Ehdotus toimintamalliksi:

INSULIINIVALMISTEIDEN VAIHTAMINEN EDULLISEMPAAN VERTAILU- JA VAIHTOKELPOISEEN VALMISTEESEEN
Toimintaympäristöt vaihtelevat suuresti eri organisaatioissa ja paikkakunnilla. Ehdotuksen tavoite on antaa ajatuksia siitä,
mitä asioita on hyvä huomioida, kun omassa organisaatiossa ryhdytään edistämään edullisempien, vertailu- ja vaihtokelpoisten biologisten valmisteiden käyttöä.
HENKILÖKUNTAKOKOUS, jossa:

LÄÄKÄRIN/HOITAJAN VASTAANOTOLLA

APTEEKISSA

• Käydään läpi Fimean verk-

• Uusille diabetespotilaille valitaan vertailu- ja vaihtokelpoisista insuliineista aina hinnal-

taan edullisin (esim. glargininsuliini 100 yks/ml: joko biosimilaari tai alkuperäinen biologinen valmiste).
• Hoidon piirissä jo olevien diabetespotilaiden kohdalla lääkäri päättää potilaan kanssa
yhteistyössä lääkkeen vaihdosta edullisimpaan valmisteeseen.
• Lääkevaihto on suositeltavaa toteuttaa normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä.
• Annetaan potilaalle informaatiota (esim. Fimean sivuilla oleva yleiskielinen
tiivistelmä biosimilaareja ja lääkevaihtoa koskien) ja keskustellaan potilaan kanssa
vaihdon käytännön toteutuksesta.
• Myös hoitajat voivat ottaa asian potilaan kanssa puheeksi ja tiedottaa lääkärille uuden
reseptin tarpeesta.
• Muun kuin edullisimman valmisteen valintaan tulee olla lääketieteellinen peruste, joka
kirjataan potilaskertomukseen (vrt. STM:n asetus lääkkeen määräämisestä).

• Kartoitetaan ja varmistetaan lääkkeen ja sen annostelulaitteen oikean
käytön osaaminen.
• Yhteistyössä paikallisen terveydenhuollon kanssa huolehditaan
keskinäisestä tiedonkulusta ja yhdenmukaisesta viestinnästä asiakkaaseen
päin. Paikallisesti voidaan sopia esim:
- apteekin ja terveydenhuollon
välisestä yhteistyöstä laiteopastuksen osalta
- mihin asiakasta ohjataan ottamaan
yhteyttä ongelmatilanteissa ja
- muista tarvittavista yhteistyökuvioista, joilla varmistetaan turvallinen
ja sujuva siirtyminen edullisemman,
vertailu- ja vaihtokelpoisen valmisteen käyttöön.

kosivuilta löytyvää materiaalia
biosimilaareista ja biologisten
valmisteiden vaihtokelpoisuudesta.
• Kartoitetaan ko. hetkellä edullisin vertailu- ja vaihtokelpoinen
insuliinivalmiste (joko biosimilaari tai alkuperäinen biologinen
valmiste), kts. www.kela.fi/laakehaku. Huomioitava, että hinnat
voivat muuttua 2 vkon välein.
• Sovitaan organisaation yhteisestä toimintamallista.

SÄHKÖISESTI UUDISTETTAVAT RESEPTIT
• Lääkäri tai diabeteshoitaja on yhteydessä potilaaseen ja lääkäri kirjoittaa reseptin uudesta valmisteesta.
• Potilas käyttää entisen valmisteen loppuun ennen vaihtoa.
• Laiteopastuksen osalta toimitaan vastaavasti kuin organisaatiossa on tapana toimia
insuliinivalmisteiden vaihtojen yhteydessä muutoinkin.
• On huomioitava, että sylinteriampulli vaatii valmistekohtaisen annostelukynän, 		
joka luovutetaan ja opastetaan hoitoyksiköstä

Fimean verkkosivuilta löydät mm. lyhyen videon, power point esityksen ja kirjallista materiaalia, jota voit hyödyntää
organisaatiossasi. Katso: www.fimea.fi/biosimilaari. Asiointipostilaatikko: biosimilaarit@fimea.fi.
Päivitetty 28.2.2017.

