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ASIA

Lausunto lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
VN/22050/2020, STM 143:00/2020
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) lausuntoa lääkkeen
määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1088/2010) liitteeseen 1 ehdotettavista muutoksista. Liitteessä 1 on määritelty sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön määrättävissä olevat lääkkeet.
Liitteeseen 1 ehdotetaan lisättäväksi eräitä tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Silmän sidekalvon märkäisen tulehduksen hoidossa käytettäviin lääkkeisiin liitetty ikäraja
ehdotetaan poistettavaksi. Muutosehdotuksiin sisältyy myös eräiden ehkäisyvalmisteiden palauttaminen liitteeseen.
LPY kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
LPY:llä ei huomautettavaa lausunnolla olevasta esityksestä
LPY kannattaa lausunnolla olevaa ehdotusta lääkkeen määräämisestä annetun STM:n asetuksen muuttamisesta. Haluamme samassa yhteydessä tuoda esille kaksi hoitajien lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyvää lainsäädännön muutosesitystä: hoitajien lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen koskemaan täysimääräisesti myös yksityisellä sektorilla työskenteleviä hoitajia sekä nyt STM:n asetuksella säädettävän asian delegoiminen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vastuulle.
Yksityisen sektorin hoitajille vastaavat mahdollisuudet kuin julkisella sektorilla
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaan sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus koskisi vain julkisen sektorin palveluksessa olevia hoitajia ja
hoitajia, jotka tuottavat palveluita julkisen sektorin asiakkaille (ostopalvelut ja palvelusetelit).
Käsityksemme mukaan tavoitteena lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamisessa (hoitajien
rajattu oikeus) oli parantaa palveluiden saatavuutta ja mahdollisuutta hyödyntää alan ammattihenkilöiden resursseja tarkoituksenmukaisella tavalla potilasturvallisuutta vaarantamatta.
Yksityinen sektori tuottaa nykyisin yli puolet perusterveydenhuollon lääkäri-/hoitajakäynneistä. Ei ole tarkoituksenmukaista ja asetettujen kansallisten terveyspoliittisten tavoitteiden
mukaista, että yksityisen sektorin palveluksessa olevilla ja yksityisrahoitteisia palveluita tuottavilla hoitajilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia saada rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen
liittyvää lisäkoulutusta sekä sitä kautta kyseisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia palvella potilaita.
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LPY ehdottaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia muutetaan tältä osin
mahdollisimman nopeasti.

Lääkemääräämisoikeuden rajaamisen vahvistaminen Fimealle
LPY esittää, että sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden sekä suuhygienistin ja
optikon pro auctore -oikeuden piirissä olevien lääkkeiden ja määräämisen rajausten vahvistaminen siirretään lainsäädännöllä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtäväksi.
Fimea voisi silloin tuottaa tiedot lääkevalmisteiden perusrekisterin kautta Lääketietokantaan.
Tällöin tarvittavien muutosten tekeminen olisi merkittävästi joustavampaa kuin nykyinen käytäntö eli asetuksen liitteiden muuttaminen.
Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta,
Ismo Partanen
toiminnanjohtaja
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