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Tietovarannon nimi

LÄÄKEBAROMETRI 2017

Perustiedot
Yleinen kuvaus

Käyttöehdot

Kyselytutkimusaineisto, joka käsittelee suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä
ja niiden käytöstä, lääkkeiden hinnoista, lääkekorvauksista ja lääkkeisiin
liittyvistä tiedon tarpeista.
Voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön
(käyttölupahakemus, tutkimussuunnitelma, rekisteriseloste,
salassapitositoumus)
Tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoitus katsotaan osoitetuksi, kun
käyttölupahakemuksessa on kuvattu tutkimushankkeen vastuuhenkilön
riittävä tieteellinen pätevyys, tieteelliset tutkimusmenetelmät sekä
suunnitelma julkaisuiksi vertaisarvioiduissa lehdissä. Tutkimuksen tulee
noudattaa Lääkebarometri 2017 ‐kyselyn saatekirjeessä osoitettua
tutkimuksen tavoitetta ja tarkoitusta.

Tietosisältö

Asiasanat (YSA)

Tutkittavat täyttivät kyselylomakkeen, joissa kysyttiin taustatietoja, tietoja
terveydestä ja lääkkeiden käytöstä, mielipiteitä lääkkeiden valinnasta,
hankinnasta ja kustannuksista sekä näkemyksiä lääkkeisiin liittyvästä
neuvonnasta ja tiedosta. Lisäksi tutkittavat vastasivat EQ‐5D‐5L‐
elämänlaatumittarin osioihin.
Kyselylomake, muuttujaluettelo sekä tarkemmat tiedot tutkimuksen
toteuttamisesta saatavilla erillisessä dokumentissa.
Lääke, lääkepolitiikka, lääkeinformaatio, hinta, elämänlaatu

Tutkimusalueet

Lääkepolitiikka, lääketaloustiede, terveystaloustiede, sosiaalifarmasia,
yhteiskuntatieteet

Kohdejoukko

Koko maa, kansalaiset, otos 8000 (Bisnode‐henkilömarkkinointirekisteri)

Aineiston määrä

Postikyselyaineisto n=3622
Internet‐paneeli‐aineisto n=2149

Aineiston keräyksen kieli

Kyselylomakkeet suomeksi ja ruotsiksi

Aika

Kerätty syksyllä 2017

Toteuttajat

Kelan ja Fimean rahoittama
Fimean koordinoima
Taloustutkimuksen toteuttama
Kansallinen lääkepoliittisen päätöksenteon tuki
Tieteelliset julkaisut, tutkimus

Tiedon käyttö
Huomioitavat seikat
aineistoa käytettäessä
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EQ‐5D‐5L ‐mittarin aineistoa saa käyttää vain yhteistyössä EuroQol:n kanssa.
Julkaisussa ei saa olla tietoa, josta vastaaja voisi tunnistaa itsensä.
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Aineiston tekninen kuvaus
Aineiston tyyppi

Tutkimusaineisto, kvantitatiivinen, sisältää muutamia avoimia kysymyksiä.
Seurantatutkimus 2 vuoden välein, vuoden 2015 aineisto on baseline.

Aineiston kieli

Suomi

Henkilötietolain
tarkoittama henkilörekisteri

Kyllä
Yksittäisiä vastaajia voi olla mahdollista tunnistaa aineistosta epäsuorien
tunnisteiden avulla, erityisesti avointen kysymysten vastauksista. Aineisto ei
sisällä suoria tunnisteita (esim. nimi, osoite, henkilötunnus).
Tieteellinen tutkimus

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
Sisältää salassa pidettävää
tietoa

Kyllä

Salassapidon peruste

Tutkimusaineisto sisältää epäsuoria tunnisteita, joten aineisto on salassa
pidettävä.

Tekijänoikeuskysymykset

Fimealla immateriaalioikeudet aineistoon

Sopimukset

EQ‐5D‐5L‐ mittaria koskevat julkaisut tehtävä yhteistyössä EuroQol
Foundation ‐organisaation kanssa.

Yhteistyö

Mahdollisesta tutkimusyhteistyöstä Fimean kanssa sovitaan erikseen

Tietoturva ja tietosuoja

Aineistoa on käsiteltävä henkilötietolain ja EU:n tietosuoja‐asetuksen
mukaisesti.
Aineistosta on laadittava tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste
(Henkilötietolaki 523/1999, 10 § ja 14 §)
Aineistoa säilytettävä tietoturvallisesti sekä sähköisessä että mahdollisessa
tulostetussa muodossa. Osana rekisteriselostetta on kuvattava rekisterin
suojauksen periaatteet.
Tutkimussuunnitelmassa on nimettävä henkilöt, jotka käsittelevät
tutkimusaineistoa.
Aineistoa ei saa luovuttaa eteenpäin.
Aineisto on tuhottava käytön jälkeen.
Aineistosta on poistettu suorat tunnisteet (joidenkin vastaajien avoimiin
vastauksiin kirjoittamat henkilötiedot), mutta käyttäjän tulee huolehtia siitä,
ettei yksittäistä vastaaja voi tunnistaa tutkimusraportista.
SPSS‐tiedostot (postikysely ja internet‐paneeli)

Aineiston tekninen muoto
Tietovarantoa hallinnoiva
prosessi

FIMEA / LHAP

Tietovarannon säilytys ja
varmuuskopiointi

Fimea / LHAP, tietosuojattu Fimean verkkolevy

Lisätiedot ja yhteyshenkilö
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Tietovarannosta tehdyt
kuvailevat raportit

Lääkebarometri 2017 – Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa. Fimea
kehittää, arvioi ja informoi ‐julkaisusarja 7/2018 (Jauhonen, Merikoski,
Jyrkkä, Hämeen‐Anttila)
Lääkebarometri 2017. Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste.
Fimea kehittää, arvioi ja informoi ‐julkaisusarja 12/2018. (Silvennoinen,
Hämeen‐Anttila, Jauhonen, Jyrkkä)

Käyttöönottopäivä

1.6.2018

Ohjeet aineiston saamista
varten

Aineiston käyttölupaa voi hakea tieteellistä tutkimusta varten (kts. kohta
Käyttöehdot) täyttämällä käyttölupahakemuksen (ml. tutkimussuunnitelma
ja rekisteriseloste). Fimea arvioi käyttölupahakemukset tapauskohtaisesti.
Käytöstä laaditaan erillinen sopimus ja salassapitositoumukset.
Katri Hämeen‐Anttila
Tutkimus‐ ja kehittämispäällikkö
Puh: 029 522 3513

Yhteyshenkilöt

Hanna‐Mari Jauhonen
Tutkijalääkäri
Puh: 029 522 3512
Johanna Jyrkkä
Tutkija
Puh: 029 522 3514
etunimi.sukunimi@fimea.fi
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