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Biologisten lääkkeiden
lääkevaihto apteekeissa olisi
toteutettavissa
H. Tolonen, P. Kurki, M Airaksinen, K Hämeen-Anttila, P. Ruokoniemi

Lääkevaihdon toteuttaminen
edellyttäisi huolellista suunnittelua ja
asteittaista toteuttamista
Vuonna 2018 toteutetun tutkimuksen perusteella Fimea katsoo, että biologisten
lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa on mahdollista toteuttaa asteittain
lääkitysturvallisuus varmistaen. Tämä kuitenkin edellyttäisi esimerkiksi, että


Fimea määrittelisi biologisten lääkkeiden kliinisen ja käytännöllisen
vaihtokelpoisuuden mukaan lukien antolaitteiden toiminnallisen
samankaltaisuuden. Lisäksi lääkevaihdon vaihtoväli arvioitaisiin kriittisesti.



Apteekit varmistaisivat lakisääteisen lääkeneuvonnan ja antolaitteen oikean
käytön toteutumisen biologisia valmisteita toimitettaessa. Potilaan tulisi saada
apteekista ja muista terveydenhuoltoyksiköistä yhdenmukaista lääkeinformaatiota
valmisteesta, jota hän tosiasiallisesti käyttää.



Tiedonkulku lääkehoitoon osallistuvien tahojen välillä varmistettaisiin ja
ammattilaisten biosimilaariosaamista kehitettäisiin.

Miksi biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa pohditaan?
Lääkkeiden kokonaismyynti on kasvanut 2010-luvulla. Tukkuhinnoilla mitattuna 10
euromääräisesti myydyimmän lääkkeen joukossa oli vuonna 2018 seitsemän biologista
lääkettä. Fimea on useiden muiden EU:n lääkeviranomaisten lailla todennut biosimilaarit
ja niiden viitevalmisteet vaihtokelpoisiksi. Biosimilaarien käyttöönotto synnyttää
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biologisten valmisteiden välistä hintakilpailua, josta hyötyvät sekä lääkkeiden käyttäjät
että yhteiskunta. Biosimilaarien käyttö avohoidossa on kuitenkin vähäistä. Biologisiin
lääkkeisiin ei toistaiseksi sovelleta lääkevaihtoa apteekeissa, mutta se voidaan nähdä
potentiaalisena keinona lisätä biosimilaarien käyttöönottoa.

Tutkimuksen aineisto ja menetelmä
Suomalaisten lääkealan toimijoiden ja potilasjärjestöjen näkemyksiä selvitettiin
teemahaastatteluin syksyllä 2018 (n= 32 haastattelua, joihin osallistui 62 henkilöä).

Tunnistetut hyödyt ja riskit


Lääkevaihdon hyödyiksi tunnistettiin taloudellisten hyötyjen lisäksi lääkehoidon
parempi sujuvuus esimerkiksi saatavuushäiriötilanteissa.



Potentiaalisiksi riskeiksi tunnistettiin lääkehoidon jatkuvuus, puutteellinen
opastus, ristiriitainen informaatio ja tuotteiden jäljitettävyys.
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