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Vastaus lausuntopyyntöön lääkkeen määräämisestä annetun STM:n asetuksen liitteen
1 muuttamisesta (diaarinumero: STM 143:00/2020).

Suomen Proviisoriyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida lääkkeen määräämisestä
annettua liitettä ja toteaa seuraavaa:
Tausta:
Lausuntoa pyydetään lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(1088/2010) liitteeseen 1 ehdotettavista muutoksista. Liitteeseen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja
kätilön määrättävissä olevat lääkkeet ehdotetaan lisättäväksi eräitä tyypin 2 diabeteksen hoidossa
käytettäviä lääkkeitä ja poistettavaksi silmän sidekalvon märkäisen tulehduksen hoidossa käytettäviin
lääkkeisiin liitetty ikäraja. Lisäksi muutosehdotuksiin sisältyy eräiden ehkäisyvalmisteiden
palauttaminen liitteeseen.
Asetusmuistion mukaan asetuksen liitteeseen palautettavia raskauden ehkäisyvalmisteita on määrätty
turvallisesti sairaanhoitajien toimesta vuodesta 2012 lukien; tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettyjen
lääkeaineiden
yhdistelmien
lisääminen
rajatun
lääkkeenmääräämisen
piiriin perustuu
yhdistelmävalmisteiden yleistymiseen diabeteksen hoidossa; ja lasten silmätulehduksia koskevan
alaikärajan poistaminen nopeuttaa lapsipotilaiden hoitoon pääsyä ja vähentää potilaiden ohjaamista
ammattihenkilöltä toiselle.
Muutosehdotuksilla on tarkoitus parantaa potilaiden hoitopolkujen sujuvuutta, tukea potilaan
omahoitoa sekä kehittää ammattilaisten toimivaa yhteistyötä ja työnjakoa. Muutosehdotukset ovat
sopusoinnussa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden kanssa.
Lausuntonamme toteamme:
Suomen Proviisoriyhdistys pitää muutosehdotuksia perusteltuina eikä löydä niistä huomautettavaa.
Suomen Proviisoriyhdistys haluaa kuitenkin korostaa, että diabeteksen hoitoon käytettävien
lääkkeiden määrääminen tulee perustua lääkärin tekemään ajantasaiseen hoitosuunnitelmaan eikä
lääkkeen määräämisellä saa heikentää lääkärin ja potilaan välistä suhdetta.
Lisäksi Suomen Proviisoriyhdistys haluaa todeta, että potilaiden hoitopolkujen sujuvuutta ja potilaan
omahoidon tukemista voidaan kehittää huomioimalla myös apteekkien rooli. Apteekki on asiakkaiden
käytetyin ja monesti helposti saavutettavissa oleva terveyspalvelu. Säännöllisesti lääkkeitä käyttävät
asiakkaat vierailevat apteekissa tyypillisesti kolmen kuukauden välein ja apteekeissa annettavalla
neuvonnalla ja tuella voidaan parantaa asiakkaiden lääkehoitoon sitoutumista. Lääkkeen
määräämisessä tulisikin harkita mahdollisuutta siirtyä toistaiseksi voimassa oleviin lääkityslistoihin,
jolloin lääkehoidon seurannassa voitaisiin hyödyntää myös apteekkihenkilökunnan farmaseuttista
osaamista entistä paremmin. Muutos edistäisi myös terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyön ja
työnjaon kehittämistä.
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