
LIITE 2: Haastattelukysymykset ja teemat erikoislääkäreille 
 
Teema: Toimintaympäristö 
1. Kuvaatko lyhyesti työnkuvaasi omassa toimintaympäristössäsi? 
2. Haastattelu koskee uusia biologisia lääkkeitä, joilla tarkoitan lähinnä 2000-luvulla markkinoille tulleita 

täsmälääkkeitä mm. reumatautien, syöpätautien, psoriasiksen ja suolistotulehdusten hoitoon. Mitä 
tällaisia lääkkeitä käytät työssäsi? Miten usein (päivittäin, viikoittain, kuukausittain) tai kuinka monelle 
potilaalle? 

 
Teema: Hoidon aloittaminen 
3. Milloin aloitat biologisen lääkehoidon? 
4. Kun teet päätöksen aloittaa hoito biologisilla lääkkeillä, mikä on tärkein tekijä kun valitset ensimmäistä 

kokeiltavaa lääkettä? Mikä on toiseksi tärkein tekijä kun valitset ensimmäistä kokeiltavaa lääkettä? 
5. Seuraavaksi pyydän sinua arvioimaan asteikolla 1-5 seuraavien tekijöiden vaikutusta päätöksentekoosi 

lääkkeen aloittamisessa (1=ei vaikutusta, 5=erittäin suuri vaikutus)? (Kyselylomakkeen täyttö) 
 
Teema: Hoidon jatkaminen, vaihtaminen tai keskeyttäminen 
6. Miten arvioit biologisen lääkkeen tehoa yksittäisen potilaan kohdalla tai osana muuta lääkitystä? 
7. Mitkä tekijät vaikuttavat päätökseen jatkaa lääkehoitoa? Mikä tekijä näistä on tärkein? Mikä on toiseksi 

tärkein? 
8. Mitkä tekijät vaikuttavat siinä, jos päädyt vaihtamaan tai lopettamaan biologista lääkehoitoa? Mikä tekijä 

näistä on tärkein? Mikä on toiseksi tärkein? 
9. Jos vaihdat biologista lääkehoitoa, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, minkä lääkevalmisteen valitset 

seuraavaksi? 
10. Miten biologisia lääkkeitä käyttäviä potilaita seurataan? 
11. Miten yleisesti biologiset lääkkeet aiheuttavat sivuvaikutuksia kokemuksesi mukaan? Millaisia nämä ovat? 
12. Kuvaile tilannetta, jossa biologisen lääkkeen käyttö on helppo perustella? 
13. Kuvaile tilannetta, jossa biologisen lääkkeen käyttöä on vaikea toteuttaa tai perustella? 
 
Teema: Määräämiskäytännöt, kustannukset ja arvot 
14. Miten arvioit omaa määräämiskäytäntöäsi biologisten lääkkeiden kanssa suhteessa kollegoihin, jos mietit 

asiaa koko maan tasolla? 
15. Hoitokäytäntöihin liittyy usein alueellisia eroja, mahdollisesti myös biologisten lääkkeiden kohdalla. Mistä 

nämä erot mielestäsi voisivat johtua? 
16. Millaisia ohjeita tai reunaehtoja teillä on sairaanhoitopiirissä tai organisaatiossa kalliiden lääkehoitojen 

käytöstä? 
17. Voitko määrätä biologisen lääkkeen käytöstä yksittäisen potilaan kohdalla itse vai käyttekö läpi 

hoitopäätöksiä tiimeissä tai ylilääkärin kanssa? 
18. Onko sinun mahdollista saada käyttöön uusi lääke, jota ei ole vielä käytössä organisaatiossasi, jos katsot 

sen hyödyttävän yksittäistä potilasta tai potilasryhmää? Miten se tapahtuu? 
19. Joudutko miettimään päätöksenteossasi, mikä taho hoidon maksaa? 
20. Onko sinulla suoraa vastuuta lääkebudjetista? Kenellä vastuu lääkebudjetista on? 
21. Onko sinulla mahdollisuus käyttää kalliita lääkehoitoja riittävästi, silloin kun koet ne tarpeelliseksi? 
22. Millaisia arvoja, arvoristiriitoja ja/tai priorisointikysymyksiä havaitset kalliiden lääkehoitojen käytön suhteen 

käytännön tasolla, omassa organisaatiossasi tai laajemmin? 
23. Uusien lääkkeiden patenttisuojat raukeavat jossain vaiheessa ja niin sanottuja biosimilaarilääkkeitä eli 

alkuperäislääkettä vastaavia valmisteita on jo jonkin verran markkinoilla. Mitä ajattelet 
biosimilaarilääkkeistä? 

24. Ehditkö seurata lääkealan kehitystä siltä kannalta, tuleeko markkinoille vastaavia halvempia lääkkeitä? 
25. Oletko saanut tietoa biosimilaareista ja mistä lähteestä? Minkälaista tietoa biosimilaareista tarvittaisiin ja 

mikä taho olisi paras antamaan tätä tietoa? 
 
Teema: Tiedonkulku ja päätöksenteon tuki 
26. Mistä saat tietoa biologisten lääkkeiden kehityksestä, uusista valmisteista ja käytöstä? 
27. Mikä olisi hyvä kanava saada tietoa ja välittää tietoa biologisista lääkkeistä päätöksenteon tueksi? 
28. Miten suhtaudut sähköisiin päätöksenteon tuen välineisiin? 
29. Miten näet kirjallisten dokumenttien aseman ohjeistuksena? 
30. Saatko tietoa biologisten lääkkeiden hoidollisista vaikutuksista ja budjettivaikutuksista omassa 

organisaatiossasi ja eri yksiköissä pidemmällä aikavälillä? Millaista tietoa tästä tarvitsisit? 
 
Teema: Tulevaisuus 
31. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita näet tulevaisuudessa biologisten lääkkeiden osalta? 
32. Onko sinulla toivomuksia tai viestiä viranomaistaholle biologisiin lääkkeisiin liittyen tai muuta lisättävää? 
 


