Työnä
kliininen
rokotetutkimus

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus.

Lääkärinä rokotetutkimusklinikalla
Tutkijalääkäri vastaa kliinisen rokotetutkimuksen käytännön suorittamisesta
ohjenuoranaan valmis tutkimussuunnitelma sekä kansainväliset hyvän kliinisen
tutkimustavan yleiset ohjeet.

Työnkuva

Työn edut

Lääkärin työ rokotetutkimusklinikalla on asiakaslähtöistä
tiimityötä. Perustehtävänä on valita vapaaehtoisiksi
ilmoittautuneista ne, jotka täyttävät tutkimusten kriteerit.
Käytännössä tämä on terveystarkastusten tekemistä
asiakkaille. Valtaosa asiakkaista on lapsia, joten työ
muistuttaa usein neuvolalääkärin työtä. Myös tutkittavien
terveydentilan seuranta ja heidän turvallisuudestaan
huolehtiminen (mahdollisten sivuvaikutusten havainnointi
ja raportoiminen) kuuluvat tutkijalääkärin tehtäviin.

Kliininen rokotetutkimus on mielenkiintoista projektityötä,
jossa samanaikaisesti edistetään useita eri vaiheessa
olevia tutkimuksia. Tutkijalääkäri toimii osana pienen
klinikan työyhteisöä, jossa oman, ammattitaitoisen tiimin
tuki näyttelee merkittävää roolia. Ihmisläheinen työ
klinikalla on kiireetöntä ja työkuorma hyvin hallittavissa.
Joustava työ mahdollistaa myös osa-aikaisuuden.

Asiakastyön rinnalla yhtä tärkeässä asemassa ovat
kirjalliset työt. Lääkärin työtä tutkimusklinikalla
ohjaavat tutkimuskohtaiset tutkimussuunnitelmat eli
protokollat, joiden noudattaminen takaa tutkimustulosten
yhtenäisyyden ja korkean laadun.

Oman tiimin lisäksi klinikan tutkijalääkäri tekee
paljon valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä
myös klinikoiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Rokotevalmistajat ja tutkimusten laatua valvovat monitorit
takaavat sen, että lääkärillä on aina tukiverkosto takanaan,
eikä hän jää kysymystensä kanssa yksin. Eri puolilla
maailmaa pidettävät tutkijakokoukset tarjoavat
näköalapaikan rokotteiden kehittämiseen.

"Itselleni työ rokotetutkimusklinikalla sopii loistavasti, koska siinä
yhdistyvät ihmisläheiset potilaskontaktit ja tärkeäksi kokemani
tutkimusaihepiiri. Kliinisen tutkimustyön ehdottomia etuja ovat
työnkuvan hallittavuus, asiakaslähtöisyys ja joustavuus. Työtä
helpottavat valmiit tutkimussuunnitelmat, oman tiimin
tuki ja kokeneiden tutkijakollegoiden konsultoimismahdollisuus. Kivaa vaihtelua
tuovat asiakkaat vauvasta
vaariin."
Jonna Similä
Lääket. lis., tutkijalääkäri

Työn edellytykset
Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä
tutkimusklinikalla, jossa eri ikäisten tutkittavien
kohtaaminen, motivointi ja luottamuksen
rakentaminen ovat tutkijalääkärin työtä
tärkeimmillään. Tutkimusmaailmaan kuuluvat
tietyt käytännöt ja sanasto, joihin perehtyminen
luonnollisesti vie aikansa. Kliininen tutkimustyö
eroaa kuitenkin muusta tutkimustyöstä siinä,
että työhön ei kuulu tutkimussuunnitelmien,
tutkimusraporttien tai yhteenvetojen laatimista.

Rokotetutkimuksia
20 vuoden kokemuksella
www.medfiles.eu

Ainutlaatuinen
ammattilaistiimi
Lääkäri, laboratoriohoitaja ja
tutkimushoitaja – toisiaan
tukeva tiimi.
Laboratoriohoitaja
Laboratoriohoitaja huolehtii itsenäisesti
rokotetutkimusten edellyttämistä näytteistä
ja niiden jatkokäsittelystä. Tutkimusten
kannalta erityisesti verinäyte, usein
myös nenänielunäyte, on ratkaisevassa
asemassa todennettaessa rokotteen tehoa
ja toimivuutta. Rokotetutkimusklinikan
laboratoriohoitajalla on tärkeä rooli
asiakkaiden, erityisesti pikkulasten, pelon
lievittämisessä ja näytteenottotilanteen
rauhoittamisessa. Laboratoriohoitajan
vankan ammattitaidon ansiosta
näytteenotto on kuitenkin aina nopea ja
kivuton kokemus asiakkaalle sekä sujuva
myös muun tiimin työtä ajatellen.

Tutkimushoitaja
Tutkimushoitajat ovat rokottamisen ammattilaisia, joilla
on erittäin laaja tietämys rokotteista ja niillä suojattavista
infektiotaudeista. Rokottamisen lisäksi tutkimushoitajan
työhön kuuluvat mm. tutkittavien terveydentilan seuranta
ja tietojen tarkka tallentaminen tutkimussuunnitelmien
mukaisesti. Tutkimushoitajat tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä myös rokotevalmistajien,
tutkimusten laatua valvovien yritysten sekä neuvolaja kouluterveydenhoitajien kanssa. Asiakaspalvelu,
tulevaisuuteen katsova asenne ja uuden kehittäminen ovat
työn kantavia asioita.

Tulevaisuuden
rokotteita

Rokotetutkimuskeskuksen
toiminta tukee virologian
tutkimustyötä ja uusien
rokotteiden kehitystyötä
Tampereen yliopistossa.

Rokotetutkimuskeskus on Tampereen yliopiston erikoisyksikkö.
Toteutamme tieteellisesti ja eettisesti korkeatasoisia kliinisiä
rokotetutkimuksia yhdessä lääketeollisuuden johtavien, kansainvälisten
rokotevalmistajien kanssa. Kliinisten tutkimusten rinnalla toteutamme
akateemisia tutkimushankkeita virologian laboratoriossamme.
Tavoitteenamme on saada käyttöön uusia, entistä turvallisempia ja
tehokkaampia rokotteita. Olemme erikoistuneet lasten rokotteisiin,
mutta tutkimme rokotteita myös aikuisilla. Vahvin erityisosaamisemme
liittyy vesirokko-, influenssa- ja rotavirusrokotteisiin.
Ennaltaehkäisemällä sairauksia rokotteilla pyrimme parantamaan
ihmisten elämänlaatua.

Tutkimusklinikat
Toteutamme käytännön asiakas- ja tutkimustyön eri puolilla
Suomea sijaitsevilla rokotetutkimusklinikoilla, joilla työskentelee
tutkijalääkäreitä, tutkimushoitajia ja laboratoriohoitajia.
Klinikkaverkostomme on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Kattavan
verkoston avulla pystymme toteuttamaan laajoja valtakunnallisia
tutkimuksia sekä osallistumaan monikansallisiin tutkimuksiin.

Tavoitteenamme on saada käyttöön
uusia, entistä turvallisempia ja
tehokkaampia rokotteita.

Vastuullisuus
Tampereen yliopistossa on tehty rokotetutkimuksia jo vuodesta 1979,
nykymuodossaan Rokotetutkimuskeskus on toiminut vuodesta 2004.
Toimintamme on tunnettua ja luotettavaa. Lait, asetukset ja EUdirektiivit ohjaavat kaikkia tutkimuksiamme, joissa noudatamme aina
myös hyvää kliinistä tutkimustapaa (Good Clinical Practice, GCP).
Kaikki tutkimuksemme on ilmoitettu Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimealle ja ne ovat saaneet puoltavan lausunnon
eettiseltä toimikunnalta.

TFS International is the largest independent clinical Contract Research Organization (CRO).
Founded in 1996 in Sweden, TFS currently operates in over 20 countries throughout Europe,
USA, Canada and Japan. TFS can manage global clinical development projects or provide local
individual functional services. TFS Finland has operated since 2002 and is one of the two largest
CROs in Finland.
TFS has significant experience in multiple therapeutic areas, including major and minor
indications, as well as orphan indications. TFS focuses its in-house scientific and medical
competence within six core therapeutic areas, vaccines being one of them.
TFS has conducted a large number of vaccine trials in United States and in Europe, of which
many of them in Finland, in collaboration with Tampere University Vaccine Research Center.

www.tfscro.com

Detailed information about TFS, its business offerings and global locations
can be obtained through www.tfscro.com or by contacting niina.nieminen@tfscro.com

Rokotetutkimuskeskus
FM 3 / Biokatu 10
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. 03 355 111
rokotetutkimuskeskus@uta.fi

www.rokotetutkimus.fi
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Actim RSV -pikatesti
• Diagnosoi RSV-infektio välittömästi
• Sama testi sopii kaikille
vastasyntyneistä ikäihmisiin, kaikilla
tavallisimmilla näytetyypeillä.
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• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Actim Influenza A&B -pikatesti
• Influenssadiagnoosi luotettavasti
• Herkkyys huipputasoa
• Tunnistaa laajasti eri alatyyppejä,
myös sika- ja lintuinfluenssan.

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Suomalaiset Actim-pikatestit helpottavat
erilaisten hengitystieinfektioiden diagnosointia.
Testien avulla erotat luotettavasti tavallisen
nuhakuumeen influenssa- tai RSV-tartunnasta.
Luotettavat testitulokset saadaan jo muutamassa minuutissa, joten pääset heti määräämään
oikean hoidon potilaallesi.

