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Psyykenlääkkeistä
kiinnostava kirja

Bruun, Kettil (toim.): Lökeme-
delsfrä.gan i Norden i ljuset aa
psEkofarmakakontrollen. Bok-
lörlaget Prisma. Stockholm 1982,
315 si.uua

Kirja on pohjoismaisen työryh-
män (Kettil Bruun, Petter Bo-
mann-Larsen, Eivind Falkum,
Ebba Holme Hansen, Elina Hem-
minki, Knut DaN Jacobsen, Thor
Oivind Jensen, Ilpo Koskikallio,
John Lilja, Terttu Pesonen) yleis-
tajuinen tutkimusraportti Iääk-
keiden kulutuksesta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä Pohjois-
maissa. T\rtkimus on saanut tu-
kea mm. Suomen Akatemialta, ja
siitä on ilmestynyt lukuisia yksi-
tyiskohtaisia artikkeleita lääke-
tieteellisissä, sosiaalilääketie-
teellisissä ja yhteiskuntatieteelli-
sissä aikakauslehdissä.

Kirja ei ole ensi sijassa lääke-
tieteellinen vaan lääkintäpoliit-
tinen ja siten myös yhteiskunta-
poliittinen. Pamfletinomaisena
se sopii niin lääkintäalan väen
kuin muidenkin asianharrasta-
jien luettavaksi tarjoten runsaas-
ti kiinnostavaa tietoa. Kirja ete-
nee sujuvan systemaattisesti esi-
tellen lääkevalvonnan filosofiaa
ja historiaa, lääkekulutuksen ja
sen valvonnan etupiirejä ja vai-
kuttajaryhmiä, resursseja, lain-
säädäntöä ja käytäntöä sekä eh-
dotuksia tuleviksi toimenpiteik-
si. Psyykenlääkkeiden kulutusta
ja sen valvontaa on käytetty mal-
Iina, joka halutaan yleistää kos-

kemaan muutakin lääkekaup-
paa. Farmaseuttisten erikoisval-
misteiden rekisteröintiprosessia,
kliinisiä kokeita, sivuvaikutus-
ten seurantaa sekä lääkkeiden
hintapolitiikkaa ja sen valvontaa
on käsitelty tarkkaan. Kunkin
kappaleen alussa on lyhyt viit-
taus käytettyyn aineistoon ja eri-
tyisjulkaisuihin, ja kappaleen lo-
pussa on sanoman kattava tiivis-
telmä. Kirja on siten helppolu-
kuinen. Tavanmukaisen kirjalli-
suusluettelon lisäksi kirjan lo-
pussa on liitteitä, jotka koskevat
tutkimusaineistoa ja sen saantiin
Iiittyviä vaikeuksia, virallisia re-
kisteröintitilastoja, lainsäädän-
töä, kulutuslaskelmia sekä lääk-
keiden hinnanmuodostuksen pe-
rusteita. Hakemisto on kattava.

Lääkekauppaa tarkastellaan
25 viime vuoden ajalta. Jakson
alkaessa joitakin psyykenlääk-
keitä oli jo käytössä, sen aikana
niitä kehitettiin ja markkinoitiin
Iisää ja osasta on jo luovuttukin.
On selvää, että väestön tervey-
destä vastaavat lääkintäviran-
omaiset jotlakin lailla valvovat
lääkekauppaa ja että tämä val-
vonta puolestaan vaikeuttaa
lääkkeiden voimaperäistä mark-
kinointia ja vapaata saantia. Re-
septilääkkeiden osuus on jatku-
vasti lisääntynyt ja sen myötä
lääkärien merkitys lääkekaupan
vaikuttajina korostunut. Tämä
ilmenee rekisteröintivaiheessa
(asiantuntijat), perus- ja jatko-
koulutuksessa (opettajat) sekä
luonnollisesti kentäIlä lääkkeitä
määrättäessä. Apteekkien merki-
tys lääkkeiden tuottajana ja lää-
kekulutuksen ohjaajana on vas-
taavasti vähentynyt. Uusien far-
maseuttisten erikoisvalmisteiden

rekisteröinti on vuosien varrella
täsmentynyt, kun tietoa (kliinis-
farmakologinen tutkimus) ja re-
sursseja (henkilökunta, laborato-
riot) on saatu lisää. On ilahdutta-
vaa, että lääkeaineiden haitta-
vaikutuksiin kiinnitetään enene-
västi huomiota. Puolueettoman
lääkeinformaation tarve on suu-
ri, ja ainakin joidenkin lääkeai-
neryhmien todelliset hyötyihait-
talkustannus-suhteet tulisi sel-
vittää. §öryhmän mielestä lääk-
keitä kuluttava potilas ei nykyi-
sellään pysty vaikuttamaan lääk-
keiden tarjontaan ja kulutuk-
seen. Tutkijoiden ja lääkärien
valitukset huonosta lääkemyön-
tyvyydestä eivät tue täysin mai-
nittua käsitystä.

Vaikka kirjassa on paikoin
toistoa, se on teknisenä suorituk-
sena hyvä ellei erinomainen. Se-
kä maallikoille että lääkekaupan
koukeroihin perehtymättömälle
Iääkärille tarjotaan runsaasti
tutkimukseen perustuvaa tietoa,
joka esitetään kursailematta.
Kaltaiselleni alan ammattilaisel-
le kirjan anti on vähäisempi,
mutta taulukoissa ja niiden tul-
kinnoissa, erilaisten tiedostojen
hyödyntämisessä sekä asiakirjo-
jen julkisuusperiaatteen tulkin-
noissa on kiinnostavia yksityis-
kohtia. Tutkimuksen tieteiden-
välisen luonteen mukaisesti ta-
varamerkin hyödyntäminen, lää-
keaineiden lisensiointi, markki-
naosuudet, patentit ja kulutuslu-
vut esitetään selkeästi. On myön-
nettävä, että lääkemainonta iI-
moittaa tuotteen geneerisen
koostumuksen kovin pienillä kir-
jaimilla. §öryhmän asenteet
lääketeollisuutta kohtaan ovat
kielteiset, kotimaisen ja ulko-
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maisen teollisuuden suhteen ei
ole merkittävää eroa. Asenne
muokkaa jossain määrin työryh-
män kannanottoja mm. Iääke-
kauppaa säätelevien lakien tul-
kinnoista. §öryhmä karsastaa
myös lääkäreitä ja heidän lisään-
tyvää merkitystään lääkekaupan
vaikuttajana. Kritiikki on osin
oikeutettuakin, ja huonoista suo-
rituksista annetaan näytteitä.
Mielestäni potilaan etuja tulisi
ajaa tehostamalla lääkärien täy-
dennyskoulutusta erityisesti Iää-
kehoidon osalta. En usko siihen
päästävän lisäämällä apteekki-
portaan vaikutusta lääkekulu-
tuksen säätelijänä, mitä työryh-
mä toivoisi lähinnä taloudellisin
perusteluin.

Psyykenlääkkeiden kulutusta
koskeva selvitys on tarpeellinen,
ja yhdyn työryhmän jäsenten
kantaan useassa kohdin. Vastus-
tan heidän laillaan rnm. neuro-
Ieptien indikaatioiden laajenta-
mista ja liiallista käyttöä niiden
sivuvaikutusten (mm. tardiivi
dyskinesia) takia. Paljon moititut
bentsodiatsepiinit lienevätkin
neuroosin hoitoon turvallisempia
aineita. Yhdyn työryhmän kan-
taan myös siinä, että meidän pie-
nen väestömme puitteissa psyy-
kenlääkkeiden kliiniset kokeet
toteutetaan liian pienillä potilas-
aineistoilla ja että ne olisi integ-
roitava paremmin. Synonyymi-
valmisteiden osalta kokeet voivat
jäädä tekemättäkin, ja tämän
asian puiminen on eräänlainen
"iäisyyskysymys". On myös tot-
ta, että 1960-luvun puolivälissä
psyykenlääkkeitä rekisteröitäes-
sä Suomessa vaadittiin kovin vä-
hän kliinistä näyttöä. §öryhmä
ei kuitenkaan riittävästi korosta
silloisia niukkoja resursseja
(mm. minä osapäiväisenä
farmakologina), synonyymival-
misteiden osuutta sekä sitä tosi-
asiaa, että kliininen farmakolo-
gia oli kehityksensä alussa. On
kuitenkin selvää, että kaikesta
tästä riippumatta pidättyväinen

rekisteröintipolitiikka (Norja)
johtaa harvempiin valmisteisiin
ja alhaisempaan kulutukseen
kuin vapaampi rekisteröinti
(Suomi, Tanska).

Suhtaudun epäillen psyyken-
lääkkeillä saatujen tulosten
yleistämiseen kaikkia lääkkeitä
koskeviksi mm. siksi, että sivu-
vaikutukset ja niiden merkityk-
sen tulkitseminen vaihtelevat
Iääkeryhmittäin. Jos potilas saa
sydäntautiinsa digitalista tai
antiarytmisia lääkkeitä, asia hy-
väksytään puhumatta lääkeriip-
puvuudesta. Jos neurotisoitunut
potilas saa työkykynsä säityttä-
miseksi tai sen parantamiseksi
säännöIlisesti anksiolyyttejä, pu-
hutaan kovin helposti lääkeriip-
puvuudesta. Kummassakin ta-
pauksessa on kys;rmys tervey-
dentilan ja elämisen laadun kor-
jaamisesta lääkeaineen avulla,
mutta sivuvaikutukset ja niiden
tulkinta eivät ole yhteismital-
Iisia.

Suhtaudun epäillen myös työ-
ryhmän omaperäiseen ckvitok-
sisten annosten määrittel56m,
vaikka yr"itys sinänsä on haasta-
va. Asiasta konsultoituna olin
silloin ja olen edelleen sitä miel-
tä, että keskushermostoon koh-
distuvan toksisuuden pohjalta
Iähtien mukaan on otettava eni-
ten käytetty psyykenlääke alko-
holi, jonka myönteiset ja kieltei-
set vaikutukset ovat yleisesti
tunnettuja ja joka on tärkeä in-
validiteetin ja kuolemaan johta-
vien myr§tysten aiheuttaja. An-
noksetkin ovat yleisesti tunnet-
tuja. On koomista, että tämän
"härkäsen" pois jättäminen ja
"kärpästen" (antihistamiinit,
piilopsyykenlääkkeet) pohtimi-
nen ovat karkeasti epäsuhteessa.
Kun yleisesti korostetaan monien
sairauksien psykosomaattista
komponenttia, tätä komponent-
tia tulee tietysti myös hoitaa. Yh-
dyn työryhmään siinä, että "pii-
lopsyykenlääkkeet" tulee selväs-
ti deklaroida mutta että niitä tu-

Iee voida myös käyttää. "Puhtai-
ta" vaihtoehtojakin on riittävästi
tarjolla eksaktimman lääketie-
teen harjoittajille.

Kaipasin myös jotain mainin-
taa Pohjoismaiden runsaasta
kahvin kulutuksesta (Tanska
>Ruotsi>Suomi>Norja), koska
10-11 kg henkeä kohden vuo-
dessa merkitsee suurta kofeiinin
kulutusta (yli 100 g/henkilö/v).
Kofeiini stimuloi keskushermos-
toa, ja terveilIä nuorilla kofeiini
(250-300 mg) korjaa diatsepaa-
min (10 mg) psykomotoriset hai-
tat. Kahvinjuonnin kompensoi-
miseksi ja "normaalitilaan" pää-
semiseksi keskimääräinen henki-
lö tarvitsisi diatsepaamia 2-3 g
vuodessa, mikä luku muuttaisi
huomattavasti kulutustilastoja.
Yllä oleva ajatusleikki ei miten-
kään kumoa työryhmän näyttöä
Iääkevalvonnan tärkeydestä
mutta muistuttaa siitä, ettei Suo-
messa anksiolyyttien ja unilääk-
keiden käyttö ole ylenmääräistä.

Lääkkeiden hintoja ja lääke-
hoidon kustannuksiin vaikutta-
vien etupiirien osuutta on mie-
lestäni analysoitu osuvasti. Jo
lääketeollisuuden alkuvaiheessa
apteekit saivat kilpailijansa
tuotteet hintavalvonnan alaisik-
si, ja kohtuullinen hinta on ny-
kyisin yksi rekisteröinnin edelly-
tys. Aina ei ole mahdollista seu-
rata tarkkaan lopullisen hinnan
muodostumista, ja suhteellisen
kalliiden lääkeaineryhmien
(esim. neuroleptit) runsas käyttö
nostaa kokonaiskustannuksia,
vaikka hintavalvonta sinänsä
olisi tiukkaakin. Ruotsissa ja
Tanskassa on synonJö/mivalmis-
teille myönnetty alhaisempi hin-
ta kuin originaalivalmisteelle.
Koska kilpailu yhdenmukaistaa
hintoja, oikean aineen valinnalla
säästetään enemmän kuin jonkin
tietyn valmisteen valinnalla. Kä-
sitykseni mukaan hoitoindikaa-
tioihin puuttuminen voi tuoda
suurimmat säästöt, mutta siinä
on vaikeinta päästä yksimieli-

265



syyteen.
Lääkekustannusten kompen-

soiminen potilaille kokonaan tai
osittain on mutkikas tapahtuma,
joka valtiovallan ja potilaiden Ii-
säksi koskee myös tuottajia, Iää-
käreitä ja apteekkeja. Korvaus-
perusteet vaihtelevat sairauksien
ja lääkeaineryhmien väIi[ä (ko-
konaan korvattavat vastaan osa-
korvaukset) ja eri maiden välilH.
Korvaus voidaan myös laskea
halvimman samanaryoisen val-
misteen mukaan, mutta tälIöin
kiistellään samanarvoisuudesta.
Suomessa Kansaneläkelaitos
määrittelee korvaukset suhteelli-
sen itsenäisesti. Lääkekustan-
nusten yleensä lisääntyessä vuo-
sien mittaan voidaan huomatta-
vastikin vaikuttaa lääkevalikoi-
maan ja lääkekulutukseen sopi-
valla korvauspolitiikalla.

§öryhmä antaa eräitä suosi-
tuksia lääkevalvonnan kehittä-
miseksi. He ehdottavat lääkeva-
likoiman tuntuvaa supistamista,
yhdistelmävalmisteiden hylkää-
mistä, epämääräisten valmistei-
den poistamista rekisteristä,
psyykenlääkkeiden kulutuksen
vähentämistä kokonaisuudes-
saan, tarveharkinnan lisäämistä
rekisteröinnin perusteisiin, mää-
räaikaisen rekisteröinnin sovel-
tamista, rekisteröintiprosessin
nopeuttamista järkeistämällä, Ii-
sensioinnin vähentämistä, klii-
nisten kokeiden laadun paranta-
mista, sivuvaikutusrekisterin pa-
rempaa hyödyntämistä, parem-
paa uusien lääkkeiden pitkäai-
kaisvaikutusten seurantaa, Iää-
kekulutuksen haittojen yleisem-
pää tutkimusta, lääkemainonnan
valvontaa, indikaatioiden väIjen-
tämisen estämistä, tavaramerk-
kien hylkäämistä, markkinointi-
toimien estämistä sopivalla ta-
valla, Iääkkeiden korvattavuu-
den vähentämista potilasturvaa
heikentämättä, lääkkeitä koske-
vien asiakirjojen julkiseksi julis-
tamista, lääketeollisuuden Iää-
käreille antamien apurahojen lu-

ettelointia, sellaisen rekisteröin-
nin soveltamista, jossa aloite tu-
lee muualta kuin teollisuudesta,
patentoimattomien aineiden suo-
simista, potilaiden vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämistä, valtion
rahoittamaa tutkimusta, avointa
keskustelua lääkepolitiikasta se-
kä Tanskan sulkemista pohjois-
maisesta yhteistyöstä EEC-si-
donnaisuutensa takia.

Suurin osa ehdotuksista on
kannatettavia ja osa toteutetta-
vissa, tai niitä jo toteutetaan. Osa
ehdotuksista on demagogisia; ne
perustuvat työryhmän teolli-
suus- ja lääkekielteislryteen sekä
uskoon potilaiden hyvän oivalta-
misesta. Entisenä rekisteröintivi-
ranomaisena olen kohtuullisen
tiukan lääkevalvonnan kannalla,
ja Suomen Iääkevalvonta on niin
tiukka kuin voimassa oleva laki
sallii. En tosin vastustaisi, vaik-
ka myyntilupia peruutettaisiin
nykyistä enemmän tai joissakin
tapauksissa lupa myönnettäisiin
määräajaksi. Vastustan kuiten-
kin mielivaltaan perustuvaa tar-
veharkintaa (Suomessa on jo ns.

tarkoituksenmukaisuuspykälä).
Lääkintäviranomaisten viisas
viivyttely uusien molekyylien re-
kisteröimisessä on mielestäni pa-
remmin paikallaan kuin rekiste-
röinnin nopeuttaminen hätäisel-
lä hytkäämisellä "konsekvenssi-
perustein", koska viimeksi mai-
nittuun sisäItyy helposti mieli-
valtaa. Norjan aikaisempi kireä
ote on viime vuosina lientynyt;
syitä voivat olla maan vaurastu-
minen ja halu aikaisempaa pa-
rempaan lääkevalikoimaan. Työ-

ryhmän käsitys psyykenlääkkei-
den kliinisestä merkityksestä oli
kovin pessimistinen, koska vai-
keissa sairauksissa kohtuullinen-
kin apu on hyväksyttävä. Tulisi-
ko psyykenlääkkeet korvata al-
koholilla?

Kirja on tutustumisen arvoi-
nen - sekä myötäkarvaan että
vastakarvaan.

Mauri J. Mattila

Alkoholi
80-luvun maailmassa

Armyr, Gunno & Elmör, Äke
& Herz, Ulrich: Alcohol in the
uorld, of the 80s. Habits, attitu-
des, preoenti.oe poli.cies and oo-
luntary efforts. Sober Förlags
AB, Stockholm 1982, 224 siuua

Ruotsalainen ja monikansalli-
nen täysraittiiden vakuutusyhtiö
Ansvar täyttää kuluvana vuonna
puoli vuosisataa. Yhtiö on levit-
täytynyt useihin maihin, joissa se

toimii yhteistyössä raittiusjärjes-
töjen ja monien uskonnollisten
yhteisöjen kanssa. Tämän vuoksi
se on teettänyt merkkivuotensa
kunniaksi kirjan, jossa pyritään
antamaan kokonaiskuva 80-Iu-
vun maailman alkoholioloista.

Katsaukseen on valittu Euroo-
pasta Pohjoismaat ja §mmenen
Keski-Euroopan maata. Välime-
ren maat käsitellään omana ryh-
mänään; Neuvostoliitosta ei ker-
rota mitään. Euroopan ulkopuo-
Ielta ovat mukana Kanada, Yh-
dysvallat, Australia, Uusi-See-
lanti, Intia ja Japani sekä koko-
naisina maanosina Afrikka ja
Latinalainen Amerikka. Kirjoit-
tajat ovat laatineet maa- ja alu-
ekohtaiset katsaukset paljolti
niiden selvitysten pohjalta, jotka
he ovat saaneet vastauksina vali-
tuille henkilöille lähettämiinsä
tiedusteluihin. Keskeisinä lähtei-
nä ovat lisäksi olleet WHO:n aI-
koholiprojektin katsaukset sekä
Ansvarin aloitteesta vuonna 1981

Wienissä järjestetyn tutkijasemi-
naarin aineistot.

Maa- ja aluekohtaiset katsauk-
set sisäItävät maan tai alueen aI-
koholiolojen lyhyen historialli-
sen taustan, selvityksen kulutuk-
sen kehityksestä kolmen viime
vuosikymmenen aikana sekä al-
koholiasenteita, kontrollipoli-
tiikkaa, alkoholitaloutta ja rait-
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