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KUTSU, marraskuu 2013  
 
 
Arvoisa lääkäri 

 
Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi Oy H. Lundbeck Ab:n ja Terveystalo Oulun  
kanssa yhteistyössä järjestämään kokoukseen.    

 
Aika:  Torstai 28.11.2013 klo 16.00 alkaen  
Paikka:  Scandic Oulu (Saaristonkatu 4, Oulu)    

  
 

OHJELMA:  
 
Puheenjohtaja: Ilmo Pietarinen, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, Terveystalo Oulu        
 
klo 16.00 Kahvitarjoilu     

Yhdistyksen kokous 
 

klo 16.30   Miten toteutuu 30-60-90-malli työterveyshuollossa? 
  Ilmo Pietarinen, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, Terveystalo Oulu       
   
 Klo 16.45 Alkoholiriippuvainen työterveyshuollossa – ketä ja mitä hoidan?  
  Hannu Pentikäinen, alueylilääkäri, Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksikkö 

 
Keskustelua  

 
 klo 17.30 Selincro® – alkoholinkäyttö hallintaan  

Saara Mattila, koulutuspäällikkö, Oy H. Lundbeck Ab 
     

klo 17.45 Buffet -iltapala 
 
klo 20.00 Tilaisuus päättyy  

 
Käytännön järjestelyiden vuoksi pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittautumaan perjantaihin  
22.11.2013 mennessä osoitteessa: http://www.lundbeck.com/fi/oulu  
Pyydämme samalla ilmoittamaan mahdollisesta erityisruokavaliosta.     
 
TERVETULOA!  

 
Ystävällisin terveisin 

 
Oy H. Lundbeck Ab  Terveystalo Oulu       
 
Saara Mattila   Ilmo Pietarinen 
koulutuspäällikkö puheenjohtaja  

   

http://www.lundbeck.com/fi/oulu


Selincro® (nalmefeeni) 18 mg tabletti pakkauskoot ja hinnat (1.9.2013): 
Reseptilääke. Korvattavuus: Ei toistaiseksi. Vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat (1.9.2013):  
VMH (sis alv) 18 mg 7 tabl 40,70 €, 14 tabl 79,34 €, 28 tabl 151,93€, 42 tabl 211,81€.

Selincro 18 mg tabletit, kalvopäällysteiset. Käyttöaiheet: Selincro on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen aikuisille alkoholiriippuvaisille potilaille, joiden alkoholinkäyttö aiheuttaa korkean riskin, 
joilla ei ole fyysisiä vieroitusoireita ja jotka eivät tarvitse välitöntä katkaisuhoitoa. Selincro-hoitoa saa määrätä vain yhdistettynä jatkuvaan psykososiaaliseen tukeen, joka keskittyy hoitomyöntyvyyteen 
ja alkoholinkäytön vähentämiseen.Selincro-hoidon saa aloittaa vain potilaille, joiden korkean riskin alkoholinkäyttö jatkuu edelleen kahden viikon kuluttua alkuarviosta. Annostus ja antotapa: Aloitus-
käynnillä arvioidaan potilaan kliininen tila, alkoholiriippuvuus ja alkoholinkäytön määrä. Sen jälkeen potilasta pyydetään kirjaamaan alkoholinkäyttönsä noin kahden viikon ajan. Jos DRL on jatkunut 
edelleen korkeana tämän kahden viikon jakson aikana, seuraavalla käynnillä voidaan aloittaa Selincro-hoito yhdistettynä psykososiaaliseen tukeen, joka keskittyy hoitomyöntyvyyteen ja alkoholinkäytön 
vähentämiseen. Hoitovastetta ja tarvetta lääkehoidon jatkamiseen arvioidaan säännöllisesti. Selincron kliinisestä käytöstä satunnaistetuissa, kontrolloiduissa olosuhteissa on tietoa 6–12 kuukauden 
ajalta. Varovaisuutta on hyvä noudattaa, jos Selincro-hoitoa määrätään yli vuodeksi. Selincroa otetaan tarvittaessa: jokaisena päivänä, jona potilas tuntee olevansa juomisriskissä. Tällöin hänen pitää 
ottaa yksi tabletti mieluiten 1–2 tuntia ennen arvioimaansa juomisen ajankohtaa. Mikäli potilas on alkanut juoda alkoholia ottamatta Selincro-tablettia, hänen pitää ottaa yksi tabletti mahdollisimman 
pian. Enimmäisannos on yksi Selincro-tabletti vuorokaudessa. Selincron voi ottaa joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.Opioidianalgeettien 
käyttö.Opioidiriippuvuus parhaillaan tai lähimenneisyydessä. Opioidien käytöstä johtuvat akuutit vieroitusoireet. Epäily, että potilas on hiljattain käyttänyt opioideja. Vaikea maksan vajaatoiminta. 
Vaikea munuaisten vajaatoiminta. Hiljattain ollut akuutti alkoholin vieroitusoireyhtymä. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Selincro ei sovi potilaille, joiden hoidon tavoitteena on välitön 
täysraittius. Alkoholinkäytön vähentämisen tavoitteena on vähitellen raitistuminen. Opioidien käyttö  ja muut samanaikaiset sairaudet (psykiatriset sairaudet, kouristuskohtauksia aiheuttavat häiriöt, 
munuaisten tai maksan vajaatoiminta): katso valmisteyhteenveto. Selincron määräämisessä 65 vuotta täyttäneille ja Selincron käytössä samanaikaisesti voimakkaan UGT2B7-estäjän kanssa on hyvä nou-
dattaa varovaisuutta. Harvinaista perinnöllistä galaktoosi-intoleranssia, saamelaisilla esiintyvää laktaasinpuutosta tai glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriötä sairastavat eivät saa ottaa tätä lääkettä. 
Yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty in vivo. In vitro -tutkimusten perusteella nalmefeenilla tai sen metaboliiteilla ja muilla samanaikaisesti annetuilla yleisimpien CYP450- ja UGT-
entsyymien tai membraanitransporttereiden metaboloimilla lääkkeillä kliinisesti merkittävät yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä. Jos Selincroa käytetään samanaikaisesti opioidi-agonistien  kanssa, 
potilas ei välttämättä hyödy opioidi-agonistista. Alkoholin ja Selincron samanaikainen käyttö ei estä alkoholin päihdyttävää vaikutusta. Fertiliteetti, raskaus ja imetys: Selincron käyttöä ei suositella 
raskauden aikana. Ei tiedetä, erittyykö nalmefeeni ihmisen rintamaitoon. On päätettävä lopetetaanko imetys vai lopetetaanko tai keskeytetäänkö Selincro-hoito ottaen huomioon imetyksestä aiheutuvat 
hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. Haittavaikutukset: Yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi, huimaus, unettomuus ja päänsärky. Suurin osa näistä haittavaikutuksista oli lieviä
tai keskivaikeita ja niitä esiintyi lyhyen aikaa hoidon alussa.      Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta, ja terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista 
(kts. kohta 4.8.).  Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Reseptilääke. Korvattavuus: Ei toistaiseksi. Lisätiedot: Oy H. Lundbeck Ab tai Pharmaca Fennica. 
Kysyttävää? Selincro-palvelu terveydenhuollon ammattilaisille numerossa 0400 817 001 (ma-pe 9-15). 
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