
LIITE 3: Haastattelukysymykset ja teemat sairaala-apteekkareille 
 
Teema: Toimintaympäristö 
1. Kuvaatko lyhyesti työnkuvaasi omassa toimintaympäristössäsi erityisesti lääkehankintoihin liittyen? Mikä 

rooli sinulla on lääkehankinnoissa? Oletko mukana lääkeneuvottelutoimikunnassa ja jos olet niin missä 
roolissa? 

2. Mihin hankintarenkaaseen apteekki kuuluu? 
3. Minkälaiset hankintakaudet ovat käytössä? Missä vaiheessa hankintakautta ollaan nyt? 
 
Teema: Organisaation käytännöt 
4. Millaisia ohjeita tai reunaehtoja teillä on sairaanhoitopiirissä tai organisaatiossa kalliiden lääkkeiden 

käyttöönotosta ja käytöstä? 
5. Onko olemassa raja-arvoja, jonka jälkeen lääkkeen käyttöönottoa ja käyttöä seurataan tarkemmin? 
6. Miten uuden (kalliin) lääkkeen käyttöönotto organisaatiossa tehdään? 
7. Mitä kriteerejä organisaatiossasi arvioidaan uuden (kalliin) lääkkeen käyttöönotossa? 
8. Mitkä tiedon lähteet ovat ensisijaisia uuden lääkkeen käyttöönottoa arvioitaessa? 
9. Millä tavoin lääkäri voi saada uuden lääkkeen käyttöön yksittäiselle potilaalle tai potilasryhmälle 

organisaatiossasi? 
10. Millä tavoin lääke voidaan tuoda peruslääkevalikoimaan kesken hankintakauden? 
11. Millaisia käytännön järjestelyjä liittyy hoidon järjestämiseen silloin, kun potilas saa lääkkeen sairaalan 

kautta? Onko näissä ongelmallisia kohtia potilaan, lääkärin ja organisaation kannalta? 
12. Millaisia käytännön järjestelyjä liittyy hoidon järjestämiseen silloin kun potilas saa lääkkeen Kelan 

korvaamana? Onko näissä ongelmallisia kohtia potilaan, lääkärin ja organisaation kannalta? 
13. Jos hoidon käytännön järjestelyissä on ongelmia, miten ne voitaisiin mielestäsi ratkaista? 
14. Mitä muita käytännön seikkoja biologisten lääkkeiden kanssa tulee esille sairaala-apteekin toiminnassa? 
15. Hoitokäytäntöihin liittyy usein alueellisia eroja, mahdollisesti myös biologisten lääkkeiden kohdalla. Mistä 

nämä erot mielestäsi voisivat johtua? 
16. Oletteko millä tavoin tietoisia oman hankintarenkaan sisällä tai maan laajuisesti eri organisaatioiden 

lääkekulutuksesta ja sen profiilista? Onko tällaiselle tiedolle tarvetta? 
 
Teema: Organisaation näkemyksiä kustannuksista 
17. Millaisissa kustannuspaineissa organisaatiosi tällä hetkellä on kalliiden lääkehoitojen suhteen? 
18. Uusien lääkkeiden patenttisuojat raukeavat jossain vaiheessa ja niin sanottuja biosimilaarilääkkeitä eli 

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

19. Ehditäänkö organisaatiossa seurata lääkealan kehitystä siltä kannalta, tuleeko markkinoille vastaavia 
halvempia lääkkeitä? 

20. Oletko saanut tietoa biosimilaareista ja mistä lähteestä? Minkälaista tietoa biosimilaareista tarvittaisiin ja 
mikä taho olisi paras antamaan tätä tietoa? 

 
Teema: Organisaation näkemyksiä arvokysymyksistä 
21. Millaisia arvoja, arvoristiriitoja ja/tai priorisointikysymyksiä havaitset kalliiden lääkehoitojen käytön suhteen 

käytännön tasolla, omassa organisaatiossasi tai laajemmin? 
22. Kuka päättää tällä hetkellä, otetaanko uusi, kallis lääke käyttöön vai ei? Millä tasolla tämä päätös 

tehdään? (paikallinen taso, sairaanhoitopiiritaso, erva-taso, valtakunnallinen taso) 
23. Kenen pitäisi päättää uuden, kalliin lääkkeen käyttöönotosta ja millä tasolla? (paikallinen taso, 

sairaanhoitopiiritaso, erva-taso, valtakunnallinen taso) 
 
Teema: Tiedonkulku ja päätöksenteon tuki 
24. Mistä saat tietoa biologisten lääkkeiden kehityksestä, uusista valmisteista ja käytöstä? 
25. Mikä olisi hyvä väline ohjata biologisten lääkkeiden käyttöä organisaatiossasi tai laajemmin 

valtakunnallisesti? 
26. Miten lääkkeen käyttöönottoa seurataan ja arvioidaan pidemmällä aikavälillä? 
27. Saatko tietoa biologisten lääkkeiden hoidollisista vaikutuksista ja budjettivaikutuksista omassa 

organisaatiossasi ja eri yksiköissä pidemmällä aikavälillä? Millaista tietoa tästä tarvitsisit? 
28. Miten tällaisen tiedon saanti on teillä toteutettu tai miten se pitäisi toteuttaa? 
 
Teema: Tulevaisuus 
29. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita näet tulevaisuudessa biologisten lääkkeiden osalta? 
30. Onko sinulla toivomuksia tai viestiä viranomaistaholle biologisiin lääkkeisiin liittyen tai muuta lisättävää? 


