
JÄRKEVÄ LÄÄKEHOITO
PÄÄKIRJOITUS

TEEMA

L 
ääkehoidon karsinnassa (deprescribing) 
tarpeeton tai haittoja aiheuttava lääkitys 
keskeytetään tai käytössä olevien lääk

keiden annoksia pienennetään (1,2). Lääke
karsinta on osa järkevää lääkkeiden määrää
mistä, jossa hoidon hyödyt ja haitat arvioidaan 
säännöllisesti ja jossa lääkitysten määrääminen 
ja purkaminen kulkevat käsi kädessä.

Ajan kuluessa moni potilaalle aiemmin hyö
dyllinen ja tarpeellinen lääke voi käydä turhak
si tai muuttua haitalliseksi. Potilaalla voidaan 
todeta uusia sairauksia, joiden kulkua tai oi
reita käytössä oleva muun sairauden lääke voi 
pahentaa. Ikääntymisen mukanaan tuomat fy
siologiset muutokset voivat muuttaa lääkkeen 
vaikutuksia. Myös koko lääkehoidon tarkoitus 
voi muuttua, esimerkiksi kun siirrytään elämän 
loppuvaiheeseen, jolloin hoidon tehtävänä on 
lievittää sairauden aiheuttamia oireita ja yllä
pitää toimintakykyä (3).

Lääkehoidon purku on suunniteltu ja järjes
telmällinen toimenpide, joka voidaan jakaa 
viiteen vaiheeseen (TAULUKKO). Karsinta suun
nitellaan potilaskohtaisesti. Keskeistä lääkekar
sinnassa on jatkuva hyötyjen ja haittojen vertai
lu (KUVA).

Analysoitaessa lääkehoidon hyötyjä ja hait
toja tarvitaan tiedon lisäksi lääkintätaitoa ja 
kykyä ymmärtää kokonaisuus. Lääkkeen mää
räämiseen tai hoidon jatkamiseen tulisi suh
tautua erityisen kriittisesti tilanteissa, joissa 
lääkkeetön hoito on lääkettä parempi tai yhtä 
hyvä hoitomuoto tai joissa lääkehoidon hyöty 
on erityisen epävarmaa. Esimerkkejä tällaisista 
tilanteista ovat muun muassa alaselkäkivun fy
sioterapia ja lääkehoito sekä unihygienia verrat
tuna unihäiriöiden pitkäaikaiseen bentsodiatse
piinihoitoon. 

Puutteellinen hoitoon sitoutuminen (Huup
ponen ja Strand berg tässä numerossa) voi olla 
syy arvioida hallittua lääkkeiden käytön lopet
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TAULUKKO. Lääkehoidon karsinnan viisi askelta (1,2).

1.  
Selvitä  
lääkitys

Mitä lääkkeitä potilaalle on määrätty?
Mitkä ovat lääkkeiden käyttöaiheet?
Mikä on hoidon tarkoitus?
Mitä lääkkeitä potilas käyttää ja miten?
Käyttääkö potilas itsehoitolääkkeitä tai 
muita valmisteita (ravintolisät, luontais
tuotteet)?

2.  
Aseta  
tavoite

Punnitse hyötyjen ja haittojen suhde 
yksilöllisesti.
Määritä etenemiselle hallittu aikataulu.
Huomioi lääkkeeseen liittyvät tekijät 
(farmakologia, määrä, annos, haitat, lääke
yhteisvaikutukset).
Huomioi potilaaseen liittyvät tekijät (ikä, 
kognitio, liitännäissairaudet, väärinkäyttö, 
aiempi sitoutuminen hoitoon, elinajan 
odote).

3.  
Tunnista 
lopetettavat 
tai vähen-
nettävät 
lääkkeet

Onko lääkehoito edelleen perusteltu 
(käyttöaihe)?
Puutteellinen hoitoon sitoutuminen ilman 
terveysvaikutuksia?
Puutteellinen hoitoon sitoutuminen an
noksiin liittyvistä syistä (esim. monimut
kaiset annokset, liian tiheä annosväli tai 
vaikea antoreitti)?
Primaaripreventioon tarkoitettu lääke?
Oireenmukainen hoito?
Määräaikainen lääkitys pysyvänä?
Muu parempi hoitovaihtoehto (kustannuk
set ja kustannusvaikuttavuus, annosmuoto, 
lääkkeetön hoito)?

4.  
Luo  
suunnitelma

Mikäli potilaalla on käytössään useita kar
sittavia lääkkeitä, priorisoi

lääkkeet, joista on eniten haittaa ja 
vähiten hyötyä,
lääkkeet, jotka potilas haluaa lopettaa 
ensin ja
lääkkeet, joiden lopettamiseen liittyy 
vähiten haittavaikutuksia.

5. 
Tue ja  
seuraa  
toteutu-
mista

Kerro potilaalle ja hoitohenkilökunnalle 
tavoitteista ja suunnitelmasta.
Kirjaa suunnitelma ja sovi seurannasta.
Varaudu haittavaikutuksiin tai haittoihin, 
jotka liittyvät lääkehoidon lopettamiseen.
Varaudu oireiden mahdolliseen uusiutu
miseen.



tamista, mutta toteutuakseen toivotulla taval
la myös lääkekarsinta edellyttää onnistunutta 
potilasohjausta. Lääkehoidon keventäminen 
itsessään voi myös parantaa sitoutumista jäljelle 
jäävään hoitoon (4,5).

Yksittäisen lääkkeen hoidollinen arvo vaih
telee tilanteittain. Esimerkiksi statiinien ja anti
tromboottisten lääkkeiden hyödyt ovat erilaisia 
primaari ja sekundaaripreventiossa, samoin 
protonipumpun estäjien hyödyt akuutin ruoka
torvitulehduksen tai ruokatorven pitkäaikaisen 
refluksitaudin hoidossa. Käytännöllisiä ohjeita 
lääkeryhmittäin on saatavilla erityisesti bentso
diatsepiinien, psykoosilääkkeiden, muisti häi
riön hoitoon käytettyjen lääkkeiden, opioidien, 
osteoporoosilääkkeiden ja suun kautta otetta
vien diabeteslääkkeiden karsintaan (6–8). Hyö
dyllisiä ovat myös Vältä viisaasti suositukset.

Lääkekarsinnan tavallisimpia ja tutkituimpia 
syitä on potilaan ikääntyminen. Ikääntyminen 
heikentää useiden erityyppisten lääkkeiden 
sietoa, ja lääkkeiden haittavaikutukset ovat 
iäkkäillä hyvin yleisiä. Ikääntymiseen liittyvät 
fysiologiset muutokset vaikuttavat useiden 

KUVA. Lääkehoidon karsinnan suunnittelu hyöty-haitta-analyysin perusteella (1,6).

lääkeaineiden kinetiikkaan ja farmakologisiin 
vaikutuksiin. Monilääkitys puolestaan lisää 
suoraan haitallisten lääkeyhteisvaikutusten ris
kiä. Lääke haittojen onkin arvioitu olevan ylei
simpiä kuolleisuutta, sairastavuutta ja sairaala
hoitoa aiheuttavista syistä länsimaissa (9–12). 
Asian merkittävyyden vuoksi iäkkäiden lääke
kuorman keventämiseen on laadittu useita oh
jeistoja, esimerkiksi STOPP/STARTkriteerit 
ja Beersin kriteerit (2,13). Kliinikko saa käy
tännön työhönsä apua esimerkiksi Terveyspor
tin lääketietokannoista.

Lääkehoidon karsinnassa ei ole kyse far
makologisesta nihilismistä tai alihoidosta. 
Vähemmän lääkettä ei tarkoita vähemmän tai 
huonompaa hoitoa. Vaikka monilääkityksen it
sessään on todettu liittyvän useisiin epäsuotui
siin vaikutuksiin, tarvitaan vielä lisää tutkimus
tietoa lääkekarsinnan vaikuttavuudesta. Nykyi
sen näytön perusteella lääkkeitä voidaan karsia 
ilman merkittävää haittaa (5,14,15). Ilmeisiä ja 
tavoiteltavia hyötyjä ovat potilaan parempi elä
mänlaatu ja vähäisemmät lääkekustannukset. 

Lääkkeitä määrätään ja karsitaan yhteisym
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Kohtalainen
tai suuri

Onko lääkkeellä
selvä käyttöaihe?

Onko kyseessä
oireiden hoito?

Johtuvatko oireet
etenevästä sairaudesta?

Mikä on hoidon hyöty tulevan 
tapahtuman ehkäisyssä?

Ovatko oireet hallinnassa?Vähäinen

Rajoittavatko liitännäis-
sairaudet tai elinajan
odote hoidon hyötyä?

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Harkitse lääkehoidon
purkua

Jatka hoitoa
Kyllä



märryksessä potilaan kanssa, lääketieteellisin 
kriteerein ja lääkärin asiantuntijuuden perus
teella. Moniammatillisen yhteistyön mahdol
lisuudet lääkityksen selvittämisessä ja lääke
hoidon kokonaisarvion tukena kannattaa hyö
dyntää, mutta lääkehoitoa ei voida tarkastella 

irrallaan potilaan muusta hoitosuunnitelmasta, 
sairauksista ja kliinisestä tilasta. Vastuu ja pää
tös lääkehoidon asianmukaisesta karsinnasta 
kuuluu lääkärille. Sitä voidaan pitää myös am
matillisena velvollisuutena – tai oikeutena. ■
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