
Statiinihoito on 
kustannusvaikuttavaa 
Sydäninfarkti on yleisin kuolinsyy sepelvaltimotautipotilailla. Sydäninfarktipotilaiden 
ensimmäisen vuoden terveydenhuollon kustannukset ovat noin 20 000 euroa, josta 
hieman alle 90 % kohdistuu sairaalahoitoon ja yli 5 % lääkkeisiin.  

Kesäkuussa julkaistun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan 
vuoden seurannassa statiinien käyttö vaikutti pienentävästi sydäninfarktipotilaiden 
kuolemanriskiin ja riskiin joutua pitkäaikaishoitoon (1). Statiinien käyttäjillä havaittiin myös 
vähemmän aivoverenkiertohäiriöitä kuin statiineja käyttämättömillä. Sen sijaan 
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä riskiin saada uusintasydäninfarkti ei havaittu.  

Statiinien käyttäjien yhden vuoden hoitokustannukset olivat keskimäärin noin 1 000 euroa 
suuremmat kuin statiineja käyttämättömillä. Hoitokustannukset sisälsivät sairaala- ja Kelan 
korvaamat lääkekustannukset. Verrokkeihin verrattuna statiineja käyttäneillä oli noin 3 000 
euroa lisäkustannuksia ensimmäisellä ajanjaksolla 1998–2001. Tämän jälkeen ero 
käyttäjäryhmien hoitokustannuksissa väheni. Viimeisellä ajanjaksolla 2008–2011 statiinien 
käyttäjien hoitokustannukset olivat noin 2 000 euroa pienemmät kuin verrokeilla.  

Statiinihoidolla aikaansaatiin keskimäärin koko tutkimusajanjaksolla 3–5 ja muilla 
ajanjaksoilla 2–6 lisäelinkuukautta henkilöä kohti. Hoitokustannukset lisäelinvuotta kohti 
koko tutkimusaikana vaihtelivat 840 eurosta 2 800 euroon. Ajanjaksoilla 1998–2001 ja 
2002–2007 ne olivat noin 1 800–15 000 euroa lisäelinvuotta kohti. Viimeisellä ajanjaksolla 
2008–2011 lasketut lisäelinvuoden hoitokustannukset olivat säästöjä.  

Satunnaistettujen tutkimusten meta-analyysin perusteella sydän- ja verisuonitapahtumien 
sekundaarisessa ehkäisyssä Iso-Britanniassa sepelvaltimotautipotilaiden statiinihoidosta 
aikaansaadun laatupainotetun lisäelinvuoden kustannukset vaihtelivat 10 000–17 000 
punnan välillä (2). Siten tuloksemme sekä vahvistavat näitä pienillä potilasmäärillä tehtyjen 
tutkimusten tuloksia statiinihoidon hyvästä kustannusvaikuttavuudesta että viittaavat 
siihen, että statiinin lisääntynyt käyttö sydäninfarktipotilailla on ollut tarkoituksenmukaista.   
  

Tutkimuksessa oli mukana yli 60 000 ensimmäisen sydäninfarktin saanutta potilasta, jotka 
eivät olleet käyttäneet statiineja ennen sydäninfarktia ja olivat kotona vähintään viikon 
kotiutumisen jälkeen. Niitä potilaita, jotka olivat ostaneet statiineja viikon sisällä 
kotiutumisesta verrattiin potilaisiin, jotka eivät olleet ostaneet statiineja viikon sisällä 



kotiutumisesta. Tulosten varmentamiseksi käytettiin kaltaistettua potilasaineistoa, jossa 
haettiin statiineja käyttäneille sukupuolen, iän, asuinpaikan ja muiden sairauksien suhteen 
samanlaiset verrokit statiineja käyttämättömien joukosta. Kaltaistetussa aineistossa oli 
mukana 28 000 potilasta. Seuranta-aika oli vuosi ja viisi vuotta. Statiinihoidon hyötyjä ja 
haittoja tutkittiin vuosina 1998–2001, 2002–2007 ja 2008–2011 sekä 1998–2011.  
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