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Tiivistelmä  

Tutkielmassa selvitetään, millainen vaatimusmäärittely tarvitaan Suomen oloihin 
soveltuvalle järjestelmälle potilaan lääkityksen tosiaikaista ja ennakoivaa arviointia ja 
toteuttamista varten.  On tärkeää vastata lääkehoidossa vastaantuleviin haasteisiin 
nopeasti, mieluiten ennakoiden, toteutuneisiin haittoihin ja ongelmiin reagoimisen 
sijasta.   

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytettiin suunnittelutieteellistä järjestelmän-
kehitystutkimusta ja sen lisäksi systemaattista kirjallisuuskatsausta.  Systemaattisella 
kirjallisuuskatsauksella selvitettiin lääkityksen arviointiin ja toteuttamiseen liittyviä 
tarpeita ja mahdollisesti tarjolla olevia valmiita ratkaisuja ja tämän pohjalta suunniteltiin 
toteutettavan tietojärjestelmän vaatimusmäärittely toteutustavasta tai -menetelmästä 
riippumattomalla tavalla. 

Lääkehoidon järjestelmien kehitystyössä tietotekniikan ja sovellusalan ammattilaisten 
yhteistyö kokeilevassa, innovatiivisessa ja eri alojen osaamista yhdistävässä, 
havainnollistavassa kehitysprosessissa mahdollistaa onnistuneet lopputuloksen.  
Lääkityksen arviointia tehdään monissa yhteyksissä sekä manuaalisesti että 
automatisoidusti.  Sitä voivat tehdä farmasistit ja lääkärit monissa eri yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  Saatuja tuloksia tarvitsee myös hoitohenkilökunta.  Lääkityksen 
arviointiin sisältyy lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutusten löytäminen sekä myös 
lääkityksen tarpeellisuuden arviointi ja lääkärin osalta myös lääkityksen suunnittelu ja 
määrääminen.  Myös ruokavalio, liikunta ja elintavat on hyödyllistä huomioida 
lääkityksen arvioinnissa. 

Sähköisen potilastietojärjestelmän ja lääkemääräyksen sekä uusien apteekkien ja 
terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityksen myötä on tietokoneavusteinen 
lääkityksen arviointi asteittain tulossa yhä enemmän käyttöön.  Mahdollisuudet 
tietojärjestelmien hyödyntämiseen lääkehoidon arvioinnissa ovat erinomaiset, kunhan 
vain aina huolehditaan, että järjestelmä palvelee arviointityötä, eikä itse järjestelmän 
pyörittämisestä tule itseisarvo. 

Asiasanat, (avainsanat) 
Tietokoneohjelmien suunnittelu, Lääkkeiden käyttöarvio 
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Abstract  

This study investigates what kind of requirement specification is needed for a system 
used in Finland to concurrently and prospectively review and provide the medication of 
a patient.  It is vital to respond promptly to challenges encountered in the drug therapy, 
preferably proactively instead of reacting to realized problems and adverse effects. 

The main research method used was system development research that belongs to the 
design science.  In addition, systematic literature review is used as a research method.  
The systematic literature review is used to find out the needs related to drug use 
evaluation and to provision of pharmacotherapy and also in order to reveal the ripe 
solutions possibly available.  A requirement specification for a system to be 
implemented was then designed based on these findings.  The specification was 
prepared in an implementation-independent way. 

A successful outcome is enabled in the development of medication systems by the 
co-operation of the professionals of both the computer science and of the field of 
application in an experimental, innovative and observing development process that 
combines the know-how of each domain.  Drug utilization reviews are being done in 
many contexts either manually or computer-aided by pharmacists or by physicians.  The 
results need to be provided also for nursing staff.  A drug utilization review includes 
finding the interactions and side effects of the medication and also evaluating its 
necessity.  The physician is also responsible of planning and prescribing the medication.  
In addition to these, it is beneficial to consider diet, sport activities and lifestyle in the 
drug utilization reviews.  

Electronic health records and electronic prescribing as well as the modern information 
systems in pharmacies and in health care have developed so that the computer-aided 
medication review is coming more and more in to practice.  The prospects for utilizing 
the information systems in drug use review are excellent as long as it is always kept in 
mind that the system should serve the evaluation task. Operating the system must never 
be a value per se. 

Subject headings, (keywords) 
Software Design, Drug Utilization Review 
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Lyhenteet ja käsitteet  

DUR  
(= DUE)  
(= MUE) 

Drug Utilization (Use) Review  
Drug Utilization (Use) Evaluation  
Medication Utilization (Use) Evaluation  
(suom. lääkityksen/lääkehoidon arviointi/tarkistus) 
 

pDUR (PDUR, p-DUR) Prospective Drug Utilization (Use) Review,  
(suom. prospektiivinen, ennakoiva lääkityksen/lääkehoidon 
arviointi/tarkistus) 

rDUR (RDUR tai r-DUR) Retrospective Drug Utilization (Use) Review,  
(suom. retrospektiivien, takautuva lääkityksen/lääkehoidon arviointi) 

Lääkehoidon/ 
Lääkityksen 
arviointi/ 
tarkistus 

Lääkityksen järjestelmällinen tarkastelu lääkkeiden yhteis- ja 
haittavaikutusten löytämiseksi sekä lääkityksen tarpeellisuuden 
arvioimiseksi 

Lääkehoidon 
kokonais-
arviointi 

Lääkityksen arviointia laajempi, moniammatillinen tarkastelu 

Farmasisti farmaseutti tai proviisori 
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Alkusanat  

Motiivi tämän tutkielman tekoon lähti käytännön tarpeesta hallita kokonaisvaltaisesti 
lääkehoidon kokonaisuutta, toisaalta yksittäisen ihmisen ja toisaalta lääkehoidon 
ammattilaisen näkökulmasta.  Tutkielman teon kestäessä olen joutunut useaan otteeseen 
päivittämään suunnitelmiani alan nopean kehityksen vuoksi.  eArkiston ja eReseptin 
käyttöönoton loppuunsaattaminen tulee tuomaan aivan uuden näkökulman tähän 
aiheeseen. 

Kiitän tutkielmani ohjaajaa professori Samuli Saukkosta kärsivällisyydestä ja 
erinomaisista neuvoista ja ohjeista, joiden avulla pääsin vaikeuksien kautta voittoon. 
Kiitän myös innostavasta asenteesta, joka auttoi minua jatkamaan.  Erityisesti kiitän 
ymmärtävästä suhtautumisesta tavanomaisesta poikkeavaan tutkimusotteeseeni. 

Yliopistonlehtori Raija Halosta ja gradutyöpajaa saan paljolti kiittää siitä, että tämä 
gradu yleensä koskaan valmistui.  Jo miltei kuollut ja unohtunut graduprojektini nousi 
ansiostasi uudelleen lentoon kuin Fenix-lintu tuhkasta.  Ansiostasi löysin jälleen 
tekemisen ilon ja kipinän ja jaksoin tarttua uudelleen työhön.  Kiitän sinua myös todella 
osaavasta ja ratkaisevasti tutkielmani viimeistelyssä auttaneesta opponoinnistasi. 

Proviisori Seija Kivilompoloa kiitän arvokkaasta avusta ja tuesta matkan varrella ja 
erityisesti erinomaisesta ideasta gradun aiheeksi. 

Gradun viime metreillä korvaamaton apu oli Kaisa Karhun ja Pia Partasen vetämällä 
graduryhmällä.  Haluan kiittää teitä molempia ja koko ryhmää korvaamattomasta tuesta 
ja kannustuksesta tuhansin tomaatein!   Ryhmässä oppimaani voin varmasti 
hyödyntää myös myöhemmin elämässäni.  

Lopuksi kiitän perhettäni tähän tutkielmaan käyttämästäni ajasta ja suomastanne 
mahdollisuudesta paneutua gradun tekoon varsinkin sen loppusuoralla.  On mahtavaa 
saada tämä viimein valmiiksi ja suunnata katse uusiin haasteisiin. 

 

Juha Pätsi 

Oulussa, 30. huhtikuuta, 2014 
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1. Johdanto 

Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää potilaskohtaiseen lääkehoidon 
kokonaisvaltaiseen arviointiin Suomessa tarvittavia tietoteknisiä ratkaisuja ja toteuttaa 
johonkin aiheen osa-alueeseen liittyvän sovelluksen suunnittelu.  Itse 
suunnitteluprosessiin kiinnitetään myös huomiota.  Tarkoituksenmukaiset tietotekniset 
työkalut voivat parhaimmillaan auttaa havaitsemaan ongelmia ja vaaratilanteita 
ennakolta.  Havaittavissa olevien terveysongelmien lääkityksen korjaamista vaativat 
syyt voivat jäädä havaitsematta kiireen ja monilääkityksen aiheuttaman haastavan 
lääkityskokonaisuuden vuoksi.   

Tieto potilaan lääkityksestä oli tämän tutkielman tekoa aloitettaessa ja on yhä 
tutkielman valmistuessa Suomessa pirstaloitunut usealle eri toimijalle eikä tietojen 
yhdistäminen ole mahdollista teknisten esteiden ja tietosuojamääräysten vuoksi.  Eri 
apteekit eivät tiedä kaikista toisista apteekeista toimitetuista lääkkeistä – eivätkä 
välttämättä edes samasta apteekista toimitetuista.  Lääkettä määräävä lääkäri ei tiedä, 
mitä lääkkeitä potilas hakee apteekista ja mitä lääkkeitä hän todellisuudessa käyttää.  
Parina viime vuotena eResepti (sähköinen resepti) on tosin ratkaisevasti parantanut 
tiedonkulkua potilaan lääkityksestä: eri apteekeista ja eri terveydenhuollontoimipisteistä 
haetut lääkemääräykset ja niiden toimitustiedot ovat nyt parhaassa tapauksessa 
löydettävissä yhdestä paikasta, Reseptikeskuksesta.  Kotisairaanhoidon, muun 
terveydenhuollon ja apteekkien tiedonkulussa on kuitenkin edelleen kehittämisen varaa.  
Puutteellisten tietojen varassa toimiminen voi johtaa ylilääkitykseen ja päällekkäiseen 
lääkitykseen.  Jos lääkityksen jatkamisen tarve jää arvioimatta, voi jokin lääkitys jäädä 
turhaan päälle.  Myös alilääkitys on mahdollista.  Monilääkityillä potilailla erilaisten 
lääkkeiden haitallisten yhteisvaikutusten vaara kasvaa. Potilaan kokonaislääkityksen 
systemaattinen tarkastelu on sitä tärkeämpää, mitä useampia lääkkeitä on käytössä.  
Myös ruokavalion ja laboratoriokokeiden integroiminen tähän tarkasteluun on usein 
tärkeää. 

Terveydenhoidossa käytetyt tietojärjestelmät voidaan kokea työtä hankaloittavina.  On 
tärkeää suunnitella järjestelmä niin, että järjestelmä ei ole esteenä vaan apuna ja 
hyödyksi.  Tiedon on oltava ajantasaista ja saatavilla siellä, missä tietoa tarvitaan, mutta 
toisaalta pitää pitää tarkoin huoli luottamuksellisuuden säilymisestä.  Potilaskohtaisten 
tietojen lisäksi käytettävissä täytyy olla tarvittavat lääketieteelliset ja farmasian alan 
tietolähteet.  Tarkoitukseen tarvittavia tietoteknisiä työkaluja ei tällä hetkellä ole tarjolla 
tai tarjolla olevat työkalut ovat rajoittuneet vain tietyn yksityiskohdan käsittelyyn, 
eivätkä kykene huomioimaan koko kokonaisuutta.  Tosin sekä terveydenhuollon 
tietojärjestelmät että apteekkijärjestelmät ovat paraikaa kehittymässä täyttämään 
lääkehoidon kokonaisvaltaisen arvioinnin tarpeita.  Varsinkin lääkeaineiden 
yhteisvaikutusten rutiininomainen havaitseminen toteutuu jo tyydyttävästi.  

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää keinot puuttua lääkityksen arvioinnin haasteisiin 
ajoissa, liian myöhäisen reagoinnin sijasta.  Tutkimuksen kohteeksi tarkentui lopulta: 
Millainen vaatimusmäärittely tarvitaan Suomen oloihin soveltuvalle järjestelmälle 
potilaan lääkityksen tosiaikaista ja ennakoivaa arviointia ja toteuttamista varten?  
Tutkielma kokoaa yhteen jo tiedossa olevia lääkityksen toteuttamiseen liittyviä tarpeita 
ja myös mahdollisia ratkaisuja.  Vaikka suunnitellun ohjelmiston vaatimusmäärittely ei 
suoraan soveltuisikaan tuotantokäyttöön otettavan ohjelmiston suunnitteluun, on siitä ja 
tästä työstä yleensä vähintäänkin hyötyä tällaisen järjestelmän suunnittelussa. 
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1.1 Tutkimusmenetelmät 

Tämän tutkielman teko on kestänyt yli vuosikymmen ja keskeytynyt useaan otteeseen.  
Tästä johtuen työssä on nähtävissä useita iteraatiokerroksia ja kronologisen loogisuuden 
vaatimuksesta asioita tarkastellaan osittain menneisyydestä käsin: esimerkiksi 
yhteisvaikutustietokannat, eResepti ja tuotteistetut lääkityksen arvioinnit ovat tulleet 
käyttöön tutkielman pitkän valmistumiskaaren aikana.  Päätutkimusmenetelmäksi 
valikoitui suunnittelutieteellinen järjestelmänkehitystutkimus. Lisäksi merkittävässä 
osassa on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkimusprosessin alussa suuntaa 
tutkimukselle etsittiin teemahaastattelun avulla. 

Alustavaa kirjallisuuskatsausta edelsi käytännön tarpeesta noussut lääkityksenarviointi-
työkalun hahmottelu.  Prototyypin kehittely pysähtyi kuitenkin ylitsepääsemättömiin 
vaikeuksiin valitun työkalun (Visual Basic) ja tietokantojen käsittelyn kanssa.  Tähän 
vaiheeseen liittyvä materiaali on valitettavasti tuhoutunut tai sellaisessa muodossa, ettei 
sen dokumentoiminen tässä yhteydessä ole mielekästä. 

Teemahaastattelun tavoitteena oli lääkityksen arviointia tekevän farmasistin 
asiantuntemuksen ja hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi tutkielman kannalta 
hyväksyttävään muotoon.  Teemahaastatteluun osallistui vain yksi lääkityksen 
arviointiin perehtynyt proviisori ja se on siksi näyttöarvoltaan vajavainen.  Alustavan 
kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastattelujen oli tarkoitus alun perin toimia 
taustamateriaalina toteutettavan ohjelmiston prototyypin kehityksessä.  Tutkielman teon 
edetessä tutkimusote kuitenkin muuttui.  Vastaan tulleen materiaalin inspiroimana nousi 
tarve tehdä perusteellisempi kirjallisuuskatsaus aiheesta eikä useampien 
teemahaastattelujen tekeminen näin ollen ollut mielekästä tämän tutkielman puitteissa. 

Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella pyrittiin selvittämään olemassa olevia välineitä 
lääkityksen hyvään toteutukseen ja sitä, mitä tarpeita, ongelmia ja tavoitteita lääkityksen 
hallintaan liittyy. Tavoitteena oli myös hahmottaa kokonaiskuvaa mahdollisesta 
ratkaisusta.  Lopuksi rajattiin saadusta tuloksesta mielekäs osa-alue suunniteltavaksi 
ohjelmaksi.  Soveltavassa osiossa suunniteltiin tietokonepohjainen järjestelmä 
lääkityksen arviointiin, muuttamiseen ja toteutukseen.  Toteutustapa jätettiin 
tarkoituksellisesti avoimeksi.  Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen rajattiin pois 
tutkielman laajuuden vuoksi, vaikka se olisi suunnittelutieteellinen lähestymistapaan 
luonnollisena osana kuulunut. 

1.2 Tutkielman rakenne 

Tässä ensimmäisessä luvussa käydään läpi tutkielman teon kulku sen ja rakenne 
pääpiirteittäin.  Alustavan kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastattelun tulokset on 
esitelty luvussa 2.  Tutkielman teon motivaatio nousee paljolti siinä esitetyn perusteella.  
Tutkimusongelmat ja menetelmät esitellään luvussa 3.  Luku 4 kuvaa systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen toteutuksen sellaisella tarkkuudella, joka antaa mahdollisuuden 
arvioida kirjallisuuskatsauksen suunnittelun ja toteutuksen objektiivisuutta sekä antaa 
myös mahdollisuuden toteuttaa tehty katsaus tarvittaessa uudelleen.  Luvussa 5 
kirjallisuuskatsauksen tulokset raportoidaan yhteenvetona aihepiireittäin ryhmitellyistä 
kirjallisuuskatsauksen tuloksista.  Luku 6 kuvaa kirjallisuuskatsauksen pohjautuvan 
suunniteltavan järjestelmän vaatimukset ohjelmiston käyttäjän näkökulmasta ja 
luvussa 7 taasen kuvataan nämä vaatimuksen ohjelmiston suunnittelijan näkökulmasta.  
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaatimusmäärittelyjen arviointi käydään läpi 
luvussa 8.  Luvussa 9 arvioidaan tuloksia ja niiden hyödyllisyyttä. Luku 10 vetää kaiken 
lyhyesti yhteen ja pyrkii hahmottamaan mahdollista jatkoa. Lähteet on jaettu erikseen 
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta löytyneisiin (Liite A) ja muulla tavoin 
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etsittyihin lähteisiin (Lähteet).  Liitteessä B on tutkimuksen aluksi tehdyn pienehkön 
teemahaastattelun litterointi. 
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2. Taustatutkimus 

Tämä luku pohjautuu vuonna 2008 LuK-tutkielmani puitteissa tekemääni alustavaan 
selvitystyöhön käsiteltävästä aiheesta.  Selvitystyön perusteella ilmeni tarve 
laajemmalle ja systemaattisemmalle kirjallisuuden tarkastelulle, mitä käsitellään 
myöhemmissä luvuissa.  Ajallisesti tämän luvun teksti perustuu vuoden 2009 
tilanteeseen, oleellisesti muuttuneet asiat on mainittu erikseen hakasulkeissa 
(kursivoituna). 

2.1 Tietokoneet ja lääkitys 

Airaksinen arvioi potilaskohtaisen lääkehoidon arviointijärjestelmän tarpeellisuutta.  
Potilaan lääkehoidon laatua ja lääkkeenmääräämiskäytäntöjä voidaan pyrkiä 
parantamaan vertaamalla potilaalle määrättyä lääkehoitoa hoitosuosituksiin.  
Lääkityksestä voidaan pyrkiä karsimaan lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset, 
päällekkäinen lääkitys ja vasta-aiheiset lääkkeet.  Alilääkityksen havaitseminen on 
haasteellista.  Lääkitystä voidaan tarkastella ennakoivasti, lääkityksen toteutuksen 
aikana ja sen jälkeen.  Mitä aiemmin ongelmiin päästään puuttumaan, sitä suurempi 
hyöty koituu potilaalle, jonka lääkitystä tarkastellaan.  (Airaksinen, 2003.) 

Potilastietojärjestelmää voidaan käyttää varsinaista potilastyötä suuremmin 
häiritsemättä tutkimuspotilaiden värväämiseen. Tärkeää on luottamuksellisuuden 
säilyminen ja tutkimukseen soveliaan potilaan löytyminen vastaanottotilanteessa, jolloin 
halukkuutta tutkimukseen voidaan tiedustella helposti ja luontevasti.  (Embi, Jain, 
Clark, & Harris, 2005.)  Lääkehankintojen rationalisointi merkitsee kustannussäästöjä ja 
lääkkeiden toimitusvarmuuden paranemista.  Velvoitevarastointilaki vaatii laitoksia 
varastoimaan peruslääkevalikoiman lääkkeitä puolen vuoden kulutusta vastaavan 
määrän.  Käyttölääkevalikoimaa ei varastointivelvoite koske.  (Iso-Mustajärvi, 2006.)  

Tietokonepohjainen lääkemääräys vähentää lääkitysvirheitä 60 % yksinkertaisesti 
pakottamalla kirjoittamaan reseptin oikein ja yksiselitteisesti.  Kaikkia lääkitysvirheitä 
ei pelkkä reseptin muodollisen oikeellisuuden tarkastaminen kuitenkaan poista.  
Potilaalle vasta-aiheisen lääkkeen määrääminen on yksi tärkeä ongelma.  Liian monien 
varoitusten lisääminen ohjelmaan aiheuttaa vain varoitusten ohittamisen häiritsevänä 
nalkutuksena.  On jo olemassa lääkitystietojen, potilaskertomuksen ja laboratorio-
tulosten yhdistämiseen perustuvia tietokonejärjestelmiä, jotka ohjaavat kliinisessä 
päätöksenteossa luoden turvaverkon suojaksi inhimillisiltä virheiltä.  (Ferner, 2004.)  
Verkkopohjaisen mobiilin sähköisen lääkitystietojärjestelmän käyttöönotto vähentää 
lääkitysvirheitä ja mahdollistaa ajantasaisen lääkitystiedon tarjoamisen kliinikolle. 
Vastaavan järjestelmän käyttöönotto on sovellettavissa muihin vastaaviin 
lääkitystietojärjestelmiin.  (Hsieh ja muut, 2010 [Painossa 2009].) 

Vanhusten kohdalla lääkehoidon ongelmat korostuvat.  Vanhukset käyttävät usein 
monia lääkkeitä yhtä aikaa.  Toisaalta lääkkeet vaikuttavat vanhuksiin usein eri tavalla 
ja he sietävät lääkkeiden haittavaikutuksia huonommin.  (Kivelä, 2004.)  Lääkkeiden 
haitalliset yhteisvaikutukset (interaktiot) ovat todennäköisempiä useita lääkkeitä 
samanaikaisesti käyttävillä potilailla.  Interaktio voi olla haittavaikutus tai lääkkeen 
tehon heikkeneminen tai voimistuminen.  Osa lääkkeistä on tunnetusti riskilääkkeitä 
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interaktioiden suhteen.  Suurin osa interaktioista on farmakokineettisiä: jonkin 
lääkeaineen pitoisuus muuttuu toisen lääkeaineen vaikutuksesta.  (Laine, 2006.)  

Lääkityksen ongelmien ennaltaehkäisy tai tosiaikainen toteaminen ongelmien 
jälkiselvittelyn sijaan on tärkeä tavoite.  Moniammatillinen yhteistyö, johon sisältyy 
myös farmaseuttinen osuus, on tärkeää tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.  (Kivilompolo 
ja muut, 2004.)  Kivilompolo kertoo, että potilaan lääkehoidon arviointia voidaan tehdä 
muuallakin kuin apteekissa. Potilaskierron aikana farmasisti voi arvioida lääkehoitoa ja 
antaa farmaseuttista informaatiota lääkkeistä.  Potilaan kotiutuessa voi farmasisti antaa 
hänelle lääkitykseen liittyvää neuvontaa. Lääkärin, kipusairaanhoitajan, hoitajan, 
kotisairaanhoitajan ja mahdollisesti farmasistin moniammatillinen yhteistyö on tärkeitä 
tarkoituksenmukaisen, taloudellisen, tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon 
toteuttamisessa.  Farmasisti voi toteuttaa kotilääkehoidon arvioinnin.  Kivunhoidon 
tulee perustua potilaan omaan kokemukseen kivusta – lääkärit ja hoitajat arvioivat kivun 
herkästi potilaan kokemaa vähäisemmäksi. Moniin kivunhoidon epäonnistumisen syihin 
voi vaikuttaa. Kivunhoidon arviointiin kehitetyt mittarit ovat tärkeitä apuvälineitä. 
Laboratoriovastausten vertaaminen farmasistisesta näkökulmasta antaa tärkeää lisäarvoa 
potilaan lääkityksen arviointiin, mutta vaatii myös farmasistilta uuden opettelua. 
Reseptin farmaseuttisen teknisen kokonaistarkastelun avulla voidaan karsia turhaa työtä 
ja virheitä.  Kivilompolo kehitti arvioinnin työkaluksi lääkehoidon arviointilomakkeen.  
Usein tilapäiseksi tarkoitettu lääkitys jää ’päälle’.  Farmaseuttista asiantuntemusta ja 
tiedon etsintää kirjallisuudesta ja eri lähteistä kerätyn tiedon yhdistelemistä voidaan 
tarvita lääkityksen ongelmien selvittämiseen.  (Kivilompolo, 2004.)  

Sähköinen lääkemääräys (eResepti) on tällä hetkellä testausvaiheessa, käyttöönotto voi 
mahdollisesti viivästyä edelleen vuoden 2010 puolelle.  eResepti mahdollistaa 
lääkemääräysten välittämisen apteekkiin tietoverkkojen kautta.  (Laki sähköisestä 
lääkemääräyksestä, 2007.)  [eResepti käyttöönotto apteekeissa tapahtui 2011–2013, 
muilla terveydenhoidon toimijoilla käyttöönotto on vielä osittain kesken.]  Receptumin 
Linnea on toinen Suomen apteekeissa käytetty ohjelmisto.  MaXX on juuri paraikaa 
korvaamassa edeltäjänsä.  MaXX on apteekeille räätälöity versio yleisesti kaupan alalle 
tehdystä laajasta ohjelmistokokonaisuudesta.  (Receptum, 2009.)  [MaXX on korvannut 
edeltäjänsä.]  Pharmadatalle siirtynyt Salix on toinen Suomen apteekeissa käytetty 
ohjelmisto, joka korvautuu kohta uudella pd3-ohjelmistolla (Pharmadata, 2008).  
[Nykyiset Pharmadatan apteekkijärjestelmät ovat: Salix, Procuro, Presto, Proselecta, 
Pd3 ja Apteekkiverkko.] Sähköinen potilaskertomus (eArkisto) tulee käyttöön 
mahdollisesti jo vuonna 2010.  eArkisto mahdollistaa tietojen tosiaikaisen välittämisen 
standardisoidussa muodossa.  (Eronen, 2006.)   [eArkiston käyttöönotto on nyt 
käynnissä, alkanut 11.11.2011.]   

2.2 Lääkityksen arviointi 

Lääkityksen arviointia tarvitaan sairaalan vuodeosastolla, kotihoidossa ja apteekissa.  
Arvioinnin on oltava tosiaikaista, muuten arviointi jää helposti tekemättä.  Lääkityksen 
arvioinnin vaatiman suuren tietomäärän läpikäynnin vuoksi tietotekniikan käyttäminen 
arviointityössä on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.  
Tietotekniikka ei voi kuitenkaan täysin korvata ammattiosaamista. 

Lääkityksen manuaalinen tarkastelu on usein tarpeen epäiltäessä lääkityksen aiheuttavan 
haittoja monilääkityn potilaan oireiden taustalla (Airaksinen, 2003).  Työ vaatii 
salapoliisimaista potilaan todellisen lääkityksen selvittämistä (Kivilompolo ja muut, 
2004).  Potilaalla on lääkärin määräämä lääkitys.  Toisaalta on lääkitys, joka potilaalle 
on lääkemääräyksillä apteekista ostettu.  Sitten on vielä lääkitys, jota potilas todella 
käyttää.  Todellinen lääkitys kotona on usein aivan toinen kuin sairaalan osastolla 



13 

käytetty.  Asioiden tarkastelua mutkistavat vielä ravitsemus, erilaiset rohdokset ja 
luontaistuotteet ja lääkkeiden antotapaan ja ajankohtaan liittyvät asiat.  Esimerkiksi 
potilaan mieltymys greippimehuun voi aiheuttaa hengenvaarallisia 
lääkeainepitoisuuksia joidenkin lääkeaineiden metabolian estyessä (Kivilompolo, 2004).  
Innovatiivisuutta ja todellista ammattitaitoa siis tarvitaan, mutta monet tehtävistä ovat 
kuitenkin vain rutiininomaista tosiasioiden selvittämistä ja kerättyjen tietojen 
mekaanista vertailua toisiinsa. 

Asiakkaan lääkityksen arviointi onnistuu parhaiten, jos lääkkeet on hankittu samasta 
apteekista edellyttäen, että apteekissa on käytössä lääkityksen seurantaa tukeva 
ohjelmisto.  Apteekissa voidaan myös tehdä kaikesta asiakkaan lääkityksestä arviointi.  
Tällöin asiakkaan täytyy toimittaa apteekkiin tiedot käyttämistään itsehoitovalmisteista 
ja muista apteekeista ostamistaan reseptilääkkeistä. Tällä hetkellä pystytään 
havaitsemaan lähinnä lääkeaineiden yhteisvaikutukset.  Farmaseuttista asiantuntemusta 
tarvitaan ohjelmiston antamien yhteisvaikutushälytysten käsittelyyn.  (Linnea tuotteet, 
2008; Salix, 2008; Versa-ohjelmistot, 2008.)   

Lääkityksen arviointi sairaalan vuodeosastolla on usein vain kiireisen lääkärin 
ammattitaidon varassa.  Turhan ja päällekkäisen lääkityksen karsiminen on vaikeaa ja 
aikaa vievää työtä, johon ei välttämättä riitä aikaa eikä rohkeuttakaan.  Vain tilapäiseen 
käyttöön tarkoitettu lääke jää usein ’päälle’ (lääkettä otetaan jatkuvasti).  Samaan 
tarkoitukseen on voitu määrätä useita samantyyppisiä lääkkeitä, joskus jopa samaa 
lääkeainetta eri kauppanimillä.  Potilaan todellinen lääkitys ei välttämättä ole 
hoitohenkilökunnan tiedossa.  Voi olla, että potilaan lääkelistalla on lääkkeitä, joita 
siellä ei pitäisi olla, koska tieto muutoksesta ei ole siirtynyt hoitopaikasta toiseen.  
Potilas voi käyttää lääkkeitä, joita ei ole hänen lääkelistallaan tai lääkelistalla on 
lääkkeitä, joita potilas ei ole todellisuudessa käyttänyt.  Farmasistin osallistuminen 
sairaalan vuodeosaston potilaskiertoon auttaa korjaamaan lääkityksessä esiintyviä 
ongelmakohtia.  Farmasistin suorittama lääkehoidon arviointi ja vuodeosastolle tulevan 
potilaan lääkityshaastattelu tuo lääkärin käytettäväksi tiedon potilaan todellisesta 
lääkityksestä ja antaa muutakin hyödyllistä tietoa lääkärille päätöksenteon tueksi.  
(Matila & Kivilompolo, 2006.) 

Terveydenhuollon julkisella sektorilla lääkehankinnat pyritään tekemään 
peruslääkevalikoiman ja käyttölääkevalikoiman puitteissa.  Näihin lääkevalikoimiin 
lääkkeet valitaan pääsääntöisesti hinnan perusteella, muunlaiseen ratkaisuun pitää olla 
näyttöön perustuvaa tietoa.  Tämä johtaa usein siihen, että potilaan sairaalan 
vuodeosastolla saamat lääkevalmisteet ovat potilaan tuttujen kotona käyttämien 
lääkkeiden geneerisiä vastineita. Toisaalta yhtenäinen hankintamenettely saman alueen 
terveydenhuollon eri toimipisteiden välillä voi vähentää eri toimipisteiden 
lääkevalikoimien eroja. (Iso-Mustajärvi, 2006.)   

Kotisairaanhoidossa varsinkin vanhuspotilaan kohdalla todellisen lääkityksen 
selvittäminen, lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekeminen, lääkityksen tarkistaminen ja 
tarvittaessa purkaminen farmasistin ja lääkärin yhteistyössä voi poistaa ratkaisevasti 
lääkkeistä aiheutuvia haittoja.  Vanhenemiseen liittyvät muutokset vaikuttavat 
lääkkeiden käyttäytymiseen elimistössä, jolloin annostuksia on tarkistettava.  Iäkkäät 
potilaat sietävät lääkkeiden haittavaikutuksia nuorempia huonommin.  Toisaalta 
esimerkiksi kipulääkkeen liian pienet lääkeannokset voivat johtaa toimintakyvyn 
huononemiseen.  Iäkkäiden potilaiden kohdalla saatetaan käyttää turhaan, ilman 
lääketieteelliseen näyttöön perustuvia perusteita, sairauksia ennaltaehkäisevää 
lääkitystä.  Vanhus kärsii tällöin lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista ilman 
perusteltavaa syytä.  (Pikkujämsä, 2006.) 
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Kaikissa lääkityksenarviointitilanteissa joudutaan tekemisiin lääkeaineiden yhteis-
vaikutusten (interaktioiden) kanssa.  Lääkeaineiden yhteisvaikutukset aiheuttavat 
vuosittain satojen ihmisten kuoleman Suomessa (Laine, 2006).  Ongelma korostuu 
vanhusten kohdalla koska heillä on usein käytössä useita lääkkeitä yhtä aikaa ja he 
toisaalta sietävät muita ihmisiä huonommin lääkkeitä (Kivelä, 2004).  Lääkeaineiden 
yhteisvaikutus voi olla lääkkeen tehon kasvaminen, esimerkiksi varfariinin (Marevan) 
vaikutus lisääntyy useilla mekanismeilla yhteiskäytössä monenkin lääkkeen kanssa.  
Yhteisvaikutuksesta voi seurata myös tehon laskeminen: särkylääke voi heikentää 
diureettien tehoa.  Yhteisvaikutus voi olla myös sivuvaikutusten voimistumista: 
särkylääkkeen ja masennuslääkkeen mahaa ärsyttävä vaikutus voi olla kummallakin 
erikseen pieni, mutta yhdistelmällä sangen voimakas.  Yllättäviä ja vaikeasti 
ennakoitavia yhteisvaikutuksia voi ilmaantua: Tavallisesti suurinakin annoksina 
turvallisen C-vitamiinin (askorbiinihappo) käyttö sulfadiatsiinin kanssa voi aiheuttaa 
munuaisvaurion, koska askorbiinihapon happamuus saa lääkeaineen saostumaan 
munuaistiehyissä.  Myös elintarvikkeet, rohdosvalmisteet ja ympäristö voivat aiheuttaa 
yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Marevan-potilaan pitää syödä tarkasti ohjeen 
mukaan vihreitä kasviksia, koska niiden sisältämä K-vitamiini vaikutta voimakkaasti 
varfariinin tehoon.  Mäkikuismaa sisältävä rohdosvalmiste voi poistaa e-pillereiden 
tehon.  Auringonvalo voi aiheuttaa ihoreaktioita joidenkin lääkkeiden kanssa.  
Kylmäaltistus voi tuoda eräiden lääkkeiden verenkiertoon kohdistuvat haittavaikutukset 
esiin.  (Pharmaca Fennica, 2009.) 

Jo sillä, että tietokone huolehtii, että resepti on selvä, täydellinen ja standardimuodossa, 
saadaan 60 % virheistä karsittua (Ferner, 2004).  Lääkkeiden haittavaikutuksia voidaan 
ehkäistä sairaalassa tietojärjestelmällä, joka käy läpi lääkityksen ja laboratorioarvot sekä 
ottaa huomioon potilaan fyysisen tilanteen, esimerkiksi alentuneen kreatiinipuhdistuman 
(Raschke ja muut, 1998). Quebecissa, Kanadassa kehitetty MOXXI-järjestelmä 
sähköiseen lääkkeen määräämiseen ja lääkityksen hallintaan osoittautui hyödylliseksi 
varsinkin monilääkitystapauksissa (Tambly ja muut, 2006).  Tietojärjestelmät voivat 
jopa ottaa osan kliinisestä työstä hoitaakseen ja toimia itse lääkkeen tavoin (Marks, 
Shaw, & Parkin, 1998). 

2.3 Teemahaastattelu lääkityksen arvioinnista 

Seuraavassa esitetään teemahaastattelun aineiston hankintaan ja analysointiin käytetyt 
menetelmät, haastattelun oleellinen sisältö ja tämä perusteella tehdyt johtopäätökset.  
Haastattelussa selvitettiin lääkityksen arviointia lääkityksen arviointeja asiakastyössä 
tekevän farmasistin näkökulmasta ja hänen näkemyksiään lääkityksenarviointityön 
hyödyistä ja kehittämistarpeista.   

Teemahaastattelussa haastateltiin lääkityksen arviointeja sekä apteekissa että 
terveydenhoidon yksiköissä tehnyttä proviisori Seija Kivilompoloa 29.1.2007 klo 14.50 
(Liite B).  Haastattelussa pyrittiin selvittämään, milloin lääkityksen arviointiin 
ryhdytään, mitä keinoja on käytettävissä, mitä resursseja tarvitaan ja mikä on arvioinnin 
päämäärä.  Haastattelussa käytettiin termiä ”lääkehoidon kokonaisarviointi”, vaikka 
kyse oli useimmissa tapauksissa suppeammasta lääkityksen arvioinnista, johon ei sisälly 
lääkärin konsultointi eikä laboratorioarvojen huomioiminen. Analyysin lähtökohtana 
oleva teemahaastattelu oli hyvin lyhyt ja tiivis.  Nauhoitetun haastattelun litterointi 
koodattiin Atlas.ti-ohjelman avulla.  Käytetyt sitaatit oikoluettiin yleiskieliseen 
muotoon.  Haastattelun tulkinnassa käytettiin haastattelijan farmaseutin koulutusta 
hyväksi.  Lääkittävää ihmistä kutsutaan potilaaksi, kun on kyse arvioinnista osastolla ja 
asiakkaaksi apteekissa tehdyn arvioinnin osalta. 
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Lääkityksen arviointi tehdään Terveydenhuollon hoitolaitoksen osastolla lääkärin 
aloitteesta tai apteekissa asiakkaan pyynnöstä.  ”joko lääkärin pyytämänä tai asiakkaan 
pyytämänä”.  Osastolla selvitetään potilaan taustatiedot ”ikä, sukupuoli, muut 
mahdolliset asiaan kuuluvat seikat” ja potilaskertomuksesta asiaan vaikuttavat seikat 
”osastolla ollessa kliininen tieto, laboratorioarvot ja lääkkeiden teoreettinen tarkastelu”. 
Tarkastelussa ei kiinnitetä erityistä huomiota annostuksen oikeellisuuteen 
”lääkemäärillä ei välttämättä ole merkitystä”.  Apteekissa keskeinen tiedon lähde on 
asiakkaan perusteellinen haastattelu apteekin tietojärjestelmästä saadun lääkitystiedon 
ohella. ”apteekkityössä tehdessäni arviointeja, lääkkeiden teoreettinen tarkastelu ja 
asiakkaan kanssa tehtävä haastelu”.  Arviointi perustuu suorittajan henkilökohtaiseen 
osaamiseen ”lääkkeiden teoreettinen tarkastelu”. 

Lääkityksen arviointi on ammattitaitoa ja resursseja vaativa toimitus.  Arviointiin on siis 
jokin tärkeä syy.  Tyypillisesti osastolla lääkäri pyytää arviointia etsiessään syytä 
johonkin potilaan akuuttiin ongelmaan ”osastolla ollessa: johtuisiko potilaan kliininen 
tilanne mahdollisesti lääkityksestä”.  Potilaan lääkitystä muutettaessa nykytilanteen 
selvittäminen on joskus välttämätöntä ”onko lääkelistalla olevat lääkkeet kaikki 
käytössä”.  Asiakkaan lääkärin tietämättä käyttämät lääkkeet ja rohdokset voivat 
vaikeuttaa hoidon suunnittelua ”onko kotona joitain lääkkeitä, jotka vaikuttavat 
merkittävästi muun muassa laboratorioarvoihin”.  Koska kotioloissa lääkkeiden 
jakaminen ja käytön seuranta ei ole ammattilaisen vastuulla niin kuin osastolla, on 
apteekissa tehdyssä arvioinnissa erityisen tärkeää selvittää, mitä lääkkeitä asiakas 
todella käyttää. ”apteekkihaastattelussa hyvin merkittävää on katsoa, että, onko 
lääkerekisterissä olleet lääkkeet käytössä, vai onko ne kotona käyttämättöminä ja 
käyttääkö potilas mahdollisesti niitä ollenkaan, tai päällekkäin”. 

Työkaluista tärkein ja samalla ongelmallisin on arvioinnin tekijä itse.  Hyvin paljon 
riippuu arvioijan henkilökohtaisesta ammattitaidosta ”oma päättelykyky”.  Hyvään 
lopputulokseen päätymistä rajoittaa myös hyvään arviointiin tarvittava aika.  Vain 
arvioinnin tekijän mielikuvitus rajoittaa mahdollisia apuvälineitä ”hyvin monenlaisia”, 
”riippuen haasteesta mennään ihan kemian kirjoihin asti”, ”kirjallisuus”.  
Perustyökaluiksi voidaan katsoa Pharmaca Fennica ja interaktiotietokannat ”ensisijainen 
lähde on Pharmaca Fennica”, ” interaktio-ohjelmista olen käyttänyt SFINX:iä, 
kokeiluluonteisesti apteekissa olevaa … mikähän se apteekissa olevien interaktio-
ohjelman nimi oli?”.  Suomen oloihin soveltuvia ATK-pohjaisia työkaluja SFINX:n ja 
Pharmaca Fennican elektronisen version lisäksi ei vielä ole saatavilla ” elektroninen 
Pharmaca Fennica”.  Lääkärin ja asiakkaan/potilaan osallistuminen arviointiin on 
erittäin hyödyllistä, jos tähän vain on mahdollisuus ”lääkärin konsultaatio”, ” asiakkaan 
haastattelu”. 

Tärkein hyöty on tietenkin parantunut lääkehoito.  Turha ja haitallinen lääkitys saadaan 
minimoitua, lääkkeiden yhteisvaikutukset voidaan kontrolloida paremmin ja sekä 
lääkärillä että potilaalla on parempi kokonaiskuva todellisesta lääkityksestä.  Arviointiin 
joudutaan toki käyttämään aikaa ja rahaa, mutta sekä yhteiskunta että potilas myös 
säästävät aikaa ja rahaa ”toissijainen on sitten potilaan käyttämät rahat ja yhteiskunnan 
rahat”, ”seuraava hyötyporrashan on siinä koko organisaatiosysteemissä esim. 
reseptiuusinnan kuormittamisen vähentyminen”. 

Arvioinnin suorittaminen osastolla onnistuu nykyisinkin kohtuullisen hyvin, kunhan 
siihen on vain osoitettavissa tarpeelliset resurssit, siis aikaa ”näkisin ehkä osastolla 
vähempi arvioinnissa ongelmia”.  Apteekissa kattavan tiedon saaminen lääkityksestä on 
todellinen haaste.  Asiakkaan haastattelua todella käytetyn lääkityksen selvittämiseksi 
pitää kehittää.  Tiiviimmän yhteistyön tekeminen suoraan hoitavan lääkärin kanssa 
hyödyttää myös lääkäriä työssään ”tiedon saannin rajallisuus tällä hetkellä asiakasta 
apteekissa haastateltaessa”, ” lääkärin puute on sinällään minusta merkittävä”, ” 
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Lääkärihän antaa potilaasta kliinisen tiedon ja tarkemmin kuvauksensa siitä ja 
havaitessani joittenkin lääkkeiden päällekkäisyyksiä, oleellisia interaktioita, 
konsultaation mahdollisuus on heti läsnä, jos lääkäri on lähettyvillä”.  
Laboratoriotutkimusten ja lääkityksen arvioinnin linkittäminen nykyistä paremmin on 
yksi tavoite ”niissä olisi hyvä olla jonkun näköiset hälytysjärjestelmät. esim. siitä että 
milloin potilaan kaaliumit, INR:it, jotain muuta vastaavia laboratorioarvoja lääkityksen 
pitoisuusmäärityksiä on otettu, milloin ne olisi hyvä ottaa seuraavan kerran”, 
”hälytysjärjestelmät ja reseptiuusinnassa myös”. 

Teemahaastattelun mukaan käytettävissä olevien tietoteknisten työkalujen puuttuminen 
ja rajallisuus, tekee työstä paljolti mekaanista tarkistamista, silloinkin kun työhön ei 
tarvittaisi innovatiivista otetta.  Tunnettujen lääkitysongelmien rutiininomaiseen 
etsintään tarvitaan työkaluja sekä havaittujen ongelmien minimoimiseksi, että 
mahdollisten ongelmakohtien havaitsemiseksi jo ennen kuin mahdolliset haitat ehtivät 
toteutua. 

Onneksi Versa- ja MAXX-ohjelmistot ja terveydenhuollon potilasjärjestelmät ovat 
kehittymäsää oikeaan suuntaan.  Varsinkin selkeiden lääkityksen ristiriitojen ja 
ongelmien havaitseminen on jo haastattelun tekoajankohdan jälkeen selvästi parantanut 
ja kehitystyö on paraikaa meneillään sekä terveydenhuollon järjestelmien että 
apteekkiohjelmien osalta.  [Versa: nykyiset Pharmadatan apteekkijärjestelmät ovat: 
Salix, Procuro, Presto, Proselecta, Pd3 ja Apteekkiverkko.] 

2.4 Nykyisin käytössä olevien ohjelmien tarkastelu 

Terveydenhoidon potilastietojärjestelmissä, apteekkijärjestelmissä ja erillisissä 
interaktiotietokannoissa on kirjava kokoelma työkaluja potilaan lääkityksen arviointia 
varten.  Varsinaista kokonaislääkityksen arviointiin tähtäävää kattavaa ohjelmistoa ei 
ole ainakaan suomenkielisenä ja Suomen oloihin sopeutettuna saatavissa. Tosin sekä 
MAXX että Salixiin liittyvät Versa ovat juuri nyt kehittymässä vastaamaan 
kokonaislääkityksen arvioinnin tarpeeseen.  Saatavilla olevien englanninkielisten 
ohjelmistojenkin painopiste on lähinnä yhteisvaikutusten tarkastelussa, eivätkä ne ole 
suoraan Suomen oloihin sovellettavissa.  Keskityn tässä esityksessä tärkeimpiin 
Suomessa käytettyihin ohjelmistoihin.  [MaXX ja Procuro tarjoavat nyt paremmat 
työkalut lääkityksen kokonaisarviointiin] 

Tärkeimmät Suomessa käytössä olevat potilastietojärjestelmät ovat Effica, Esko, 
Miranda ja Pegasos.  Näiden lisäksi käytössä on useita erillisiä potilastietojen 
käsittelyyn liittyviä ohjelmistoja.  Yhdellä potilaskäynnillä voidaan tarvita usean eri 
ohjelmiston käyttöä.  (KanTa-kokonaisuus ja kunnat, 2014 [artikkeli kirjoitettu 2008].)  
Suomessa on käytössä kaksi kilpailevaa apteekkijärjestelmää, Linnea ja Salix.  Linnean 
korvaa pian MAXX-ohjelmisto.  [Linnean on korvannut MaXX, Salix ja Versa: nykyiset 
Pharmadatan apteekkijärjestelmät ovat: Salix, Procuro, Presto, Proselecta, Pd3 ja 
Apteekkiverkko.] 

Linnea on toinen Suomessa käytössä olevista apteekkijärjestelmistä.  Järjestelmä kattaa 
reseptintoimituksen, varastonvalvonnan, kassatoiminnot ja laskutuksen.  Järjestelmän 
avulla voidaan käyttää FASS- tai SFINX-interaktiotietokantaa, Pharmaca Fennicaa.  
Reseptintoimitusohjelma osaa hälyttää automaattisesti mahdollisista lääkeaineiden 
yhteisvaikutuksista – valitettavasti vain, jos kaikki lääkeostot on keskitetty samaan 
apteekkiin.  Ohjelma antaa myös lyhyen tiivistelmän lääkealan ammattilaista varten 
reseptintoimitustilanteeseen.  Myös asiakkaalle tulostettava yhden A4-sivun mittainen 
tiivis, kansantajuinen tietopaketti lääkkeestä on mahdollista tulostaa.  Vuoden aikana 
toimitetuista resepteistä on mahdollista toimittaa lääkelistaus.  (Linnea tuotteet, 2008.)  
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Reseptintoimitusohjelman avulla suoritettavaa maksullista lääkityksen arviointia 
tarjotaan asiakkaille joissakin apteekeissa.  Ohjelman antama tuki rajoittuu kuitenkin 
nykyisellään lähinnä lääkityslistauksen tulostukseen ja lääkeaineiden yhteisvaikutusten 
puolimanuaaliseen läpikäyntiin.  Arvioinnin laatu riippuu siis hyvin vahvasti arvioinnin 
suorittajan henkilökohtaisesta ammattitaidosta. 

MAXX-järjestelmä on reseptinkäsittelyä lukuun ottamatta yleinen kaupanalan 
järjestelmä.  MAXX eroaa Linneasta varsinkin käyttöliittymänsä puolesta.  MAXX:in 
käyttöliittymä on graafinen, ikkunoihin pohjautuva, toisin kuin Linnean tekstipohjainen 
käyttöliittymä.  MAXX:in käyttöönotto mahdollistaa käsiteltävän tiedon lisäämisen, 
koska kaikkea tietoa ei tarvitse enää sovittaa yhdelle näytölle, vaan verhotekniikan 
avulla vain kulloinkin käsiteltävän tiedon tarvitsee olla näkyvillä.  MAXX tulee 
korvaamaan Linnean ja eResepti tullaan toteuttamaan uudessa järjestelmässä.  Uusi 
järjestelmä mahdollistaa myös paremmin tarpeellisen tiedon etsinnän 
asiakaspalvelutilanteissa ja varasto- yms. tietovirtojen kehittyneemmän hallinnan.  
MAXX:in apteekkitoteutus on tällä hetkellä kehitystyön alla ja otettaneen käyttöön 
apteekissa tämän vuoden aikana.  (MAXX-esite, 2008.) 

Salix vastaa ominaisuuksiltaan hyvin paljon kilpailijaansa.  Toteutustapojen eroista 
huolimatta merkittävää ero toiminnallisuudessa ei ole.  eReseptin myötä MAXX ja Salix 
tulevat käyttämään yhtenäisiä tiedon tallennusmuotoja ainakin yhteiseen tietovarastoon 
tallennetun lääkemääräystietokannan osalta.  Versa-ohjelmistot toimivat yhdessä Salix-
apteekkijärjestelmän kanssa.  Ohjelmisto kykenee havaitsemaan lääkeaineiden 
yhteisvaikutuksia ja päällekkäislääkitystä.  Lääkitysseurantaa tehtyjen toimenpiteiden ja 
päätösten kirjaaminen on mahdollista ja näin vältytään reagoimasta samaan asiaan 
toistamiseen.  Myös asiakaskohtainen lääkeaineyliherkkyyksien ja haittavaikutus-
epäilyjen kirjaaminen on mahdollista.  (Salix, 2008; Versa-ohjelmistot, 2008.) 

Lääkeaineiden yhteisvaikutuksien tarkasteluun käytetään Suomessa FASS- ja SFINX-
interaktiotietokantoja. Näiden lisäksi on olemassa useita, lähinnä englanninkielisiin 
toteutuksiin tarkoitettuja tietokantoja.  Interaktiotietokannat ovat käytössä Linnea- ja 
Salix-apteekkiohjelmissa.  (Linnea tuotteet, 2008; Salix, 2008; Versa-ohjelmistot, 
2008.)  eReseptin myötä myös potilastietojärjestelmissä tullaan käyttämään nykyistä 
enemmän interaktiotietokantoja ja mahdollisesti myös muita kliinistä päätöksentekoa 
tukevia järjestelmiä.  [Nykyään käytössä on SFINX-PHARAO-tietokanta]   

2.5 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen 

Terveydenhuollon potilastietojärjestelmiä ollaan paraikaa uudistamassa.  eResepti ja 
siihen liittyvät päätöksenteon tukijärjestelmät sekä potilaan mahdollisuus tutustua 
hänestä terveyden huollon rekistereihin tallennettuihin tietoihin tulevat muuttamaan 
käytäntöjä ja toimintatapoja monin, ehkä yllättävinkin tavoin.  [eResepti on käytössä ja 
potilas pääsee tutustumaan sähköisiin resepteihinsä kanta.fi:ssä, muukin 
potilastietoaineisto on juuri avautumassa.] 

Apteekkijärjestelmät antavat tulevaisuudessa entistä joustavammat mahdollisuudet 
lääkityksen ennakoivaan ja tosiaikaiseen arviointiin, niin käyttöliittymien joustavuuden 
kuin käytettävissä olevan työkaluvalikoiman suhteen.  Varsinkin rohkea, aktiivinen ote 
lääkityskokonaisuuden parantamiseksi tulee olemaan haaste.  Jos ei tyydytä vain 
turvallisten yhteisvaikutusten luettelointiin, vaan uskalletaan etsiä aktiivisesti potilaan 
oireisiin apua nykyistä ennakkoluulottomammasta lääkitysmuutosten teosta, joudutaan 
samalla arvioimaan farmasistien, hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden rooleja ja etsimään 
uudenlaisia yhteistyötapoja.  Farmasistin osallistuminen vuodeosaston potilastyöhön on 
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osoittautunut toimivaksi konseptiksi ja tietotekniikan uudet työkalut tulevat varmasti 
tuomaan tähän yhteistyöhön oman lisänsä. 

Sähköinen potilaskertomus on juuri nyt käyttöönottovaiheessa.  Sähköinen 
potilaskertomus on erityyppisistä potilasasiakirjoista muodostuva kokonaisuus, joka 
sisältää kaiken potilaasta terveydenhoidon toimintayksiköissä kerätyn tiedon.  Tieto on 
tallennettu turvallisesti niin että tiedon saantiin oikeutetut henkilöt ja prosessit, ja vain 
nämä, voivat päästä tietoon käsiksi, tarvittavassa määrin.  Sähköisen potilaskertomuksen 
rakenteen määrittelevät käytetyt näkymät, hoitoprosessin vaiheet, otsikot sekä 
tietomäärittelyt.  Tietojen kirjaaminen pyritään tekemään joka vaiheessa vain yhteen 
kertaan.  Sähköisen potilaskertomuksen avulla saavutetaan tietojen ajantasaisuus ja 
samanaikainen käytettävyys eri toimipisteissä.  Sähköisen potilaskertomuksen 
tietomäärittelyissä määritellyissä ydintiedoista löytyy lääkehoidon perustiedot.  Tiedot 
kirjataan joko suoraan potilaskertomukseen, erilliseen lääkehoito-osioon tai 
lääkemääräykseen.  Kirjattavia tietoja ovat lääkevalmisteen kauppanimi, lääkemuoto, 
lääkkeen annostus, lääkkeen rooli, lääkkeen annostus tekstimuodossa ja lääkityksen 
aloituspäivän.  ATC-koodi löytyy järjestelmän taustalla olevasta lääketietokannasta, 
yhdistelmävalmisteista kaikkien lääkeaineiden osalta.  Potilaan lääkityksestä on 
mahdollista tuottaa listaus, jossa olevat lääkkeet on luokiteltu johonkin seuraavista 
luokista: pysyväislääkitys, (pysyväis)lääkitys, jota käytetään tarvittaessa, 
tilapäislääkitys, joka on parhaillaan käytössä tai lopetettu lääkitys (joka on voinut olla 
pysyväis- tai tilapäislääkitys).  XML-standardin mukainen HL7 CDA R2 (Clinical 
Document Architecture Release 2) -standardi määrittelee yhteiset säännöt talletettavan 
tiedon muodolle. HL7 CDA R2 -dokumentti koostuu kuvailutiedoista (metatiedoista) ja 
sisältöön (body).  Dokumentin sisältöosa on jaettu näyttömuotoon ja rakenteiseen 
muotoon.  Tiedot on talletettu kahteen kertaan, sekä näyttö-, että rakennemuodossa.  
Näyttömuoto voidaan kuitenkin tuottaa rakennemuodon perusteella, joten 
kaksinkertaista tiedon kirjaamista ei tarvita.  Järjestelyllä on pyritty saavuttamaan 
järjestelmäriippumaton tiedon esitysmuoto.  Näin näyttömuodossa on kaikki tieto 
esitettävissä, vaikka käytetty järjestelmä ei kykenisi kaikkia rakennemuodon osia 
hyödyntämään.  ISO-OID-standardi mahdollistaa toimipaikkojen tarkan tunnistamisen.  
(Kanta, 2014) 

Päätöksenteon tukijärjestelmien tarvitseman metatiedon lisääminen asiakirjoihin on 
vaativa haaste, johon on vastattu Kansallisen terveysprojektin Metavaltahankkeessa.  
Kerätyn tiedon käytettävyyden kannalta on tärkeää, että sovittuja tietomäärityksiä, 
luokituksia ja sanastoja noudatetaan tarkasti.  STM:n vuosille 2005–2007 asettama 
POKA -ryhmä (Sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien sekä niitä tukevien kansallisten 
palveluiden toimeenpanon työryhmä) pyrki saavuttamaan haasteellisen 
yhteisymmärryksen sovituista termeistä ja käytännöistä.  Lääkehoidon aloituksen tai 
lopetuksen syyn koodaamisessa hyödynnetään MedDRA luokitusta.  MedDRA 
(Medical Dictionary for Regulatory Activities) (MedDRA, 2008).  

Tiedon puutteellinen rakenteistaminen ja kirjava otsikointi ja organisaatiokohtaisesti 
käytössä olevat näkymät ovat todellinen haaste voitettavaksi.  Pirstoutunut eri 
toimittajien toimittama ja samojenkin toimittajien eri toimipisteille räätälöimät 
ohjelmistoversiot vaikeuttavat merkittävästi tietojen yhteiskäyttöön siirtymistä. 
Käytössä on mm. Effica (TietoEnator, 2008), Pegasos (Logica, 2008), Miranda 
(MediciData, 2008) ja Esko (Eronen, 2006).  Kun yhtenäiseen käytäntöön on päästy, 
mahdollistuu uudenlaiset tiedon hyödyntämisen tavat.  Myös potilaan oikeusturva 
paranee, koska sähköinen käsittelymuoto mahdollistaa tarkemman tiedonkäytön 
valvonnan.   

eReseptin (sähköisen lääkemääräyksen) käyttöönotto tulee mahdollistamaan 
tosiaikaisen lääkehoidon kokonaisarvioinnin jo lääkemääräystä kirjoitettaessa ja 
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lääkkeiden toimituksen yhteydessä, jos eri lähteistä peräisin olevien lääkitystietojen 
yhdistäminen sallitaan (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä, 2007).  Myös erillisellä 
sovelluksella toteutettava arviointi on teknisesti paremmin mahdollista lääkitystietojen 
saatavuuden ja rakenteellisuuden parantuessa.  [eResepti on jo käytössä]  eResepti ja 
sähköinen potilaskertomus tulee parhaassa tapauksessa yhtenäistämään nykyistä 
erilaisten tiedon tallennustapojen viidakkoa. ja potilaan hoito voidaan toteuttaa eri 
palvelujen tuottajien yhteistyössä niin, että tarvittava tieto on yhteisesti 
hyväksikäytettävässä muodossa oikeaan aikaan oikeassa paikassa.  Mahdollisuus on 
samalla myös vaara: kun tieto helposti käytettävissä, voi se olla myös helposti 
väärinkäytettävissä, siksi tietoturvaan joudutaan kiinnittämään nyt entistä enemmän 
huomiota. 
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3. Tutkimusongelma ja -menetelmät 

Tutkimusongelma ja -menetelmät tarkentuivat prosessin edetessä ja useita erilaisia 
tutkimusotteita ja lähestymistapoja käytettiin.  Päätutkimusmenetelmäksi muotoutui 
suunnittelututkimus.  Poikkeamat menetelmien käytössä ja tehdyt rajaukset käydään 
lyhyesti läpi. 

Tutkimusongelma tarkentui muotoon: Millainen vaatimusmäärittely tarvitaan Suomen 
oloihin soveltuvalle järjestelmälle potilaan lääkityksen tosiaikaista ja ennakoivaa 
arviointia ja toteuttamista varten?  

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen kuluessa käytettiin useita tutkimusmenetelmiä.  Päätutkimusmenetelmäksi 
muodostui suunnittelutieteellinen (design science) (Hevner & Chatterjee, 2010) 
järjestelmänkehitystutkimusmenetelmä (System Development research method) 
(Nunamaker, Chen, & Purdin, 1990).  Lisäksi käytettiin systemaattista kirjallisuus-
katsausta ja vähäisessä määrin teemahaastattelua.   

Tehtiin lyhyt teemahaastattelu, joka litteroitiin.  Tarkoitus oli selvittää tilanne käytännön 
arviointityötä tekevän farmasistin näkökulmasta.  Teemahaastattelu oli hyvin suppea 
koostuen vain yhden henkilön haastattelusta.  Teemahaastattelun tavoite oli saada esiin 
joitain näkökulmia käytännön työstä.   

Teemahaastattelu ei etene yhtä tarkkojen kysymysten avulla kuin lomakehaastettu, vaan 
väljemmin muotoiltuja teemoja käyttäen.  Teemahaastattelu on kuitenkin selvästi 
rakenteellisempi kuin avoin haastattelu: siinä kaikille haastateltaville esitettävien 
kysymysten aihepiirit, teemat, ovat samoja.  Teemahaastattelussa voidaan kuitenkin 
edetä vapaassa järjestyksessä ja haastateltavan annetaan mahdollisuus myös vapaalle 
puheelle.  Haastateltavan tulkintoihin ja heidän antamiinsa merkityksiin pyritään 
kiinnittämään huomiota.  (Hirsjärvi & Hurme, 2001; Eskola & Suoranta, 2000.)  

Tämän kirjallisuuskatsauksen teossa käytettiin ohjeena pääasiallisesti terveydenhuollon 
aihepiiristä lähtevää käytännöllistä ohjetta kirjallisuuskatsauksen teosta (Glasziou, 
Irwig, Bain, & Colditz, 2001).  Myös ohjelmistotuotannon näkökulmasta kirjoitettuja 
ohjeita käytettiin vertailukohteena (Kitchenham & Charters, 2007).  Seuraavassa 
kuvaillaan lyhyesti kirjallisuuskatsauksen teon pääperiaatteet näihin kahteen teokseen 
nojaten.  

Systemaattisessa kirjallisuuskatsausta tehdessä muodostetaan ensin mielekäs 
tutkimuskysymys.  Akronyymi PICO (Population, Intervention, Comparision 
intervention, the Outcomes) ilmaisee lyhyesti tyypillisen hyvän tutkimuskysymyksen 
vaatimukset.  Kysymyksessä määritellään tällöin kohdejoukko, interventio ja 
vertailukohtana vaihtoehtoinen intervention tai intervention puuttuminen sekä tulos tai 
seuraus.  Interventiolla ymmärretään tässä yhteydessä esimerkiksi testiä, tutkimusta tai 
jonkin tiedon julkistusta.  Tutkimuskysymyksen rajauksessa on varottava toisaalta liian 
kapeaa rajausta, joka karsii oleellista tietoa pois, mutta myöskin liian laajaa rajausta, 
mikä voi saada oleellisen tiedon hukkumaan epäoleellisen tiedon tulvaan ja aiheuttaa 
turhaa resurssien tuhlausta. 
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Aiheeseen liittyvät tutkimukset etsitään kaikista käytettävissä olevista lähteistä.  Haussa 
ei tyydytä pelkkään tietokantahakuun vaan hakua täydennetään aiheeseen soveltuvia 
julkaisuja myös tietokantojen ulkopuolisista läheteistä manuaalisesti etsimällä ja 
ottamalla tarvittaessa henkilökohtaisesti yhteyttä asiantuntijoihin ja avainhenkilöihin.  
Näin pyritään löytämään myös julkaisemattomat tutkimukset ja keskeneräiset 
tutkimusprojektit, joista on saatavissa oleellista tietoa.  Erityistä huomiota kiinnitetään 
julkaisuharhan vääristävän mahdollisuuden torjumiseen: toivotut tutkimustulokset 
julkaistaan herkemmin ja ei-englanninkielistä tutkimuksista käännetään valikoiden 
tutkimuksen lopputuloksen mukaan.  Sama tutkimustulos voi etsiintyä moneen kertaan 
eri reittejä myöten etsittyjen tutkimustulosten joukkoon. 

Löydettyjen tutkimustulosten arviointi ja valinta jatkokäsittelyyn tehdään tarkan 
suunnitelman mukaan.  Arviointityöhön on syytä valita riittävästi asiantuntevaa 
työvoimaa.  Asiantuntijoiden käytössä on syytä huomioida mahdollinen jääviysongelma 
– arvioija ei saa itse liittyä arvioimiinsa tutkimuksiin.  On tärkeää laatia suunnitelma 
huolellisesti ja noudattaa sitä objektiivisuuden säilyttämiseksi. 

Lopuksi tuloksista tehdään yhteenveto tai synteesi materiaalin ja aiheen laadusta 
riippuen.  Vaikka kvantitatiivinen synteesi onkin toivottavaa, on usein ymmärrettävä ja 
selkeä kvantitatiivinen yhteenveto sovelias ja riittävä päätöksentekoa varten.  Tulosten 
sovellettavuus arvioidaan tutkimuksen päätteeksi. 

Ennen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tekoa on syytä selvittää, onko vastaavia 
kirjallisuuskatsauksia aiheesta jo tehty.  Jos tällaisia ei löydy, etsitään 
alkuperäisjulkaisuja.  Tutkimuskysymys jaetaan komponentteihin ja tehdään 
lisärajauksia, jos tuloksia on liikaa.  Hakusanojen synonyymejä etsiessä on syytä käyttää 
sekä tekstissä olevia sanoja, että asiasana (avainsana) -tietokantoja (esimerkiksi 
MEDLINE: MeSH).  Asiasanat (subject headings) ovat kontrolloiduista sanastoista 
löytyviä termejä, avainsanat (keywords) voivat olla esimerkiksi kirjoittajien itse 
lisäämiä.  Ensimmäistä haussa löydettyjen artikkelien lähdeluetteloista voidaan etsiä 
lisää julkaisuja ja toisaalta viittaustietokantojen avulla voidaan etsiä löydettyihin 
artikkeleihin viittaavia julkaisuja.  Näin löydettyjen artikkeleiden avulla voidaan 
mahdollisesti löytää uusia hakusanoja tai -kriteerejä ja muuttaa alkupäisen haun 
asetuksia ja toistaa haku.  Tällaista haun iteratiivista laajentamista kutsutaan 
’lumipalloiluksi’. 

Tutkimusta voidaan lisäksi täydentää etsimällä julkaisuja manuaalisesti.  
Julkaisemattomia ja keskeneräisiä tutkimuksia sekä kaupallisen julkaisutoiminnan 
ulkopuolista ns. harmaata kirjallisuutta voidaan pyrkiä löytämään ottamalla yhteyttä 
avainhenkilöihin, asiantuntijoihin ja tutkimusryhmiin.   

Julkaisuharha voi ilmetä monella tavoin: ei-toivottu ja vähemmän tärkeänä pidetty 
tutkimustulos, voidaan jättää kokonaan julkaisematta, sen julkaiseminen voi viivästyä ja 
ei-englanninkielisen tutkimus voidaan jättää kääntämättä.  Myös kaupalliset intressit 
voivat lisätä tai vähentää suuresti tutkimuksen julkisuutta.  Tutkimuksen tilaaja voi jopa 
kieltää itselleen epäedullisen tutkimustuloksen julkaisun. 

Kun kirjallisuuskatsaukseen mukaan otettavat julkaisut on valittu, arvioidaan julkaisun 
laatu ja käyttökelpoisuus.  Raakavalinnan jälkeen parannetaan lopulliseen tulokseen 
mukaan otettavien julkaisujen laatua: huonosti tehdyt tai haluttuun tarkoitukseen 
soveltumattomat julkaisut karsitaan pois käyttäen standardoitua tarkistuslistaa.   

Seuraavaksi siirryttiin järjestelmänkehitystutkimuksen menetelmiä käyttäen 
tutkimuksen soveltavaan osaan.  Suunniteltavaa järjestelmää koskevat vaatimukset 
koottiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta, valitulla rajauksella, nopean 
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lähestymistavan (fast approach) –menetelmällä (Lauesen, 2002).  Tietovaatimuksien ja 
toteutettavan järjestelmän kuvauksessa pysyttiin tarkoituksella varsin yleisellä tasolla, 
koska yksityiskohtaisempi suunnittelu ei tässä yhteydessä ole mielekästä.  

Tämän tutkimuksen teossa keskeisessä osassa oli lääkityksen arvioinnin 
tukijärjestelmän suunnittelu.  Suunnittelutieteen piiriin kuuluva järjestelmänkehitys-
tutkimusmenetelmä kuvaa hyvin tällaista lähestymistapaa.  Järjestelmänkehitys-
tutkimusmenetelmä on joustavasti mukautettavissa kulloisenkin käyttötarpeen mukaan.  
Suunnittelutieteessä keskeinen osa on artefaktin luominen ja arvioiminen selkeästi 
määritellyn prosessin avulla.  (Hevner & Chatterjee, 2010.) Järjestelmänkehitys-
tutkimusmenetelmä koostuu neljästä päätutkimusstrategiasta: teorian muodostaminen, 
tarkkailu, kokeilu ja järjestelmän kehittäminen. Näihin sisältyvät menetelmät ja 
lähestymistavat sekä teknisen että sosiaalisen ympäristön kannalta. Kuva 1 kuvaa 
näiden strategioiden suhdetta toisiinsa, missä järjestelmän kehittäminen on keskeisessä 
osassa.  

 

Kuva 1. Päätutkimusstrategioiden suhde toisiinsa järjestelmänkehitystutkimusmenetelmässä  
(Nunamaker ja muut, 1990). 
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Teknologian siirto 

Tarkkailu 

Tapaustutkimus 
Haastattelututkimus 

Kenttätutkimus 

Kokeilu 

Tietokonesimulaatiot 
Kenttäkokeet 

Laboratoriokokeet 
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Näihin neljään päästrategiaan perustuu viisi järjestelmän kehityksen tutkimusprosessin 
vaihetta: käsitteistön muodostaminen, järjestelmärakenteen muodostaminen, 
järjestelmän analysointi ja suunnittelu, (prototyyppi)järjestelmän rakentaminen sekä 
järjestelmän tarkkailu ja arviointi. Näiden vaiheiden sisältöä ja soveltamista kuvataan 
Taulukossa 1.  (Nunamaker ja muut, 1990.)   

Taulukko 1. Järjestelmänsuunnittelututkimuksen prosessin kulku. 

Järjestelmän kehityksen 
tutkimusprosessi 

Tutkimusaihe 

Käsitteistön muodostaminen  Aseta mielekäs tutkimuskysymys 

 Tutki järjestelmän toiminta ja vaatimukset 

 Ymmärrä järjestelmän rakennusprosessi ja 
-menetelmät 

 Etsi soveliailta tieteenaloilta uusia 
lähestymistapoja ja ideoita 

Järjestelmäarkkitehtuurin 
muodostaminen 

 Luo järjestelmälle arkkitehtuuri  
laajennettavuutta, modulaarisuutta yms. varten 

 Määrittele järjestelmän osien toiminnot ja 
keskinäiset suhteet 

Järjestemän analysointi ja 
suunnittelu 

 Suunnittele tieto-/tietämyskanta -malli ja 
prosessit järjestelmän toiminnoille 

 Kehitä vaihtoehtoisia ratkaisuja valitse yksi 

(Prototyyppi)järjestelmän 
rakentaminen 

 Opi käsitteistä, viitekehyksestä ja suunnittelusta 
järjestelmän rakennusprosessin aikana 

 Hanki ymmärrystä ongelmista ja järjestelmän 
monimutkaisuudesta 

Järjestelmän tarkkailu ja 
arviointi   

 Määrittele arviointimenetelmät 
järjestelmävaatimusten perusteella 

 Testaa järjestelmä käytännössä 

 

Tutkimusprosessi eteni alustavan tutkimuskysymyksen perusteella 
kirjallisuuskatsauksen tekoon ja edelleen tutkimuskysymyksen tarkentumiseen. 
Järjestelmän yleisen arkkitehtuurin hahmottamisen ja tarkemman suunnittelun kautta 
päädyttiin vaatimusmäärittelyihin.  Seuraava askel oli tarkoitus olla prototyyppi-
järjestelmän suunnittelu.  Toteutettavaa järjestelmää varten suunniteltiin 
arviointimenetelmät.  

3.2 Rajaukset ja poikkeamat tutkimusmenetelmien käytössä 

Teemahaastattelu oli hyvin suppea laajuudeltaan ja koski vain yhtä haastateltavaa.  
Haastattelu toimikin vain motivaationa ja perusteluna seuraavaan vaiheeseen 
etenemiselle, eikä sillä ole itsessään itsenäistä todistusvoimaa, vaikka se tuokin esiin 
hiljaista tietoa, jota ei juurikaan systemaattisesti tutkittu ja dokumentoitu.  Laajemman 
ja useita erilaisia asiantuntijoita koskevan tutkimuksen tekeminen hiljaisen tiedon 
esiintuomiseksi tutkimus- ja kehitystyössä käytettävässä muodossa olisi mahdollisesti 
hyödyllistä. 

Kirjallisuuskatsauksen teossa otettiin useita vapauksia eikä systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen käytänteitä tarkoituksella noudatettu, koska käytettävissä ei ollut 
tarvittavia resursseja.  Kirjallisuuskatsauksen rajaus oli varsin suppea ja vaikutti selvästi 
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lopputulokseen.  Usean arvioijan käyttö ja kurinalaisempi tutkimuksen suunnittelu ja 
toteutus voisi tuoda enemmän, tarkempaa ja luotettavampaa tietoa.   

Suunnittelutieteellinen tutkimusmenetelmä otettiin käyttöön tutkielman teon edetessä.  
Tämä lähestymistapa osoittautui tarkoitukseen erittäin sopivaksi. Menetelmään kuuluva 
kokeilu esimerkiksi toimivien prototyyppien teon muodossa olisi ollut seuraava ja 
kokonaisuuden kannalta välttämätön askel.   
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4. Kirjallisuuskatsauksen toteutus 

Potilaan kokonaislääkityksen hallinta on Suomessa jakautunut eri toimijoiden 
(Sairaalahoito, terveyskeskus, kotisairaanhoito, apteekki ja omahoito) kesken.  
Tavoitteena oli analysoida lääkehoidon hallinnan kokonaisuutta ja etsiä toimivia 
ratkaisuja tilanteen parantamiseen.  Keskeinen tutkimusongelma oli löytää keinot 
potilaan kokonaislääkityksessä esiintyvien ongelmien ennakoivaan ratkaisuun, 
ongelmiin jälkikäteen reagoimisen sijasta.   

Kirjallisuudesta etsittiin tietoa lääkityksen hallintaan liittyvistä ongelmista Suomessa ja 
niiden mahdollisista ratkaisuista.  Vastaavista ongelmista ja niiden ratkaisuista 
ulkomailla pyrittiin löytämään Suomen terveydenhoitojärjestelmään sovellettavissa 
olevia ratkaisuja.  Tarkasteltavaksi valittiin artikkeleita keskeisistä lääketieteen ja 
tietotekniikan tietokannoista karsien ensivaiheessa artikkelien otsikoiden ja tiivistelmien 
ja lopuksi artikkelien koko tekstien perusteelle.  Kirjallisuuskatsauksen teossa käytettiin 
soveltaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmiä.   

Potilaan kokonaislääkityksen hallinnassa Suomessa havaituista kehittämistarpeista ja 
näihin tarpeisiin soveltuvista ratkaisuista ja myös tällaisten ratkaisujen puutteesta 
pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva.  Muodostetun kokonaiskuvan perusteella 
pyrittiin suunnittelemaan lääkityksen hallinnan joltakin rajatulta osa-alueelta web-
pohjainen tietotekninen toteutus, joko soveltamalla jo toteutettua ratkaisua tai 
kehittämällä itse tarvittava ratkaisu.  Yhteistoiminnallisuuden mahdollistavan 
tallennusrakenteen käyttäminen uusien Suomalaisten eArkisto-, eResepti- ja eKatselu- 
tietokanta-palveluiden standardien pohjalta oli oleellista. 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käydään järjestelmällisesti läpi tarkan 
ennakkoon tehdyn, toistettavissa olevan tutkimussuunnitelman mukaan kaikki aineisto 
valituista kohteista (Glasziou ja muut, 2001; Kitchenham & Charters, 2007). Tässä 
kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin käymään kattavasti läpi lääkehoidon arviointiin 
liittyvät tieteelliset julkaisut.  Tarkempaan tarkasteluun kirjallisuuskatsauksen teossa ja 
aiheen käsittelyssä otettiin suunniteltavaan sovellukseen liittyvä osa-alue.  Osa-alueen 
tarkempi rajaus tehtiin kirjallisuuskatsauksen teon yhteydessä. 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmiä ei pyritty tarkkaan noudattamaan.  
Useampaa arvioijaa artikkelien valinnassa ei käytetty, vaan artikkelien valinnassa 
nojattiin kirjoittajan käytännön kokemukseen lääkehoidon arvioinnista farmaseutin 
työssä.  Muut poikkeamat systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmistä on 
dokumentoitu kirjallisuuskatsauksen lopussa (Kappale 4.3). 



26 

4.1 Haun suunnittelu 

Työssä otettiin tutkimuskysymyksen lähtökohdaksi tutkimussuunnitelmassa esitetyt 
tutkimuskysymykset. joita ei ollut alun perin tarkoitettu käytettäväksi systemaattisessa 
kirjallisuushaussa:  

 Miten voidaan Suomessa tietotekniikan avulla toteuttaa potilaan 
kokonaislääkityksen arviointi tosiaikaisesti ja ennakoiden ongelmiin jälkikäteen 
reagoimisen sijasta? 

 Millä lääkityksen arvioinnin osa-alueella voidaan arviointi toteuttaa web-
pohjaisella sovelluksella nykytilannetta paremmin? 

Valittiin tarkoitukseen soveltuvat tietokannat ja hakutermit (Taulukot 3–7).  Hakutermit 
suunniteltiin kuhunkin tietokantaan sopivaksi.  Hakutermien muodostamisessa tehtiin 
useita iteraatiokierroksia, kunnes tulokset olivat mielekkäitä.  Esimerkiksi Medic-
tietokannassa oli välttämätöntä rajata tutkittavaan aiheeseen liittymättömät 
runsaslukuiset tietokonetomokrafiaa käsittelevät artikkelit pois hakutuloksista.  
Svemed+ -tietokannassa ei erityisempää rajaamisen tarvetta ollut – tuloksia tuli varsin 
väljilläkin rajauksilla hyvin vähän.  PubMed (MEDLINE) -tietokanta vaati varsin 
monimutkaista hakulauseketta, jotta tuloksiin saatiin mukaan oleelliset artikkelit, muttei 
tulosten määrä toisaalta paisunut ylivoimaiseksi. 

Hyväksyttyjä artikkeleja oli lopulta 74 kappaletta (Taulukko 2).  Mukaan ei otettu 
yksittäistä lääkettä tai hoitoa tms. koskevia, vaan lääkitystä laajemmin käsitteleviä 
artikkeleita (hylkäysperuste H1), eikä myöskään retrospektiivistä tarkastelua käsitteleviä 
artikkeleita (hylkäysperuste H2) tai sellaisia artikkeleita, joiden otsikosta, tai luetusta 
artikkelista, ei käy ilmi, että artikkeli käsittelee lääkityksen arviointia (ainakaan tämän 
työn aihepiirissä) (Hylkäysperuste H3).  Näiden artikkelien keskeisin sisältö tämän 
tutkimuksen näkökulmasta koottiin tulostenkeräyslomakkeelle (Taulukko 8).  Luetut 
artikkelit luokiteltiin samankaltaisten aihekokonaisuuksien mukaisten otsikoiden alle, 
niin että sama artikkeli saattoi kuulua useankin otsikon alle. Luvussa 5 esitetään nämä 
tulokset. 
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Taulukko 2. Taulukko löydetyistä ja hyväksytyistä artikkeleista 

Tietokanta PubMed 
(MEDLINE) 

Medic Scopus Web of 
Science 

Svemed+ 

Otsikoita 484 234 589 24 71 

H1 *) 205 62 74 1 10 

H2 *) 3 - 9 - - 

H3 *) 139 101 344 19 55 

Hylättyjä 
otsikoita 
yhteensä 

347 163 427 20 65 

Abstrakteja 137 71 162 4 6 

Hylätty:  50 33 75 2 4 

Abstraktia 
eikä artikkelia 
saatavana: 

16 16 19 - - 

Hyväksytty – 
ei saatavana:  

31 - 35 1 - 

Valittu:  40 22 33 1 2 

Duplikaatit - - 11 1 1 

Hyväksytty 
luettavaksi 

40 22 22 0 1 

H1 *) - - - - - 

H2 *) 1 - - - - 

H3 *) 4 4 2 - - 

Hyväksytty 35 18 20 0 1 

Hyväksytty yhteensä 74 artikkelia. 

*) Hylkäysperusteet: 

H1. Ei yksittäistä lääkettä/hoitoa tms. koskevia artikkeleita, vaan lääkitystä laajemmin 
käsitteleviä. 

H2. Ei retrospektiivistä tarkastelua käsitteleviä artikkeleita. 

H3. Otsikosta (tai luetusta artikkelista) ei käy ilmi, että artikkeli käsittelee lääkityksen 
arviointia (ainakaan tämän työn aihepiirissä). 
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Taulukko 3. PubMed (MEDLINE) -tietokannan hakulausekkeet 

PubMed (MEDLINE) -tietokanta 

Search Computer AND ("Drug Utilization Review" OR "Drug Utilization Evaluation" 
OR "Drug-Use Review" OR "Drug-Use Evaluation") Field: Title/Abstract  
Results: 31   

Search "Medication Therapy Management" OR "Drug Utilization Review" AND 
("Computer Systems" OR "Computers, Handheld" OR "Decision Making, Computer-
Assisted" OR "Drug Information Services" OR "Drug Therapy, Computer-Assisted" 
OR "Electronic Health Records" OR "Knowledge Bases" OR "Medical Informatics" 
OR "Medical Informatics Applications" OR "Medical Order Entry Systems" OR 
"Medical Records" OR "Medical Records Systems, Computerized" OR "Therapy, 
Computer-Assisted") Field: MeSH Terms 
Results: 450 

Search "prospective drug utilization review"  
Results: 13   

Nämä kolme yhdistettynä 484 otsikkoa. 

Taulukko 4. Medic-tietokannan hakulausekkeet 

Medic-tietokanta 

*lääkity* tietojenkäsittely* tietokone* (otsikko) NOT tietokonetomografia* (otsikko) 
OR "Medication Therapy Management" "Drug Utilization Review" (asiasanat)  

234 kpl 

Taulukko 5. Scopus-tietokannan hakulausekkeet 

Scopus-tietokanta 

Your query:   TITLE-ABS-KEY(("Drug Utilization Review" OR "Drug Utilization 
Evaluation" OR "Drug-Use Review" OR "Drug-Use Evaluation" OR "Medication 
Therapy Management") AND ("Computer Systems" OR "Computers, Handheld" OR 
"Decision Making, Computer-Assisted" OR "Drug Information Services" OR "Drug 
Therapy, Computer-Assisted" OR "Electronic Health Records" OR "Knowledge Bases" 
OR "Medical Informatics" OR "Medical Informatics Applications" OR "Medical Order 
Entry Systems" OR "Medical Records" OR "Medical Records Systems, Computerized" 
OR "Therapy, Computer-Assisted")) 

Document results: 589 

Taulukko 6. Web of Science -tietokannan hakulausekkeet 

Web of Science -tietokanta 

Topic=(("Drug Utilization Review" OR "Drug Utilization Evaluation" OR "Drug-Use 
Review" OR "Drug-Use Evaluation" OR "Medication Therapy Management") AND 
("Computer Systems" OR "Computers, Handheld" OR "Decision Making, Computer-
Assisted" OR "Drug Information Services" OR "Drug Therapy, Computer-Assisted" 
OR "Electronic Health Records" OR "Knowledge Bases" OR "Medical Informatics" 
OR "Medical Informatics Applications" OR "Medical Order Entry Systems" OR 
"Medical Records" OR "Medical Records Systems, Computerized" OR "Therapy, 
Computer-Assisted")) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI. 

Results: 24 
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Taulukko 7. Svemed+ -tietokannan hakulausekkeet 

Svemed+ -tietokanta 

SveMed+ "Medication Therapy Management$" OR "Drug Utilization Review$" 

71 poster funna 

Taulukko 8. Kirjallisuuskatsauksen lopullinen tulostenkeräyslomake 

Kirjallisuuskatsauksen tulostenkeräyslomake 

Julkaisun juokseva numero 

1. Tutkimuksen tekijät 

2. Tutkimuksen nimi 

3. Tutkimuksen julkaisuvuosi 

4. Tietokanta 

5. Julkaisukanava 

6. Tutkimuksen suorittamismaa 

7. Tutkimuksen tieteenala:  
T= tietotekniikka, F = farmasia, L = lääketiede tai M = muu 

8. Tutkimuksen tieteenala,  
jos 4 = muu 

9. Tutkimuksen tarkoitus 

10. Tutkimuksen näkökulma 

11. Tutkimustyyppi 

12. Tutkimusmenetelmät:  
A = Alkuperäistutkimus S = systemaattinen kirjallisuuskatsaus M = muu artikkeli 

13. Tutkimuksen luotettavuus 

14. Tietotekniikan soveltaminen potilaan lääkehoidon toteutukseen, määrä  
asteikolla 1–3* 

15. Tietotekniikan soveltaminen potilaan lääkehoidon toteutukseen, sisältö  
(jos määrä 2–3) 

16. Tietotekniikan soveltaminen potilaan lääkehoidon arviointiin, määrä  
asteikolla 1–3* 

17. Tietotekniikan soveltaminen potilaan lääkehoidon arviointiin, sisältö  
(jos määrä 2–3) 

18. Tietotekniikan soveltaminen muuhun kuin potilaan lääkehoitoon, määrä  
asteikolla 1–3* 

19. Tietotekniikan soveltaminen muuhun kuin potilaan lääkehoitoon, sisältö 

20. Tutkimuksen kohderyhmä 

21. Tutkimuksesta ilmenevät tietotekniikan puutteet ja kehittämiskohteet 

22. Tutkimuksessa ilmenevät valmiit, toimivat ratkaisut 

23. Tutkimuksen keskeiset tulokset 

24. Suositukset, kehittämisehdotukset ja lisätutkimuksen tarve 

* määrä asteikolla1–3: 
1=tutkimus ei käsittele merkittävästi 
2=on oleellinen osa tutkimusta 
3=tutkimus käsittelee pääasiassa 

4.2 Huomioita rajausten ulkopuolelle jäävistä artikkeleista 

Farmasistista manuaalisen tarkastelun tutkiminen toisi hyödyllistä lisätietoa työtavoista, 
joita voitaisiin automatisoida.  Toisaalta manuaaliseen tarkasteluun voitaisiin kehittää 
työkaluja auttamaan rutiinitoiminnoissa.  Tämä voisi olla hedelmällinen lähtökohta 
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laajemmallekin tutkimukselle toisaalta hiljaisen tiedon esiin saamiseksi ja toisaalta 
pienten työnkulkuja tehostavien apuvälineiden kehittämiseksi. 
 
Yksittäisten lääkkeiden tms. kapea-alaisten tarkastelujen läpikäyminen olisi hyödyllistä, 
vaikka nämä onkin rajattu tästä tutkimuksesta pois.  Yksittäisten lääkkeiden, hoitojen ja 
ruokavalioiden tarkastelussa voidaan löytää hyödyllistä tietoa sellaisista 
yksityiskohdista, mitkä laajemmissa ja yleisluoteisemmissa käsittelyissä helposti 
ohitetaan.   

Retrospektiivisten tutkimusten läpikäyminen olisi hyödyllistä ongelmien selvittämiseksi 
ja kehitettyjen työkalujen hyödyllisyyden kontrolloimiseksi suunniteltavien tutkimusten 
lähtökohtana.  Hyvin suunniteltu, laajoista tutkimusmateriaaleista tehty 
retrospektiivinen tutkimus omaa sellaisen tilastollisen todistusvoiman, jota tarvitaan eri 
vaihtoehtojen perusteltuun vertailuun ja hyödyllisyyden osoittamiseen. 

 

4.3 Rajaukset ja poikkeamat tutkimusmenetelmän käytössä 

Kirjallisuuskatsauksen artikkelien valinnassa ei käytetty useampaa arvioijaa.  
Useamman arvioijan käyttö ei ollut käytännössä mielekästä.  Tutkimuksen 
objektiivisuus kärsii luonnollisesti tästä. 

Kirjallisuuskatsauksen tulostenkeräämislomakkeen kysymykset olisi pitänyt tehdä 
aikaisemmassa vaiheessa.  Nyt luettuihin artikkeleihin perehtyminen oli väistämättä 
johdattamassa kysymysten valintaa.  Tämä mahdollisti toisaalta parempien kysymysten 
laadinnan ja voi näin toisaalta olla myös hyödyllistä lopputuloksen kannalta, vaikka 
tutkimuksen luotettavuus ja objektiivisuus kärsikin. 

Abstraktien hylkäämisen perusteet on huonosti dokumentoitu ja artikkeleita hylättiin 
yksinkertaisesti saatavuuden hankaluuden perusteella.  Tämä vaikeuttaa tutkimuksen 
toistettavuutta ja on voinut mahdollisesti perusteettomasti karsia oleellisiakin julkaisuja 
tarkasteluun valittujen joukosta. 
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5. Kirjallisuushaun tulokset  

Kirjallisuushaun tulokset ryhmiteltiin 11 otsikon alle.  Kirjallisuuskatsauksen aineisto 
on Liitteessä A numeroituna 1–74.  Kunkin otsikon viimeisessä kappaleessa 
(sisennettynä) esitetään kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella johdetut vaatimukset 
suunniteltavalle ohjelmalle. 

5.1 Tietotekniikan hyötyjä lääkityksenhallinnassa 

Sähköisen potilaskertomuksen käyttö mahdollistaa eri ammattiryhmien yhteistyön 
kehittämisen (Liite A: 56).  Yhdistämällä potilaan lääkitystiedot, allergiat, yhteis-
vaikutustietokanta ja laboratoriojärjestelmä saadaan ajantasainen, yhtenäinen ja monia 
etuja tuova järjestelmä.  Älykortin avulla potilaan lääkitystiedot olisi mahdollista kerätä 
siirrettävään muotoon.  (Liite A: 29.)  Tekniikan tarjoamat mahdollisuudet on tärkeää 
soveltaa käytäntöön kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi. Potilaan lääkitystietojen 
kulku yhteensopivassa muodossa ja tiedon saatavuus siellä, missä sitä tarvitaan, on 
tärkeää potilaan hoidon hallinnan kannalta.  (Liite A: 24.)  Sähköisen potilastieto- ja 
lääkkeenmääräämisjärjestelmän käyttö auttaa vähentämään lääkitysvirheitä selvästi.  
Käyttäjät on tärkeää ottaa mukaan järjestelmän suunnitteluun ja käyttöönottoon 
järjestelmän toimivuuden ja käytettävyyden takaamiseksi.  (Liite A: 17.)   

Korkean riskin potilaiden etsintä tietotekniikan keinoin on kannattavaa.  Sairaudet 
voidaan pyrkiä tunnistamaan niihin käytetyn lääkityksen avulla, jos tietoa sairauksista ei 
ole muuten käytettävissä.  (Liite A: 58.)  Hoidon laatua voidaan parantaa ja 
kustannuksissa säästää kohdentamalla resurssit oikeille potilaille ja etsimällä 
edullisempia vaihtoehtoja lääkkeille.  Poikkeamat yleisistä käytännöistä ja puutteet 
hoitomyöntyvyydessä on mahdollista löytää tulevaisuudessa paremmin.  (Liite A: 50.)  
Lääkityksenhallintaohjelman toteuttaminen valtion ja/tai vakuutusyhtiöiden 
kustannuksella tuo säästöjä (Liite A: 72). 

Suostumuskäytännöt voivat vaikeuttaa tietojen asiallista käyttöä – järjestelmän 
sujuvuuteen ja luotettavuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota.  Suostumuskäytäntö 
on haasteista huolimatta välttämätön ja toimiva järjestelmä.  Mahdollisuudet hallinnoida 
suostumuksia kansalaisen käyttöliittymän kautta tulee selvittää.  (Liite A: 42.)  
Olemassa olevat työkalut kattavat kukin vain osan lääkityksen arvioinnin alueesta – 
kukin arviointiväline toimii omien rajoitteidensa puitteissa.  Tietotekniikan avulla on 
mahdollista arvioida lääkitys kattavasti – potilasta unohtamatta.  Potilaan itsensä 
kuunteleminen, laboratorioarvojen, potilastietojen ja tulevaisuudessa myös genetiikan 
huomioimien tulevat parantamaan lopputulosta.  (Liite A: 18.)   

Sähköisestä potilaskertomusta sekä muista lähteistä saatavilla olevia tietoja 
potilaan lääkityksestä, sairauksista, allergioista, laboratoriotutkimuksista ja 
geneettisistä ominaisuuksista sekä potilaalta itseltään saatava tieto todellisesta 
lääkityksestä ja hoitomyöntyvyydestä on voitava hyödyntää.  Tarvitaan myös 
tietokantoja vaikutuksista lääkkeiden, sairauksien, geneettisten ominaisuuksien, 
iän yms. välillä.  Tiedon käsittelyn on tapahduttava luotettavasti, kulloisenkin 
käyttötarkoituksen vaatimalla joustavalla ja turvallisella tavalla tietosuojaan 
liittyvät suostumuskäytännöt huomioiden.  Tiedon tallennusmuodon pitää olla 
yhteensopiva käytettävien potilastietojärjestelmien kanssa.  Korkean riskin 
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potilaiden seulominen lääkitys- ja sairaustietojen perusteella on oltava mahdollista 
ja näin voitava kohdentaa resursseja tarkoituksenmukaisesti oikeille potilaille.  
Poikkeamat yleisistä hoitokäytännöistä ja puutteet hoitomyöntyvyydessä on 
pyrittävä havaitsemaan.  Järjestelmän käyttäjät on syytä ottaa mukaan 
suunnitteluun. 

5.2 Lääkityksenhallintaohjelmien kriteerien kehittäminen 

Parempien kriteerien kehittäminen lääkityksenhallintaohjelmien arviointiin on tarpeen 
(Liite A: 39). Mitattavia laatukriteerejä lääkityksenhallintaohjelmien laadun mittaami-
seen tulee kehittää (Liite A: 35).  Tarvitaan järjestelmällisempi lähestymistapa 
lääkityksenhallintajärjestelmien kehittämiseen.  On syytä löytää kansalliset, näyttöön 
perustuvat kriteerit lääkityksen arviointiin ja määrittää näistä kriteereistä tärkeimmät.  
(Liite A: 26.)  Lääkkeen määräämisen kelvollisuutta voidaan todella mitata ja nykyistä 
parempia mittauskeinoja tarvitaan (Liite A: 11).  DUR-kriteerien kehittäminen 
perusteltujen, johdonmukaisien ja spesifisten tulosten saamiseksi tarvitaan – nyt DUR-
kriteerit vaihtelevat ja turhia positiivisia hälytyksiä tulee liikaa eikä hoidon 
kokonaisuuden arviointi onnistu riittävän hyvin (Liite A: 20).  On tärkeää olla 
käytettävissä ajantasaiset, kattavat tiedot potilaan lääkityksestä, standardoidussa 
muodossa.  Tarvitaan luotettavasti ja puolueettomasti tutkitut kriteerit oleellisimpien 
lääkitysongelmien löytämiseen, ilman liian monia vääriä positiivisia tuloksia pDUR:ssa.  
Tähän tarvitaan riippumatonta, julkisrahoitteista tutkimusta. Lisäksi tarvitaan toimivat 
käytännöt ja tietokoneohjelmat näiden tietojen ja kriteerien hyödyntämiseen.  (Liite A: 
48.)   

Tarvitaan järjestelmällisempää lähestymistapaa ja parempia kriteereitä 
lääkityksenhallintaohjelmien arviointiin.  On tarpeen saada ajantasaiset tiedot 
potilaan lääkityksestä standardoidussa muodossa.  Lääkkeen määräämisen 
kelvollisuutta ja hoidon kokonaisuutta on voitava mitata ja arvioida.  
Lääkitysongelmia on pyrittävä löytämään ilman liian monia vääriä hälytyksiä.  
Lääkityksen hallintaan käytettäviä ohjelmia tulee kehittää farmakologis–
ekonomista näyttöön perustuen. Tietoturva pitää huomioida lääkitysdataa 
käsitellessä.  Koska lääkitysdata ei ole aina saatavissa standardoidussa muodossa, 
joudutaan soveltamaan käytettävissä olevaa dataa.  On pyrittävä lääkityksen 
puutteiden, interaktioiden ja taloudellisuuden huomioimiseen.  
Väärinkäyttöpotentiaalin omaavien lääkkeiden sähköistä valvontaa pitää kehittää 
oikean lääkityksen toteutumista tukevaksi ja väärinkäyttöä estäväksi.   

5.3 Lääkityksenhallintaohjelmien näyttöön perustuva kehittäminen 

Tietotekniikan käyttöä lääkkeenmääräämisessä ja ajantasaisessa lääkityksen arvioinnista 
tulee kehittää (Liite A: 28).  DUR on tärkeä työkalu, jonka hyötyjen osoittamiseen ja 
edelleen kehittämiseen tarvitaan lisätutkimusta (Liite A: 47).  pDUR-järjestelmien 
hyödyllisyydestä tarvitaan näyttöön perustuvaa tietoa (Liite A: 14).  Lääkityksen 
arviointi on yleisesti ottaen hyödyllistä, vaikkakin tulokset eri tutkimusjärjestelyissä 
vaihtelevat. Laadukasta farmakologis–ekonomista tutkimusta lääkityksen arvioinnin 
hyödyllisyydestä tarvitaan lisää.  (Liite A: 19.)  Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus 
näyttöön pohjautuvista työkaluista ja kriteereistä on tarpeen tehdä, koska näyttöön 
perustuvaa tietoa lääkityksenarviointityökalujen hyödyllisyydestä ei ole riittävästi (Liite 
A: 27). 

Datan käsittelyn pitää olla huolellista ja täyttää monia, vaativia vaatimuksia.  Koska 
lääkityksen arviointiin suoraan määriteltyjä datastandardeja ei ole, käytetään 
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esimerkiksi reseptinkirjoitusohjelmien käyttöön suunniteltuja standardeja.  Jotta voidaan 
ajoissa tai jopa ennakoiden, tulee kehittää tosiaikaista potilas- ja lääkitystiedon 
hyväksikäyttöä.  (Liite A: 23.)  Väärinkäyttöpotentiaalia omaavien lääkkeiden 
sähköinen valvonta pitää kehittää näyttöön perustuvasti sekä oikean lääkityksen 
toteutumista tukevaksi että väärinkäyttöä estäväksi (Liite A: 12).  Potilaan tukeminen 
lääkityksen toteuttamiseen (mm. interaktioiden, lääkityksen puutteiden ja 
taloudellisuuden arviointi) erilaisin teknisin keinoin on mahdollista, mutta näiden 
toimivuudesta ei ole näyttöä (Liite A: 71).   

Ohjelmisto on suunniteltava niin, että sen hyödyllisyyden mittaaminen on 
mahdollisimman helppoa.  Ohjelmiston on kyettävä käyttämään erilaisista 
lähteistä saatavissa olevaa dataa joustavasti. Ohjelmistoa on voitavat joustavasti 
muokata uuden tiedon ja datan muodon muuttuessa.  Ohjelmiston on kyettävä 
käsittelemään mielekkäästi myös epätäydellistä ja erilähteistä saatua keskenään 
ristiriitaista dataa. 

5.4 Järjestelmällinen vaikuttaminen potilaan lääkehoitoon 

Potilastietojen yhdistäminen lääkelistaan johtaa lääkityshaitoista johtuvien lääkärissä 
käyntien, sairaalahoidon ja kuolemantapausten selvään vähentymiseen (Liite A: 54).  
Automaatiolla voidaan vähentää virheitä ja ottaa nopeasti ja kokonaisvaltaisesti 
huomioon kaikki potilastieto kaikissa lääkehoidon vaiheissa sekä vähentää 
rutiinitarkistustyötä, joka sopii paremmin automaation hoidettavaksi (Liite A: 61).  
Interaktio-ohjelmalla saadaan nopeasti seulottua lääkitystiedot, mutta näin ei löydetä 
kaikkia interaktioita ja vaan lisäksi tarvitaan kuitenkin vielä lääkehoidon asiantuntijaa.  
Asiantuntijaa tarvitaan myös interaktio-ohjelman löydösten merkityksen arviointiin.  
(Liite A: 62.)  Sähköisellä lääkkeenmääräämisjärjestelmällä on mahdollista vähentää 
virheitä.  Toimiakseen toivotulla tavalla järjestelmän pitää olla selkeä käyttää ja antaa 
tukea kliiniseen päätöksentekoon: varoittaa potilaskohtaisista rajoitteista ja 
interaktioista, tarjota suositellut annokset ja hoito-ohjeen mukaiset lääkevalinnat.  
Sekaannuksia voidaan estää tunnistamalla potilas ja lääke viivakoodilla.  Työntekijöiden 
työkuorman kohtuullistaminen tuo turvallisuutta hoitoon.  Uusien työkalujen 
käyttöönoton pitää olla aina hyvin suunniteltua.  (Liite A: 38.)   

Ennakoivaan lääkityksen arviointi (pDUR) -ohjelmaan perustuvat, ikään sopimattoman 
tai liian suuriannoksisen tai sairauden tähden sopimattoman lääkityksen vuoksi tehdyt 
farmasistin puhelininterventiot vaikuttivat iäkkäiden lääkitykseen (Liite A: 52).  
Vierihoitodiagnostiikka laajakaistayhteyden, digikameran, etä-EKG:n ja verinäytteiden 
pikamittarin avulla säästää aikaa.  Potilaat ovat tyytyväisiä tähän järjestelyyn ja 
muitakin toimintoja on mahdollista yhdistää palvelukonseptiin.  (Liite A: 2.)  
Lääkityksen keskitetyllä hallinnalla saadaan niin taloudellisia, kuin lääkityksen laatuun 
liittyviä hyötyjä veteraanien lääkityksen hoidossa.  Lääkityksen keskitetyn hallinnan 
soveltamisessa muualle mahdollisesti saatavia hyötyjä on syytä tutkia.  (Liite A: 60.)   
Ei ole yhtä tapaa joka ratkaisee kaikki ongelmat – kannattaa käyttää useita 
lähestymistapoja.  Interventioiden vaikutuksia on syytä tutkia.  (Liite A: 65.)   

Sähköisellä lääkkeenmääräämisjärjestelmällä ja lääkityksenarviointijärjestelmällä 
voidaan vähentää virheitä ja välttää rutiinitarkastustyötä ja ottaa nopeasti 
kokonaisvaltaisesti huomioon kaikki potilastieto, joka on tallennettu 
käyttökelpoiseen muotoon, vaikka kaikkia virheitä ja puutteita ei automaatiolla 
voidakaan löytää.  Ohjelmien tulee tukea terveydenhuollon ammattilaisten työtä.  
Järjestelmän tulee olla selkeä käyttää ja antaa tukea kliiniseen päätöksentekoon: 
tarjota suositellut annokset ja hoito-ohjeen mukaiset lääkevalinnat, varoittaa 
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interaktioista ja potilaskohtaisista rajoitteista.  Turhia, toistuvia hälytyksiä ja 
varoituksia on voitava hallita mielekkäällä tavalla. 

5.5 Erityyppisiä lääkitysongelmia 

Astma-, DM2- ja sepelvaltimotautipotilailla on useita lääkitykseen liittyviä ongelmia, 
joihin on syytä kiinnittää huomiota (Liite A: 33).  Vanhusten lääkitystä pitää arvioida 
suunnitelmallisesti ja lääkitystä pitää tarvittaessa uskaltaa myös vähentää ja lopettaa. 
Vanhusten lääketietokanta on syytä ottaa osaksi sähköistä päätöksenteon tukea.  (Liite 
A: 32.)  Muihin lääkitykseen liittyviin ongelmiin kuin lääkkeiden haittavaikutuksiin on 
syytä kiinnittää enemmän huomiota, koska haittavaikutukset ovat vain pieni osa 
lääkkeisiin liittyvistä ongelmista. On syytä huomata, että monilääkitys ja kliiniset 
riskitekijät ovat itsenäisiä riskitekijöitä, sitä vastoin ikä ja sukupuoli eivät ole.  (Liite A: 
7.)  CYP2D6 hitaiden metaboloijien geneettisen tunnistamisen kustannustehokkuus on 
syytä selvittää riittävän laajoilla prospektiivisella tutkimuksella (Liite A: 70).   

On voitava huomioida esimerkiksi astma-, DM2-, sepelvaltimotautipotilaiden 
erilaiset lääkitysongelmat.  Lääkityksenarviointijärjestelmän pitää tukea 
vanhusten lääkityksen suunnitelmallista arviointia ja lääkityksen vähentämistä ja 
lopettamista tarvittaessa.  Monilääkitys on otettava erityisesti huomioon.  
Geneettiset erot lääkkeiden vaikutuksessa on hyvä olla mahdollista huomioida. 

5.6 Lääkitysprosessin ohjaus ja päätöksenteon tukijärjestelmät 

Päätöksenteontukijärjestelmillä voidaan ohjata reseptinmääräämiskäytäntöä (Liite A: 
37).  Turhien interaktiohälytysten vähentäminen on tärkeää lääkärien interaktio-
ohjelman käyttöhalukkuuden lisäämiseksi (Liite A: 49).  Päätöksenteontukijärjestelmän 
käyttö reseptin uusintojen laadun parantamiseen vaatii tarkkaa ja johdonmukaista 
indikaatioiden koodausta potilastietoihin (Liite A: 57).  Viivakoodijärjestelmä vähentää 
vaihtelevassa määrin lääkitysvirheitä, mutta vaikuttaa haitallisesi hoitajan työnkulkuun 
(Liite A: 34).  Vanhusten lääkitystä pitää arvioida suunnitelmallisesti ja lääkitystä pitää 
tarvittaessa uskaltaa myös vähentää ja lopettaa. Vanhusten lääketietokanta on syytä 
ottaa osaksi sähköistä päätöksentekotukea.  (Liite A: 32.)   

Farmasistin työpanos yhdessä tarkan lääkitysprosessin hallinnan kanssa tuo hoidon 
laatuun parannusta, lisää henkilökunnan tyytyväisyyttä ja aikaansaa selviä 
kustannussäästöjä ensiapuosastolla (Liite A: 3).  Moniammatillinen yhteistyö lääke-
haittojen aktiiviseen löytämiseen ja hallitsemiseen yhdessä tarkoituksenmukaisen 
iteratiivisesti kehitettävän tietojärjestelmän kanssa auttaa lääkehaittojen vähentämiseen 
merkittävästi (Liite A: 63).  Lääkärin päätöksenteon tukijärjestelmä lisää suositusten 
mukaisten hoitojen toteuttamista ja vähentää virheitä, mutta voi joissain tapauksissa 
hidastaa ja haitata potilastyötä. On siis tärkeää, että käyttäjät osallistuvat järjestelmän 
kehittämiseen ja heidän palautteensa ja käyttökokemuksensa kerätään ja hyödynnetään.  
(Liite A: 73.)  Tarvitaan parempia tietojärjestelmiä tietojärjestelmiin kuluvan lääkärin 
ajankäytön vähentämiseksi ja paremman potilaskommunikoinnin mahdollistamiseksi.  
Tietokoneen tulee myös tukea lääkärin päätöksentekoa tuomalla tarvittava informaatio 
helposti saataville.  Lääkärin käyttöliittymä on suunniteltava potilastyön tarpeita 
silmälläpitäen.  (Liite A: 74.)  Sähköisellä lääkkeenmääräämisjärjestelmällä on 
mahdollista vähentää virheitä.  Toimiakseen toivotulla tavalla järjestelmän pitää olla 
selkeä käyttää ja antaa tukea kliiniseen päätöksentekoon: varoittaa potilaskohtaisista 
rajoitteista ja interaktioista, tarjota suositellut annokset ja hoito-ohjeen mukaiset 
lääkevalinnat.  Sekaannuksia voidaan estää tunnistamalla potilas ja lääke viivakoodilla.  
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Työntekijöiden työkuorman kohtuullistaminen tuo turvallisuutta hoitoon.  Uusien 
työkalujen käyttöönoton pitää olla aina hyvin suunniteltua.  (Liite A: 38.)   

Faksattu huomautus iäkkäälle mahdollisesti haitallisesta lääkityksestä vaikuttaa 
lääkkeiden määräämiskäytäntöön (Liite A: 22).  Interventiokirjeellä farmasistille ja 
lääkärille voi vaikuttaa paljon avaavaa astmalääkettä käyttävän potilaan lääkityksen 
toteutukseen (Liite A: 16).  Ennakoivaan lääkityksen arviointi (pDUR) -ohjelmaan 
perustuvat, ikään sopimattoman tai liian suuriannoksisen tai sairauden tähden 
sopimattoman lääkityksen vuoksi tehdyt farmasistin puhelininterventiot vaikuttivat 
iäkkäiden lääkitykseen (Liite A: 52).  Tietokonepohjainen muistutus vaikuttaa 
unilääkkeiden määräämiskäytäntöön ikääntyneille, mutta todellinen vaikutus potilaan 
kokonaistilanteeseen syytä arvioida (Liite A: 1). 

Lääkityksen keskitetyllä hallinnalla saadaan niin taloudellisia, kuin lääkityksen laatuun 
liittyviä hyötyjä veteraanien lääkityksen hoidossa.  Lääkityksen keskitetyn hallinnan 
soveltamisessa muualle mahdollisesti saatavia hyötyjä on syytä tutkia.  (Liite A: 60.)  
Väärinkäyttöpotentiaalia omaavien lääkkeiden sähköinen valvonta pitää kehittää 
näyttöön perustuvasti sekä oikean lääkityksen toteutumista tukevaksi että väärinkäyttöä 
estäväksi (Liite A: 12).   

Indikaatioiden tarkka koodaaminen potilastietoihin ja tällaisen tiedon 
hyödyntäminen on syytä olla mahdollista reseptin määräämistä tukevassa 
päätöksenteon tukijärjestelmässä. Järjestelmän tulee tarjota suositellut annokset, 
hoito-ohjeen mukaiset lääkevalinnat, interaktiot, potilaskohtaiset rajoitteet.  
Lääkityksen keskitetty hallinta ja interventiot on mahdollisuus, joka on syytä ottaa 
huomioon. 

5.7 Farmasistit ja muut ammattihenkilöt lääkityksenhallinnassa 

Farmasistin toteuttama lääkityksen arviointi -palvelu parantaa pitkäaikaislääkityksen 
hallintaa ja säästää kustannuksissa (Liite A: 5).  Farmaseutin panoksen lisääminen 
lääkityksen arvioinnissa voisi tuoda lääkemääräyskäytäntöön parannusta (Liite A: 68).  
Moniammatillinen yhteistyö lääkehaittojen aktiiviseen löytämiseen ja hallitsemiseen 
yhdessä tarkoituksen mukaisen iteratiivisesti kehitettävän tietojärjestelmän kanssa 
auttaa lääkehaittojen vähentämiseen merkittävästi (Liite A: 63).  Farmasistin työpanos 
yhdessä tarkan lääkitysprosessin hallinnan kanssa tuo hoidon laatuun parannusta, lisää 
henkilökunnan tyytyväisyyttä ja aikaansaa selviä kustannussäästöjä ensiapuosastolla 
(Liite A: 3).  Farmasistin tekemä lääkityksen yhteensovittaminen on tarpeellista ja 
tehokasta potilaan vaihtaessa hoitopaikkaa.  Yhteensovittaminen olisi syytä voida tehdä 
tietokoneavusteisesti.  (Liite A: 10.)   

Lääkehaitat ovat yleisiä ikääntyneillä ja niiden aktiivisen hallinnan kehittäminen 
moniammatillisessa yhteistyössä on tärkeää (Liite A: 4).  Interaktio-ohjelmalla saadaan 
nopeasti seulottua lääkitystiedot, mutta näin ei löydetä kaikkia interaktioita ja vaan 
lisäksi tarvitaan kuitenkin vielä lääkehoidon asiantuntijaa.  Asiantuntijaa tarvitaan myös 
interaktio-ohjelman löydösten merkityksen arviointiin.  (Liite A: 62.)  Sähköisen 
potilaskertomuksen käyttö mahdollistaa eri ammattiryhmien yhteistyön kehittämisen 
(Liite A: 56).  Potilassiirtojen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota lääkityshaittojen 
mahdollisuuteen (Liite A: 9.).  Rakenteellisella lääkitysraportilla voidaan vähentää 
sairaalasta vanhainkotiin tai hoitajan toteuttaman kotilääkityksen piiriin kotiutettavan 
ikääntyneen lääkitysvirheitä.  Parempi tiedonkulku vähentää lääkitysvirheitä.  Myös 
lääkitysmuutosten syyt on syytä kommunikoida.  Sairaalaan tullessa puutteellisiin 
lääkitystietoihin on syytä kiinnittää huomiota.  (Liite A: 51.)  Kotiutuslääkitys-
suunnitelman huolellisen toteuttamisen avulla voidaan mahdollisesti vähentää 
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kotiutuksen yhteydessä ilmeneviä lääkityseroavaisuuksia (Liite A: 43).  Lääkärin pitäisi 
tehdä ikääntyneiden lääkehoidon kokonaisarviointi vuosittain (Liite A: 44).  Avohoidon 
mielenterveyspotilaiden lääkityksessä on ongelmia: usean neuroleptin käyttöä, 
neuroleptien käyttöä kyseenalaisiin indikaatioihin ja pitkittynyttä unilääkkeiden käyttöä. 
Lääkityksen kriittinen tarkastelu ja tarpeettoman lääkityksen lopettaminen on syytä 
tehdä määräajoin.  (Liite A: 69.)   

Interventiokirjeellä farmasistille ja lääkärille voi vaikuttaa paljon avaavaa astmalääkettä 
käyttävän potilaan lääkityksen toteutukseen (Liite A: 16).  Ennakoivaan lääkityksen 
arviointi (pDUR) -ohjelmaan perustuvat, ikään sopimattoman tai liian suuriannoksisen 
tai sairauden tähden sopimattoman lääkityksen vuoksi tehdyt farmasistin 
puhelininterventiot vaikuttivat iäkkäiden lääkitykseen (Liite A: 52).  Lääkityksen-
hallintaklinikka on yksi toimiva ratkaisu ongelmallisten monilääkittyjen potilaiden 
lääkityksen kokonaishallinnan toteuttamiseksi (Liite A: 41).  Lääkehoidon 
kokonaisarvioinnin käyttöönotto vanhainkodeissa ja kodeissa vähentää ei-suotavaa 
lääkitystä ja syntyy kustannussäästöjä.  Farmasistista työtä on kehitettävä tuotteiden 
myynnistä terveydenhoidon palvelun suuntaan.  (Liite A: 6.)   

Lääkityspoikkeamien itseraportointi on kustannustehokasta ja syyllistämätön käsittely 
koko henkilökunnan kesken mahdollistaa korkean riskin lääkkeiden ja riskialttiiden 
toimitapojen selville saamisen ja ongelmiin puuttumisen.  Avoin ja syyllistämätön 
käsittely on tärkeää.  (Liite A: 40.)  Sähköisen potilastieto- ja lääkkeenmääräämis-
järjestelmän käyttö auttaa vähentämään lääkitysvirheitä selvästi.  Käyttäjät on tärkeää 
ottaa mukaan järjestelmän suunnitteluun ja käyttöönottoon järjestelmän toimivuuden ja 
käytettävyyden takaamiseksi.  (Liite A: 17.)  Lääkitysvirheet syntyvät monessa 
vaiheessa, virheisiin pitää puuttua kaikissa portaissa ja erityisesti potilaan ja 
ammattihenkilöstön tiedon ja tiedonkulun puutteisiin on syytä kiinnittää huomiota (Liite 
A: 36).   

Lääkärin päätöksenteon tukijärjestelmä lisää suositusten mukaisten hoitojen 
toteuttamista ja vähentää virheitä, mutta voi joissain tapauksissa hidastaa ja haitata 
potilastyötä. On siis tärkeää, että käyttäjät osallistuvat järjestelmän kehittämiseen ja 
heidän palautteensa ja käyttökokemuksensa kerätään ja hyödynnetään.  (Liite A: 73.)  
Lääkityksen arviointi on yleisesti ottaen hyödyllistä, vaikkakin tulokset eri 
tutkimusjärjestelyissä vaihtelevat. Laadukasta farmakologis–ekonomista tutkimusta 
lääkityksen arvioinnin hyödyllisyydestä tarvitaan lisää.  (Liite A: 19.)   

Järjestelmän on syytä tukea moniammatillista yhteistyötä.  Lääkityksen 
hallintajärjestelmän käyttökohteita ovat esimerkiksi farmasistin suorittama 
tietokoneavusteinen lääkityksen yhteensovittaminen, lääkitysmuutosten syiden 
dokumentoiminen hoitopaikan vaihdoksen yhteydessä, sairaalaan tullessa 
puutteellisten lääkitystietojen huomioiminen paremman tiedonkulun 
mahdollistava rakenteellinen lääkitysraportti ja kotiutuslääkityssuunnitelma. 
Liiallinen avaavan astmalääkkeen käyttö, ikään sopimaton, liian suuriannoksinen, 
sairauden tähden sopimaton lääkitys on pyrittävä havaitsemaan. Vanhusten ja 
avohoidon mielenterveyspotilaiden lääkityksen arviointi syytä tehdä määräajoin ja 
tarpeeton lääkitys tulee poistaa.  Koska lääkitysvirheet syntyvät monessa 
vaiheessa, on niihin pyrittävä puuttumaan kaikissa vaiheissa, ilman syyllistämistä 
ja järjestelmän on tehtävä virheiden raportointi helpoksi ja mielekkääksi.  
Korkean riskin lääkkeiden ja riskialttiiden toimintatapojen tunnistamista on 
pyrittävä tukemaan.  On tärkeää ottaa käyttäjät mukaan järjestelmän 
suunnitteluun. 
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5.8 Potilaan oma tietotekninen aktiivisuus lääkityksenhallinnassa 

Ymmärrettävä, helposti käytettävä omien lääkitystietojen web-pohjainen 
katselujärjestelmä koetaan hyväksi (Liite A: 53).  Potilaiden internetin välityksellä 
ilmoittamien lääkitystietojen puuteiden raportointi lääkärille sähköpostimuistutusten 
kautta ei toimi, vaan tarvitaan paremmin lääkärin työnkulkuun sopiva menetelmä (Liite 
A: 67).  Suostumuskäytännöt voivat vaikeuttaa tietojen asiallista käyttöä – järjestelmän 
sujuvuuteen ja luotettavuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota.  Suostumuskäytäntö 
on haasteista huolimatta välttämätön ja toimiva järjestelmä.  Mahdollisuudet hallinnoida 
suostumuksia kansalaisen käyttöliittymän kautta tulee selvittää.  (Liite A: 42.)   

Omien lääkitystietojen katselu koetaan hyväksi.  Suostumuskäytännöt 
vaikeuttavat tietojen asiallista käyttöä ja siksi järjestelmän sujuvuuteen ja 
toimivuuteen syytä kiinnittää huomiota.  Potilaan lääkitystietojen puutteiden 
raportointiin on syytä kehittää toimiva mahdollisuus. 

5.9 Ikään liittyvät erityishuomiot lääkityksenhallinnassa 

Sopimattomasta lääkityksestä kertovat huomautukset voivat auttaa lääkäriä iäkkäiden, 
monilääkittyjen potilaiden lääkityksen hallinnassa (Liite A: 8).  Ennakoivaan 
lääkityksen arviointi (pDUR) -ohjelmaan perustuvat, ikään sopimattoman tai liian 
suuriannoksisen tai sairauden tähden sopimattoman lääkityksen vuoksi tehdyt 
farmasistin puhelininterventiot vaikuttivat iäkkäiden lääkitykseen (Liite A: 52).  
Hälytysten vaihtaminen lääkekohtaisista ikäperusteisiin vaikutti lähinnä vain väärien 
positiivisten tulosten vähenemiseen (Liite A: 64).  Faksattu huomautus iäkkäälle 
mahdollisesti haitallisesta lääkityksestä vaikuttaa lääkkeiden määräämiskäytäntöön 
(Liite A: 22). Varoituksen ikääntyneille sopimattomista lääkkeistä vaikuttavat 
lääkkeenmääräämiskäytäntöön, mutta ei itsestään selvästi hyödytä potilasta (Liite A: 
66).  Tietokonepohjainen muistutus vaikuttaa unilääkkeiden määräämiskäytäntöön 
ikääntyneille, mutta todellinen vaikutus potilaan kokonaistilanteeseen syytä arvioida 
(Liite A: 1).   

Lääkehaitat ovat yleisiä ikääntyneillä ja niiden aktiivisen hallinnan kehittäminen 
moniammatillisessa yhteistyössä on tärkeää (Liite A: 4).  Vanhusten lääkitystä pitää 
arvioida suunnitelmallisesti ja lääkitystä pitää tarvittaessa uskaltaa myös vähentää ja 
lopettaa. Vanhusten lääketietokanta on syytä ottaa osaksi sähköistä päätöksenteon tukea.  
(Liite A: 32.)  Kotona asuvien vanhuksien lääkityksen arviointi eri tietolähteitä 
yhdistelemällä on tarpeellista (Liite A: 21).  Potilassiirtojen yhteydessä on kiinnitettävä 
huomiota lääkityshaittojen mahdollisuuteen (Liite A: 9).  Iäkkäiden lääkityksen 
liiallisesta kokonaissedatiivisuudesta pitäisi saada lääkityksenarviointijärjestelmästä 
automaattinen varoitus (Liite A: 45; Liite A: 46). Iäkkäiden masennuslääkityksen 
seurantaa pitää lisätä.  Tärkeää on iän huomioiminen, lääkityksen perusteltu suunnittelu 
ja tarvittavien seurantamittausten (mm. verikokeiden) tekeminen.  (Liite A: 13.)   

Muihin lääkitykseen liittyviin ongelmiin kuin lääkkeiden haittavaikutuksiin on syytä 
kiinnittää enemmän huomiota, koska haittavaikutukset ovat vain pieni osa lääkkeisiin 
liittyvistä ongelmista. On syytä huomata, että monilääkitys ja kliiniset riskitekijät ovat 
itsenäisiä riskitekijöitä, sitä vastoin ikä ja sukupuoli eivät ole.  (Liite A: 7.)  Beerin 
kriteerien perusteella sopimaton lääkitys nopeuttaa sairaalaan joutumista ja DUR:n 
perusteella sopimaton lääkitys lisää avohoidon käyntejä, mutta muuten selvää yhteyttä 
näiden kriteerien ja terveyspalvelujen käytön välillä ei ole löydettävissä.  Lääkityksen-
arviointityökalujen laatukriteereihin on syytä kiinnittää huomiota.  Lääke–sairaus-
interaktiot on myös syytä paremmin huomioida.  (Liite A: 25.)   
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Vanhusten lääkitystä pitää arvioida säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.  
Reseptinuusimiskäytäntöjä tulee kehittää, niin että uusimiseen sisältyy todellinen 
lääkityksen arviointi.  (Liite A: 30.)  Vanhusten lääkitystä pitää arvioida säännöllisesti, 
vähintään kerran vuodessa ja arviointiin on syytä varata riittävästi aikaa.  Verenpaine on 
syytä mitata yli 75-vuotiaalta myös seisten.  Lääkkeiden käytön osaaminen on syytä 
opastaa ja varmistaa.  (Liite A: 31.)  Lääkehoidon kokonaisarvioinnin käyttöönotto 
vanhainkodeissa ja kodeissa vähentää ei-suotavaa lääkitystä ja syntyy 
kustannussäästöjä.  Farmasistista työtä on kehitettävä tuotteiden myynnistä 
terveydenhoidon palvelun suuntaan.  (Liite A: 6.)  Sähköisellä lääkkeenmääräämis-
järjestelmällä on mahdollista vähentää virheitä.  Toimiakseen toivotulla tavalla 
järjestelmän pitää olla selkeä käyttää ja antaa tukea kliiniseen päätöksentekoon: 
varoittaa potilaskohtaisista rajoitteista ja interaktioista, tarjota suositellut annokset ja 
hoito-ohjeen mukaiset lääkevalinnat.  Sekaannuksia voidaan estää tunnistamalla potilas 
ja lääke viivakoodilla.  Työntekijöiden työkuorman kohtuullistaminen tuo turvallisuutta 
hoitoon.  Uusien työkalujen käyttöönoton pitää olla aina hyvin suunniteltua.  (Liite A: 
38.)   

Vanhusten lääkitystä on voitava arvioida sekä ikä- että lääkeperustaisesti eri 
tietolähteitä yhdistelemällä. Erityisesti pitää huomioida ikään sopimaton, liian 
suuriannoksinen tai sairauden tähden sopimaton lääkitys ja unilääkkeiden 
määräämiskäytäntö ikääntyneille.  Potilassiirtojen yhteydessä lääkityshaittojen 
mahdollisuus on erityisesti huomioitava.  Iäkkäiden lääkityksen 
kokonaissedatiivisuudesta tulee saada automaattinen varoitus.  Iäkkäiden 
masennuslääkityksen seurantaa pitää lisätä: iän huomioiminen, lääkityksen 
perusteltu suunnittelu ja tarvittavien seurantamittausten (verikokeiden) tekeminen.  
Vanhusten lääkitys on syytä arvioida vähintään kerran vuodessa. Reseptien 
uusimiseen pitää sisältyä todellinen lääkityksen arviointi.   

5.10 Ei-tietotekniset lähestymistavat lääkityksenhallinnassa 

Potilasturvallisuutta voidaan parantaa ja lääkehaittoja vähentää pienillä, edullisilla 
interventioilla ilman kalliita tietokoneinvestointeja.  Tietokoneinvestoinneista on tärkeää 
osoittaa hyöty potilaalle, ei vain teknisesti mitattu virheiden väheneminen.  (Liite A: 
15.)  Potilassiirtojen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota lääkityshaittojen 
mahdollisuuteen (Liite A: 9).  Interventiokirjeellä farmasistille ja lääkärille voi vaikuttaa 
paljon avaavaa astmalääkettä käyttävän potilaan lääkityksen toteutukseen (Liite A: 16).  
Vanhusten lääkitystä pitää arvioida säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.  
Reseptinuusimiskäytäntöjä tulee kehittää, niin että uusimiseen sisältyy todellinen 
lääkityksen arviointi.  (Liite A: 30.)  Vanhusten lääkitystä pitää arvioida säännöllisesti, 
vähintään kerran vuodessa ja arviointiin on syytä varata riittävästi aikaa.  Verenpaine on 
syytä mitata yli 75-vuotiaalta myös seisten.  Lääkkeiden käytön osaaminen on syytä 
opastaa ja varmistaa.  (Liite A: 31.)  Lääkehoidon kokonaisarvioinnin käyttöönotto 
vanhainkodeissa ja kodeissa vähentää ei-suotavaa lääkitystä ja syntyy 
kustannussäästöjä.  Farmasistista työtä on kehitettävä tuotteiden myynnistä 
terveydenhoidon palvelun suuntaan.  (Liite A: 6.)  Ei ole yhtä tapaa joka ratkaisee 
kaikki ongelmat – kannattaa käyttää useita lähestymistapoja.  Interventioiden 
vaikutuksia on syytä tutkia.  (Liite A: 65.)   

Potilasturvallisuutta voidaan parantaa ja lääkehaittoja vähentää myös ei-
tietoteknisillä keinoilla.  Tietoteknisillä keinoilla on voitava osoittaa hyöty 
potilaille, ei vain teknisesti mitattu virheiden väheneminen.  Verenpaine on syytä 
mitata yli 75-vuotiailta myös seisten.  Lääkkeiden käytön osaaminen on syytä 
opastaa ja varmistaa. Ei ole yhtä tapaa joka ratkaisee kaikki ongelmat – kannattaa 
käyttää useita lähestymistapoja. 
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5.11 Lääkityksenhallintaan liittyvät käsitteet 

Selostus lääkehoidon kokonaisarviointi -toimintamallin kehityksestä käsittelee 
aiheeseen liittyvien käsitteiden määrittelyä (Liite A: 55). Turvallinen lääkehoito: 
Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa antaa 
suuntaviivoja myös tietotekniikan käytössä lääkehoidon toteutukseen ja arviointiin sekä 
mm. potilastietoihin ja lääkitysvirheisiin liittyen (Liite A: 59). 

Lääkityksen arvioinnista käytetään useita merkitykseltään hieman toisistaan poikkeavia 
termejä.  Näiden termien merkitys ei ole täysin vakiintunut, vaan eri lähteissä käytetään 
samoja termejä eri merkityksissä.  Lääkityksen tai lääkehoidon kokonaisarviointi 
tarkoittaa perusteellista lääkityksen arviointia, johon kuuluu mahdollisesti 
laboratoriotulosten tarkastelu ja usein farmasistin ja lääkärin yhteistyö.  Lääkityksen 
tarkistus on suppeampi tarkastelu, jossa tavallisesti farmasisti käy lääkityksen läpi.  
Käsite lääkityksen arviointi voi tarkoittaa eri yhteyksissä kumpaa tahansa edellä 
mainituista ja tietenkin myös lääkitykseen kohdistuvaa arviointia yleensä.  
Englanninkielisessä kirjallisuudessa esiintyvät mm. Drug Utilization (Use) Review 
(DUR), Drug Utilization (Use) Evaluations (DUE) ja Medication Utilization (Use) 
Evaluations (MUE).  Prospektiivinen, ennakoiva tarkastelu on pDUR, PDUR tai p-DUR 
ja retrospektiivinen, laajempaan aineistoon kohdistuva tarkastelu vastaavasti rDUR, 
RDUR tai r-DUR.  DUR käytetään molemmissa merkityksissä, pDUR ja rDUR.  
Myöskään englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetyt termit eivät määrittele 
yksiselitteisesti lääkityksen arvioinnin laajuutta, vaan tämä pitää päätellä asiayhteydestä. 

Selostus lääkehoidon kokonaisarviointimallin kehityksestä ja Turvallinen 
lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa antavat tietoa tietotekniikan käytöstä lääkehoidon 
toteutuksessa ja aiheeseen liittyvistä käsitteistä. 
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6. Peruslähtökohtia tietojärjestelmän 
kehittämiseen 

Tässä luvussa kuvaillaan kirjallisuuskatsaukseen perustuen suunniteltava ohjelmisto.  
Ohjelmiston suunnittelu rajataan yksittäisen henkilön lääkityksen arviointiin ja 
toteuttamiseen. Ohjelmiston suunnittelussa keskitytään ohjelmistolta vaadittavaan 
toiminnallisuuteen, ei ohjelmiston toteutustapaan.  Erityisen tärkeää on huomioida 
yhteistoiminnallisuus muiden terveydenhuollon järjestelmien kanssa.  Ohjelmiston 
käytettävyyteen on syytä kiinnittää riittävästi huomiota, riittävän varhaisessa vaiheessa. 

6.1 Vaatimukset eri toimijoiden näkökulmasta 

Potilaan lääkitystä käsittelevät useat erilaiset toimijat ja ammattiryhmät 
terveydenhuollon toimipisteissä ja potilaan kotona.  Eri tilanteissa potilaan lääkitystä 
tarkastellaan eri näkökulmista ja tarve saada tietoa on näin myös erilainen (Taulukko 9).  
Lääkäri tarvitsee tukea lääkityksen suunnitteluun ja valintaan.  Lääkityksen 
oikeellisuutta, yhteensopimattomuuksia ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia tarkastelee sekä 
lääkäri että farmaseutti.  Lääkkeen annostelusta vastaava terveydenhuollon 
ammattilainen varmistaa myös lääkityksen oikeellisuutta omasta näkökulmastaan ja 
havainnoi lääkkeen vaikutukset ja haittavaikutukset.  Lääkityksestä syntyy eri lähteistä 
monentyyppistä, mahdollisesti ristiriitaistakin tietoa.  Voi olla vaikeaa selvittää, mitkä 
lääkkeet potilaalla todellisuudessa ovat käytössä, eikä tieto lääkkeen vaikutuksista ja 
haittavaikutuksista välttämättä päädy lääkityksestä vastuussa olevan lääkärin tietoon.  
Tieto potilaan lääkityksestä on saatavissa pirstaleisena, eri muodoissa ja vaihtelevan 
laatuisena.  Esimerkiksi lääkkeen käyttötarkoitus ei välttämättä ole selvillä. 

 

Taulukko 9. Eri lääkehoidon ammattilaisten tarve saada tieto potilaan 
lääkityksestä 

 lääke- 
lista 

reseptit sairaudet indi-
kaatiot 

Sairaus-
kertomus 

lab. 
arvot 

Lääkäri  x x x x x x 

Apteekkifarmasisti (x) x (x) x (x) (x) 

osastofarmasisti x x x x (x) (x) 

Lääkkeen jakaja 
osastolla 

x  (x) (x)   

Lääkkeen jakaja 
vanhainkodissa 

x  (x) (x)   

Lääkkeen jakaja 
kotisairaanhoidossa 

x (x) (x) (x)  (x) 

Potilassiirto x x x x (x) (x) 

Potilas itse tai omainen x x x x (x) (x) 

x = tarvitsee tiedon (x) = tarvitsee tiedon erityistapauksissa 
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Lääkärin työkalu lääkityksen arviointiin ja muokkaamiseen arvioi nykyisen 
lääkityksen sopivuuden, lääkkeiden yhteisvaikutukset, mahdolliset haittavaikutukset, 
sairauteen tai ikään sopimattomat lääkkeet, lääkeallergiat ja potilaalle sopimattomat 
lääkkeet.  Arvioinnissa käytetään hyväksi tietoa potilaan kertomista oireista ja 
haittavaikutuksista sekä laboratoriotutkimuksia ja lääkärin potilasta tutkimalla saamaa 
tietoa.  Sisältää päätöksenteon tukijärjestelmän lääkityksen muuttamista varten. 

Farmasistin työkalu lääkityksen arviointiin arvioi nykyisen lääkityksen sopivuuden, 
lääkkeiden yhteisvaikutukset, mahdolliset haittavaikutukset, sairauteen tai ikään 
sopimattomat lääkkeet, lääkeallergiat ja potilaalle sopimattomat lääkkeet.  Arvioinnissa 
käytetään hyväksi tietoa potilaan kertomista oireista ja haittavaikutuksista sekä 
mahdollisesti myös laboratoriotutkimuksia. 

Lääkityksen toteuttajan työkalu ylläpitää ajantasaista tietoa lääkityksestä.  Helpottaa 
ajantasaisen lääkitystiedon siirtymistä potilaan mukana potilaan vaihtaessa hoitopaikkaa 
tai hoidon/lääkehoidon tapahtuessa useissa paikoissa.   

6.2 Toteutettavan ohjelmiston kuvaus 

Suunnitellaan ohjelmisto eri näkymille: lääkityksen toteuttamista, arviointia ja 
muuttamista varten tarvitaan erilainen käyttöliittymä.  Kaikissa näkymissä tarvitaan 
tieto potilaan lääkityksestä.  Farmasisti ja lääkäri tarvitsevat työkalut lääkityksen 
oikeellisuuden arviointiin ja lääkäri tarvitsee työkalut lääkkeen valintaan.  Lääkityksen 
toteuttaja tarvitsee tarkat tiedot lääkityksen ajankohdista, farmasistin on voitava tuottaa 
tämä tieto.  Peruslääkitystieto, allergiat, sopimattomat lääkkeet yms. huomioitava – 
tämä tieto tarvitaan kaikissa näkymissä. Ohjelmisto mahdollistaa mm. lääkelistan 
tulostamisen, lääkityksen arvioinnin ja muuttamisen. 

Lääkärille ja farmasistille moduuli lääkityksen arviointia varten, joka on säädettävissä 
epäoleellisten tulosten vähentämiseksi ja kulloinkin mielekkään näkökulman 
mahdollistamiseksi. Tarvittaessa käytettävissä on syytä olla tarkempaa tietoa 
genetiikasta, laboratorioarvoista ja oireista. Lääkäri tarvitsee päätöksenteon 
tukijärjestelmän lääkityksen muuttamista varten.  Koska lääkäri tarvitsee lääkityksen 
arviointiin kaikki samat välineet kuin farmasisti, on mielekästä yhdistää nämä kaksi 
vaihtoehtoa, niin että vain lääkärin tarvitsemat ominaisuudet toteutetaan 
lisäominaisuuksina vain farmasistin tarvitsemat ominaisuudet sisältävään järjestelmään.  
Näkökulman erilaisuudesta johtuen tarvitaan kuitenkin kummallekin toimijalle sopiva 
käyttöliittymä.  

Ristiriitaisen tiedon käsittely on toteutettava luotettavasti – eri lähteistä tuleva tieto voi 
olla keskenään ristiriitaista ja on tiedettävä tarvittaessa, kuka on muuttanut, mitä ja 
miksi.  Toteutunut lääkitys on saatava selville: on tiedettävä, onko kyseessä määrätty, 
ostettu vai todella käytössä oleva lääkitys.   
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7. Vaatimusmäärittely ohjelmistolle lääkityksen 
toteuttamista, arviointia ja muuttamista varten 
nopean lähestymistavan (fast approach) 
menetelmällä  

Tässä luvussa kuvataan suunniteltavan järjestelmän vaatimusmäärittelyn tekemistä 
Luvuissa 5 ja 6 käsiteltyjen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten ja näiden 
tulosten perusteella johdettujen järjestelmän kehittämisen peruslähtökohtien pohjalta.  
Vaatimusmäärittelyn teossa käytetyssä Søren Lauesenin nopean lähestymistavan 
menetelmässä määritellään toimiympäristötason vaatimukset (domain-level 
requirements).  Toimiympäristötason vaatimuksilla kuvataan, mitä käyttäjä 
järjestelmällä tekee ja mitä dataa järjestelmässä käsitellään, mutta ei järjestelmän 
toteutustapaa.  Menetelmän käyttö ei näin sido ohjelmiston suunnittelun jatkamista 
johonkin tiettyyn menetelmään tai ympäristöön.  (Lauesen, 2002.) 

7.1 Järjestelmän tavoitteet (goals) 

Järjestelmän tarkoitus on auttaa lääkityksen toteuttajaa (esimerkiksi hoitajaa), 
lääkityksen arvioijaa (lääkäri tai farmasisti) ja lääkityksen muuttajaa (lääkäri tai 
farmaseutti: esimerkiksi virheellisen tiedon korjaaminen) lääkityksen arvioinnissa, 
päivittämisessä ja toteuttamisessa.  

Vaatimus 1:  Lääkityksen toteuttajalla on käytettävissään tarvitsemansa tiedot 
seuraavasti: 

Lääkityksen toteuttajalla pitää olla käytettävissään ajantasainen tieto potilaalle 
määrätystä ja toteutetusta lääkityksestä ja tarvittaessa myös muuta lääkityksen 
toteuttamiseen välittömästi liittyvää tietoa.  Tiedot on voitava myös päivittää 
ajantasaisesti.  Potilassiirtojen yhteydessä on tärkeää, että tieto todella toteutuneesta 
lääkityksestä sekä lääkityksen muutokset ja muutosten syyt siirtyvät lääkityksen 
hoitamisvastuun mukana.  Lääkityksen toteuttaja voi myös tarvita tietoa potilaan 
lääkityksen indikaatioista ja sairauksista muutenkin.  Tieto potilaalle sopimattomasta 
lääkityksestä, allergioista sekä tarve ottaa ruokien ja lääkityksen vaikutus toisiinsa 
huomioon.  Joissakin tapauksissa lääkityksen toteuttaja voi tarvita tietoa myös 
mittaustuloksista ja laboratorioarvoista (esimerkiksi INR, verensokeri tai verenpaine).  
Tärkeää on että kaikki tarvittava tieto on saatavilla riittävän helposti ja oikeaan aikaan. 

Vaatimus 2:  Lääkityksen arvioijalla on käytettävissään tarvitsemansa tiedot 
seuraavasti: 

Lääkityksen arvioija voi tarvita lääkityksen toteuttaja tarvitsemien tietojen lisäksi tietoa 
potilaan oireista, elintavoista, ravitsemuksesta ja käytetyistä rohdosvalmisteista.  
Monenlaista tietoa joudutaan yhdistelemään.  Potilaan todellinen lääkitys voi olla aivan 
toista kuin mitä määrätyn tai ostetun lääkityksen perusteella voitaisiin päätellä – voi olla 
tarpeen katsoa läpi myös kaikki lääke ja rohdospakkaukset ja käydä potilaan kotona 
tutustumassa todelliseen tilanteeseen.  Tällaisen tiedon ajantasainen ja luotettava 
dokumentointi on haastava tehtävä – varsinkin kun eri lähteistä saatava tieto voi olla 
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keskenään ristiriitaista.  Lääkityksen arvioinnissa on tärkeää saada koottua kaikki 
oleellinen, käytettävissä oleva tieto mielekkäästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.  
Voidaan tarvita sekä mahdollisuutta kaivaa esiin mitättömältä tuntuvia yksityiskohtia 
että myös mahdollisuutta kätkeä sinänsä oikeaa, mutta kyseisessä tapauksessa 
epäoleellista tietoa.  Lääkityksen arvioijain pitää siis saada helposti kulloinkin 
tarvitsemansa tieto esiin. 

Vaatimus 3:  Lääkityksen muuttajalla on käytettävissään tarvitsemansa tiedot 
seuraavasti: 

Lääkäri tarvitsee lääkitystä muuttaessaan ja suunnitellessaan edellisten lisäksi 
mahdollisuuden tutustua potilaan sairauskertomukseen ja muihin potilas- ja 
lääkitystietoihin.  Lääkärillä on oltava käytössään mielekäs päätöksenteon 
tukijärjestelmä ja rutiinitehtävistä huolehtiva järjestelmä, joka mahdollisimman vähän 
häiritsee itse potilastyötä.  Lääkäri ei saa siis olla vangittuna tietokoneen ääreen pois 
potilaan luota, vaan mahdollisimman vapaa vuorovaikutukseen potilaan kanssa.  Myös 
yhteistyö ja tiedonkulku muiden potilaan hoidosta ja lääkityksestä vastaavien kanssa 
pitää olla mahdollisimman esteetöntä ja järjestelmän pitää vaatia vain ehdoton 
minimimäärä huomiota.  Lääkärin tulee hoitaa potilasta eikä järjestelmää. 

7.2 Järjestelmän liittymät (limits of the system) 

Järjestelmä on vuorovaikutuksessa käyttäjien ja ulkopuolisen lääkitystietojärjestelmän 
kanssa sekä tuottaa tarvittavat dokumentit (esimerkiksi lääkelista ja lääkityksen 
arviointi) Kuvan 2 kuvaamalla tavalla  

 

Kuva 2. Liittymäkaavio (context diagram). 

Vaatimus 4:  Järjestelmä on vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa Kuvassa 2 
kuvatulla tavalla. 
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7.3 Tietovaatimukset (data requirements) 

Vaatimus 5:  Tiedon luku ja tallennus HL7 CDA R2 -muotoon oltava mahdollista 
seuraavasti: 

Tiedon tallennusmuotoa koskevat vaatimukset perustuvat soveltuvin osin HL7 
Lääkityksen merkintöjen CDA R2 -rakenne -määrityksiin, ja tarpeen mukaan muihinkin 
HL7 CDA R2 -määrityksiin (versio 4.31).  Tiedot on oltava mahdollista lukea, käsitellä 
ja tallentaa HL7 CDA R2 -määrityksen mukaisessa muodossa, mutta tarvittaessa on 
voitava toimia joustavasti vain käytettävissä olevien tietojen perusteella.  HL7 CDA R2 
-määrityksiä ei niiden laajuudesta johtuen kuvata tässä tarkemmin.  (Kanta, 2014.)  

Vaatimus 6:  Kaikki tarvittava tieto on voitava tallentaa riittävällä tarkkuudella ja 
joustavasti ja silti mahdollisimman yhteensopivassa muodossa  
HL7 CDA R2 -määrityksiin nähden, seuraavasti: 

Tiedon käsittelyssä on tarpeen olla käytettävissä riittävän tarkat yksityiskohdat 
esimerkiksi lääkkeen antoreitti voi olla tarpeen tietää turhien yhteisvaikutushälytysten 
välttämiseksi tai rokotteen vältettävyys neomysiiniallergiselle.  Myös uusien tieto-
tyyppien, kuten genotyyppi–lääkeaineinteraktioiden, joustava lisääminen on oltava 
mahdollista myöhemmässä vaiheessa.  Eri lähteistä tulevan päällekkäisen ja ristiriitaisen 
ja eri formaateissa olevan tiedon yhteensovittaminen on oltava mahdollista joustavasti ja 
luotettavasti.  Tarvittaessa voidaan käyttää järjestelmän omia tietotyyppejä, joille ei ole 
vastinetta HL7 CDA R2 -määrityksissä, esimerkiksi allergia-, sivuvaikutus- tai 
oiretietoja varten.  Järjestelmän sisäisesti käytettävät tietotyypit ovat tarvittava 
osajoukko  
HL7 CDA R2 -määrityksissä esiintyvistä tietotyypeistä mukautettuna tarvittuun 
muotoon ja järjestelmän omista tietotyypeistä.  Kaikki tieto on kuitenkin pyrittävä 
pitämään muodossa, josta se saadaan tarvittaessa muunnettua HL7 CDA R2  
-määritysten mukaiseen muotoon.   

Vaatimus 7:  Kuvan 3 kaltaiset lääkitystiedot on voitava tallentaa järjestelmään.  
Myös muita tietoja on voitava tallettaa ja uusia tietotyyppejä lisätä 
valmiiseenkin järjestelmään seuraavasti: 

Kuvassa 3 on esitetty potilaan lääkitykseen liittyvät tietovaatimukset.  Näistä 
tietovaatimuksista puuttuvat vielä suoraan lääkitystietoihin liittymättömät tiedot kuten 
sairaudet, indikaatiot, allergiat, vältettävät lääkkeet ja aineet, lääkitykseen liittyvät 
ravitsemustiedot, mittaus- ja laboratoriotulokset, geneettiset tiedot (esimerkiksi tieto, 
että potilas on hidas/nopea metaboloija) yms..  On selvää, ettei tietovaatimuksia voida 
täysin lyödä lukkoon etukäteen, vaan uudentyyppistä tietoa pitää olla mahdollista lisätä 
joustavasti vielä valmiiseenkin järjestelmään.  Valmiin järjestelmän käyttäjältä ei voida 
vaatia kovin syvällistä tietokantojen toiminnan tuntemista, joten tietomallin suunnittelu 
vaatii sekä joustavaa täydennettävyyttä, että tiedon johdonmukaista ja eri järjestelmien 
välillä yhteensopivaa käytettävyyttä.   
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Kuva 3. ER-kaavio potilaan lääkitykseen liittyvistä tiedoista. 

7.4 Käyttäjätehtävät (user tasks) 

Vaatimus 8:  Järjestelmän on tuettava taulukoissa 10–19 kuvattuja käyttäjätehtäviä, 
kuitenkin niin, että nämä tehtävät testataan ja tarkennetaan todellisten 
käyttäjien kanssa ennen jatkokehitystä.   

Taulukossa 11 kuvataan kehitettävään järjestelmään liittyviä eri käyttäjäryhmien 
tehtäviä ja niihin liittyviä arvioituja työympäristöjä. Käyttäjätehtäväluettelo ei ole tässä 
vaiheessa vielä kattava.  Alitehtävien ja alitehtävien variaatioiden kuvauksia  
(Taulukot 12–19) on syytä tarkentaa yksityiskohtaisemmalle tasolle myöhemmin 
yhteistyössä kehitettävän järjestelmän loppukäyttäjiä edustavien testihenkilöiden kanssa 
yhteistyössä.   

Taulukossa 10 kuvataan erilaisia mahdollisia työympäristöjä, missä kehitettävää 
järjestelmää voidaan käyttää.  Esimerkiksi lääkärin tai farmasistin on tärkeää pystyä 
keskittymään vuorovaikutukseen potilaan/asiakkaan kanssa järjestelmän turhaan 
häiritsemättä.  Mobiilin laitteen käyttömahdollisuus on varmaan etu miltei kaikissa 
tapauksissa, mutta suurinta hyöty on silloin, kun tietoa tai tiedon 
tallennusmahdollisuutta tarvitaan esimerkiksi potilas/asiakaskäynnin yhteydessä.  
Lääkitysmuutosten ja toteutetun lääkityksen näkyminen tosiaikaisesti lääkityslistalla tuo 
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aivan erilaisia mahdollisuuksia kuin tulostettuun lääkityslistaan ja kynällä tehtyihin 
merkintöihin nojautuminen.  Se, millaisia vaatimuksia toteutettavalle järjestelmälle eri 
käyttötarkoituksissa on mielekästä asettaa, on syytä tarkentaa kehitystyön varhaisessa 
vaiheessa käytettävyyttä todellisen kaltaisilla testijärjestelyillä.  Erilaisiin 
laiteratkaisuihin mukautuva käyttöliittymäratkaisu ei ole välttämätön, mutta 
suositeltava, jos tällaisen toteuttaminen ei vaadi liikaa panostusta.  Mukautuvan 
ratkaisun etuna on myös mahdollisuus innovatiivisempaan järjestelmän testaamiseen – 
jos järjestelmä on tarvittaessa käytettävissä tabletissa tai älypuhelimessa, voi sille löytyä 
aivan uusia, yllättäviäkin käyttötapoja. 
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Taulukko 10. Työympäristökuvaukset. 

Työympäristö 
Tekijä 

Tehtävät 

Tyypillisen tehtävän kuvaus 

Potilaan koti 

Hoitaja, omainen, (farmasisti, lääkäri) 

Lääkityksen toteuttaminen, selvittäminen, dokumentointi, 
(potilaan tutkiminen/lääkityksen muuttaminen) 
Esimerkiksi kotisairaanhoito, farmaseutin tekemä 
lääkityksen selvittäminen potilaan kotona 

Hoitolaitos 

Hoitaja, (lääkäri, farmasisti) 

Lääkityksen toteuttaminen, selvittäminen, dokumentointi, 
(potilaan tutkiminen/lääkityksen muuttaminen) 
Esimerkiksi vanhainkodin lääkejako lääkelistan 
perusteella, farmasistin tekemä lääkityksen arviointi 
laitoksessa 

Sairaala 

Hoitaja, lääkäri, (farmasisti) 

Potilaan tutkiminen/lääkityksen muuttaminen, lääkityksen 
toteuttaminen, selvittäminen, dokumentointi  
Esimerkiksi lääkejako lääkelistan perusteella, farmasistin 
tekemä lääkityksen arviointi sairaalassa 

Lääkärinvastaanotto, 
potilastilanne 

Lääkäri, (hoitaja) 

Potilaan tutkiminen/lääkityksen muuttaminen, lääkityksen 
selvittäminen, dokumentointi 
Esimerkiksi lääkäri lukee ja kirjoittaa potilastietoja 
keskustellessaan potilaan kanssa kasvotusten 

Lääkärinvastaanotto, 
ilman potilasta 

Lääkäri, (hoitaja) 

Lääkityksen muuttaminen, dokumentointi 

Lääkäri voi paneutua tietokoneen käyttöön ja materiaaliin 
tutustumiseen 

Apteekki, 
asiakastapaaminen 

Farmasisti 

Lääkityksen selvittäminen, dokumentointi 

Farmasisti lukee ja kirjoittaa lääkitystietoja 
keskustellessaan potilaan kanssa kasvotusten 

Apteekki, ilman 
asiakasta 

Farmasisti 

Lääkityksen selvittäminen, dokumentointi 

Farmasisti voi paneutua tietokoneen käyttöön ja 
materiaaliin tutustumiseen 

Internetissä 

Potilas, omainen, hoitaja, farmasisti, lääkäri 

Lääkityksen selvittäminen, dokumentointi 

Tietoon tutustuminen ja tiedonvälittäminen/yhteydenotto 
tietoturvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta 

Mobiililaitteella 

Potilas, omainen, hoitaja, farmasisti, lääkäri 

Lääkityksen selvittäminen, dokumentointi 

Tietoon tutustuminen ja tiedonvälittäminen/yhteydenotto 
tietoturvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta 
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Taulukko 11. Käyttäjätehtäväluettelo. 

Tehtävä Tekijä Työympäristö 
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1. Anna lääkitys-, 
allergia-, rohdos-, 
haittavaikutus- ja 
oiretiedot 

farmasisti, lääkäri, hoitaja, 
omainen, potilas 1 3 3 3 3 3 3 1 1 

2. Muuta lääkitystä lääkäri 1 2 3 3 3 - - - 1 

3. Muuta ei-
reseptilääkitystä 

farmasisti, (hoitaja, lääkäri) - 1 1 1 1 3 3 - 1 

4. Muuta allergia-, 
rohdos-, haittavaikutus- 
ja oiretietoja 

farmasisti, lääkäri, hoitaja 
1 2 2 3 3 3 3 - 1 

5. Korjaa virheellisiä/ 
puutteellisia merkintöjä 

farmasisti, lääkäri, hoitaja - 2 3 3 3 3 3 - 1 

6. Tee lääkityksen 
arviointi 

farmasisti, lääkäri 1 2 2 2 2 2 3 - 1 

7. Tulosta lääkelista farmasisti, lääkäri, hoitaja, 
(omainen, potilas) 

3 3 3 2 1 2 2 1 1 

8. Tulosta 
lääkityksenarviointi-
dokumentti 

farmasisti, lääkäri, (hoitaja) 
1 2 2 3 3 3 3 1 1 

- = ei oleellinen, 1 = mahdollinen, 2 = tarpeellinen, 3 = tärkeä 
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Taulukko 12. Käyttäjätehtävä 1. 

Tehtävä 1 Anna lääkitys-, allergia-, rohdos-, haittavaikutus- ja oiretiedot 

Tarkoitus Lääkityksen arviointiin tarvittavan tiedon kerääminen 

Tekijä - Farmasisti 
- Lääkäri  
- Hoitaja 
- Omainen 
- Potilas 

Käynnistäjä/ 
esiehto 

- Uusi/päivitetty tieto/tietolähde käytettävissä. 

Toistuvuus - Kertaluonteisesti tai toistuvasti esimerkiksi kerran vuodessa, vain 
harvoin useammin. 

Kriittistä - Useasta lähteestä peräisin olevaa, mahdollisesti keskenään ristiriitaista 
tietoa. 
- Kaikkea tärkeää ja tarpeellista tietoa ei saada kerättyä. 
- Tietoturva, luottamuksellisuus, tiedon luotettavuus ja jäljitettävyys. 

Alitehtävät  

1. Hae lääkitykseen liittyvät potilastiedot potilastietojärjestelmästä. 

2. Hae lääkitykseen liittyvät potilastiedot reseptikeskuksesta. 

3. Hae lääkitykseen liittyvät potilastiedot apteekkijärjestelmästä. 

4. Syötä lääkitykseen liittyvät potilastiedot resepteistä. 

5. Syötä lääkitykseen liittyvät potilastiedot lääkelistasta. 

6. Syötä lääkitykseen liittyvät potilastiedot lääkepakkauksista yms. 
havainnoista. 

7. Syötä lääkitykseen liittyvät potilastiedot muista lähteistä. 

Muunnelmat  

7a. Syötä lääkitykseen liittyvät tiedot ilman henkilötietoja. 

7b. Syötä testattava lääkitykseen liittyvä tieto. 
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Taulukko 13. Käyttäjätehtävä 2. 

Tehtävä 2 Muuta lääkitystä 

Tarkoitus Potilaan lääkityksen kokonaistarkastelu ja päivittäminen 

Tekijä - Lääkäri  

Käynnistäjä/ 
esiehto 

- Tarve muuttaa lääkitystä lääketieteellistä tai hoidollista syistä. 
- Pyyntö lääkityksen kokonaistarkasteluun ja päivittämiseen. 
- Lääkityksen määräaikaistarkastelu. 

Toistuvuus - Kertaluonteisesti tai toistuvasti esimerkiksi kerran vuodessa, vain 
harvoin useammin. 

Kriittistä - Lääkitykseen liittyvät potilastiedot on oltava kattavasti ja luotettavasti 
kerättynä. 
- Oleellinen tieto on oltava selkeästi esillä. 
- Lääkitysmuutosten tekeminen tulee sujua joustavasti. 

Alitehtävät  

1. Näytä lääkityksen arviointi. 

2. Säädä lääkityksen arvioinnin esitystapaa (esiin oleellinen tieto). 

3. Muuta, lisää tai poista lääkitystä. 

4. Siirrä muutokset ulkoiseen järjestelmään (esimerkiksi sähköisesti, 
tulosteella). 

Muunnelmat  

3a. Vahvista nykyinen lääkitys muuttamatta. 

3b. Tee tai teetä uusi lääkityksen arviointi muutosten jälkeen. 

4a. Tallenna muutokset luonnoksena (esimerkiksi sähköisesti, tulosteella). 

Taulukko 14. Käyttäjätehtävä 3. 

Tehtävä 3 Muuta ei-reseptilääkitystä 

Tarkoitus Potilaan lääkityksen kokonaistarkastelu ja päivittäminen  
ei-reseptilääkkeiden osalta 

Tekijä - Farmasisti 
(- Hoitaja) 
(- Lääkäri ) 

Käynnistäjä/ 
esiehto 

- Tarve muuttaa ei-reseptilääkitystä lääketieteellistä tai hoidollista syistä. 
- Havaittu lääkitysongelma tai oire, johon ei tarvita lääkärin puuttumista. 
- Lääkityksen määräaikaistarkastelu. 

Toistuvuus - Kertaluonteisesti tai toistuvasti esimerkiksi kerran vuodessa, vain 
harvoin useammin. 

Kriittistä - Lääkitykseen liittyvät potilastiedot on oltava kattavasti ja luotettavasti 
kerättynä. 
- Oleellinen tieto on oltava selkeästi esillä. 

Alitehtävät  

1. Näytä lääkityksen arviointi. 

2. Säädä lääkityksen arvioinnin esitystapaa (esiin oleellinen tieto). 

3. Muuta, lisää tai poista ei-reseptilääkitystä. 

4. Tiedota potilasta, omaista ja/tai omaista muutoksista (esimerkiksi 
tuloste). 

Muunnelmat Tallenna muutokset luonnoksena (esimerkiksi sähköisesti, tulosteella). 

3a. Vahvista nykyinen ei-reseptilääkitys muuttamatta. 

3b. Tee tai teetä uusi lääkityksen arviointi muutosten jälkeen. 

4a. Tallenna muutokset luonnoksena (esimerkiksi sähköisesti, tulosteella). 
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Taulukko 15. Käyttäjätehtävä 4. 

Tehtävä 4 Muuta allergia-, rohdos-, haittavaikutus- ja oiretietoja 

Tarkoitus Allergiatietojen ajantasaistaminen lääkityksen arviointia varten 

Tekijä - Farmasisti 
- Lääkäri  
- Hoitaja 

Käynnistäjä/ 
esiehto 

- Puuttuva tai väärä allergiatieto tiedossa. 

Toistuvuus Usein kertaluonteinen 

Kriittistä - tiedon oikeellisuuden, varmuuden ja lähteen kirjaaminen tärkeää.  
(esimerkiksi epävarma tieto penisilliiniallergiasta tai penisilliinin 
aiheuttama anafylaktinen reaktio vaativat erilaista suhtautumista, pelkkä 
mainita ”penisilliiniallergia” ei riitä). 

Alitehtävät  

1. Tarkista järjestelmästä löytyvät potilaan allergiatiedot . 

2. Päivitä allergiatiedot (allergia, vakaavuus, oire, tiedon varmuus ja 
lähde). 

3. Siirrä muutokset ulkoiseen järjestelmään (esimerkiksi sähköisesti, 
tulosteella). 

Muunnelmat  

2a. Tee tarkistuspyyntö tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi. 

Taulukko 16. Käyttäjätehtävä 5. 

Tehtävä 5 Korjaa virheellisiä/puutteellisia merkintöjä 

Tarkoitus Potilaan lääkitykseen liittyvien tietojen päivittäminen 

Tekijä - Farmasisti 
- Lääkäri  
- Hoitaja 

Käynnistäjä/ 
esiehto 

- Tiedossa järjestelmästä löytyvä virheellinen tieto. 
- Virheellisen tiedon havaitseminen järjestelmää käytettäessä. 

Toistuvuus Voi toistua useinkin, jos on käytetty huonolaatuista tietolähdettä. 

Kriittistä - Virheen korjaamisesta ja korjaajasta tulee jäädä riittävät tiedot. 
- Virheen korjaajalla tulee olla riittävät valtuudet. 

Alitehtävät  

1. Korjaa virheellinen tieto. 

2. Siirrä muutokset ulkoiseen järjestelmään (esimerkiksi sähköisesti, 
tulosteella). 

Muunnelmat  

1a. Tee korjauksesta muutospyyntö. 

2b. Tee korjauksesta muutospyyntö ulkoiseen järjestelmään. 
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Taulukko 17.  Käyttäjätehtävä 6. 

Tehtävä 6 Tee lääkityksen arviointi 

Tarkoitus Arvioida potilaan lääkitys lääkitykseen liittyvien potilastietojen 
perusteella 

Tekijä - Farmasisti 
- Lääkäri 

Käynnistäjä/ 
esiehto 

- Tarve läpikäydä lääkitys havaittujen oireiden tai epäiltyjen 
lääkitysongelmien vuoksi. 
- Todennäköinen peruste lääkityksen arviointiin esimerkiksi 
monilääkityksen vuoksi. 
- Pyyntö lääkityksen kokonaistarkasteluun. 
- Lääkityksen määräaikaistarkastelu. 

Toistuvuus - Kertaluonteisesti tai toistuvasti esimerkiksi kerran vuodessa, vain 
harvoin useammin. 

Kriittistä - Lääkitykseen liittyvät potilastiedot on oltava kattavasti ja luotettavasti 
kerättynä. 
- Oleellinen tieto on oltava selkeästi esillä. 
- Lääkitysmuutosten tekeminen tulee sujua joustavasti. 

Alitehtävät  

1. Näytä lääkityksen arviointi järjestelmässä olevien tietojen perusteella. 

2. Säädä lääkityksen arvioinnin esitystapaa (esiin oleellinen tieto, 
mahdollisesti myös aikaisempi lääkityksenarviointidokumentointi). 

3. Tee ja talleta uusi lääkityksenarviointidokumentti järjestelmään. 

4. Tee lääkityksen tarkistuspyyntö lääkärille. 

5. Kommunikoi lääkityksenarvioinnin tulokset potilaalle, omaiselle, 
hoitajalle, lääkärille ja/tai apteekin tietojärjestelmään. 

Muunnelmat  

1a. Näytä lääkityksen arviointi järjestelmässä olevien tietojen perusteella ja 
palaa päivittämään tietoja ajan tasalle. 

3a. Tee ja talleta uusi lääkityksenarviointidokumentti luonnoksena ja 
keskeytä tehtävä toistaiseksi. 

3b. Tee ja talleta uusi lääkityksenarviointidokumentti luonnoksena ja palaa 
päivittämään tietoja ajan tasalle. 

3c. Tee ja talleta uusi lääkityksenarviointidokumentti luonnoksena ja vertaa 
dokumenttia aikaisempiin dokumentteihin. 
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Taulukko 18. Käyttäjätehtävä 7. 

Tehtävä 7 Tulosta lääkelista 

Tarkoitus Tulostaa listaus lääkkeistä 

Tekijä - Farmasisti 
- Lääkäri  
- Hoitaja 
(- Omainen) 
(- Potilas) 

Käynnistäjä/ 
esiehto 

- Tarvitaan listaus lääkityksen toteuttamista varten. 
- Tarvitaan listaus tietojen siirtämistä/tallettamista varten. 
- Tarvitaan listaus tietojen tarkistamista varten. 

Toistuvuus - Listauksia voidaan tulostaa tarvittaessa vaikka päivittäin. 

Kriittistä - Tietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus on tärkeää. 

Alitehtävät  

1. - Valitse tulostus tarkkuus ja muoto. 
   - Reseptilääkkeet/ei-reseptilääkkeet/rohdokset. 
   - Säännöllinen lääkitys/tarvittaessa otettavat/kuurilääkitys. 
   - Nykyinen/lopetettu. 
   - Luettelo/annosteluaikataulut. 

2. - Lisää kommentteja/editoi tulostetta. 

3. - Tallenna tulostusmuotoilu asetukset. 

4. - Tulosta. 

Taulukko 19. Käyttäjätehtävä 8. 

Tehtävä 8 Tulosta lääkityksenarviointidokumentti 

Tarkoitus Tulostaa lääkityksenarviointidokumentti 

Tekijä - Farmasisti 
- Lääkäri  
(- Hoitaja) 

Käynnistäjä/ 
esiehto 

- Lääkityksen arviointi tehty ja hyväksytty tulostettavaksi. 
- Aiemmin tulostetun raportin uusintatulostus. 

Toistuvuus - Tavallisimmin kerran lääkityksen arvioinnin teon jälkeen. 

Kriittistä - Raportti tulee kommunikoida asianmukaisella tavalla potilaalle, 
omaiselle, hoitajalle, lääkärille ja/tai apteekin tietojärjestelmään, pelkkä 
tulosteen ojentaminen ei riitä, koska tulosten ymmärtäminen, tulkinta ja 
oikea reagointi vaatii riittävää asiantuntemusta.. 

Alitehtävät  

1. Tulosta lääkityksenarviointidokumentti. 

2. kommunikoi dokumentti potilaalle, omaiselle, hoitajalle, lääkärille ja/tai 
apteekin tietojärjestelmään. 

3. Päivitä kommunikoinnista saadut tiedot järjestelmään. 

4. Tee tarvittaessa uusi lääkityksen arviointi. 

Muunnelmat  

2a. Luovuta dokumentti kommunikoitavaksi toiselle ammattihenkilölle. 

2b. Luovuta dokumentti, jättäen tulosten ymmärtämisen, tulkinnan ja niihin 
reagoinnin asianomaisen vastuulle. 

3a. Pyydä kommunikoidusta saatujen tietojen päivitystä järjestelmään. 

3b. Päivitä kommunikoinnista saadut tiedot järjestelmään ja kommunikoi 
edelleen nämä tiedot toiselle taholle. (esimerkiksi tiedota lääkärille 
potilaalta saatu tärkeä tieto). 
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7.5 Laatuvaatimukset kriittisille laatutekijöille (quality requirements 
for critical quality factors) 

Keskeisiä laatutekijöitä on aluksi analysoitu taulukon 20 mukaisesti, johon laatutekijät, 
valittu McCallin, Boehmin, Dromeyn, FURPS- ja ISO 9126 -laatumalleista.  
Laatuvaatimusten määrittelyyn näistä on valittu vain kriittisimmät laatutekijät, koska on 
tärkeää ja tehokkainta panostaa eniten laadun kannalta erityisen tärkeisiin tekijöihin. 

Taulukko 20. Laatutekijät, valittu laatumalleista McCall, Boehm, Dromey, 
FURPS ja ISO 9126. 

 Kriitti-
nen 

Tärkeä Tavalli-
nen 

Ei 
tärkeä 

Tarpee-
ton 

Ylläpidettävyys  
(maintainability) 

  F, L, H  
P, O 

 

Joustavuus  
(flexibility) 

 F, L H  
P, O 

 

Testattavuus  
(testability) 

   F, L, H, 
P, O 

 

Oikeellisuus  
(correctness) 

F, L, H, 
P, O 

    

Tehokkuus  
(efficiency) 

  L F, H,  
P, O 

 

Luotettavuus  
(reliability) 

  F, L, H  
P, O 

 

Eheys  
(integrity) 

  F, L, H  
P, O 

 

Käytettävyys  
(usability) 

 L F, H,  
P, O 

  

Siirrettävyys  
(portability) 

 H L F,  
P, O 

 

Uudelleenkäytettävyys  
(reusability) 

    F, L, H,  
P, O 

Yhteiskäyttöisyys  
(interoperability) 

F, L, H  P, O   

Ergonomia  
(human engineering) 

 L, H F P, O  

Ymmärrettävyys  
(understandability) 

  F, L, H,  
P, O 

  

Muunneltavuus  
(modifiability) 

 F L H,  
P, O 

 

Toiminnallisuus  
(functionality) 

  F, L, H P, O  

Suorituskyky  
(performance) 

 L  F, H,  
P, O 

 

Tuettavuus  
(supportability) 

  F, L, H P, O  

F = farmasisti, L = lääkäri, H = hoitaja, P = potilas, O = omainen 
 

Vaatimus 9:  Laatutekijöiden toteuttamisen mittaustapa on suunniteltava 
ensimmäisenä, kun aletaan toteuttamaan tätä vaatimusmäärittelyä. 
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Taulukossa 20 esitetään laatutekijät farmasistin (F), lääkärin (L), hoitajan (H),  
potilaan (P) ja omaisen (O) näkökulmasta. Arvioinnit perustuvat kirjoittajan omaan 
kokemukseen farmaseuttina ja tuntemukseen lääkärin ja hoitajan työstä ja osin myös 
kirjallisuuskatsauksen tuloksiin.  Laatutekijöiden toteutumisen mittaamistapa on syytä 
suunnitella ennen varsinaisen ohjelmointityön aloittamista.  Ohjelmisto kehitystyön 
kuluessa on syytä varmistaa onko tämä alusta laatutekijöiden painotus oikea ja toimiva. 

Vaatimus 10:  Oikeellisuus ja yhteiskäytöllisyys on otettava huomioon kriittisiä 
laatutekijöitä mitattaessa.  Oikeellisuuden mittaustapa on suunniteltava 
ja yhteiskäytöllisyyden vaatimukset on tarkennettava.  Yhteiskäytölli-
syyden tulee täyttää mm. seuraavat vaatimukset: 

Kriittisiä laatutekijöitä ovat oikeellisuus ja yhteiskäyttöisyys. Oikeellisuus on 
välttämätöntä, koska virheelliset tulokset voivat olla henkeä uhkaavia.  
Yhteiskäyttöisyys on välttämätön edellytys järjestelmän mielekkäälle toiminnalle: 
ainakin yhteisvaikutustietokantojen käyttö on välttämätöntä ja myös helppo pääsy 
lääkitykseen liittyviin potilastietoihin on tärkeää järjestelmän sujuvan toiminnan 
kannalta.   

Vaatimus 11:  On arvioitava, onko joustavuus, käytettävyys, siirrettävyys, 
ergometria, muunnettavuus tai jokin muu laatuvaatimus tarpeen ottaa 
huomioon laatuvaatimusten mittaustapaa suunniteltaessa. 

Järjestelmän joustavuus on tärkeää farmasistille ja lääkärille erityisesti varsinaisen 
lääkityksen arvioinnin teossa, koska tarkasteltavat potilastapaukset voivat olla hyvin 
monimuotoisia ja eri tilanteissa tarvitaan hyvin erilaisia lähestymistapoja. Lääkäri 
tarvitsee korkeaa käytettävyyttä ja hyvää suorituskykyä järjestelmältä.  Aikaa ei saa 
kulua tarpeettomasti hankalasti käytettävän tai hitaan tietojärjestelmän käyttöön, eikä 
ohjelman käyttö saa vaatia liikaa lääkärin huomiota estäen vuorovaikutusta potilaan 
kanssa.  Siirrettävyys on tarpeen hoitajalle, jos järjestelmän käyttö ulotetaan 
kotihoitotilanteisiin ja hyödyllinen myös laitosympäristössä.  Ergometrian 
huomioiminen on tärkeää hoitajan työn kannalta, ettei varsinainen hoitotyö joudu 
kärsimään tietokoneen hoitamisesta.  Myös lääkärin on tärkeää voida viettää 
mahdollisimman vähän aikaa tietokoneen ruutua tuijottaen potilaskontaktitilanteessa.  
Järjestelmän muunneltavuus on tärkeää varsinkin farmasistin suorittaman lääkityksen 
arvioinnin kannalta, jotta myös uuden muotoiset tiedot voidaan ottaa joustavasti 
käyttöön.  Esimerkiksi genetiikan kehitys ja uuden muotoiset lääkkeet ja hoidot 
tuonevat tarvetta joustavasti muuntaa järjestelmän toimintaa.   

7.6 Näennäiskäyttöliittymäkuvat (virtual windows) 

Näennäiskäyttöliittymäkuvilla kuvataan suunniteltavaa käyttöliittymää todellista 
käyttöliittymää muistuttavilla kuvilla.  Kyse ei ole prototyypistä, vaan kuvat ovat täysin 
ilman toiminnallisuutta.  Kuvista puuttuvat myös painonapit ja valikot.  Kuvat voivat 
tarvittaessa olla suurempia kuin todellisuudessa, eikä kuvien ole muutenkaan tarkoitus 
olla välttämättä tarkkoja kuvauksia lopullisen käyttöliittymän visuaalisesta ilmeestä.  
Oleellista on, että järjestelmä voidaan esitellä niin, että käyttäjä pystyy saamaan 
kosketuksen tietosisältöön ja ymmärtämään järjestelmän toiminnan. 
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Kuva 4. Suoritettavan tehtävän ja käyttäjän roolin valinta. 

Vaatimus 12:  Eri käyttäjäryhmien on voitava käyttää järjestelmää esimerkiksi 
kuvassa 4 kuvatulla tavalla ja lisäksi järjestelmän tulee toteuttaa 
seuraava: 

Kuvan 4 esittämään näkymään tulee lisätä valintoja valitun tehtävän mukaisesti.  
Esimerkiksi, jos valitaan lääkityksen arviointi, on voitava suoraan tästä näkymästä 
valita, käytetäänkö aiemmin tehtyä arviointia tai luonnosta, vai tehdäänkö uusi arviointi 
täysin puhtaalta pöydältä.   
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Kuva 5. Lääkitystietojen hakeminen tai syöttäminen. 

Lääkityksen hakemiseen potilastieto- tai apteekkijärjestelmästä sekä uuden 
lääkitystiedon syöttämiseen soveltuu paremmin Kuvassa 6 esitetyn kaltainen näkymä.  
Kuvan 5 kaltainen näkymä voi olla kuitenkin tarpeen lääkityksen tarkempien 
yksityiskohtien syöttämistä varten.  Näiden näkymien välillä on voitava siirtyä sujuvasti 
niin, että samalla voi hahmottaa selkeästi niin kokonaisuuden kuin yksityiskohdatkin. 
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Kuva 6. Lääkityksen muuttaminen. 

Samaa näkymää voidaan käyttää sekä lääkitystietojen virheiden ja puutteiden 
korjaamiseen ja kirjaamiseen että myös lääkityksen todelliseen muuttamiseen.  
Tarvitaan luonnollisesti selkeä tieto siitä kummasta toimenpiteestä on kysymys ja tieto 
siitä, kuka tai mikä on muutoksista vastuussa. 

Vaatimus 13:  Lääkitystietojen hakemiseen, muuttamiseen ja syöttämiseen voidaan 
käyttää kuvien 5 ja 6 kaltaisia näkymiä. 
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Kuva 7. Lääkityksen arvioinnin tekeminen. 

Vaatimus 14:  Lääkityksen arvioinnin tekemistä varten tulee olla kuvan 7 kaltainen 
selkeä näkymä, missä oleelliset asiat on helposti löydettävissä ja lisäksi 
toteutuu seuraava: 

Lääkityksen arvioinnin tekemiseen käytettävät komponentit on oltava helposti 
muokattavissa, valittavissa.  Uusien komponenttien esimerkiksi interaktio-, geenitieto-, 
ravitsemustieto-, allergia-, oiretieto- tms. tietokantojen lisääminen on oltava riittävän 
helposti mahdollista ilman koko ohjelman uudelleen ohjelmointia.   

Myös käyttäjän omien tietokantojen ylläpito esimerkiksi allergia-, 
yhteensopimattomuus-, oire- ja metaboliatiedoista on oltava mahdollista.  Esimerkiksi 
sulfa-allergisen mahdollinen reaktio antibiooteille, verenpainelääkkeille tai 
sokeritautilääkkeille tai nopean metaboloijan mahdollisesti muuttunut lääkevaste tietyn 
metaboliareitin kautta hajoaville tai aktivoituville lääkkeille on voitava tallentaa 
tarvittaessa järjestelmän omaan tietokantaan. 
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Koska lääkitystietoa yhdistellään useista eri lähteistä, on myös keskenään ristiriitaisen 
tiedon mielekäs esittäminen tärkeää – juuri puutteellisen ja harhaanjohtavan ja 
ristiriitaisen tiedon arvioinnissa ammattilaista tarvitaan ja on tärkeää, että hän voi 
helposti ja nopeasti kohdistaa huomionsa oleellisiin asioihin. Juuri kyseiseen 
tarkoitukseen tarpeettoman, vaikka sinänsä oikean tiedon piilottaminen on oltava 
mahdollista.  Esimerkiksi jos tiedetään että kyseinen potilas voi astmastaan huolimatta 
ongelmitta käyttää tiettyä tulehduskipulääkettä, on tämän tiedon toistuva esittäminen 
vain haitallista.  Toisaalta on oltava tarvittaessa mahdollista tuoda näkyviin myös 
useimmissa tapauksissa epäoleellisia seikkoja ja yksityiskohtia: jokin oire voi selittyä 
juuri sillä miltei aina turhalla tiedolla, joka on normaalisti mielekästä kätkeä.  
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8. Vaatimusmäärittelyn arviointi 

Tehty vaatimusmäärittely arvioidaan.  Käyttäjätehtävien, näennäiskäyttöliittymäkuvien 
ja tietomallin keskinäinen johdonmukaisuus arvioidaan.  Löydetyt puutteet raportoidaan 
ja tarvittavia muutoksia tuodaan esiin.  

8.1 Vaatimusmäärittelyn johdonmukaisuuden tarkistaminen  

Vaatimus 15:  Vaatimusmäärittelyn johdonmukaisuuden tarkistuksessa löydetyt 
puutteet on korjattava ja esitetyt muutokset toteutettava. 

Tarkistetaan näennäiskäyttöliittymäkuvien, käyttäjätehtävien ja tietomallin 
johdonmukaisuus (Kuva 8 ja taulukot 21–23).  Käyttäjätehtäviä ja tietomallia verrataan 
näennäiskäyttöliittymäkuviin. Käyttäjätehtävien ja tietomallin varmistamiseen käytetään 
CRUD-matriisia (C=create, R=read, U=update, D=delete). Tarkoitus on löytää puutteet 
ja epäjohdonmukaisuudet vaatimusmäärittelyn eri osien välillä. 

 

Kuva 8. Lääkityksen arvioinnin tekeminen. 

Käyttäjätehtävät 

Tietomalli 

Näennäiskäyttö-

liittymäkuvat 

C R U D 
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Taulukossa 21 selviää, ettei muiden kuin suoraan lääkitystietojen syöttämiseen ja 
muuttamiseen eikä lääkelistan tai lääkityksenarviointidokumentin tulostamiseen ole 
vastaavaa näennäiskäyttöliittymäkuvaa.  Kaikille näennäiskäyttöliittymäkuville sitä 
vastoin löytyy ainakin yksi käyttäjätehtävä.  Kaikkiin käyttäjätehtäviin tarvitaan lisää 
näennäiskäyttöliittymäkuvia.  Nämä on syytä lisätä seuraavalla käyttöliittymä-
vaatimuksia korjaavalla ja tarkentavalla iteraatio kierroksella, samalla kun 
käyttäjätehtäviä tarkennetaan yksityiskohtaisemmalle tasolle. 

 

Taulukko 21. Käyttäjätehtävien ja näennäiskäyttöliittymäkuvien 
vertailutaulukko. 
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Käyttäjätehtävä  

1. Anna lääkitys-, allergia-, rohdos-, haittavaikutus- ja 
oiretiedot 

X X X  1) 

2. Muuta lääkitystä X X X   

3. Muuta ei-reseptilääkitystä X X X   

4. Muuta allergia-, rohdos-, haittavaikutus- ja oiretietoja     1) 

5. Korjaa virheellisiä/puutteellisia merkintöjä X X X  1) 

6. Tee lääkityksen arviointi X   X 2) 

7. Tulosta lääkelista     3) 

8. Tulosta lääkityksenarviointidokumentti     3) 

Käyttäjätehtävä puuttuu      

1) Vain lääkitystietojen käsittelyn osalta löytyy näennäiskäyttöliittymäkuva, ei 
allergia-, haittavaikutus- ja oiretietojen osalta. 

2) Tarkemmat lääkityksen arviointiin liittyvät näennäiskäyttöliittymäkuvat 
puuttuvat. 

3) Lääkelistan ja lääkityksenarviointidokumentin tulostukseen näennäis-
käyttöliittymäkuvat puuttuvat. 
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Taulukossa 22 selviää, ettei kaikelle näennäiskäyttöliittymäkuvissa käsiteltävälle datalle 
ole määritelty tietomallissa tauluja, eikä toisaalta kaikelle tietomallin taulujen tiedon 
vaatimalle käsittelylle löydy vastaavaa näennäiskäyttöliittymäkuvaa. Seuraavalla 
määritystä tarkentavalla ja täydentävällä määrityksen iteraatiokierroksella nämä puutteet 
on syytä korjata. 

 

Taulukko 22. Tietomallin ja näennäiskäyttöliittymäkuvien vertailutaulukko. 
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Tietomalli: taulut  

potilaat X X X X  

laakitykset 1) X X X  

laakitysrivit  X X X  

laakkeet  X X X 3) 

laakeaineyhdistelmat  X X X 3) 

laaketiedon_tyypit  X X X 3) 

tietotyyppi puuttuu  2) 2) 2) 2), 3) 

1) Aloitusikkunassa on syytä päästä valitsemaan mahdollisesti järjestelmään jo 
tallennettu lääkitys. 

2) Allergia-, rohdos-, haittavaikutus-, oire- yms. tietojen käsittelyyn ei ole 
määritelty tietotyyppejä. 

3) Lääkkeisiin, allergia-, rohdos-, haittavaikutus-, oire- yms. tietojen käsittelyyn ei 
ole määritelty näennäiskäyttöliittymäkuvia 
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Taulukossa 23 selviää useita puutteita: Käyttäjätehtävistä puuttuu kokonaan allergia-, 
rohdos-, haittavaikutus- ja oiretietojen käsittely sekä lääkelistan ja 
lääkityksenarviointidokumentin tulostus.  Toiminnoista puuttuu potilaiden luonti, 
päivitys ja poisto eikä myöskään potilaan lääkitystietokokoelmia voi selata, luoda tai 
poistaa. Seuraavalla määritystä tarkentavalla ja täydentävällä määrityksen 
iteraatiokierroksella nämä puutteet on syytä korjata. 

 

Taulukko 23. Käyttäjätehtävien ja tietomallin vertailutaulukko. 
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Käyttäjätehtävä  

1. Anna lääkitys-, 
allergia-, rohdos-, 
haittavaikutus- ja 
oiretiedot 

SR RU SCRUD SCRUD SCRUD R 

2. Muuta lääkitystä SR RU SCRUD SCRUD SCRUD R 

3. Muuta ei-
reseptilääkitystä 

SR RU SCRUD SCRUD SCRUD R 

4. Muuta allergia-, 
rohdos-, haittavaikutus- ja 
oiretietoja 

     1) 

5. Korjaa 
virheellisiä/puutteellisia 
merkintöjä 

SR RU SCRUD SCRUD SCRUD R 

6. Tee lääkityksen 
arviointi 

SR R R R R R 

7. Tulosta lääkelista      2) 

8. Tulosta 
lääkityksenarviointi-
dokumentti 

     2) 

Puutuva toiminto 
(SCRUD) 

CUD 
3) 

SCD 
4) 

    

1) Allergia-, rohdos-, haittavaikutus- ja oiretietoja ei käsitellä lainkaan. 

2) Lääkelistan tulostus ja lääkityksenarviointidokumentin tulostus puuttuu. 

3) Potilaita ei varsinaisesti luoda, päivitetä eikä poisteta, paitsi epäsuorasti 
potilastietojen haussa potilastieto- ja apteekkijärjestelmistä. 

4) Potilaalla oletetaan olevan vain yhdet lääkitystiedot, eri lääkitystietokokoelmia 
ei voi selata, luoda eikä poistaa. 
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8.2 Asetettujen tavoitteiden saavuttamien kuvatunlaisella 
järjestelmällä 

Suunniteltavan järjestelmän kyky toimia tarkoituksen mukaisesti ja hyödyllisesti riippuu 
ratkaisevasti siitä, otetaanko tulevat käyttäjät mukaan kehitystyön kaikkiin vaiheisiin.  
Tällainen tukijärjestelmä todella tarvitaan lääkityksenhallintaan ja johdonmukaisella 
toteutuksella voidaan päästä erittäin tyydyttävään lopputulokseen.  Tässä esitetty 
järjestelmän kuvaus on kuitenkin monin osin ilmeisen puutteellinen ja keskeneräinen ja 
näin ollen vasta perusteltu lähtökohta varsinaisen potilas-/asiakastyöhön otettavan 
järjestelmän suunniteltutyölle. 

Järjestelmään toteutettavan käyttöliittymän tarkastelu puuttuu miltei kokonaan ja 
järjestelmän käytettävyyttä ei päästä muutenkaan juurikaan arvioimaan.  Näihin liittyvät 
vaatimukset jäävät näin ollen paljolti määrittelemättä.  Käyttöliittymän ominaisuudet ja 
käytettävyys ovat kuitenkin oletettavasti hyvin tärkeässä osassa järjestelmän toteutuksen 
onnistumisen kannalta.   

Varsin amorfiset tietovaatimukset asettavat suuria haasteita luotettavan ja toimivan 
kokonaisuuden toteuttamiselle.  Tietovaatimuksien määrittelyä ja järjestelmän 
muovausmahdollisuutta loppukäyttäjän käsissä on syytä tarkastella perusteellisesti.  
Liiallinen vapaus ja muunneltavuus voivat kääntyä myös itseään vastaan.  Toisaalta 
lääkityksen arviointityön liiallinen rajoittuminen liian jäykän järjestelmän vuoksi on 
juuri yksi alkusyy tälle kehitystyölle. 
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9. Tulosten tarkastelu 

Vuonna 2003 Airaksinen kysyy artikkelissaan: ”tarvitaanko Suomessa potilaskohtaisia 
lääkehoidon arviointijärjestelmiä?”.  Hän kiteyttää onnistuneesti lääkehoidon arvioinnin 
tavoitteita: tarkoituksenmukaisuus, taloudellisuus, tehokkuus ja turvallisuus.  
Ensisijaisesti tavoitteena on rationalisoida lääkkeenmääräyskäytäntö ja näin parantaa 
terveydenhuollon laatua ja toissijaisesti minimoida tarpeettomia kustannuksia.  
Arviointiohjelman tavoite on kohdentaa arviointi rationaalisin perustein arviointia 
vaativiin potilastapauksiin.  Arviointi voidaan kohdentaa rakenteisiin, toimintaan ja 
tulokseen ja se voi olla takautuvaa, hoidon aikana tapahtuvaa tai ennen hoidon aloitusta 
tapahtuvaa.  Takautuvassa arvioinnissa saadaan uutta tietoa, mutta tutkimuksen 
kohteena olevat potilaat eivät ainakaan välittömästi hyödy siitä itse.  Hoidon aikana 
tapahtuva arviointi tapahtuu, kun hoito on jo alkanut ja ongelmiin päästään reagoimaan 
vasta niiden ilmetessä.  Ennen hoidon aloitusta tapahtuva arviointi antaa 
mahdollisuuden ennaltaehkäistä ongelmia, mutta vaatii paljon aikaa ja resursseja.  
Farmaseuttiseen hoitoon sisältyy lääkitysongelmien tunnistaminen ja ehkäisy tai 
ratkaisu sekä lääkehoidon seuranta ja uudelleen arviointi.  Tuolloin Airaksinen toteaa, 
ettei Suomessa ole vielä hoidon aikana tai ennen hoidon aloittamista tapahtuvaa 
lääkehoidon arviointia.  Tämän tutkielma tulokset ovat paljolti samansuuntaisia 
Airaksisen artikkelin kanssa ja vastaavat moniin artikkelista nousseisiin haasteisiin.  
Huomiota ei tässä työssä kiinnitetty terveydenhuollon rakenteiden arviointiin ja 
rahoitukseen eikä siihen, kuinka arviointi saadaan kohdennettua oikeisiin kohteisiin, 
vaan keskityttiin lähinnä toiminnan ja tulosten tarkasteluun. 

Ferner (2004) toteaa, että tietokonepohjainen lääkemääräys vähentää lääkitysvirheitä.  
Lääkitystietojen, potilaskertomuksen ja laboratoriotulosten yhdistävä tietokone-
järjestelmä voi ohjata turvalliseen päätöksentekoon.  Tässä työssä keskityttiin 
lääkitysvirheiden ja -ongelmien havaitsemiseen ajoissa, ei varsinaiseen päätöksenteon 
tukemiseen.  Vaikkei varsinaista kliinisen päätöksenteon tukemista liene mielekästä 
sisällyttää tässä työssä suunniteltuun järjestelmään, on joustava yhteistoiminta myös 
erilaisten päätöksenteon tukijärjestelmien kanssa ilmeisen tarpeellista.  Hsieh ja muut 
(2010) osoittavat mahdolliseksi lääkitysvirheiden vähentämisen ja ajantasaisen 
lääkitystiedon välittämisen mobiilin lääkitystietojärjestelmän avulla.  Tässä työssä ei 
tarkoituksellisesti oteta kantaa järjestelmän toteutustapaan, mutta mobiili toteutus ei 
varmasti ole ainakaan poissuljettu vaihtoehto. 

Kivilompolo (2004) sekä Kivilompolo ja muut (2004) painottavat, että moni-
ammatillisella yhteistyöllä, johon sisältyy myös farmaseuttinen osuus, voidaan päästä 
ongelmien varhaiseen toteamiseen ja ennaltaehkäisyyn.  Tällaiseen yhteistyöhön tässä 
työssä suunniteltu järjestelmä voisi mahdollisesti tuoda toimivan työkalun sekä eri 
terveydenhuollon ammattiryhmien kommunikaatio- ja yhteistyökanavana että itse 
varsinaiseen lääkehoidon arviointiin.  Matila ja Kivilompolo (2006) havaitsivat, että 
farmasistin osallistuminen lääkityksen arviointiin sairaalaan vuodeosastolla antaa 
lääkärin käytettäväksi hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi.  Suunniteltavaa 
järjestelmää voitaisiin käyttää mahdollisesti monin tavoin tällaiseen lääkärin kliinisen 
työ tukemiseen.  Kivelän (2004) mukaan lääkehoidon ongelmat korostuvat vanhuksilla.  
Ja näin selvästi on myös tämän työn perusteella.  Kehitettävästä järjestelmästä 
hyötyisivät varsin varmasti juuri vanhukset ja yleensä paljon lääkkeitä käyttävät, joilla 
on todennäköisemmin lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia, kuten Laine (2006) 
toteaa.  Pikkujämsä (2006) kuvaa haasteita, jotka liittyvät kotihoidossa olevan 
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vanhuksen lääkityksen selvittämiseen, arvioimiseen ja tarkistamiseen 
tarkoituksenmukaiseksi ja lääketieteelliseen näyttöön perustuvaksi.  Tässä työssä 
suunnitellulla järjestelmällä voitaisiin pyrkiä vastaamaan kaikkiin näihin haasteisiin. 

Tässä työssä suunniteltu kokonaisvaltainen, joustavasti laajennettava ja muokattava 
järjestelmä toisi parannusta nykyiseen tilanteeseen, jossa kaiken tarpeellisen tiedon 
hyödyntäminen samanaikaisesti yhdessä järjestelmässä ei ole mahdollista, vaan 
joudutaan käyttämään useita erillisiä järjestelmiä.  De Smet, Denneboom, Kramers, ja 
Grol (2007) kuvaavat hyvin nykyistä tilannetta.  Tässä työssä painotetaan, että on 
tärkeää ottaa käyttäjät mukaan järjestelmän kehityksen kaikissa vaiheissa, jotta voidaan 
saavuttaa riittävän korkea käytettävyys. Käyttäjien mukaan ottamista tarpeellisena 
pitävät myös Varonen, Kaila, Kunnamo, Komulainen, ja Mäntyranta (2006) sekä 
Winblad, Hyppönen, Salo, Reinikainen, ja Reponen (2009).  Korkean riskin potilaiden 
löytäminen on tärkeää ja mahdollista, mutta toteutuakseen tämä vaatisi tätä työtä 
populaatiolähtöisempää lähestymistapaa, kuten Roten, Marty, ja Beney (2010) esittävät. 
Tässä työssä ei paneuduta lainkaan toiminnan rahoittajaan: mahdollisesti valtion 
rahoitus lääkityksen arviointiin olisi kannattavaa, kuten Thompson (2008) kuvaa.  
Laatukriteerien kehittäminen sekä tälle järjestelmälle että yleensäkin 
lääkityksenarviointijärjestelmille on tärkeää ja syytä tehdä varhaisessa vaiheessa.  
Fulda, Lyles, Pugh, ja Christensen, (2004) kuvaavat ongelmia lääkityksenarviointi-
järjestelmien laadussa ja arviointiin käytettävissä menetelmissä ja kriteereissä.  
Hartikainen ja Seppälä (2007) tulevat siihen tulokseen, että vanhusten lääkityksen 
arviointia on kehitettävä ja turhaa lääkitystä on tarvittaessa vähennettävä ja lopetettava.  
Tässä työssä kehitetty järjestelmä sopisi juuri tällaiseen tehtävään mainiosti.   Azad, 
Tierney, Victor, ja Kumar (2002) tulevat siihen tulokseen, että moniammatillinen 
yhteistyö sairaalassa on tärkeää ja toisaalta Aldridge, Park, Bounthavong, ja Morreale 
(2009) osoittavat, että farmasistin työ on hyödyllistä ja auttaa teho-osastolla 
lääkitysprosessin hallinnassa.  Myös tämänkaltaisiin haasteisiin tässä työssä kehitetyllä 
järjestelmällä on mielekästä pyrkiä vastaamaan. 

Tässä työssä onnistuttiin luomaan kohtuullisen kattava kuva tutkittavasta aiheesta.  
Tutkimusongelman edellyttämä vaatimusmäärittely kehitettävälle lääkehoidon 
arvioinnin tukijärjestelmälle syntyi, ainakin hyväksi lähtökohdaksi riittävällä tasolla.  
Tämä vaatimusmäärittely ei ole kuitenkaan tämän tutkimuksen tärkein anti, vaan 
oleellisempaa on prosessi, joka käytiin läpi tehtäessä vaatimusmäärittelyä ja etsittäessä 
menetelmiä sen tekemiseen.  Tämän prosessin aikana nousi tarve selvittää kattavammin, 
millainen järjestelmä todella on tarpeen kehittää.  Tutkielman tekoon kulunut pitkähkö 
aika toi toisaalta odottamatonta ajallista perspektiiviä: monet alkuvaiheessa hahmotellut 
ideat ovat nyt käytännön todellisuutta ja tämä viittaa siihen, että tulokset voivat olla 
oikean suuntaisia.  Toisaalta pitkä aikajänne tuo ongelmia tulosten osittaisen 
vanhentumisen vuoksi. 

Teemahaastattelun toteuttaminen laajempana olisi mitä ilmeisimmin tuonut esiin uutta, 
dokumentoimatonta tietoa.  Farmasian, lääketieteen ja hoitoalan ammattilaisten hiljaisen 
tiedon laajempi ja systemaattisempi tutkiminen voisi tuoda paljon kätkettyä tietoa esiin 
ja laajempien piirien käyttöön.  Tämän hiljaisen tiedon kunnollinen dokumentointi voisi 
toimia pohjana uudelle tutkimustyölle.  Esimerkiksi kokenut ammattilainen voi varsin 
nopeasti karsia tietojärjestelmän tuottamista yhteis- ja haittavaikutusilmoituksista 
oleelliset turhien hälytysten joukosta.  Tällaisen karsinnan analysoiminen ja 
aukikirjoittaminen olisi hyödyllistä parempien lääkityksenhallintajärjestelmien 
kehittämiseksi. 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmien hyödyntäminen olemassa olevan 
tiedon löytämiseen ja jäsentelyyn olisi varmasti mahdollista paljon tässä esitettyä 
kattavammassa ja tarkemmassa muodossa.  Jo tässä ikään kuin pintaraapaisussa 



68 

löytyneestä materiaalista jäi paljon tärkeitä ja mielenkiintoisia tuloksia vaille 
ansaitsemaansa huomiota.  Esimerkiksi se yksinkertainen totuus, että on tärkeää tehdä 
järjestelmä, joka on hyödyllinen lääkityksen käyttäjälle, jää ilman ansaitsemaansa 
huomiota: ennen kalliin ja monimutkaisen järjestelmän kehittämistä on tarkistettava, 
olisiko ongelmaan tarjolla yksikertaisempi ratkaisu.  Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 
oli joka tapauksessa sangen hyödyllinen vastaamaan kysymykseen, millainen 
lääkehoidon tukijärjestelmä on tarpeen kehittää: lääkehoidon arvioinnin ja toteuttamisen 
ongelmat ja vaatimukset tarkentuivat ja jo olemassa olevia ratkaisuja näihin löytyi.  On 
turha keksiä yhä uudelleen pyöriä, jotka on jo kuitenkin jossain keksitty – tunnettu tieto 
on syytä saada hyötykäyttöön.  Tämä kirjallisuuskatsaus on jo kaksi vuotta vanha eikä 
näin sisällä aivan tuoreinta käytettävissä olevaa tietoa. 

Suunnittelutieteellinen tutkimusmenetelmä osoittautui tarkoitukseen erittäin sopivaksi 
tutkielman teon edetessä.  Tietyllä tapaa hahmotteleva tutkimusote, tehdyt virheet ja 
kohdatut ongelmat toimivat mahdollisuutena tavoittaa toisenlaista tietoa toimivasta 
suunniteltuprosessista tämän kaltaiselle järjestelmälle. kuin mitä suoraa tietä etenemällä 
olisi ollut mahdollista tavoittaa.  Menetelmään kuuluva, toteutumatta jäänyt kokeilu 
esimerkiksi toimivien prototyyppien teon muodossa olisi ollut seuraava, luonnollinen ja 
kokonaisuuden kannalta välttämätön askel.   
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10. Yhteenveto 

Tietotekniikka antaa parhaimmillaan mainiot mahdollisuudet lääkehoidon arvioinnin 
kehittämiseen.  Lääkehoidon tarkasteluun liittyy väistämättä potilaan kokonaishoidon ja 
lääkehoitoon liittyvän informaatiotekniikan huomioon ottaminen. Tietotekniikan tulee 
palvella päätöksentekoa niin apteekissa, lääkärin vastaanotolla kuin hoitotyössäkin.  
Tietotekniikan tulee tarjota oikeanlaista apua, oikeaan aikaan ja riittävän helposti.  
Luotettavuus poikkeuksellisissakin tilanteissa on tärkeää, eikä luottamuksellisuutta saa 
tarpeettomasti vaarantaa. 

Lääkehoidon arviointiin käytettävissä olevissa ohjelmistoissa on tapahtunut paljon 
muutoksia aivan viime vuosina, eikä ole syytä olettaa, että muutosten nopeus laantuisi.  
Suunnittelutieteellinen tutkimusmenetelmä on hyödyllinen lähestymistapa lääkehoidon 
järjestelmien kehitystyössä.  Todellisten käyttäjien mukaan ottaminen yhdessä 
tietotekniikan ammattilaisten kanssa kokeilevaan, innovatiiviseen ja eri alojen 
osaamisen yhdistävään, havainnollistavaan kehitysprosessiin luo mahdollisuudet luoda 
todella onnistuneita järjestelmiä.  Järjestelmä ei tässä tarkoita itsestään selvästi, 
ainakaan pelkästään, tietojärjestelmää, vaan toimivaa kokonaisuutta, jossa 
tietotekniikkaa käytetään tarvittaessa apuna.  On tärkeää, että tietotekniikka ei pääse 
rengistä isännäksi: On vaarana, että tietotekniikka syö käytettävissä olevia resursseja, 
jos järjestelmän kehittämisessä unohdetaan asettaa hyvän potilaan tutkimisen, hoidon ja 
lääkehoidon toteutuminen järjestelmän pyörittämisen edelle.  Liian vapaa tietojen 
yhdistelemismahdollisuus voi vaarantaa luottamuksellisuuden säilymisen.   

Potilaan lääkityksestä täytyy voida luoda kokonaiskuva helposti ja nopeasti, siinä 
muodossa kuin kukin ammattilainen sen tarvitsee. Moniammatillista yhteistyötä tulee 
kehittää yhdessä tietotekniikan soveltamisen kanssa, jolloin saadaan tietotekniikan 
keinoista ja eri ammattilaisten osaamisesta parhain käyttöön potilaan hyväksi. 
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Liite B. Lääkehoidon kokonaisarviointi, 
teemahaastattelu   

29.1.2007 klo 14.50 

haastattelija Juha Pätsi (JP) 

haastateltavana proviisori Seija Kivilompolo (SK) 

 

JP:Millaisissa potilastapauksissa teet lääkehoidon kokonaisarvioinnin. 

SK:Millaisissa potilastapauksissa? Joko lääkärin pyytämänä tai asiakkaan 
pyytämänä…pyytämänä ja lääkemäärillä ei välttämättä ole merkitystä.  

 

JP:Mitä tietoja potilaasta käytät arvioinnissa? 

SK:ää..osastolla ollessa kliininen tieto, laboratorioarvot, …äää… ikä, sukupuoli, muut 
maholliset asiaan kuuluvat seikat hmmm …ja lääkkeiden teoreettinen tarkastelu.  
aaa..Apteekkityössä, ni, tehdessäni arviointeja, lääkkeiden teoreettinen tarkastelu aaa… 
ja haastattelu, potilaan, potilaan kanssa, asiakkaan kanssa tehtävä haastelu. 

 

JP:Mitä kirjallisia lähteitä käytät hyväksesi arviointia tehdessäsi? 

SK:Hyvin monenlaisia, ensisijainen lähde on Pharmaca Fennica ja sitten riippuen 
haasteesta mennään ihan kemian kirjoihin asti. 

 

JP:Mitä ATK-pohjaisisia apuvälineitä käytät arviointia tehdessäsi? 

SK:Lähinnä…öö..interaktio-ohjelmista olen käyttänyt SFINX:iä kokeiluluonteisesti 
apteekissa olevaa … äää mikähän se apteekissa olevien interaktio-ohjelman nimi oli? ja 
sitten… no .. öö elektroninen Pharmaca Fennica. 

 

JP:Mitä muita apuvälineitä arvioinnissa käytät? 

SK:noo… no ehkä siinä ne tärkeimmät onkin siis..ööö..oma, oma päättelykyky ja 
kirjallisuus ja maholliset tietokannat ja lääkärin konsultaatio ja asiakkaan… haastattelu. 

 



81 

JP:Mihin tuloksiin pyrit arviointia tehdessäsi? 

SK:äää…osastolla ollessa: johtuisiko potilaan kliininen tilanne mahdollisesti 
lääkityksestä tai onko lääkelistalla olevat lääkkeet kaikki käytössä, tai onko kotona 
joitain lääkkeitä, jotka vaikuttavat merkittävästi muun muassa laboratorioarvoihin.  
Apteekkihaastattelussa hyvin merkittävää on katsoa, että, onko lääkerekisterissä olleet 
lääkkeet, onko ne käytössä, vai onko ne kotona käyttämättöminä ja käyttääkö potilas 
mahollisesti niitä ollenkaan, tai päällekkäin. 

 

JP:Mitä hyötyä arvioinnilla saavutetaan? 

SK:Ensisijainen hyötyhän on tarkoitus potilaalle ja toissijainen on sitten potilaan 
käyttämät rahat ja yhteiskunnan rahat ja sitten seuraava hyötyporrashan on siinä koko 
organisaatiosysteemissä esim. reseptiuusinnan kuormittamisen vähentymisenä. 

 

JP:Mitä ongelmia arvioinnissa on? 

SK:Ongelmia näkisin osastolla yyöö..öh  ehkä osastolla vähempi arvioinnissa ongelmia, 
mutta että apteekissa, apteekissa tehdyt haastattelut ja ööö ..tiedon, tiedon saannin 
rajallisuus tällä hetkellä ainakin..äää… potilasta..asiakasta apteekissa haastateltaessa. 
Että lääkärin puute on sinällään musta merkittävä.  Mutta että kehi..kehi tärkeä 
kehitettävä näkökulma on apteekin haastattelut. 

JP:(lisäkysymys)Niin sanoit lääkärin puute, voitko kertoa tarkemmin siitä? 

SK:Lääkärihän antaa potilaasta kliinisen tiedon ja tarkemmin hänen kuvauks…  
ää…kuvauksensa siitä ja sitten…huuuööö…havaitessani..ööö… joittenkin 
päällekkäisyyksiä, oleellisia interaktioita konsultaation mahdollisuus on heti läsnä, jos, 
jos niiku lääkäri on lähettyvillä. 

 

JP:Miten lääkehoidon kokonaisarviointia vois nykyistä paremmin tukea ATK:n avulla? 

SK:Niissä olisi hyvä olla jonkunnäköset hälytysjärjestelmät. esim. siitä että milloin 
potilaan jokku kaaliumit INR:it öö jottain muuta vastaavia laboratorioarvoja lääkityksen 
pitoisuusmäärityksiä, milloin ne on otettu, milloin ne ois hyvä ottaa seuraavan kerran. 

JP: (lisäkysymys)Niin anteeksi, missä ois hyvä olla nämä hälytykset? 

SK:ööö ee..ei yleisessä interaktio-ohjelmassa, vaan ee..olis…olis  semmoinen 
potilaskohtainen taikka esim. niinku YA:ssa on tämä rekisteri. niin sitä kehitettäis vielä 
enempi että siellä ois päivämäärät milloin näitä laboratorioarvoja on otettu, milloin ne 
ois hyvä ottaa seuraavan kerran, näin teoreettisesti.  Potilaan tilanteethan saattaa 
vaihella.  Ja osastolla..ööö.. nää hälytysjärjestelmät ja reseptiuusinnassa myös. 

 

JP:Kiitoksia! 


