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LÄÄKÄREIDEN*) KESKEISIÄ
LÄÄKETIEDON LÄHTEITÄ JA TYÖKALUJA

Oheiseen taulukkoon on kerätty suomenkielisiä, virallisia hoito-ohjeita tukevia, luotettavaa lääketietoa antavia sivustoja, joita perusterveydenhuollossa toimiva lääkäri/hammaslääkäri tarvitsee työssään. Osa sivuista on saatavilla myös ruotsiksi. Kansainvälisiä tietokantoja ei ole otettu mukaan, sillä
niiden toimivuus ja soveltuvuus Suomen oloihin ei ole aina yhtä hyvä (esimerkiksi kaikkia niissä mainittuja lääkkeitä ei ole täällä markkinoilla). Listauksessa ei ole kaikkea saatavilla olevaa tietoa, vaan mukaan on kerätty sellainen kokonaisuus, jonka voidaan ajatella olevan minimivaatimus hyvässä
lääkärin/hammaslääkärin työssä ja tavoitteena on, että työnantaja varmistaisi näiden (osittain myös maksullisten) sivustojen olevan käytettävissä.
Eri erikoisaloilla ja erikoissairaanhoidossa on käytössä vielä runsaasti muitakin tiedonlähteitä, joita tähän ei ollut tarkoituksenmukaista listata.
Suositus on laadittu Kansallisen lääkeinformaatioverkoston Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmän pienryhmässä ja se on saatavilla Innokylästä (hae: Kansallinen lääkeinformaatioverkosto -> tuotokset ja tulokset) ja Fimean verkkosivuilta (Kehittäminen ja HTA -> Lääkeinformaation kehittäminen). Palautetta suosituksesta voi antaa HUSin sisätautien ja kliinisen farmakologian erikoislääkärille Outi Lapatto-Reiniluodolle (outi.lapatto-reiniluoto(at)hus.fi).
*) Lääkäreillä tarkoitetaan tässä sekä hammaslääkäreitä että lääkäreitä.
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MITÄ TIETOA LÖYTYY

JULKAISIJA

URL

TASO**)

MAKSULLISUUS

KÄYTETTÄVYYS

Terveysportti

Kustannus Oy

www.terveysportti.fi

P

maksul-

Sisällöt täydentyvät ja kehittyvät jatkuvasti

linen

uusien päivitysten myötä.

Duodecim
Perustaso

Tietoa voi hakea hakusanalla. Haku listaa

• Lääkärin tietokannat

löytyneen tiedon kaikista osioista.

• Oppiportti

Nopean yksittäisen tiedon etsintä voi olla

• ICD-10 Diagnoosikoodi-

hidasta.

haku
• Duodecim lääketietokanta
• Lääkeinteraktiot ja
-haitat
• Raskaus ja imetys
• Lääkkeet ja munuaiset
• Lääkkeet ja maksa
Lisätaso
• Ristiyliherkkyydet
• Luontaistuotteet
DynaMed

EBSCO Health

www.dynamed.com

P

Clinical decision support

maksul-

To hospitals and healthcare organizations

linen

solutions, healthcare business intelligence, medical
journals, medical e-books
and medical reference information
*) Lääkäreillä tarkoitetaan tässä sekä hammaslääkäreitä että lääkäreitä. **) P = perustaso, L = lisätaso
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TIETOLÄHDE

JULKAISIJA

URL

TASO**)

MAKSULLISUUS

KÄYTETTÄVYYS

HUS Myrkytystietokeskus

HUS –

www.hus.fi/sairaanhoito/

P

maksuton

Nettisivuilta löytyy kasvi-, sieni- ja

vastaa puhelimessa ympäri

Myrkytys-

sairaanhoitopalvelut/myrkytys-

aineluettelot ja tietoa näiden myrkyl-

vuorokauden äkillisten

tietokeskus

tietokeskus/

lisyydestä.

myrkytysten ehkäisyyn ja

Puh. 09 471

hoitoon liittyviin kysymyk-

977 tai 09 4711

siin. Neuvontaa annetaan

(vaihde) vastaa

yleisölle ja terveydenhuol-

24 t / vrk.

lon ammattilaisille.

(norm. hint.
puhelu)

HUS Teratologinen tieto-

Puhelinnumero

www.hus.fi

palvelu

09 4717 6500,

-> sairaanhoito

äidin lääkeneuvonta hai-

arkisin klo 9-12.

-> teratologinen tietopalvelu

tallisesti vaikuttavista lääk-

Chat-palvelu

keistä ja muista ulkoisista

Terveyskylä.

tekijöistä

fi:ssä, avoinna

P

maksuton

Tietoa verkkosivulla, sekä puhelin- ja
chat-palvelu

ti-pe klo 13-15
Terveyden ja hyvinvoinnin

Terveyden ja

www.thl.fi

laitoksen rokottaminen

hyvinvoinnin

-> aiheet

sivusto

laitos

-> rokottaminen

Lääketieteellinen farma-

Kustannus Oy

Verkko-oppikirja

kologia ja toksikologia

Duodecim

P

maksuton

Erittäin kattava: käytännön ohjeita, tietoa
rokotteista, eri ryhmien rokotukset

P

maksul-

Teos perehdyttää lääkeaineiden ja muiden

linen

kemiallisten aineiden vaikutusmekanis-

Toim: Rusko-

meihin ja vaikutuksiin. Käsitellään laajasti

aho, Hakkola,

elimistön säätelyjärjestelmiä ja sairauksien

Huupponen et

patofysiologiaa. Tiedot sairauden etiologi-

al.

asta, mekanismeista ja oireista yhdistyvät

* Lääkäreillä tarkoitetaan tässä sekä hammaslääkäreitä että lääkäreitä. ** P = perustaso, L = lisätaso
)

)
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URL

5
TASO**)

MAKSULLISUUS

KÄYTETTÄVYYS

farmakodynamiikan perusteisiin.
Lääkeaineita koskevissa luvuissa
käsitellään sairauskohtaisesti lääkkeiden
käyttöaiheita ja haittoja.
Farmakologia ja toksiko-

Medicina Oy

6. painos luettavissa täältä

logia

Toim: Koulu ja

http://www.medicina.fi/3

L

maksul-

Toimii oppikirjana lääketieteen, farma-

linen

kologian sekä sairaanhoitajien lääkkeen-

Tuomisto

määräämiskoulutuksen opiskelijoille.
Valmistuneille lääkäreille sekä apteekeille
kirja toimii hakuteoksena.

Kliininen farmakologia ja

Kandidaatti-

lääkehoito

kustannus Oy

Kelan hinta- ja korvat-

Oppikirja

L

linen

laisten hoitokäytäntöjen mukaisesti ja
antaa vastauksia kliinikon kysymyksiin. Se

vonen, Back-

soveltuu lääkehoidon määräämisen tueksi

man, Himberg

lääkäreille ja käsikirjaksi kaikille terveyden-

et al.

huollon ammattilaisille.

Kela

www.kela.fi/laakehaku

L

maksuton

Lääkehaku-palvelussa hinnat ja korvattavuudet (myös ruotsi ja englanti).

https://www.kela.fi/apteekit

ja perusvoiteille.
Ohjeet suorakorvauksen

Käsittelee sairauksien lääkehoitoa suoma-

Toim: Neu-

tavuustiedot lääkkeille,
kliinisille ravintovalmisteille

maksul-

Apteekkitiedotteet, lääkkeiden suorakorvausohjeet, korvattava lääkemäärä, resep-

https://www.kela.fi/ajankohtais-

timerkinnät, perustoimeentulon ohjeet

ta-apteekit

lääkkeiden korvauksissa.

toteuttamiseksi
https://www.kela.fi/ajankohtaista-laakekorvaukset
*) Lääkäreillä tarkoitetaan tässä sekä hammaslääkäreitä että lääkäreitä. **) P = perustaso, L = lisätaso
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Lääke75+ -tietokanta

Fimea

www.fimea.fi
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TASO**)

L

MAKSULLISUUS

KÄYTETTÄVYYS

maksuton

Lääke75+ -tietokanta

-> Lääkehaut ja luettelot

Lääkkeiden soveltuvuus 75 vuotta

-> Lääke75+

täyttäneille. Arviot tehty moniammatillisesti, päivittyy jatkuvasti. Käytettävyyttä

European Medicines Agen-

EMA

cy (EMA)

Lääke 75+ tietokanta on

lisää tietokannan integrointi Salko-tieto-

myös käytettävissä Duodecim

kantaan, joka taas on integroitu apteekki-

lääketietokannan Vanhus ja

järjestelmiin. Integroitu myös Terveysport-

Lääke -sovelluksen kautta.

tiin (Vanhus ja lääke).

https://www.ema.europa.eu/

L

maksuton

en/medicines

Keskitetyn myyntilupamenettelyn kautta
myyntiluvan saaneiden valmisteiden
valmisteyhteenvedot, pakkausselosteet ja
lyhyet, kansantajuiset EPAR-arviointiraportit (EU-kielet).

Pharmaca Fennica
Lääketietopalvelut

Lääketietokeskus

Verkkopalvelu, tietokannat, mo-

L

maksu-

Päivittäin päivittyvää lääketietoa, mm.

biilisovellus, kirjat

ton/mak-

- Lääketurvatiedotteet ja RPM-materiaalit

https://pharmacafennica.fi/

sullinen

kohderyhmittäin
- Erikieliset lääkehoidon tukimateriaalit
potilasneuvontaan (esim. potilaskortit, pistosohjevideot)
- Lääkeainekohtainen verkkopalvelu (ml.
hinnat ja korvattavuudet)
- Lääkekuvat ja tunnistetiedot
(pakkauskuvat, tabletit, kapselit)
- Rakenteiset lääketietokannat: mm. farmakogeniminen tietokanta, interaktio-

* Lääkäreillä tarkoitetaan tässä sekä hammaslääkäreitä että lääkäreitä. ** P = perustaso, L = lisätaso
)

)
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URL

TASO**)

MAKSULLISUUS

KÄYTETTÄVYYS

tietokanta, lääkkeiden rakenteiset annostukset ICD10-linkein
- Antidoping-luokittelu
- Merkittävien muutosten luokittelu
- Valmisteyhteenvedot
- Riskilääkkeet
- Pakkausselosteet (suomi ja ruotsi)
- Eläinlääkeinformaatio
Farmakogenetiikka
(GeneRx)

Duodecim

https://www.terveysportti.fi/

L

terveysportti/laake.generx.koti

maksul-

Tietoa geneettisistä tekijöistä, jotka vaikut-

linen

tavat esim. lääkkeen kinetiikkaan. Haku
mm. lääkeaineella tai entsyymillä.

* Lääkäreillä tarkoitetaan tässä sekä hammaslääkäreitä että lääkäreitä. ** P = perustaso, L = lisätaso
)

)
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