
TYÖSSÄ

Tapaus 1: heikentynyt vointi

90-vuotiaalla palvelukodissa asuvalla 
naisella ilmeni lisääntynyttä masentu-
neisuutta. Lääkitykseksi aloitettiin    
10 mg sitalopraamia kerran vuorokau-
dessa. Potilaan yleisvointi heikkeni, 
mutta sen ajateltiin johtuvan muista 
syistä. Annos kasvatettiin 20 mg:aan. 
Seuraavana päivänä potilaan tila romah-
ti. Hänet tuotiin päivystykseen kuumei-
sena ja koko vartalo kouristaen. Potilaal-
la todettiin serotoniinioireyhtymä. 

Tapaus 2: väärin tulkittu kirjaus

Potilas palautettiin keskussairaalan 
päivystykseen jatkohoitopaikasta, jon-
ne hänet oli siirretty paria päivää aikai-
semmin kyseisestä päivystyspisteestä. 
Alkuperäisenä hoitoon hakeutumisen 
syynä oli ollut nopea flimmeri. Poti-
laan papereihin oli ensimmäisellä päi-
vystyskäynnillä kirjattu pohdintaa lää-
kehoidosta: vaihtoehtoja olivat olleet 
verapamiili, diltiatseemi ja bisoprololi. 
Epätaloudellisen flimmerin hoidoksi 
oli päädytty aloittamaan bisoprololi. 
Kirjaus oli kuitenkin tulkittu väärin, ja 
potilaalle oli aloitettu jatkohoitopai-

Lääkkeisiin liittyviä 
haittatapahtumia   
ehkäistään tiedolla
Jopa joka viides sairaalapotilas saa vakavan lääkehaitan. Korkea ikä ja 
monilääkehoito lisäävät riskiä. Virheitä tapahtuu erityisesti lääkkeiden 
määräämisessä ja  annostelussa. 

kassa yhtäaikaisesti kaikki yllä maini-
tut lääkkeet. Potilas menehtyi päivys-
tyksessä täydelliseen eteis-kammiokat-
kokseen. 

Tapaus 3: sekavuutta lääkkeestä

75-vuotias mies tuotiin päivystykseen 
kaatumisen vuoksi. Omaisten mukaan 
tällä oli jo kaatumista edeltäneen vuoro-
kauden aikana ollut sekavuutta ja des-
orientaatiota ajan ja paikan suhteen. 
 Kirurgian päivystyksessä ei todettu kal-
lonsisäisiä vuotoja, ja potilas siirrettiin 
neurologian päivystykseen. Selkeää 
akuuttia syytä sekavuudelle ei löydetty, 
ja potilas siirrettiin edelleen sisätauti-
osastolle jatkotutkimuksia varten. 

Potilas viipyi sisätautiosastolla useam-
man vuorokauden. Sekavuus alkoi hel-
pottaa. Sisätautiosastolla potilastieto-
järjestelmiin syötettiin potilaan lääkitys-
tiedot terveyskeskuslähetteen mukaan. 
Tässä vaiheessa lähetteestä huomattiin, 
että hammaslääkäri oli aloittanut poti-
laalle sekavuutta edeltävänä päivänä 
 tramadolin annoksella 150 mg kahdesti 
päivässä. Lääkitys todettiin sekavuuden 
syyksi. 

Tapaus 4: väärä ampulli

Potilas oli tuotu leikkaussaliin, ja anes-
tesialääkäri oli määrännyt tälle annetta-
vaksi fenyyliefriiniä 0,1 mg (1 ml). Poti-
laalle annettiin kuitenkin suoneen 1 ml 
laimentamatonta noradrenaliinia, mistä 
aiheutui vakavia rytmihäiriöitä ja veren-
paineen nousu noin 260 mmHg:iin. 
 Potilaan tila stabiloitui noradrenaliinin 
vaikutuksen hiivuttua. Fenyyliefriiniam-
pulli on nimeä lukuun ottamatta ident-
tinen noradrenaliiniampullin kanssa, ja 
ne olivat menneet sekaisin. 

Pohdinta

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat 
(lääkehaitat ja lääkitysvirheet) ovat ylei-
siä sekä avohoidossa että sairaalahoito-
jaksojen aikana. Vakavien lääkehaitto-
jen on useissa kansainvälisissä tutki-
muksissa arvioitu aiheuttavan 3–5 % 
kaikista sairaalahoitojaksoista (1–3). Sai-
raalahoitojaksojen aikana ne koskettavat 
jopa joka viidettä hoidettavaa potilasta 
(4).

Selkeimmin riski haittatapahtumille 
yhdistyy korkeaan ikään. Iäkkäillä sai-
raalahoitoon johtavan lääkehaitan riski 
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on arviolta neljä kertaa suurempi kuin 
muulla väestöllä (1,5). Sama trendi on 
nähtävissä myös suomalaisessa päivys-
tysaineistossa: yli 65-vuotiaiden potilai-
den päivystyskäynneistä miltei joka nel-
jäs oli lääkehaitan aiheuttama (6). Vaik-
ka myös pediatristen potilaiden tiede-
tään olevan erityisen alttiita lääkkeiden 
haittavaikutuksille, nuoren iän ei ole ha-
vaittu korreloivan lääkkeisiin liittyviin 
haittatapahtumiin yhtä voimakasti kuin 
korkean iän (7). 

Merkittävimmät fysiologiset syyt 
ikääntyneiden lisääntyneelle alttiudelle 
ovat muutokset kehon koostumuksessa, 
eri elinten ja elinjärjestelmien toimin-
nassa sekä reseptorifunktiossa. Lisäksi 
ikääntyneillä potilailla ilmenee muuta 
väestöä enemmän monisairasta-
vuutta, joka puolestaan 
 lisää riskiä monilääke-
hoitoon (1). 

Onge lmia  a i -
heuttaa erityisesti 
lääkehoidon ko-
konaisvastuun 
pirstaloitumi-
n e n  u s e a l l e 
hoitavalle ta-
holle. Pitkät lää-
kelistat ja moni-
mutkainen hoi-
don toteutus altista-
vat lääkkeiden haitalli-
sille yhteisvaikutuksille. 
Potilaan kognition heikkene-
minen puolestaan lisää todennäköisyyt-
tä lääkkeiden otossa tapahtuville se-
kaannuksille. Iäkkäillä yksilöiden väli-
nen vaihtelu on kuitenkin suurta. Erityi-
sesti hauraiden ja monisairaiden poti-
laiden lääkehoito vaatii erityisosaamista 
ja varovaisuutta.

Vaikka useiden lääkkeiden yhdistel-
millä voidaan kiistatta hoitaa tehokkaas-
ti aiemmin vaikeahoitoisia tiloja, pitkät 
lääkelistat aiheuttavat usein ongelmia 
myös sairaalahoidon puolella. Jokaiseen 
lääkehoidon vaiheeseen (määrääminen, 
määräyksen siirto, jakaminen ja annos-
telu) liittyy lääkitysvirheen riski. Aiem-
mat tutkimukset ovat osoittaneet lääk-

keiden määräämisen ja annostelun ole-
van erityisen riskialttiita vaiheita, joissa 
suurin osa virheistä tapahtuu (8,9). 
 Arviolta jopa 7 %:ssa lääkemääräyksistä 
ilmenee virheitä, tyypillisesti annosvah-
vuuteen liittyen. Annosteluvirheitä on 
arvioitu tapahtuvan jopa 19 %:ssa kai-
kista annostelutilanteista. Annosteluvir-
heiden tiedetään liittyvän erityisesti suo-
neen annosteltaviin lääkevalmisteisiin 
(10). 

Parannusta ennakointiin ja 
tiedonkulkuun  

Potilaaseen ja lääkehoidon prosessiin 
liittyvien tekijöiden lisäksi myös itse lää-
ke voi käytetystä annoksesta riippumat-
ta lisätä riskiä haittatapahtumille. Useat 

kansainväliset organisaatiot 
 (Institute for Safe Medica-

tion Practices, Clinical 
Excellence Commis-

sion, Australia) 
ovat laatineet lis-
toja ns.  riski-
lääkkeiden tun-
n i s t a m i s e n 
helpottamisek-
si.  Listoja on 
useita, sillä eri 

hoitotilanteissa 
on eri riskilääk-

keet. Tyypillisim-
min sellaisiksi lue-

taan antikoagulantit, syö-
pälääkkeet, insuliinit ja paren-

teraaliset ravintovalmisteet. 
Tärkeää on tunnistaa myös yksikkö-

kohtaiset ”look alike, sound alike” -lääk-
keet (LASA-lääkkeet), jotka voivat se-
kaantua keskenään saman kuuloisen ni-
men tai samannäköisen pakkauksen 
vuoksi (11). Hyvänä esimerkkinä erityis-
huomiota vaativasta lääkkeestä voidaan-
kin mainita suoneen annosteltava ka-
liumkloridikonsentraatti. Sen käyttöön 
on havaittu liittyvän kaliumkloridin far-
makologiasta aiheutuvien huolenaihei-
den lisäksi merkittävä LASA-riski, sillä 
kaliumkloridikonsentraatti menee hel-
posti sekaisin natriumkloridikonsent-
raatin kanssa (12). 

Iäkkäiden, monisairaiden potilaiden 
määrän kasvu aiheuttaa paineita paran-
taa lääketurvallisuutta ja ehkäistä entis-
tä tehokkaammin lääkkeisiin liittyviä 
haittoja. Tämä edellyttää seurantamene-
telmien ja lääkehoidon prosessien voi-
makasta kehitystä niin perusterveyden-
huollossa kuin erikoissairaanhoidossa. 
Tällä hetkellä virheiden havainnointi ja 
niihin reagointi pohjautuu lääkitysvir-
heiden ja lääkehaittojen takautuvaan 
analyysiin, minkä vuoksi reagointiajat 
voivat venyä pitkiksi (13). Lisäksi erityi-
sesti lääkitysvirheisiin liittyvä tiedonkul-
ku organisaation sisällä sekä organisaa-
tioiden välillä on usein puutteellista, 
 mikä johtaa toimintatapojen pirstaloitu-
miseen ja merkittävästi toisistaan poik-
keaviin lääkehoidon käytäntöihin jopa 
saman organisaation sisällä. 

Merkittäviä askeleita kohti suunnitel-
mallisempaa ja koherentimpaa lääketur-
vatyötä olisivat reaaliaikainen, automati-
soitu havainnointi ja analysointi sekä 
prosessin virheistä kertyvän tiedon läpi-
näkyvä jakaminen sairaanhoitopiirien 
kesken. Muutos kohti turvallisempaa 
lääkehoitoa vaatii yksittäisen potilaan-
kin kannalta toimintamallien uudista-
mista ja lääkehoidon hallinnoimista 
 yhtenä kokonaisuutena. Sen sijaan, että 
vastuu erikoissairaanhoitoa vaativasta 
lääkehoidosta jakaantuu usealle määrää-
välle taholle, seurannan ja arvioinnin 
tulisi olla lääkehoitoihin erikoistuneen 
tahon käsissä. 

Ongelmia aiheuttaa 
 erityisesti lääkehoidon 

 kokonaisvastuun  
pirstaloi tuminen usealle  

hoitavalle  taholle.

MITÄ VIISAS OPPII
�•��Vanhukset�ovat�erityisen�alttiita�lääkkeiden�
haittavaikutuksina�ilmeneville�sydämen�
johtumishäiriöille,�kognitiivisille�oireille�sekä�
antikolinergisille�ja�serotonergisille�haitoille.

•��Erot�terveiden�ja�hauraiden�monisairaiden�
vanhusten�välillä�ovat�lääkityksen�kannalta�
huomattavia.

•��Haittoja�ilmenee�kaikissa�lääkehoidon�
vaiheissa,�tyypillisimmin�kuitenkin�lääkettä�
määrätessä�tai�annosteltaessa.

•��Yksikkökohtainen�merkitseminen�parantaa�
riskilääkkeiden�tunnistamista�ja�voi�
vähentää�niihin�liittyviä�sekaannuksia.�
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Kliininen 
kysymys

vanhemmat toivat tammikuussa 2020 

vastaanotolle neljän vuoden ikäisen 

poikansa, koska tällä oli ollut neljä vuo-

rokautta kuumetta, korkeimmillaan 39,5 

astetta, ja myös ihottumaa oli ilmaan-

tunut.

Muutoin lapsi oli ollut terve muuta-

mia nuhakuumeita lukuun ottamatta. 

kasvu ja kehitys etenivät normaalisti, ja 

hän oli saanut kaikki rokotusohjelman 

mukaiset rokotukset. 

vastaanotolle tuonut tauti alkoi kuu-

meella ja ärtyisyydellä. vanhemmat oli-

vat antaneet pojalle ibuprofeenia 2–3 

kertaa/vrk. se laski kuumetta ja paran-

si muutenkin oloa. Poika oli juonut mai-

toa, mehua ja vettä melko hyvin, mutta 

syöminen oli ollut huonompaa. Ajoittain 

hän oli leikkinyt lähes normaalisti, mut-

ta hakeutunut välillä sänkyyn lepää-

mään. 

ihottuma oli ilmaantunut vastaanotol-

letulopäivänä. se painottui selkään ja 

vatsaan, mutta sitä oli myös raajoissa.

tutkittaessa lapsen veri saturoitui 

hapella normaalisti huoneilmassa. 

Lämpö oli 38,8 astetta, syke 110/min ja 

hengitysfrekvenssi 36/min. sydämen ja 

keuhkojen auskultaatiossa ei löytynyt 

poikkeavaa, iho oli lämmin ja perifeeri-

set pulssit tuntuivat. vatsa oli pehmeä 

ja maksa normaalikokoinen. kivekset 

olivat paikoillaan, eikä kivespusseissa 

ollut turvotusta. 

kieli ja nielu punoittivat jonkin ver-

ran. Nielurisat olivat suurentuneet ja 

Pikkupojan kuume ja ihottuma
punoittavat, mutta katteita ei näkynyt. 

Leuan alla tuntui sormenpään kokoisia 

imusolmukkeita. Muualla kehossa oli 

normaali imusolmukestatus. Nuhaa ei 

juuri ollut. vasen korva näytti terveeltä, 

mutta oikeassa oli vaikkua, joka esti nä-

kyvyyden. 

silmät olivat kirkkaat. kuivumasta tai 

neurologisesta poikkeavuudesta ei löy-

tynyt viitettä. keholla oli laaja-alaisesti 

eksanteemaa, joka paikoin muodosti 

yhtenäisiä punaisia laikkuja. kämme-

nissä ja jalkapohjissa iho oli normaali. 

iho vaaleni painettaessa. Laboratorio-

kokeissa verenkuvassa hb, Leuk ja 

tromb olivat viitealueella, CrP oli vä-

hän suurentunut (33 mg/l).

Mistä mahtoi olla kyse?

A) kawasakin taudista

B) Mononukleoosista

C) tulirokosta

D) vauvarokosta

e) virusinfektiosta ja lääkeaine-   
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Lääkitystiedon ajantasainen keräämi-
nen ja säännöllinen arviointi helpottaisi 
tietojen siirtymistä ja vähentäisi lääke-
lääke-interaktioita ja haitallisten lääke-
yhdistelmien käyttöä. ●
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