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Itsenäisyytemme aikana elinajanodote on Suo-
messa lähes kaksinkertaistunut. Tähän on vaikut-
tanut erityisesti lapsikuolleisuuden väheneminen 

mutta myös liikenne- ja päihdekuolemien onnistu-
nut ennaltaehkäisy. Roolinsa on ollut myös elintapo-
jamme edistäneellä kansanterveystyöllä, joka nosti 
yhden Euroopan sairaimmista kansakunnista vaurai-
den ja terveiden kansakuntien joukkoon. 

Elämme nykyisin niin pitkään, että munuaistoimin-
tomme ehtii tahtomattamme ja vaivihkaa hiipua. 
Tällöin eteen voi tulla yllättäviäkin lääkehoidon pul-
matilanteita, jos ikääntyvän lääkkeiden käyttäjän lää-
kepitoisuudet kasvavat verenkierrossa tahattomasti.  
Viisas ennakointi on lääkehoidon onnistumisen kul-
makivi. Tässä teemanumerossa Fimean ylilääkäri 
Mika Kastarinen kannustaa lääkäreitä säännöllisesti 
seuraamaan ikääntyvän potilaan munuaisfunktiota 
etenkin silloin, kun käytössä on lääkkeitä, joiden teho 
ja turvallisuus ovat riippuvaisia munuaisten toimin-
tatasosta.   

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea yl-
läpitää Lääke75+-tietokantaa, jonka tarkoituksena on 
tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa 
kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturval-
lisuutta. Tietokannasta on helppo ja nopea tarkistaa, 
edellyttääkö munuaisten toiminnan heikkeneminen 
tai muut ikääntymiseen liittyvät ilmiöt muutoksia 
lääkkeen annosteluun tai soveltuuko lääke ylipäänsä 
käytettäväksi iäkkäille. Fimean verkkosivuilta löytyvä 
tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 
500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäk-
käillä.

Potilaan yksilölliset ominaisuudet huomioivaa lääke-
hoidon kokonaisuutta tulee tukea lääkehoitoproses-
sin ja potilaan hoitoketjun kaikissa eri vaiheissa.  

Apteekkien kontaktipinta iäkkäisiin lääkkeiden käyt-
täjiin on laaja, sillä pelkästään lääkemääräyksiä toi-
mitetaan iäkkäille apteekeissa joka vuosi kymmeniä 
miljoonia.  

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa valmistel-
tu rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma 
kokosi yhteisiin kehittämistalkoisiin niin lääkäreitä, 
farmasian ammattilaisia kuin lääkkeen käyttäjiäkin. 
Vuoropuhelun tuloksena syntyi jaettu näkemys siitä, 
kuinka potilaan lääkehoidon kokonaisuutta voidaan 
jatkossa paremmin hallita yhdessä: tarkoituksenmu-
kainen, ammattikuntien erityisosaamista hyödyntä-
vä moniammatillinen toiminta mahdollistaa lääke-
hoidon ongelmien ennakoinnin, tunnistamisen ja 
ratkaisun. 

Toimiva yhteistyö eri ammattikuntien välillä edel-
lyttää sujuvaa tiedonvaihtoa, jota sähköisten jär-
jestelmien tulisi tukea. Yhteistyön toimivuuden 
ensisijaisena kriteerinä kuitenkin on, että sovitaan 
yhteisistä pelisäännöistä ja pidetään voimassaole-
vista säännöistä myös kiinni. Lääkehoito on aina 
kumppanuutta.•
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