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Sidonnaisuuksia

• Aesculap Academy/B. Braun

• CSL Behring

• Medicine Company

• Pfizer

• Luento- ja konsultaatiopalkkioita

• Ei omistuksia tai osakkeita

• Ei mukana hankintaprosesseissa



Eri tasoja

• Teho

• Haitat

• Määräykset

• Toteutus

• Vaikutusten seuranta

• Haittoihin reagointi

• Kirjaaminen

• Haitoista ilmoittaminen



Hyöty vs haitta

• Tilastollinen
– Lääkkeen hyväksyntä ja käytön harkinta

• Kliininen
– Pääsy hoitokäytäntöihin
– Tutkimustieto vs yksikön oma data

• Yksilöllinen
– Tuleeko odotettua hyötyä?
– Farmakogeneettiset ja – kineettiset erot
– Ilmeneekö haittoja?

• Harvinaiset haitat tietoon vasta vähitellen



Hyöty-haittasuhde vääristyy



Onko ilmoitettu hyöty totta?



Teho on yksilöllistä

• Farmakokinetiikka, -dynamiikka

• Geneettiset ja hankitut erot

• Esim. ketamiini ja mitokondriot

• Vastetta ja haittoja pitää seurata



Esimerkkejä päiväkirurgiasta

• Opioidi auttaa akuuttiin kovaan kipuun

• Haitat merkittäviä

• Opioidien minimointi yleinen tavoite

• Tulehduskipulääke, jos haittariski ei este

• Parasetamoli?

• Puudutukset harkiten hyviä

• Lisälääkkeet: ketamiini, dexmedetomidiini?
– Off-label

• Opioidit kotiin?



Karkaavatko opioidit käsistä?

• Teho heikkenee, haitat kasvavat ajan myötä

• Vaste krooniseen kipuun olematon, APS yleensä 
aloittanut, annos karkaa myöhemmin käsistä

• Riskejä: >90vrk, PTSD, 
ahdistus/depressio/persoonallisuushäiriö, muu 
väärinkäyttö

• Krooniseen kipuun vain harvoin, tiukassa 
kontrollissa, jos silloinkaan

– Ahmedzai, Vallejo, Ballantyne



USA ja tappavat opioidit

• Kuinka tilanne karkasikaan käsistä?

• Kuka hyötyy?

• Kuka maksaa?

• Mitä haitat ovat?
– Ballantyne 2014

• Kuinka estää sama Suomessa hävittämättä lasta 
pesuveden mukana?



Mikä vaikuttaa päätöksentekoon?



Kannattaako haittojen peittely?



Paljonko vakavia haittoja saa olla?



Voiko haittatietoihin luottaa?

• Lääketehtaat peittelevät viimeiseen 
asti

• Kuinka moni on ilmoittanut 
vakavasta haittavaikutuksesta?



Avoin tieto voi olla hyödyksi

• Esim ibuprofeenilla nopeavaikutteinen on 
tehokkaampi kuin pitkä

• Standardivalmiste ei tavoita myöhemminkään 
pitkää

• 200mg nopeaa > 400mg perinteistä

– Moore/Oxford ja lääketehtaiden potilaskohtainen 
data



Määräysvirheet

• Tiedon puute

• Virhearvio

• Virhekommunikaatio/-kirjaus

• Tietojärjestelmät: haitta vai etu?



Toteutus

• Määräysten riskitön välittyminen

• Annostelun virheriskien minimointi osana 
prosesseja

• Farmaseutti ja hoitaja portinvartijoina

• Jos epäilet, varmista!

• ”Inhimillinen tekijä”



Tietojärjestelmät avuksi?



Psykologia merkittävässä osassa

• Lääkkeen hyötyä voi tehostaa tai heikentää 
psykologisella interventiolla

• Hyödyn voi hävittää pitkäksi aikaa

• Sama teho samaa reittiä placebollakin?

• Haittariskin voi kaksinkertaistaa



Tieto lisää tuskaa: sosiaalinen infektio

• 121 opiskelijaa 3500m korkeuteen

• Päänsärkyriskissä raju nousu, jos riskistä 
kerrottiin joko suoraan tai sosiaalisessa 
ympäristössä (=yhdelle kerrottiin)

• Sama ilmiö toimi hoitovasteessa lääkkeelle

• Miksi altistamme potilaan haitoille niin 
hoitokontaktissa kuin lääkettä noutaessa?
– Benedetti



Resilienssi on muotia

• Kun kaikki ei mene toivotusti

• Ongelmien tunnistus

• Nopeat korjaavat toimenpiteet

• Suunnittelu, protokollat, harjoittelu

• Auttaako kokemus?

• Kuinka minimoida uuden vastaavan tilanteen 
riski tai optimoida vaste?



Yhteenveto

• Näyttöön perustuva lääkitys

• Tehosta vastetta psykologisesti

• Varmista vaste

• Seuraa haittoja lisäämäättä riskiä

• Seuraa muutosten hyöty-haittasuhdetta omassa  
yksikössä

• Muista yksilöllinen harkinta ja optimointi

• Mimimoi haitan seuraukset,  ilmoita haitoista


