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Kenelle?

• Iäkkäille?
• Lääkekaton ylittäjille? 
• Monilääkityille?
• Kun on monta lääkäriä ja hoitopaikkaa?  
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Milloin?

• Muutostilanteissa?
• Annosjakelua aloittaessa? 
• Kun havaitaan ongelma?
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Remonttitalojen kuvat: Juha Teräväinen
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Monesta kohtaa
rempallaan?



Potilaat, joilla on korkeat lääkekustannukset

• 50 %:n otos väestöstä
• Koko otoksen henkilöiden kaikki lääkeostot vuodelta 

2009 Kelan reseptitiedostosta.
• Henkilöt ”järjestettiin jonoon” lääkekustannusten 

mukaan.
• 5 %:lle potilaista kertyi lähes puolet kaikista 

lääkekustannuksista. 
• Sitä 5 %:n ryhmää, jolla oli korkeimmat 

lääkekustannukset, verrattiin muihin lääkkeiden 
käyttäjiin.   
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Potilaat, joilla on korkeat lääkekustannukset
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Korkeat kustannukset Matalat kustannukset

Lääk-
keiden
lkm N %

Kust. 
Keskimääri
n/ potilas, €

Kust. 
yhteensä 
(1000 €) N %

Kust. 
Keskimäärin 
/ potilas, €

Kust. 
yhteensä 
(1000 €)

1–5 16 365 15 4 188 68 537 1 065 762 72 163 173 379

6–10 38 724 36 3 439 133 161 326 633 22 520 169 768

11–15 31 876 30 3 331 106 181 71 244 5 810 57 673

16–20 14 451 14 3 658 52 864 10 430 1 1 000 10 431

21– 5 791 5 4 560 26 404 1 132 0,1 1 114 1 261

Yht. 107 207 100 3 611 387 147 1 475 201 100 280 412 512



Potilaat, joilla on korkeat 
lääkekustannukset ja paljon lääkkeitä.
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Korkeat lääkekustannukset ja paljon lääkkeitä

• Potilaat, joilla on kaikkein korkeimmat 
lääkekustannukset ja ostoja vähintään kymmenestä 
eri lääkkeestä kolmen kuukauden aikana.

• Keskimääräiset korvattavien lääkkeiden 
kustannukset 3 400 euroa (kaikilla potilailla 
keskimäärin 490 euroa) vuodessa.

• Korkeakustannuksiset monilääkityspotilaat ovat 
hieman useammin naisia ja keskimäärin selvästi 
iäkkäämpiä kuin kaikki lääkkeiden käyttäjät.   
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Korkeat lääkekustannukset ja paljon lääkkeitä

• Valitut indikaattorit: 
• vähintään kolme psyykenlääkettä (6x), 
• jatkuva bentsodiatsepiinien käyttö (6x), 
• jatkuva tulehduskipulääkkeiden käyttö (5x), 
• pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käyttö yli 65-vuotiailla 

(2x),
• Antikolinergisten lääkkeiden käyttö yli 65-vuotiailla (3x), 
• Beersin potentiaalisesti epärationaalisten lääkkeiden käyttö 

yli 65-vuotiailla (1,4x).  
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Korkeat 
lääkekustannukset 
ja paljon lääkkeitä

Kaikki potilaat

Yli 15-vuotiaat 53 % 13 %
Yli 65-vuotiaat 57 % 31 %
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Ongelmaisten osuus, %



Kustannukset ja hyödyt

+ Potilasjoukko määriteltävissä rekistereistä.
+ Mitä enemmän lääkkeitä, sitä varmemmin ongelmia.
+ Valmiiksi korkeat kustannukset (365 milj. e) 
ennakoivat suurempia säästöjä.
- missä ja kuka määrittää?

13



14

Järeämpiä
tukitoimia?



Arviointi annosjakelua aloittaessa

• Annosjakelua aloittavat potilaat, n = 147
• Apteekeissa tehty, annosjakelun aloittamiseen 

liittyvä lääkehoidon arviointi. 
• Arvion tekijä täytti arviota ja potilaan 

lääkehoitomuutoksia koskevan kyselylomakkeen. 
• Vastausprosentti 45.
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Arviointi annosjakelua aloittaessa

• Potilaista 89 % oli vähintään 65-vuotiaita ja 64 % 
naisia.

• Käyttivät keskimäärin 10,3 lääkettä. 
• Suurin osa kotihoidon tai palveluasumisen piirissä.
• Tieto potilaan lääkityksestä koottiin vähintään 

kahdesta lähteestä 63 %:ssa tapauksista.
• Lääkitystiedon kokoamiseen ja lääkehoidon 

arviointiin käytettiin apteekissa keskimäärin 38 
minuuttia / potilas.  
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Arviointi annosjakelua aloittaessa

• 69 %:lle potilaista tehtiin lääkehoidon tarkistus 
(resepteistä, annokset, annosteluajat, 
päällekkäisyydet, yhteisvaikutukset)

• 12 %:lle lääkehoidon arviointi (osana lääkärin 
vastaanottoa, lääkehoidon tarpeen ja 
tarkoituksenmukaisuuden arviointi)

• 10 %:lle molemmat edellä mainitut arviot
• 3 %:lle lääkehoidon kokonaisarviointi
• 2 %:lle muunlainen arviointi
• 4 %:lle ei arviointia
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Arviointi annosjakelua aloittaessa

• Lääkkeiden lukumäärä ei muuttunut arviossa.
• Potilaista 43 %:lle tehtiin hoidollisia muutoksia 

lääkitykseen ja 93 %:lle teknisiä muutoksia. 
• Keskimäärin 4,0 muutosta / potilas, yhteensä 593 

muutosta. 
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Arviointi annosjakelua aloittaessa

• Yleisimmät hoidolliset muutokset: 
• lääkityksen lopettaminen, 
• lääkityksen aloittaminen, 
• annoksen pienentäminen, 
• lääkityksen muuttaminen tarvittaessa otettavaksi, 
• annoksen suurentaminen, 
• interaktion välttäminen, 
• lääkityksen muuttaminen säännöllisesti otettavaksi.
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Kustannukset ja hyödyt

+ Osin lakisääteistä.
+ Lääkehoidon tarkistukselle luonteva paikka 
annosjakelua aloittaessa.
+ Todennäköisiä hyötyjä potilaalle.
- Pieni (34 000 v. 2012), mutta kasvava potilasryhmä.
- Keskittyy teknisluonteisiin muutoksiin. 
- Käytäntöjä yhdenmukaistettava.
- Kustannusvaikuttavuus tuntematon.
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Interventio reseptiä uusiville

• Potilaat, jotka tuovat reseptinsä uusittavaksi 
apteekkiin (n = 238).

• Satunnaistettu, kontrolloitu, avoin tutkimus.
• Potilaat satunnaistettiin tutkimus- ja vertailuryhmiin.
• Tutkimusryhmässä potilaat haastateltiin TKOK-

menetelmällä ja tiedot haastattelusta ja vuoden 
aikana ostetusta lääkityksestä liitettiin lääkärille 
meneviin tietoihin. 

• Vertailuryhmän reseptit uusittiin normaalikäytännön 
mukaan. 
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TKOK

• Teho: Kuinka lääkkeesi on auttanut?
• Käyttö: Miten olet käyttänyt lääkettäsi?
• Ongelmat: Oletko kokenut ongelmia

lääkehoidossasi viime kuukausien aikana? 
Millaisia? 

• Kontrollit: Koska viimeksi kävit lääkärissä tämän
vaivan takia? Koska on mitattu verenpainetta / 
otettu laboratoriokokeita jne. ja mitkä olivat arvot? 
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Interventio reseptiä uusiville

• Tutkimusryhmässä lääkärit havaitsivat ja ratkaisivat
ongelmia paremmin kuin vertailuryhmässä.

• Ongelma havaittiin 17 %:lla tutkimusryhmän ja 8 
%:lla vertailuryhmän potilaista (p=0,040) 

• Eniten havaittiin ongelmia lääkkeen annostelussa ja
seurantavälissä.
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Interventio reseptiä uusiville

• Lääkärit myös ratkaisivat ongelmia aktiivisemmin
tutkimusryhmässä (esim. vastaanottokäynti, 
puhelinaika, laboratoriokäynti, lääkityksen
muuttaminen potilasta kohtaamatta).

• Huolellisempi tarkastelu osoitti, että ongelmia oli
noin 57 %:lla potilaista.

• Yleisimmät ongelmat yli vuoden kontrolliväli, 
lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu lääke
pitkäaikaiskäytössä, haittavaikutus tai muu koettu
ongelma lääkehdoidossa.    
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Kustannukset ja hyödyt

+ Seulontamenetelmä.
+ Hyvin edullinen.
+ Otettavissa luontevaksi osaksi päivittäisiä rutiineja. 
+ Auttaa tutkitusti saamaan kiinni lääkehoidon 
ongelmia.
- Kevyt.
- Ei nappaa läheskään kaikkia ongelmia.  
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Mitä tästä opimme? 

• Lääkehoidon ongelmia riittää. 
• Rekisterimenetelmät eivät tavoita läheskään kaikkia 

ongelmia.
• Ikä, lääkekustannukset ja lääkemäärä ovat hyviä 

indikaattoreita.
• Lääkehoidon taitekohdat kannattaa hyödyntää. 
• Arvioinneista ja niihin liittyvistä lääkitysmuutoksista 

kannattaa tehdä selkeät merkinnät 
potilasasiakirjoihin.  
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Kuva

• Joku hyvin korjattu vanha talo? 
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Kiitos!


