neuvotella työ-
aikoja ja palkkoja koskevat asiat jokaisella 
sopimuskierroksella – tietenkin yleisen 
raamin sisällä. Tämä sopimusoikeus 
antaa meille myös oikeuden tarvittaessa 
lakkoilla etujemme puolesta. Viimeksi näin 
on tehty vuonna 2001. Tuolloin lakossa 
oli ensisijaisesti kyse palkoista, mutta 
maailma oli siinäkin suhteessa erilainen, 
että kaikki lääkärit sai helposti yhdellä 
sanalla ”barrikadeille”. Tuo sana oli vuoro-
työ. Eli kaikki olivat valmiita taistelemaan 
niitä voimia vastaan, jotka yrittivät laittaa 
lääkärit vuorotyöhön. Mutta miten on 
nyt? Olemmeko edelleen yhtä yhtenäi-
nen joukko? Onko vuorotyö samanlainen 
”kirosana”?

Päivystäminen on viime vuosikymmeni-
nä kasaantunut yhä enemmän sairaalassa 
työskentelevien lääkäreiden vastuulle. 
Päivystyskyselyissä yhä suurempi jouk-
ko lääkäreitä haluaa tehdä vähemmän 
ja lyhyempiä päivystysvuoroja. Lähes 
jokaisessa sairaalassa on akuuttilääkäreillä 
oma paikallinen työaikamallinsa, jonka 
mukaan heidän viikkotyöaikaansa rajataan 
ad 38,25 tuntiin ja yksittäiset vuorot ovat 
lähes poikkeuksetta nykyisen työaikalain 
mukaisia – näiltä osin muistuttaa aika lailla 
vuorotyötä. Lääkäriliiton valtuuskunta lin-

Säilyykö lääkärikunnan  
yhtenäisyys ja kollegiaalisuus?

jasikin viime vuoden joulukuussa, että 24 
tunnin työrupeamista tulee luopua. Uusi 
Lääkärisopimus tuli voimaan takautuvasti 
1.4.2020. 

Työaikalain ja uuden Lääkärisopimuk-
sen määräykset jakavat vahvasti mielipitei-
tä lääkärikunnan sisällä. Vah-
vemmin kuin mikään muu 
minun reilun 25 vuoden 
työurallani. Osa on edel-
leen sitä mieltä, että Liitto 
oli liian vaisu sopiessaan 
työaikalakia lieventäviä määräyksiä uuteen 
sopimukseen, ja osa on sitä mieltä, ettei 
kenelläkään ole oikeutta rajoittaa heidän 
työn tekemistään. Jos tämän sopimuksen 
neuvottelujen aikana olisi tarvittu työtais-
teluasetta, olisiko lääkärikunta ollut valmis 
menemään lakkoon ja jos olisi, niin minkä 
vuoksi – 13 vai 24 tunnin työrupeamien.

Moni kantaa huolta siitä, että erikois-
tuvien lääkäreiden koulutus kärsii, jos 
ei saa tehdä pitkiä työrupeamia, vaan 
”joutuu” olemaan vapaalla päivystysten 
vuoksi. Onko tosiaan näin? Eikö päteväksi 
lääkäriksi voi kouluttautua työaikalain 
puitteissa? Meillä on erikoisaloja, joihin ei 
kuulu ollenkaan päivystämistä. Näille eri-
koisaloille kouluttaudutaan siis työaikalain 
puitteissa, pelkästään virka-aikana. No 
voi sanoa, että näiden alojen erikoistuvat 
lääkärit saavat osallistua kaikkiin meetin-
geihin ja siksi koulutus on riittävää. Opim-

meko me lääkäreiksi istumalla meetin-
geissä vai tekemällä potilastyötä? Voisiko 
päivystävien alojen koulutusta parantaa 
lisäämällä senioritukea päivystykseen, 
jotta päivystäessään saisi riittävää tukea ja 
oppia juuri kyseiseltä erikoisalalta – myös 

työaikalain puitteissa? 
Minua huolestuttaa, 

voiko lääkärikunta ja meitä 
edustava Liitto pysyä tässä 
ristipaineessa riittävän 
yhtenäisenä, jotta jatkossa-

kin on mahdollista käyttää joukkovoimaa 
neuvotteluaseena sitä vaativassa tilan-
teessa. Toisaalta minua huolestuttaa, että 
eivätkö lääkärit tunnista fysiologian rajoja 
itsessään. Se, että aina on tehty näin, ei 
mielestäni ole riittävä peruste jatkaa ter-
veydelle haitallista toimintamallia. Nyt on 
aika avoimesti yhdessä miettiä, mikä on 
tulevaisuuden lääkäreiden työaikamalli tai 
-mallit. Avoimuus tuo mukanaan vastuun 
siitä, että jokaisen mielipide on tärkeä ja 
yhtä arvokas – ei siis ”huudeta” toisiam-
me hiljaisiksi, vaan pyritään löytämään 
paras mahdollinen lopputulos, jonka puo-
lesta voisimme tarvittaessa sitten myös 
”taistella” yhdessä.

         Opimmeko me lääkäreiksi 
istumalla meetingeissä vai 
tekemällä potilastyötä? 
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Naber D, et al. QUALIFY: 28 viikon satunnaistettu, yhdenveroisuus (non-inferiority), avoin, arvioijasokkoutettu (suhteessa Heinrichs–Carpenter Quality of Life Scale [QLS] -asteikkoon ja 
Investigator-Assessed Questionnaire [IAQ] -asteikkoon), vastakkainasettelututkimus aripipratsoli 400 mg kerran kuukaudessa ja paliperidonipalmitaatti kerran kuukaudessa välillä, aikuisilla 
potilailla (18–60 vuotta). Ensisijainen päätepiste arvioi yhdenveroisuutta (non-inferiority, ”ei-huonommuus”) ja paremmuutta (superiority) QLS-kokonaispisteissä käyttäen ”mixed model for 
repeated measurements” (MMRM) -arviota. Paliperidonipalmitaatin annos kerran kuukaudessa annosteltuna oli 50–150 mg/kuukausi EU:ssa ja Kanadassa tai 78–234 mg/kuukausi Yhdysvalloissa.6 
Pienimmäksi kliinisesti tärkeäksi eroksi oli määritelty 5,3 pistettä Heinrichs–Carpenter QLS -asteikolla.7

Relapsin esto mahdollistaa skitsofreniaa sairastavia ottamaan ne pienet askeleet, mitä 

he tarvitsevat elääkseen mahdollisimman normaalia elämää.1,2 Kerran kuukaudessa  

annosteltavan Abilify Maintenan käyttöaihe on skitsofrenian ylläpitohoito aikuis-

potilailla, joiden tila on vakautettu suun kautta otettavalla aripipratsolilla.3 Abilify 

Maintena vähentää tilastollisesti uusiutumisen riskiä verrattuna lumehoitoon,4 kuten 

myös sairaala hoitojaksojen uusiutumista verrattuna aikaisempaan suun kautta otetta-

vaan lääkitykseen.5 Tämän lisäksi se parantaa potilaan toiminta kykyä Heinrichs- 

Carpenter Quality of Life Scale -asteikolla mitattuna.6
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Lääkevalmiste: ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten, sekä ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depot-
suspensiota varten, esitäytetyssä ruiskussa. Valmiin suspension aripipratsolipitoisuus on 200 mg/ml. Käyttöaiheet: Skitsofrenian ylläpitohoitoon aikuisille, joiden tila on vakautettu suun kautta otet-
tavalla aripipratsolilla. Annostus: Aripipratsolin siedettävyys on todettava suun kautta otettavalla muodolla ennen Abilify Maintena® -hoidon aloittamista. Abilify Maintena® hoito voidaan aloittaa joko 
yhdellä injektiolla (aloituspäivänä yksi 400 mg:n injektio Abilify Maintena® -valmistetta, jonka jälkeen aripipratsolihoitoa jatketaan suun kautta 10–20 mg:n annoksella 14 peräkkäisen vuorokauden 
ajan) tai kahdella injektiolla (aloituspäivänä kaksi erillistä 400 mg:n injektiota Abilify Maintena -valmistetta eri injektiokohtiin ja yksi 20 mg:n annos suun kautta otettavaa aripipratsolia). Suositeltu 
ylläpitoannos on 400 mg kerran kuukaudessa kertainjektiona. Terveydenhuollon ammattilainen antaa Abilify Maintena® -annoksen potilaalle hitaana kertainjektiona pakaralihakseen tai olkavarren 
hartia lihakseen. Valmistetta ei saa antaa laskimoon eikä ihon alle. Mikäli 400 mg:n annokseen liittyy haittavaikutuksia, on harkittava annoksen pienentämistä 300 mg:aan kerran kuukaudessa. Erityiset 
potilasryhmät: Maksan vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostus on 
määritettävä varovaisuutta noudattaen. Ensisijaisesti on käytettävä suun kautta otettavaa lääkemuotoa. Munuaisten vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on munuaisten vajaa-
toimintaa. Iäkkäät henkilöt: Valmisteen turvallisuutta ja tehoa 65 vuoden ikäisten ja tätä vanhempien potilaiden hoidossa ei ole varmistettu. Pediatriset potilaat: Valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 
18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Annoksen muuttaminen yhteisvaikutuksien vuoksi: Katso valmisteyhteenvedosta ohjeet käytöstä potilailla, joiden tiedetään olevan hitaita 
CYP2D6-metaboloijia sekä voimakkaiden CYP3A4:n ja/tai CYP2D6:n estäjien kanssa. Abilify Maintena –valmisteen samanaikaista käyttöä CYP3A4:n induktorien kanssa pitää välttää. Vasta-aiheet: 
Yliherkkyys aripipratsolille tai valmisteen apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaan tilan kliininen paraneminen voi kestää useista päivistä joihinkin viikkoihin. Potilaan tilaa 
on seurattava tarkoin koko tämän jakson ajan. Abilify Maintena® -valmistetta ei saa käyttää akuutin agitaatiotilan tai vaikea-asteisen psykoottisen tilan hoitoon, kun oireet on saatava nopeasti hal-
lintaan. Potilaita, joilla itsemurhariski on suuri, on seurattava tarkoin psykoosilääkityksen aikana. Käytettävä varoen potilailla, joilla on kardiovaskulaarisairaus, aivoverenkierron sairaus, hypotensiolle 
altistava tila tai verenpainetauti, joiden suvussa on esiintynyt QT-ajan pitenemistä, joilla on aikaisemmin ollut kouristuskohtauksia tai joilla on jokin kouristuskohtauksia aiheuttava sairaus, tai joilla on 
riski aspiraatiopneumoniaan. Laskimoperäisiä tromboemboliatapauksia (VTE) on raportoitu antipsykoottihoidon yhteydessä. Laskimotukosten riskitekijät on määritettävä ennen hoidon aloittamista 
sekä hoidon aikana ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet suoritettava. Jos tardiivin dyskinesian oireita ilmaantuu, on harkittava annoksen pienentämistä tai hoidon keskeyttämistä. Kliinisissä tutkimuk-
sissa maligni neuroleptioireyhtymä oli harvinainen aripipratsolihoidon yhteydessä. Mikäli maligniin neuroleptioireyhtymään viittaavia oireita tai selittämätöntä korkeaa kuumetta ilmenee, kaikkien 
psykoosilääkkeiden, myös aripipratsolin, ottaminen on keskeytettävä. Abilify Maintena® -valmiste ei ole indisoitu dementiaan liittyvän psykoosin hoitoon. Hyperglykemian oireita tulee seurata hoidon 
yhteydessä ja diabetesta sairastavien potilaiden ja potilaiden, joilla on diabeteksen riskitekijöitä, sokeritasapainoa pitää seurata säännöllisesti. Painonnoususta suun kautta otettavan aripipratsolihoidon 
yhteydessä on ilmoitettu valmisteen markkinoillaolon aikana. Painonnousu on yleensä esiintynyt potilailla, joilla on merkittäviä riskitekijöitä. Annoksen pienentämistä tai aripipratsolihoidon lopetta-
mista on harkittava, jos potilaalle kehittyy impulssikontrollin häiriöihin viittaavia oireita. Varovaisuutta on noudatettava ja pienempää aloitusannosta harkittava hoidettaessa kohonneessa kaatumis-
riskissä olevia potilaita. Aripipratsolilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, koska sedaatio, uneliaisuus, pyörtyminen, näön hämärtyminen ja kahtena näkeminen, 
ovat mahdollisia. Yhteisvaikutukset: Eräiden verenpainelääkkeiden vaikutus voi tehostua aripipratsolin kanssa. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä aripipratsolia yhdessä alkoholin tai mui-
den keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta yhdessä QT-aikaan tai elektrolyyttitasapainoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Eräät 
voimakkaat CYP3A4-estäjät (kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli) tai CYP2D6-estäjät (kuten fluoksetiini ja paroksetiini) saattavat nostaa aripipratsolipitoisuuksia, jolloin Abilify Maintena® -annosta 
tulee pienentää valmisteyhteenvedon mukaisesti. Yhteiskäyttöä CYP3A4:n induktorien kanssa on vältettävä. Serotoniinioireyhtymän merkkejä voi esiintyä käytettäessä aripipratsolia yhdessä aripip-
ratsolipitoisuutta suurentavien tai serotoninergisten lääkkeiden, kuten SSRI- tai SNRI-lääkkeiden kanssa. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Ei pidä käyttää raskauden aikana, paitsi jos odotettu hoi-
dolla saavutettava hyöty on niin suuri, että sikiölle mahdollisesti aiheutuva vaara on selvästi perusteltu. Ei pidä käyttää imetyksen aikana. Haittavaikutukset: Yleisimmin havaitut haittavaikutukset, 
joita on todettu ≥ 5 %:lla potilaista kliinisissä tutkimuksissa, olivat painonnousu (9,0 %), akatisia (7,9 %), unettomuus (5,8 %) ja kipu injektiokohdassa (5,1 %). Muita yleisiä (esiintyvyys ³ 1/100, 
< 1/10) haittavaikutuksia ovat: diabetes, painonlasku, agitaatio, ahdistuneisuus, rauhattomuus, ekstrapyramidaalioireet, vapina, dyskinesia, sedaatio, uneliaisuus, huimaus, päänsärky, suun kuivumi-
nen, muskuloskeletaalinen kankeus, erektiohäiriö, injektiokohdan kovettuminen, väsyneisyys ja veren kreatiinifosfokinaasiarvon nousu. Kaikkien ilmoitettujen haittavaikutusten osalta katso tarkem-
mat tiedot valmisteyhteenvedosta. Yliannostus: Hoitona elintoimintoja tukevat hoitotoimenpiteet ja sydämen ja verenkierron tarkkailu. Pakkaukset ja hinnat, 1.5.2020: 400 mg injektiokuiva-aine ja 
liuotin, sekä injektiokuiva-aine ja liuotin, esitäytetyssä ruiskussa 248,95 € (TH), 332,11 € (VH+ALV).Korvattavuus: Peruskorvattava (40 %) ja erityiskorvattava (100 %) sairausnumerolla 112 Vaikeat  
psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen 
lääkkeen määräämistä. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon (10/2020). Yhteystiedot: Otsuka Pharma Scandinavia, Wenner-Gren 
Center, Sveavägen 166, SE-113 46 Tukholma. Puh. +46 8 545 286 60. Fax. +46 8 545 286 69. www.otsuka.fi. Oy H. Lundbeck Ab, 
Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku. Puh. 02 276 5000. www.lundbeck.fi FI Abbr SmPC Oct 2020 FI-AM-2000058  
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Maintena valmisteyhteenveto. 4. Kane JM, et al. J Clin Psychiatry 2012;73:617–624. 5. Kane JM, et al. J Med Econ 2015;18:145–154. 
6. Naber D, et al. Schizophr Res 2015;168:498–504. 7. Falissard B, et al. Int J Methods Psychiatr Res 2016;25:101–111.


