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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata psyykenlääkkeiden kulutusta Suomessa 1990-luvulla ja sen

jakautumista alueittain ja eräiden demografisten tekijöiden mukaan. Lisäksi tarkoituksena oli selvittaa
minkälaista lisätietoa psyykenlääkkeiden kayttajat haluavat lääkityksestään ja mistä he sitä aktiivisesti etsivät.

Tutkimusaineistoina käytettiin Suomen ja muiden Pohjoismaiden kansallisista lääketilastoista sekä

Pohjoismaisista lääketilastoista koottuja psyykenlääkkeiden myyntitietoja, Lääkelaitoksen lääkekulutusrekisterin
tietoja vuosilta 1997 ja 1998 sekä Kansaneläkelaitoksen (Kela) lääkekorvausrekisterin tietoja vuodelta 1999.

Lisäksi tutkimusaineistoina käytettiin Internetin Verkkoklinikalle kolmen vuoden aikana (1997-1999) lähetettyjä

þselyita ja kuukauden seuranta-aikana (15.2.2000-14.3.2000) Yliopiston Apteekin valtakunnallisessa
asiakaspalvelunumerossa kerättyjä tietoja psyykenlääkkeitä koskevista puheluista. Kulutustietoja analysoitiin
kvantitatiivisten ja Verkkoklinikan ja puhelinseurannan aineistoja sekä kvalitatiivisten että kvantitatiivisten
menetelmien avulla.

Tutkimuksessa keskiQ¡ttiin pääasiallisesti tarkastelemaan neljää Suomen suurinta psyykenlääkeryhmää, jotka
anatomis-terapeuttis-kemiallisen luokituksen (ATC) mukaisesti luokiteltuna ovat: psykoosilääkkeet (NO5A),
neuroosilääkkeet ja rauhoittavat aineet (NO5B), unilääkkeet (NOSC) ja depressiolääkkeet (NO6A).

Tutkimuksen seuranta-aikana, eli vuodesta 1990 vuoteen 1998, depressiolääkkeiden ja unilääkkeiden kulutus
kasvoi. Psykoosilääkkeiden kulutus hiukan laski. Neuroosilääkkeiden kulutus oli melko tasaista. Kaikkien näiden

ryhmien tukkumyyntihintaiset kustannukset kuitenkin kasvoivat. Tämä johtui pääosin uusien ja suhteellisen
kall iiden lääkkeiden käyttöönotosta.

Psyykenlääkkeiden kulutus jakautui sekä sukupuolen ja iän mukaan että alueittain epätasaisesti. Naiset käyttivät
yleensä kaikkia psyykenlääkeryhmiä miehiä yleisemmin. Kulutus kasvoi iän lisääntyessä. Yli 75-vuotiaat
käyttivät psyykenlääkkeitä selvästi muita ikäryhmiä yleisemmin. Suomessa kulutus vaihteli eri
sairaanhoitopiireissåi huomattavasti. Suomen ja muiden Pohjoismaiden välisessä vertailussa huomio kiinnittyi
erityisesti psykoosilääkekulutukseen. Suomessa niitä käytettiin koko 1990-luvun ajan lähes kaksi kertaa
enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Alueellinen erilaisuus herätti þsymyksiä kulutuserojen syistä. Niiden
selvittäminen (esim. mahdollinen yli- tai alihoito) ei tutkimuksessa käytettyjen tilastoaineistojen pohjalta ollut
mahdollista. Se vaatisi laajoihin potilasaineistoihin tutustumista ja voisi jatkotutkimusaiheena olla
mielenkiintoinen.

Tutkimus osoitti myöskin, että psyykenlääkkeiden käyttäjillä on tiedollisia tarpeita lääkityksestään. Erityisesti
naiset ja masennuslääkkeiden käyttäjät etsivät lisätietoa asiasta aktiivisesti sekä Intemetin kautta että puhelimitse.
Tietoa etsittiin myös muista lähteistä, kuten kirjallisuudesta ja sosiaaliseen lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä.

Molemmissa tutkimuksessa käytetyissä informaatiopalveluissa esitet¡ þsymykset olivat keskenÍiän hyvin
samankaltaisia. Erityisesti potilaat halusivat lisätietoa lääkifyksensä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Verkkoklinikan
aineistosta oli havaittavissa, että þsymysten taustalla oli usein pelko pitkäaikaisen hoidon aiheuttamista
haittavaikutuksista, hoidon aikana ilmenneet selittämättömtit oireet, potilas-lääkärisuhteen ongelmat jaltai muista
lähteistä saadut ristiriitaiset tai puutteelliset tiedot. Kaikki esitetyt þsymykset olivat potilaiden näkökulmasta
aiheellisia. Ne tulisi ottaa lääkeinformaation annossa huomioon.
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