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Lausunto

29.03.2019

Asia:  STM006:00/2019, STM/137/2019

Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista

Huomionne liittyen muistiossa esitettyyn kokonaisuuteen

.

Kiitämme mahdollisuudesta lausua virkamiesmuistioon ja tuomme esille seuraavia näkökohtia 
jatkossa tapahtuvan lainsäädäntötyön tueksi:

Kappaleeseen 7.5 liittyen: Lainsäädännöllisesti tulee tukea sairaala-apteekkien luontevan, joustavan 
ja kustannustehokkaan keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksia erityisesti lääkkeenvalmistuksessa 
mutta myös muussa toiminnassa. Sairaala-apteekkien välisestä yhteistyöstä on oikein tehtynä 
mahdollista saada merkittäviä synergiaetuja ja kustannussäästöjä. Keskinäinen työnjako voi olla 
keskittymistä tiettyihin tuotteisiin tai valmistustapoihin ja näin valmistuneiden tuotteiden myyntiä 
toisille sairaala-apteekeille, joilla puolestaan voi olla omat erityispainopistealueensa.

Sairaala-apteekeille tulisi tehdä mahdolliseksi myös avohuollon apteekkien toimintaa tukeva, 
alueellinen lääkkeenvalmistustoiminta. Yleisesti sairaala-apteekkien lääkkeenvalmistustilat ovat 
korkeatasoisia mutta osittain alikäytöllä, kun taas avoapteekkien toiminnassa koko 
lääkkeenvalmistus on alati hiipumassa. Alueellisen lääkehuollon tukeminen lääkevalmistuksessa olisi 
omiaan lyhentämään toimitusaikoja ja parantamaan siten lääkkeiden saatavuutta. Jos sairaala-
apteekit voisivat myydä itse valmistamiaan tuotteita avoapteekeille, tulisi periaatteena olla 
ensisijaisesti ex tempore -tuotteiden saatavuuden takaaminen, ei minkään yksittäisen apteekin 
voitontavoittelu.

Avohuollon apteekkien tulisi voida osapuolten välisellä sopimuksella vuokrata käyttöaikaa sairaala-
apteekkien lääkkeenvalmistustiloista. Tämä korjaisi edellisen kohdan tapaan niitä 
lääkkeenvalmistuksellisia katvealueita, joita avoapteekkien yhä harvinaisemmaksi käyvä 
lääkkeenvalmistusvalmius alueelliseen lääkehuoltoon jättää. Vuokraus tulisi luonnollisesti toteuttaa 
siten, että se ei vääristä alueen apteekkien välistä kilpailutilannetta eikä aiheuta kohtuutonta 
byrokratiaa. Periaatteena tulisikin olla ensisijaisesti ex tempore -tuotteiden saatavuuden 
takaaminen, ei minkään yksittäisen apteekin voitontavoittelu.
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Huomionne liittyen muistiossa esitettyihin linjausehdotuksiin

Huomionne liittyen maakuntien rahoitusvastuuseen avoterveydenhuollon lääkehoidosta. Kysymystä 
tarkennettu 18.3.2019 seuraavasti: Huomionne liittyen mahdolliseen lääkehoidon rahoituksen 
muutokseen* tulevaisuudessa?
* valtion rahoitusosuuden avohuollon lääkehoidosta siirto vahvemmille järjestäjälle lääkekorvausmenon 
osittaiseen rahoittamiseen

-

Huomionne liittyen kansallisen ohjauksen vahvistamiseen

Yleisesti koko lääkehuoltoon liittyen: Lääkelain ja sen nojalla annettavien määräysten muotoilussa 
on syytä ottaa rationaaliseen tarkasteluun se, minkälaisiin työsuorituksiin edellytetään 
farmaseuttista työpanosta. Farmaseuttinen työ tulee voida kohdentaa sellaisiin tehtäviin, joissa 
korkea koulutus ja laillistetun ammattihenkilön status tuovat todellista arvoa. 

Esimerkkitilanne edellisestä: Lääkkeen ulkopakkauksen eheyden toteaminen tai Vnr-numeron 
tarkistaminen viivakoodilla ja visuaalisesti sekä pakkauksesta että paperista eivät edellytä 
farmaseuttista koulutusta tai rekisteröidyn terveydenhuollon ammattihenkilön statusta. 
Farmaseuttinen työ sairaala-apteekin tilaus-toimitusprosessissa on lääkeneuvonnassa, 
asiakaskontakteissa, tilauksen oikeellisuuden tarkastamisessa jne., ei numeroiden keskenään 
vertaamisessa.

Huomionne liittyen alueellisen ohjauksen muodostumiseen

Kappaleeseen 8.3 liittyen: Monilääkityspotilaiden lääkehoidon arvioinnin tai kokonaisarvioinnin 
(LHA/LHKA) toteutumisen tehostamiseksi toteuttaminen pitäisi selkeämmin vastuuttaa yksittäisen 
alueellisen toimijan koordinoitavaksi. Prosessi soveltuvien potilaiden tunnistamisesta aina arvioinnin 
loppupalaveriin saakka on monta julkista ja jopa yksityistä toimijaa koskeva, jolloin selkeä 
koordinointi- ja vetovastuu asian edistämisestä tulisi määrätä selkeästi jollekin yksittäiselle julkiselle 
toimijalle.

Huomionne liittyen tiedonhallinnan ja digitaalisten työkalujen kehittämiseen

-

Huomionne liittyen kustannusvaikuttavan lääkehoidon edistämiseen

-

Huomionne liittyen muistiossa esitettyyn tiekarttaan ja etenemissuunnitelmaan

.

-
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