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Finohta juhli hiljakkoin 10-vuotista tai-
valtaan. Vuosikymmenen aikana on tuo-
tettu lukuisia HTA-raportteja, välitetty tie-
toa sadoista sisarorganisaatioiden teke-
mistä HTA-raporteista sekä muusta järjestel-
mällisesti arvioidusta näytöstä. Voi kuiten-
kin pohtia, miten hyvin piirit ovat osanneet 
tätä koottua näyttöä hyödyntää, esimerkiksi 
menetelmiä valitessaan, ja miten hyvin aihe-
valinnat ovat vastanneet piirien tarpeisiin.
 Miten syntyy vaihtelu hoitokäytännöissä? 
Sairaanhoitopiirit kulkevat omaa tahtiaan 
menetelmien käyttöönotossa. Lääketieteen 
huippuspesialistit ja jokaisen sairaanhoito-
piirin alan asiantuntijat ovat avainasemassa, 
kun tutkimus- ja hoitomenetelmiä valitaan. 
Käyttöönottoprosessi vaihtelee piiristä toi-
seen, eikä päätöksenteko ole aina ollenkaan 
selvää. 
 Aktiivinen osallistuminen kokouksiin ja 
kongresseihin saattaa vaikuttaa päätöksiin. 
Myös uutta kehittävien yritysten markkinoin-
nin ja myynnin asiantuntijat käyvät auliisti 
esittelemässä erinomaisia tuotteitaan. He 
osaavat asiansa. Uusia laitteita annetaan koe-
käyttöön määräajaksi aivan kuten lääkkei-
täkin. Tällaisen koekäytön tuloksia tulkitaan 
vaihtelevasti saman sairaanhoitopiirin eri kli-
nikoissa. Menetelmästä julkaistua tutkimus-
tietoa myös kootaan ja arvioidaan eri tavoin. 
Käyttöön voidaan ottaa menetelmiä, joiden 
vaikuttavuus ja turvallisuus on tutkittu vasta 
alustavasti. Ongelma voi olla myös päinvas-

Hallittu-hanke käynnistyi
Sairaanhoitopiirien ja Finohtan yhteistyö uudelle uralle

tainen; menetelmän vaikuttavuusnäyttö jää 
huomaamatta ja hyöty saamatta, kun sitä ei 
aleta käyttää.
 Hallittu-hanke käynnistyi joulukuussa 
2005. Se on sairaanhoitopiirien ja Finohtan 
huolella valmisteltu yhteisyritys, jossa kehite-
tään pelisääntöjä uusien menetelmien käyt-
töönottoon. Työseminaarissa sairaanhoitopii-
rien Hallittu-yhdyshenkilöt ja valmistelutyö-
ryhmä hahmottivat vuoden 2006 marssijär-
jestystä. Aluksi sairaanhoitopiireissä tunniste-
taan uusia menetelmiä arvioitavaksi ja arvi-
oidaan niitä yhdessä Finohtan menetelmäasi-
antuntijoiden kanssa. Hankkeelle perustetaan 
www-sivut sekä laaditaan lomakkeet arvioin-
tikysymysten tekemistä helpottamaan.
 Massiivinen pyörä on nyt hennossa liik-
keessä. Sairaanhoitopiireistä löytyy motivoi-
tuneita ihmisiä, ja finohtalaisten menetelmä-
asiantuntemus tulee suoremmin sairaanhoi-
topiirien tarpeidenmukaiseen käyttöön. Sai-
raanhoitopiirit ja Finohta ovat keskeiset toi-
mijat, mutta on aivan yhtä selvää, että ilman 
laajaa tukea hankkeella ei ole onnistumisen 
edellytyksiä. Haluamme kertoa hankkeesta 
avoimesti ja kutsumme kaikki kiinnostu-
neet mukaan. Siksi Hallittu-hanke on tämän 
Impakti-lehden teema. Kaikkinaiset ideat ja 
palaute ovat tervetulleita!  

Minna Kaila
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HALLITTU
TEEMA

Hallittu-hankkeessa sairaanhoitopiirit vastaavat 
tulossa olevien, uusien menetelmien tunnista-

misesta. Tämä on kaiken alku, ja vasta sen jälkeen 
voidaan valita arvioitavat menetelmät. 
 Valtakunnallinen Hallittu-hanke ei ole ainoa 
laatuaan, sillä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä läh-
tee myös liikkeelle Pirkanmaan Hallittu -hanke. Se 
kehittää alueellista toimintamallia: Pirkanmaa on 
aktiivisesti mukana kansallisessa työssä, jotta koke-

Pirkanmaan kysely kertoo nykykäytännöistä

Sairaanhoitopiirit tunnistavat
monta tarvetta arviointiin
Finohtassa on arvioinnin asiantuntemusta, sairaanhoitopiireistä löytyy 
kliinistä osaamista. Molempia taitoja tarvitaan, kun Suomessa järjestelmällisesti 
arvioidaan uusia terveydenhuollon menetelmiä. 

muksia ja tuloksia voidaan heti hyödyntää maa-
kunnassa. Pirkanmaan pilottihankkeen tavoitteena 
on myös luoda malleja, joita muut hankkeeseen 
osallistuvat sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää.

KOKEILUKÄYTÖSSÄ ENITEN HOITOJA

Pirkanmaalla ei ole valmista käytäntöä tunnis-
taa uusia menetelmiä, mikä käy ilmi kyselytu-
loksesta. Syksyllä 2005 vastuualuejohtajille teh-

Impakti-lehden kyselyyn vastasivat osastonylilääkäri 
Tommi Torkkeli (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri), yli-
lääkäri Marja-Riitta Ståhlberg (TYKSin lastenkli-
nikka) ja johtajaylilääkäri Timo Keistinen (Vaasan 
sairaanhoitopiiri).

1. Miksi terveydenhuollon uusien tutkimus- ja hoito-
menetelmien hallittu käyttöönotto on tänä päivänä 
erityisen tärkeää?
Tommi Torkkeli (TT): Tieto uusista menetelmistä saa-
vuttaa henkilöstön nopeasti, ja into kokeilla uutta on 
suuri. Usein kriittistä tutkimustietoa vaikuttavuudesta 
ei ole saatavilla ja informaatio saattaa tulla pääasiassa 
valmistajalta, joka perustelee yhä kalliimpien mene-
telmien käyttöönottoa esimerkiksi tehokkuudella. 
Uusien menetelmien sisäänajon ja kertakäyttövälineis-
tön kustannukset ja vaikutukset voivat jäädä myös 
vähälle huomiolle. 

Marja-Riitta Ståhlberg (MRS): Tällä hetkellä uusien 
menetelmien käyttöönotto on sattumanvaraista. Tut-
kijoiden ja asiantuntijoiden aktiivisuus ratkaisee, jotta 
toimintatavat uudistuisivat. Rajallisten määrärahojen 
hyötykäyttöä on tarpeen tehostaa.
Timo Keistinen (TK): Esimerkiksi PET-laitteita käyte-
tään massiivisesti Yhdysvalloissa, josta tulee paineita 
ottaa kevyemmän tason laitteita käyttöön myös keskus-
sairaaloissa. Tietokoneohjelmien käyttö lääketieteelli-
sissä prosesseissa (sähköinen sairaskertomus, hoitotyön 
kertomus, prosessinohjausjärjestelmät) puhuttaa, koska 
käyttöönottoprojektit usein venyvät.

KYSYMYKSIÄ SAIRAANHOITOPIIRIEN HALLITTU-YHDYSHENKILÖILLE

2. Mitä käytännön hyötyä odotat Hallittu-hankkeelta?
TT: Työnantaja ajattelee nykyään eniten tietoa kus-
tannusvaikuttavuudesta. Jos maksaa enemmän, niin 
kuinka paljon parempi uuden menetelmän tulee 
olla. Kliinikko odottaa kriittisesti analysoitua tie-

Kerttuli Korhonen
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tyyn kyselyyn saatiin niukasti vastauksia, yhteensä 
25 kappaletta. Kyselyn laati valmistelutyöryhmä ja 
se toteutettiin webropol-työkalulla sähköpostitse. 
Lomake oli palautteen mukaan liian pitkä ja mutki-
kas nopeasti täytettäväksi. Tämä ilmeisesti vaikutti 
vastausaktiivisuuteen.
 Kyselyn mukaan viimeisin käyttöönotettu mene-
telmä oli diagnostinen (50 %) tai hoitomenetelmä 
(50 %). Sen toi käyttöön alan spesialisti tai käyt-
töönottoa perusteleva näyttö oli löytynyt kirjalli-
suudesta. Yleisimmin kokeilukäytössä oli hoitoja.  
Uusia menetelmiä arvioitiin vaihtelevasti, kun val-
mista lomaketta tai muuta struktuuria vastaajat 
eivät maininneet olevan käytössä. 

MYÖS NOPEA ARVIOINTI ON TARPEEN

Kokeilukäytön jälkeen uusi menetelmä otettiin 
usein rutiinikäyttöön (80 %). Arvio vuoden sisällä 
rutiinikäyttöön tulevien menetelmien määrästä oli 
tavallisimmin yksi tai kaksi. Kiireisimmin arvioi-
tavaksi toivottiin 12 menetelmää eri aloilta, joista 
laajin oli synnytyksen käynnistyskeinot. Muita oli-
vat esimerkiksi webmikroskooppi, happisaturaa-
tiotavoitteet happihoidossa, mikrodialyysilaitteisto 
sekä laparoskooppinen radikaali prostatektomia. 
 Uusien menetelmien käyttöönoton nykyistä 
mallia piti hyvänä 40 prosenttia vastaajista, mutta 
yhä järjestyneempää mallia toivottiin joissakin 
vastauksissa. Valtakunnallisia arviota ehdotettiin 
tehtäväksi menetelmistä, joiden vaikuttavuutta ja 
turvallisuutta ei riittävästi tunneta tai jotka ovat 
kalliita. Osa vastaajista korosti Käypä hoito -suo-
situsten merkitystä. Vapaissa kommenteissa toi-
votettiin myös onnea hankkeelle ja kauhisteltiin 
lisääntyvän byrokratian uhkaa.

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtoryhmä on 
nimennyt henkilöt viemään Hallittu-hanketta eteen-
päin. Alustavasti otetaan tarkasteluun Tanskan Rigs-
hospitalet-malli, josta kehitetään oma alueellinen 
sovellus. Hankeryhmässä ovat mukana peruster-
veydenhuollon ja yliopiston asiantuntijat. Viestintä 
on olennainen asia myös Pirkanmaan hankkeessa. 
Kysely toistetaan kevyemmässä muodossa. Lisäksi 
selvitetään haastattelujen mahdollisuus. 
 Kansallinen Uusien tutkimus- ja hoitomenetel-
mien hallittu käyttöönotto -hanke on mammutti 
ja alueellinen Hallittu-hanke on Pirkanmaalla iso 
hanke. Molemmat ovat vasta aivan alussa: tahto-
tilan seurana on paljon liikkuvia osia, joista osa 
vasta hämärästi hahmottuneita. 
 Viestinnän ohella tärkeää ja haastavaa tulee 
olemaan päätöksentekomallin luominen. On mie-
tittävä, millainen kollegio valitsee kansallisesti 
arvioitavat menetelmät, alueella tehtävät arvioinnit 
ja sitten aikanaan suosittaa menetelmän käyttöön-
ottoa tai hylkäämistä.

MINNA KAILA
minna.kaila@pshp.fi

toa uusista menetelmistä hankintojen tueksi ja toi-
minnan kehittämiseen. Kliinikot joutuvat vastaa-
maan myös potilaiden kysymyksiin, jotka koske-
vat internetistä löytyviä aivan uusimpia hoito- ja 
tutkimusmenetelmiä. Potilaat myös odottavat saa-
vansa parasta mahdollista hoitoa, joka on turvallista 
ja tehokasta.
MRS: Potilaat voivat hyötyä modernien menetelmien 
ripeästä käyttöönotosta ja vanhanaikaisista menetel-
mistä luopumisesta.
TK: Uudet menetelmät otetaan suunnitelmallisesti ja 
harkiten käyttöön. Hoidon laatu paranee samalla, kun 
kustannuksia voidaan pitää kurissa.

taloudellisten resurssien valjastamista sairaanhoitopii-
rien esittämien uusien menetelmien arvioimiseen; sel-
vitykset tehdään ripeästi, jolloin kliinikoiden kärsivälli-
syys ei joudu liian suurelle koetukselle. Kliinikot halua-
vat saada hyviksi todetut hoidot ”välittömästi” potilas-
käyttöön.  
TK: Hyvää tiedottamista monen kanavan kautta ja 
vapaasti käytettäviä tietokantoja. 

4. Mitä uusia ja jo käytössä olevia terveydenhuollon 
menetelmiä pitäisi arvioida ensimmäisenä?
TT: Suhteellisen suppean alan spesialistina minun on 
vaikea ottaa tähän kysymykseen kantaa.
MRS: Lista tulee olemaan pitkä. Olen jo saanut Varsi-
nais-Suomen sairaanhoitopiirin ylilääkäreiltä joitakin 
vastauksia.
TK: Kalliiden lääkkeiden arviointiin tulisi saada raken-
nettua järjestelmä.

UUSIEN TUTKIMUS- JA HOITOMENETELMIEN 
HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO -hankkeen työryhmä

MINNA KAILA, projektipäällikkö, dosentti, arviointi-
 lääkäri, Finohta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
RISTO P. ROINE, dosentti, arviointiylilääkäri, HUS 
PEKKA KUUKASJÄRVI, dosentti, asiantuntijalääkäri ,
  Finohta 
ANTTI MALMIVAARA, dosentti, ylilääkäri, Finohta
MARJUKKA MÄKELÄ, tutkimusprofessori, 
 Finohtan päällikkö 
 

3. Millaista tukea toivot Finohtalta hankkeen 
eteenpäin viemiseksi?
TT: Systemaattista työskentelyä, rohkeita kannanottoja.
MRS: Yhteistyöverkoston nopeaa luomista ja Finohtan 
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HTA
LYHYESTI Tällä palstalla julkaistaan valikoitujen, äskettäin ilmestyneiden 

HTA-raporttien lähdetiedot. Raportit on julkaistu otsikon kielellä,
ja niissä on englanninkielinen yhteenveto.

DIAGNOSTIIKKA
Cost Estimation of Point of Care 
B-Type Natriuretic Peptide for 
the Diagnosis of Heart Failure 
in the Emergency Department: 
Application to . AHFMR, 2005. 
http://www.ahfmr.ab.ca/publica
tions/index.php?dept=1&search=&ty
pe=5&sort=date&dir=DESC&pageID

Magnetic resonance 
cholangiopancreatography (MRCP). 
MSAC, 2005. http://www.msac.gov.
au/pdfs/reports/msacref25.pdf

Positronen Emissie Tomografie in 
België. KCE, 2005. http://www.
kenniscentrum.fgov.be/documents/
D20051027329.pdf

Sleep Laboratory Investigations: 
A Review of Patient Referral 
Guidelines. CCOHTA, 2005. 
http://www.ccohta.ca

LAITTEET

Automated External Defibrillators 
for Home Use. CCOHTA, 2005. 
http://www.ccohta.ca

CEA-SCAN® for imaging recurrence 
and/or Metastases in patients 
with histologically demonstrated 
carcinoma of the colon or rectum. 
MSAC, 2005. http://www.msac.gov.
au/pdfs/reports/msac1062.pdf

CT and MRI for Selected Clinical 
Disorders: a Systematic Review 
of Clinical Systematic Reviews. 
CCOHTA, 2005. 
http://www.ccohta.ac

LÄÄKKEET
Abatacept as Add-on Therapy for 
Rheumatoid Arthritis. CCOHTA, 
2005. http://www.ccohta.ca

Bexxar® for Non-Hodgkin’s 
Lymphoma. CCOHTA, 2005. 
http://www.ccohta.ca

Celecoxib for the Treatment of Pain 
in Osteoarthritis and Rheumatoid . 
AHFMR, 2005. http://www.ahfmr.
ab.ca/publications/index.php?dept=
1&search=&type=5&sort=date&dir
=DESC&pageID

Cholinesterase Inhibitors for 
Alzheimer’s Disease: A Systematic 
Review of Randomized Controlled 
Trials. CCOHTA, 2005. 
http://www.ccohta.ca

Exenatide for the Treatment of Type 
2 Diabetes Mellitus. CCOHTA, 
2005. http://www.ccohta.ca

Neuraminidase inhibitors in the 
treatment and post exposition 
prophylaxis of the influenza. 
DAHTA, 2005. http://gripsdb.dimdi.
de/de/hta/hta_berichte/hta116_
abstract_en.pdf

Roflumilast for Asthma and Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease. 
CCOHTA, 2005. 
http://www.ccohta.ca

Sativex for the Management of 
Multiple Sclerosis Symptoms. 
CCOHTA, 2005. 
http://www.ccohta.ca

METODOLOGIA
Feedback: onderzoek naar 
de impact en barrières bij 
implementatie–Onderzoeksrapport: 
deel 1. KCE, 2005. http://www.
kenniscentrum.fgov.be/documents/
D20051027301.pdf

Fra forskning til praksis. En 
rapport om overensstemmelsen 
mellem forskningsbaseret viden 
og ansvarshavende lægers 
kliniske praksis ved behandling 
af leverpatienter i Danmark. DSI, 
2005. http://www.dsi.dk/frz_
publikationer.htm

Methods for the comparative 
evaluation of pharmaceuticals. 
DAHTA, 2005. http://gripsdb.dimdi.
de/de/hta/hta_berichte/hta122_
summary_en.pdf

SEULONNAT
Borstkankerscreening. KCE, 2005. 
http://www.kenniscentrum.fgov.be/
documents/D20051027305.pdf

TOIMENPITEET
Coated stents to prevent restenosis 
in coronary heart disease. DAHTA, 
2005. http://gripsdb.dimdi.de/de/
hta/hta_berichte/hta126_summary_
en.pdf

De electieve endovasculaire 
behandeling van het abdominale 
aorta aneurysma (AAA). KCE, 2005. 
http://www.kenniscentrum.fgov.be/
documents/D20051027332.pdf

Drug eluting stents. MSAC, 2005. 
http://www.msac.gov.au/pdfs/
reports/msacref30.pdf

Endovasculaire behandeling van 
Carotisstenose. KCE, 2005. http://
www.kenniscentrum.fgov.be/
documents/D20051027309.pdf

Laparoscopic Adjustable Gastric 
Banding for the Treatment of 
Clinically Severe (Morbid) Obesity 
in Adults: An Update. AHFMR, 
2005. http://www.ahfmr.ab.ca/
publications/index.php?dept=1&sea
rch=&type=5&sort=date&dir=DESC
&pageID=2

Lung Volume Reduction Surgery 
for Emphysema:Systematic Review 
of Studies Comparing Different 
Procedures. CCOHTA, 2005. 
http://www.ccohta.ca

Modelbaseret analyse af det 
fremtidige kapacitetsbehov på 
stråleterapiområdet. DSI, 2005. 
http://www.dsi.dk/Publikationer/
Publikationer/strale/strale.htm

Surgical treatment of morbid 
obesity: an update. AÉTMIS, 2005. 
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/site/
download.php?87bcf1e3783146965
01292ebee155f4a

MUU
Cognitive training for dementia. 
DAHTA, 2005. http://gripsdb.dimdi.
de/de/hta/hta_berichte/hta123_
bericht_de.pdf

De kost van tandprothesen. KCE, 
2005. http://www.kenniscentrum.
fgov.be/documents/D20051027303.
pdf

Evaluatie van de referentiebe-
dragen. KCE, 2005. http://www.
kenniscentrum.fgov.be/documents/
D20051027317.pdf

Evolutie van de uitgaven voor 
gezondheidszorg. KCE, 2005. 
http://www.kenniscentrum.fgov.be/
documents/D20051027313.pdf

Regionerne og det specialiserede 
sundhedsvæsen Konference torsdag 
den 10. marts 2005. DSI, 2005. 
http://www.dsi.dk/Publikationer/
Publikationer/konf/konf.htm

Studie naar de mogelijke kosten 
van een eventuele wijziging van 
de rechtsregels inzake medische 
aansprakelijkheid. Fase II : ont-
wikkeling van een actuarieel model 
en eerste schattingen. KCE, 2005. 
http://www.kenniscentrum.fgov.be/
documents/D20051027315.pdf

Studie naar een alternatieve 
financiering van bloed en labiele 
bloedderivaten in de ziekenhuizen. 
KCE, 2005. http://www.
kenniscentrum.fgov.be/documents/
D20051027307.pdf
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Sairauksien hoitoa, tutkimusta, kuntoutusta ja 
ehkäisyä varten kehitetään vuosittain satoja 

uusia menetelmiä. Otetaanko uutuushoitoja käyt-
töön liian kevein perustein? Kenen tehtävä on tun-
nistaa arvioitavat laitteet, lääkkeet sekä diagnoosi- 
ja hoitomenetelmät?
 Näitä kysymyksiä puitiin vuoden vaihteessa Sta-
kesissa pidetyssä seminaarissa. Valtakunnallisen 
Uusien tutkimus- ja hoitomenetelmien hallittu käyt-
töönotto -hankkeen avaustilaisuuteen osallistui liki 
50 eri sairaanhoitopiirien päätöksentekijää ympäri 
Suomen. Mukana oli myös mm. sosiaali- ja terveys-
ministeriön, Kelan, Rohdon ja Kuntaliiton asiantunti-
joita. Tilaisuuden tarkoitus oli virittää suunnittelevaa 
keskustelua. 
 – Hankkeemme perustana on neljän vuoden kes-
kustelu siitä, pitäisikö terveydenhuollon menetelmiä 
arvioida kuten lääkkeitä jo arvioidaan, tutkimus-
professori Marjukka Mäkelä muistutti.

VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ RATKAISEE

Finohta on valmis sitoutumaan valtakunnalliseen Hal-
littu-hankkeeseen, josta tulee yksi arviointiyksikön 
suurimmista tehtävistä. Tavoitteena on luoda toimin-
tatavat, joiden avulla voidaan varmistaa Suomen sai-
raaloissa lanseerattavien uusien menetelmien riittävä 
vaikuttavuus ja turvallisuus. Finohtassa hankkeen pro-
jektipäällikkönä toimii dosentti Minna Kaila.
 – Iso haaste on edetä konkreettiseen yhteistyöhön 
näin laajassa verkostossa, erityisesti mitä tulee pää-
töksentekoon. Sidosryhmät tulisi myös saada hank-
keeseen mukaan, Minna Kaila totesi.
 Hallittu-hanke edellyttää laajaa yhteistyötä, johon 
osallistuvat sosiaali- ja terveysministeriö, kliiniset asi-
antuntijat ja terveydenhuollon yksiköt ympäri Suo-
men. Eteenkin kalliit tai suuria kustannuksia vaativat 
menetelmät tulee testata. Nyt tarvitaan asianmukaista 
vertailua parhaisiin käytössä oleviin menetelmiin. 
Tärkeää on pitää kliinikot mukana keskustelussa 
koko hankkeen ajan. 

BRITTIEN VAI TANSKALAISTEN MALLI?

Suomen hallittujen käytäntöjen luomiseen otetaan 
osviittaa kansainvälisistä toimintamalleista. Tanskassa 
ja Englannissa on vuosien kokemus terveydenhuol-
lon menetelmien hallitusta käyttöönotosta. Sveitsissä 
menetelmien riittävän vaikuttavuuden osoittaminen 
voi olla edellytyksenä hoidon korvattavuudelle.
 Vuodesta 2002 brittiläinen National Institute for 
Clinical Excellence (NICE) on arvioinut kajoavaa tek-

Hallittu-hanke kutsui sairaanhoitopiirit seminaariin

Uusia hoitoja ja laitteita 
valitaan harkitummin

nologiaa Interventional Procedures (IP) -ohjelmas-
saan. IP-ohjelma tuottaa yhteenvetoja ja raportteja, 
joissa on mm. asiantuntijoiden arviot toimenpiteen 
hyödyistä ja haitoista.
 – Mitä tehdä, jos kliinikkona epäilet menetelmän 
vaikuttavuutta ja turvallisuutta? Kerro sairaalalle ja 
potilaalle, ja perehdy arviointitietoon, opasti profes-
sori Bruce Campbell NICEsta. 
 Käytäntöjen valtakunnallinen yhtenäistäminen on 
vaatinut tutkimusta, tiedottamista, tiedonvaihtoa ja 
suositusten lanseerausta. NICEn ohjeet ovat julkisia 
ja ne ovat luettavissa verkko-osoitteessa www.nice.
org.uk/ip.

NÄYTTÖÄ SAATAVA MYÖS TURVALLISUUDESTA 

Tanskassa uuden teknologian hallittu käyttöönotto on 
toteutettu maan suurimmassa sairaalassa. 
 – Teknologian arviointi on tärkeää, jotta teemme 
oikeita asioita oikein, totesi ylilääkäri Jannik Hilsted 
Rigshospitaletista Kööpenhaminasta. 
 Yliopistosairaalan yksikköjen tulee esittää näyttö 
uuden menetelmän vaikuttavuudesta ja turvaamisesta 
ennen sen hyväksymistä budjettiin. Menetelmiä arvi-
oitaessa punnitaan sen riskejä, vaikuttavuutta ja kus-
tannuksia. Uuden laitteen hylkäämiseen voi vaikuttaa 
näytön epämääräisyys; näytön pohjana tulee olla ver-
taisarvioidut tieteelliset artikkelit kansainvälisissä lää-
ketieteellisissä julkaisuissa. 

KERTTULI KORHONEN
kerttuli.korhonen@stakes.fi

Miksi uusien tutkimus- ja hoitomenetelmien hallittu käyttöönotto on yhä 
ajankohtaisempaa Suomessa? Sairaanhoitopiirien ja Finohtan yhteinen 
Hallittu-hanke hakee yhteisiä käytäntöjä terveydenhuollon päätöksentekoon.

HALLITTU
TEEMA
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Miten paljon kallis, 
uusi hoito saa 
maksaa?

Lähes 250-vuotias Rigshospitalet on Tanskassa 
sairaala, jonne on keskitetty muun muassa elin-

siirtokirurgia, kardiologian vaikeimmat tapaukset ja 
syöpäkeskus. Sairaalassa on 1 174 vuodetta ja sinne 
otetaan vuosittain sisään 70 000 potilasta. Hoito-
päiviä kertyy vuodessa 386 000, kirurgisia toimen-
piteitä 40 000 ja avovastaanottokäyntejä 420 000. 
Tutkimustoiminta on aktiivista: vuosittain 800 kan-
sainvälistä julkaisua, 50 tutkintoa ja 5 patenttihake-
musta. Henkilökuntaan kuuluu 966 lääkäriä, 2 586 
hoitajaa ja lähes tuhat hallintoihmistä tai sihteeri-
henkilökuntaa. 
 Noin vuoden kestävä uuden menetelmän hal-
littu käyttöönotto käynnistyy, kun kliinikkoasiantun-
tijoille tehdään kysely tulossa olevista menetelmistä. 
Valittujen menetelmien vaikuttavuusnäyttö kootaan 
ja taloudelliset vaikutukset arvioidaan. 
 Keskushallinnon ekonomi ja johtajaylilääkäri 
luotsaavat prosessia, jossa pidetään useita neuvot-
teluja. Sairaalan johto käsittelee johtajaylilääkärin 
esittelemät menetelmät, joiden käyttöönotto 
neuvotellaan erikseen kuntapäättäjien kanssa. 

Kööpenhaminan Rigshospitalet-malli:

Kliinikko hakee näytön, 
kunnat päättävät käytöstä
Tanskassa on kehitetty erikoissairaanhoitoon toimintamalli uusien 
ja kalliiden menetelmien käyttöönottoon. Kliinikot hakevat näyttöä 
vaikuttavuudesta. Kenellä on päävastuu uutuuden käyttöönotosta?

 Kliinikot tietävät systeemin, ja myös päättäjät 
niin kunnissa kuin sairaalassa ovat tottuneet siihen, 
että uusien, kalliiden menetelmien käyttöönotosta 
päätetään erikseen. 
 Päävastuussa Rigshospitaletin uusien menetel-
mien käyttöönotosta ovat ekonomi Vibeke F. Jen-
sen ja johtajaylilääkäri Jannik Hilsted. HTA-arvi-
oinnin kehittäminen aloitettiin jo vuonna 1995, 
mutta varsinaista toimintamallia on hyödynnetty 
vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2004 mukaan 
otettiin myös näytön luokittelu. 
 Arvioinnin piiriin kuuluvat uudet lääkkeet, 
teknologiat ja menetelmät, jotka lisäävät kustan-

nuksia vähintään 
150 000 euroa/
vuosi. Vuoden 
2006 uusissa 
menetelmissä on 
arvioitu myös 
’vain’ noin 50 000 

euron arvoisiksi määritetyt lääkkeet vaikean 
keuhkosairauden hoitoon ennen elinsiirtoa. 

HALLITTU
TEEMA

Tanskassa uusien ja kalliiden menetelmien käyttöön-
ottojärjestelmä vaikuttaa toimivalta. Ainakin se on 
päätöksentekijöiden kannalta läpinäkyvä, sillä uusista 
menetelmistä tehdään muusta toiminta- ja taloussuun-
nittelusta erilliset päätökset. 
 Kysymyksiäkin toimintamalli herättää. Rigshospi-
taletin väen käsitys on, että heillä uusien menetelmien 
käyttöönotto on tavallisempaa kuin muissa maan sai-
raaloissa. Tämä sopii siihen, että tietyt toiminnat, esi-
merkiksi elinsiirrot, on keskitetty nimenomaan Rigs-
hospitaletiin. On kuitenkin mahdollista, että maan 
muissa sairaaloissa tehdään erilaisia käyttöönottoon 
liittyviä päätöksiä ja syntyy tilanne, jossa kansalai-
sille ei samassa tilanteessa tarjota samanlaisia palve-
luja. Lisäksi Rigshospitaletin järjestelmä keskittyy vain 
kalleimpiin menetelmiin, joiden kustannusvaikutus 
seuraavan vuoden budjettiin on yleensä yhteensä vain  
noin puoli prosenttia. 
 Uusien menetelmien käyttöönottoa koskevia kieltei-
siä päätöksiä on toistaiseksi tehty suhteellisen harvoin. 
Prosessiin ja päätöksentekoon otetaan menetelmiä vali-
koidusti ja karsintaa tehdään jo ennen prosessin käyn-

nistämistäkään. Kustannuksiltaan vähäisiksi arvioidut 
uudet menetelmät pääsevät käyttöön käymättä läpi tätä 
prosessia. Kun kustannusten arviointi on vaikeaa, voi 
järjestelmä vuotaa ja toisaalta näiden vähemmän kallii-
den menetelmien yhteenlaskettu kustannusvaikutus voi 
olla merkittäväkin. 
 Kaiken arvioinnin keskittäminen johtajaylilää-
kärille tuo varmasti tasaisuutta arviointiperusteisiin. 
Toimintamalli on keskusteleva ja vuorovaikutteinen, 
ja johtajaylilääkäri hyödyntää eri erikoisalojen kliinis-
ten asiantuntijoiden tietoja ja kokemusta. On merkille 
pantavaa, että johtajaylilääkäri tässä prosessissa todel-
lakin johtaa kliinistä toimintaa, sen sisällön valikoin-
nin kautta eikä pelkästään seuraa talous- ja toiminta-
lukuja. 
 Järjestelmästä puuttuu kuitenkin varsinainen mene-
telmäarviointiasiantuntijuus, vaikka käytössä olevia 
lomakkeita onkin kehitetty kuluneiden vuosien saatossa 
yhä selvemmin HTA-arvioinnin mallin mukaisiksi. 
Tanskan HTA-yksiköstä Dacehtasta on saatu konsultaa-
tiota prosessia kehitettäessä, mutta säännöllistä yhteis-
työtä ei ole.        MK.PK.RR

KOMMENTTI

Toimiva malli käyttöön myös Suomessa?
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 Johtajaylilääkäri Hilsted arvioi kaiken kliinisen 
näytön. Hän päättää, esitelläänkö menetelmä kun-
nille erillisissä neuvotteluissa. Kukin klinikka hakee 
johtajaylilääkärin käyttöön olemassa olevan näytön 
ja tekee yhteenvedon johtajaylilääkärin työn hel-
pottamiseksi. Johtajaylilääkäri ja kliinikot tekevät 
tiivistä yhteistyötä, jotta saadaan mahdollisimman 
selvä käsitys päätöksenteon pohjaksi. 

SUURIN OSA UUTUUKSISTA KELPAA 

Kunnat eivät halua osallistua tieteellisen tutkimuk-
sen kustannuksiin, joten tutkimusvaiheessa ole-
vat menetelmät on läpinäkyvästi erotettava uusista 
rutiinikäyttöön otettavista menetelmistä. Neuvot-
teluissa mukana olevat kunnat tekevät yleensä 
yhteisen päätöksen ottaa (tai harvemmin olla otta-
matta) menetelmä maksettavien ja kuntalaisille 
tarjottavien joukkoon. 
 Vuosittain otetaan käyttöön 10–20 uutta mene-
telmää, jotka aiheuttavat sairaalalle yhteensä liki 
5–10 miljoonan euron lisäkustannuksen. Se on 
noin puolen prosentin lisäys budjettiin. 
 Muissa Tanskan sairaaloissa uusien menetelmien 
käyttöönotto on huomattavasti harvinaisempaa kuin 
Rigshospitaletissa, arviolta 1–2 uutta menetelmää 
vuosittain. Tanskassa ei ainakaan toistaiseksi ole 
olemassa koko maan kattavaa yhtenäistä päätöksen-
tekojärjestelmää.

Minna Kaila
minna.kaila@phsp.fi

Pekka Kuukasjärvi
pekka.kuukasjarvi@stakes.fi

Risto Roine
risto.p.roine@hus.fi

Rigshospital-mallin vaiheet 
Arviointiprosessi tarvitsee päätökseen noin 9 kk 
ja implementaatioon noin 15 kk.

1. Lokakuu 2004: Varhainen varoitus (early warning), 
jolloin kaikilta Rigshospitaletin klinikoilta pyydetään 
kliinisten asiantuntijoiden käsitys siitä, mitä uutta on 
tulossa, jota kannattaisi tai pitäisi ottaa käsittelyyn.

2. Marraskuu 2004: Klinikat lähettävät keskushallin-
toon yhteenvedot tarpeellisina pitämistään ja toden-
näköisesti käyttöön tulevista uusista menetelmistä.

3. Tammi–maaliskuu 2005: Klinikoiden asiantunti-
jat ja taloussuunnittelijat arvioivat yhdessä keskushal-
linnon kanssa uusien menetelmien odotettavissa ole-
vat kustannukset.
Vaiheissa 2 ja 3 käydään neuvotteluja klinikoiden 
kanssa ja varmistetaan, että kliininen vaikuttavuus-
tieto ja taloustieto on tuotettu sovitusti ja että yhteen-
vedot ovat yhdenmukaisessa muodossa. Keskushal-
linto auttaa varsinkin talousvaikutusten arvioinnissa. 
Erityisen tärkeää on pyrkiä arvioimaan mahdollisia 
säästöjä sekä vaikutuksia muihin yksiköihin.

4. Huhtikuu 2005: Johtajaylilääkäri esittelee vuo-
delle 2006 aiotut uudet menetelmät Rigshospitaletin 
hallitukselle. 

5. Touko–kesäkuu 2005: Johtajaylilääkäri tapaa 
kuntien edustajat, jotka päättävät menetelmien käyt-
töönotosta. Julkinen sana seuraa tätä päätöksente-
koa kiinnostuneena ja julkisuusmylly voi välillä käydä 
suurillakin kierroksilla. 

6. Tammikuu 2006: Sovitut uudet menetelmät 
otetaan käyttöön.

Pekka Punkari
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Terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, joten 
ne tulisi suunnata mahdollisimman oikein. On 

tärkeää, että käytettävät menetelmät ovat vaikutta-
via ja kustannuksiltaan järkevässä suhteessa tuot-
tamaansa hyötyyn. 
 Terveydenhuollon haasteena on siis tehdä 
oikeita asioita oikein. Oikeiden asioiden tunnis-
taminen on kuitenkin haastavaa, koska uusia lää-

ketieteellisiä innovaatioita julkaistaan päivittäin. 
Markkinavoimien paineessa riippumaton tieto ei 
aina saavuta käyttäjää. 
 Terveysteknologia, jonka kehittämiseen on usein 
investoitu mittavia rahasummia, voi solahtaa rutiini-
käyttöön ilman kunnollista vaikuttavuusarviota – 
kustannusvaikuttavuustiedosta puhumattakaan. 
(Kuvio 1)

Yhtenäiset hoitovalinnat lisäävät tasa-arvoa 

Hyödyksi kliinikolle ja potilaalle
HALLITTU

TEEMAKriittisesti arvioitu tieto on päätöksenteon perusta. Kalliiden 
hoitojen valtakunnallisesti sovitut hoitostrategiat helpottavat sekä 
kliinikon että potilaan valintoja – tasavertaisesti kautta Suomen. 

Kerttuli Korhonen

Tiedon ohituskaista

(Knowledge bypass)

Arviointijärjestelmän ohitus

(Evaluation bypass)

Hallittu

(Managed

käyttöönotto

innovation)

Hallinto
(Management
System)

Uusi tieto

Uusi teknologia

(New
Knowledge)

(New
Technology)

Terveyspalvelut
(Health Service)

Kuvio 1. Innovaatioiden ohivirtauskanavat.
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PARAS TERVEYSTUOTOS TAVOITTEENA

Oleellisin vääriin päätöksiin liittyvä uhraus ovat 
menetetyt terveysvaikutukset.  Niitä syntyy, kun 
voimavaroja ei käytetä parhaalla mahdollisella, 
terveystuotoksen maksimoivalla, tavalla. 
 Kyse on siis vaihtoehtoiskustannuksesta, jota 
mitataan menetetyillä terveysvaikutuksilla. Tämä 
periaate muuttaa rahankäytön suoraan eettiseksi 
kysymykseksi. Hoitaako rintasyöpäpotilasta solu-
salpaajilla vielä silloin, kun paranemisen mah-

dollisuus on jo 
menetetty? Sijoit-
taako hoidon vaa-
tima rahasumma 
johonkin toiseen 
hoitomuotoon, tai 
tyystin toisen poti-

laan auttamiseen? Tässä tilanteessa hoitava lääkäri 
on ratkaisevassa asemassa ja voi tehdä oikeita rat-
kaisuja vain, jos hänelle tarjotaan riippumatonta, 
rehellistä tietoa. 

ERIKOISALOJEN DIALOGIA TARVITAAN

Hoitava lääkäri tekee hoitopäätökset potilaan 
kanssa yhteisymmärryksessä ja hän valitsee käy-
tettävissä olevista vaihtoehdoista soveliaimman. 
Nämäkin päätökset vaikuttavat luonnollisesti suo-
raan syntyviin kustannuksiin. Asia muuttuu kuiten-
kin monimutkaisemmaksi, kun edetään eri sairauk-
sien hoidon vertailuun ja voimavaroja jaetaan eri 
erikoisalojen kesken. (Kuvio 2)
 Usein jollakin erikoisalalla on tarjolla aiem-
paa mahdollisesti vaikuttavampi, mutta myös kal-
liimpi diagnoosi- tai hoitomenetelmä. Lääkäri olisi 
halukas tarjoamaan tämän mahdollisuuden poti-
laalleen, mutta saavutettu lisähyöty ei mahdolli-
sesti enää olekaan niin suuri ja kustannusvaikut-
tava kuin toisella erikoisalalla voidaan saavuttaa 

jollakin toisella menetelmällä. Käyttääkö kaikille 
potilaille lääkeverkkoputkea vanhemman ja hal-
vemman metalliverkkoputken sijaan sepelvaltimon 
pallolaajennuksen yhteydessä? Sijoittaako sittenkin 
rahat uuteen syöpälääkkeeseen tai uuteen leikka-

usmenetelmään? 
 Uskomme, että 
kriittisesti arvioitu 
tieto voi tällaisessa 
tilanteessa auttaa 

sairaanhoitopiirejä valitsemaan parhaat vaihtoeh-
dot. Samalla se helpottaa myös kliinikon päätök-
sentekoa yhä kasvavien odotusten ja vaatimusten 
keskellä.

AIKAA TIEDON SULATTELUUN

Tiedon järjestelmällinen kerääminen, tulkinta ja 
soveltaminen on aikaa sekä tietotaitoja vaativa teh-
tävä. Kaikilla lääkäreillä ei voi olla aikaa, kiinnos-
tusta tai ehkä riittäviä valmiuksia itsenäiseen kriit-
tiseen tiedon arviointiin. Tämä ei kuitenkaan saa 
estää sitä, että saatavissa olevaa arvioitua tietoa 
käytetään kriittisesti hoitopäätöksiä tehtäessä. 
 Lääkärien ja lääkärijohtajien on varmistet-
tava, että kaikilla päätöksentekotasoilla on aina 
joku, jolla on riittävästi aikaa ja osaamista arvi-
oida ja soveltaa tietoa kriittisesti. Muuten uhkana 
on tilanne, jossa hoitosuositusten tekijät ja käyt-
täjät erkanevat toisistaan, tieto ja toiminta eivätkä 
enää kohtaa. Tämä on selkeä haaste myös meillä 
tilanteessa, jossa paikalliset käytännöt ja teollisuus 
usein ohjaavat toimintaa voimakkaammin kuin 
paras käytettävissä oleva vaikuttavuustieto.

PEKKA KUUKASJÄRVI
pekka.kuukasjarvi@stakes.fi

RISTO P. ROINE
risto.p.roine@hus.fi

Terveydenhuollossa 
rahan käyttö on 
myös eettinen
kysymys.

Arviointitieto
tukee kliinikkoa.

MAKRO MESO MIKRO

Hallitus Sairaala
Apteekkari

Sairaanhoitaja Lääkäri
Potilas

Kuvio 2.  Päätöksentekotasot.
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Kerttuli Korhonen

Rintasyöpä on Suomessa kuten muissakin länsi-
maissa naisten yleisin syöpä. Rintasyöpäseulon-

nan tarkoituksena on todeta rintasyöpä varhaisessa 
vaiheessa, jolloin ennuste on parempi. Lisäksi voi-
daan usein käyttää rintaa säästävää kirurgiaa. Suo-
messa aloitettiin valtakunnallinen rintasyöpäseulonta 
ensimmäisenä maailmassa vuonna 1987. Finohta 
selvitti sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä 
vuonna 2000 1, millaisia vaikutuksia rintasyöpäseu-
lonnan laajentaminen 60–69-vuotiaisiin aiheuttaisi. 
Ministeriön pyynnöstä tiedot on nyt saatettu ajan 
tasalle kirjallisuushaun ja asiantuntijaryhmän avulla 
päivitysraportissa. 
 Suomessa todetaan vuosittain noin 3 700 uutta 
rintasyöpää. Vaikka rintasyövän ilmaantuvuus on 
jatkuvasti kasvanut, ei ikävakioitu rintasyöpäkuollei-
suus ole juuri muuttunut. Tähän ovat vaikuttaneet 
sekä rintasyövän hoitojen kehittyminen että rinta-
syöpäseulonta, joiden vaikutuksia on kuitenkin 
vaikeaa erottaa toisistaan 2. 
 Suomessa kunnat kutsuvat 50–59-vuotiaat naiset 
maksuttomaan rintasyöpäseulontaan kahden vuo-
den välein, kuten kansanterveysasetus määrää. Osa 
kunnista järjestää seulonnan myös 60–69-vuotiaille 
joko maksuttomana tai maksullisena. Euroopassa 
seulontakäytäntö vaihtelee. Monet maat eivät tarjoa 
yleistä seulontaa lainkaan; toisissa seulonta kohdis-
tuu 50-69-vuotiaisiin, kuten Euroopan neuvosto on 
suositellut, tai kattaa vielä useampia ikäryhmiä. 

SEULONTA TARKEMPAA IÄKKÄILLÄ

Satunnaistettujen tutkimusten uudet seurantatulokset 
osoittavat, että mammografiaseulonta vähentää rin-
tasyöpäkuolemia, mutta vaikutus on pienempi kuin 
arvioitiin viisi vuotta sitten. Seurantatulosten mukaan 
seulontaan kutsutuilla yli 50-vuotiailla naisilla rinta-
syöpäkuolemien määrä on noin 22 prosenttia (vähin-
tään 13 % ja enintään 30 %) pienempi kuin niillä, 
joita ei kutsuta seulontaan 3. 

Rintasyöpäseulonnan 
vaikuttavuus
Mammografiaseulonta vähentää rintasyöpäkuolleisuutta, mutta 
vaikutus on hieman vähäisempi kuin viisi vuotta sitten arvioitiin. 

Seulonnoissa siirrytään digiaikaan 

 Tuloksista ei voida varmuudella erottaa seulonnan 
vaikutusta 60–69-vuotiailla naisilla. Verrattuna 50-
59-vuotiaiden ikäluokkaan on 60–69-vuotiaiden seu-
lonnan herkkyys hieman parempi (seulonta tunnistaa 
suuremman osan rintasyövistä), joten syövistä havai-
taan heillä suurempi osa kuin nuoremmilla. Yli 60-
vuotiaiden seulonta tuottaa myös vähemmän turhiksi 
osoittautuvia syöpäepäilyjä kuin Suomessa nykyään 
seulottavilla ikäluokilla ilmenee.  
 Suomessa rintasyöpäseulonnan lasketaan voivan 
vuosittain estää noin 16,5 rintasyöpäkuolemaa sataa-
tuhatta seulontaohjelmaan kuuluvaa naista kohti, eli 

yhden rintasyöpä-
kuoleman noin 6 
100 naisella. Estet-
tyjen kuolemien 
osuus (22 %) on 
suhteutettu siihen, 
miten moni seu-

lottavista ikäryhmistä nykyisin kuolee rintasyöpään 
vuodessa (keskimäärin 75 sadastatuhannesta). Kuol-
leisuus vähenee 60–69-vuotiailla hieman enemmän 
kuin tätä nuoremmilla naisilla, mutta vaikutusta ei voi 
arvioida aivan tarkasti tässä ikäryhmässä. 

KÄYTÄNNÖT MUUTOSTEN KOURISSA

Jos seulonta laajennetaan 60–69-vuotiaisiin, kasvaa 
seulontaan kutsuttavien määrä noin kaksinkertaiseksi. 
Se vaatisi lisää henkilöstöä ja kuvauslaitteita, joita voi 
joillakin alueilla olla vaikea saada nopeasti käyttöön. 
 Digitaalimammografia on tulossa seulontamene-
telmäksi, mutta tarkkaa tietoa sen luotettavuudesta 
verrattuna filmikuvaukseen ei vielä ole. Digitaalisia 
kuvia voi siirtää tulkittavaksi kuvauspaikkakunnan 
ulkopuolelle, jopa ulkomaille. Laiteinvestoinnit voivat 
lisätä seulontakustannuksia, mutta kuvien luennan 
hinta voi kilpailutuksessa laskea.

Finohtan
RAPORTTI

Rintasyöpäseulonta 
voi estää yhden 
kuoleman 6 100 
seulottavaa kohti. 
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 Rintasyöpäseulonnan hoitoketjuun osallistuvat 
monet eri yksiköt ja ammattilaiset. Tiedonkulun kat-
kokset ovat ongelma etenkin silloin, kun seulonnan 
tai hoidon toteuttajat alueella vaihtuvat. Hoitoketju-
jen laadunhallintaan on syytä kiinnittää huomiota, 
sillä ongelmat voivat entisestään lisääntyä seulontaa 
laajennettaessa.
 Koska seulonta- ja hoitomenetelmät muuttuvat 
parhaillaan monella tavalla, on mahdotonta arvioida 
edes kohtuullisen luotettavasti seulonnalla saavu-
tettavan lisäelinvuoden kustannuksia. Vuoden 2000 
arviossa kustannusvaikuttavuus oli yli 50- ja yli 60-
vuotiailla samaa luokkaa.
 Sosiaali- ja terveysministeriön seulontatyöryhmä 
tulee käyttämään uutta raporttia perustana pohties-
saan, tulisiko nykyistä, eri kunnissa naisia eri tavoin 
kohtelevaa seulontakäytäntöä muuttaa. 

MARJUKKA MÄKELÄ 
marjukka.makela@stakes.fi

ULLA SAALASTI-KOSKINEN
ulla.saalasti-koskinen@stakes.fi

Finohta pyysi Suomen 27 seulontayksikköä kerto-
maan, millaista tietoa ne antavat rintasyöpäseulon-
taan kutsuttaville naisille. Yksiköistä 23 lähetti mal-
lit seulontakutsuistaan, vastauskirjeistään ja muusta 
naisille jaettavasta materiaalista. Kutsukirjeissä mai-
nittiin yleisimmin tutkimuksen maksuttomuus, rin-
tasyövän varhaisempi toteaminen ja ennusteen para-
neminen seulontaan osallistuvilla. Hyvänlaatuisista 
muutoksista annettiin tietoa usein, mutta mahdolli-
suus olla huomaamatta rintasyöpää mainittiin vain 
muutamassa kutsussa. 
 Osa kutsukirjeistä noudatti yhä mallia, joka oli 
otettu käyttöön 1980-luvulla seulontoja aloitettaessa: 
”Kansanterveyslain nojalla teidät kutsutaan rinta-
syöpäseulontaan, tutkimusaika, paikka”. Seulonnan 
vaikutuksista kerrottiin sanallisesti, ilman numeroita. 
Seulonnan käytännön toteutusta ja haittoja esiteltiin 
harvoin. Vastauskirjeissä monet yksiköt kehottivat 

rintojen omatarkkailuun, joka nykyisen tiedon valossa 
ei kuitenkaan vaikuta rintasyöpäkuolleisuuteen. 
 Positiivisesta seulontatuloksesta tiedotettiin 
useimmiten puhelimella. Puhelun sisältöä oli vain 
muutamissa yksiköissä suunniteltu tarkemmin. Jos 
naista ei tavoitettu puhelimitse, lähetettiin joissakin 
yksiköissä kirje, joka yleensä antoi hyvin niukasti tie-
toa. Vain kahdessa oli puhelinnumero, josta voi saada 
lisätietoja seulontatuloksesta. Yhdessä seulontayksi-
kössä tehtiin yksilölliset vastauskirjeet. 
 Seulontaan kutsuttaville tarjottava tieto on osaksi 
puutteellista ja sen määrä vaihtelee seulontayksiköstä 
toiseen. Varsinkin rintasyöpäepäilystä tulisi tiedot-
taa tavalla, joka ei lisää ahdistusta tarpeettomasti. 
Kokemukset muista seulonnoista osoittavat, että seu-
lottavien saadessa enemmän tietoa seulonnan vaiku-
tuksista saattaa osallistuminen seulontaan ja samalla 
seulonnan vaikuttavuus muuttua.       MM, USK

Mäkelä M, Saalasti-Koskinen U, Saarenmaa I, 
Autti-Rämö I ja asiantuntijaryhmä. Rintasyöpä-
seulonnan laajentamisen vaikutukset. Päivitys 
Finohtan raporttiin 16/2000. Finohtan raportti 
28/2006. Verkko-osoitteessa www.stakes.fi/
finohta/raportit.

Niukka tiedottaminen ahdistaa

KIRJALLISUUS
1.  Saarenmaa I ym.: Rintasyöpäseulonnan laajenta-
 misen vaikutukset. Selvitys mammografiaan 
 perustuvan rintasyöpäseulonnan kustannus-
 vaikuttavuudesta 60–69-vuotiailla naisilla. 
 Finohtan raportti 16/2000. 
2.  Berry D ym.: Effect of Screening and Adjuvant 
 Therapy on Mortality from Breast Cancer. The New
 England Journal of Medicine 2005;353:1784–92.
3.  Humphrey L ym.: Breast cancer screening: 
 a summary of the evidence for the U.S. Preventive
 Services Task Force. Annals of Internal Medicine
 2002;137:347–60.
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HTA
METODOLOGIA

Menetelmien arviointi sairaaloissa tarkoittaa 
usein laadun ja monipuolisuuden vaatimus-

ten tasapainottamista, kun resurssit ja aika ovat 
rajalliset. Tanskan terveydenhuollon menetelmien 
arviointiyksikön Dacehtan tehtävänä on levittää 
arviointitietoa terveydenhuollon käyttöön. Arvioin-
titietoa kootaan paljon myös sairaaloissa. 
 Dacehta kartoitti kyselytutkimuksessaan, mil-
laisia paikallisia päätöksenteon apuvälineitä käyte-
tään tanskalaisissa sairaaloissa 1. Kysely lähetettiin 
kaikille kuntien terveysjohtajille (n=15) ja sairaaloi-
den johtaville ylilääkäreille (n=35). Kliinisistä eri-
koisaloista vastaajina olivat myös sydäntautien, 
ortopedian ja tehohoidon yksiköiden ylilääkärit 
(n=109). Vastausprosentit olivat 73–83 välillä. 

MINI-HTA:N MONET MOTIIVIT

Yli puolet Tanskan kuntien terveysjohtajista ja sai-
raaloiden johtavista ylilääkäreistä ilmoitti jo käyt-
tävänsä pienimuotoisia menetelmien arviointeja. 
Erilaisia arviointivälineitä löytyi 49. Arviointeja 
tehtiin esimerkiksi priorisointia, uuden menetel-
män käyttöönottoa, budjetointia ja paikallisia 
sopimusneuvotteluja varten. 

Arviointityöstä on paljon kokemusta Tanskassa

Nopea arviointi auttaa hoitovalinnoissa
Tanskassa yleistyvät pienimuotoiset menetelmien arvioinnit päätöksenteon 
apuna. Miten kliinikko löytää nopeasti tietoa uudesta menetelmästä ja sen 
käyttöönoton vaikutuksista? 

 Menetelmän arviointi oli vain harvoin ainoa 
peruste päätöksenteossa, useimmiten sitä käytet-
tiin lisänä. Joissakin sairaaloissa yksittäinen henkilö 
teki arvioinnin, toisissa se tehtiin ryhmätyönä. Arvi-
oinnin kohteena oli erilaisia toimenpiteitä, lääkkeitä, 
hoito- ja diagnostisia menetelmiä. Eniten arvioitiin 
kuitenkin laitteita. Erilaisten hoitotyön, kuntoutuk-
sen ja tutkimuksen menetelmien arviointiin mini-
HTA:ta sovellettiin harvoin. 

HYÖDYLLINEN TYÖVÄLINE KLIINIKOILLE

Arvioinnin hyödyksi todettiin tieteellisen näytön 
saamisen mukaan päätöksiin. Hyödyllistä oli myös 
tiedon jäsentämisen yleistyminen, moniammatilli-
sen ja organisaation yksikköjen rajat ylittävän työs-
kentelyn sekä avoimuuden ja päätöksenteon stan-
dardoitumisen lisääntyminen. Haitaksi todettiin 
näytön ja koko asiasisällön arvioinnin mahdollinen 
riittämättömyys. 
 – Mini-HTAn etuna on, että se pakottaa kaikki 
ajattelemaan menetelmien arviointia. Jokaisen on 
perehdyttävä kirjallisuuteen ja kliiniseen vaikutta-
vuuteen. Se on hyvä työväline, jolla voidaan arvi-
oida esimerkiksi uuden hoidon kokonaisuutta, ja 

Kerttuli Korhonen
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puntaroida myös työjakoa ja organisaation toimin-
taa, kertoo johtava ylilääkäri Hans Ri Jørgensen, 
Odensen yliopistollisesta sairaalasta.

PAIKALLISTA ARVIOINTIOPPIA MAAILMALTA 

Vain harvoissa maissa on käytössä vastaavia mal-
leja, ilmenee tanskalaisten selvityksestä 2. Parhaiten 
tietoa löytyi kansallisten menetelmien arviointiyk-
siköiden ja sairaaloiden verkkosivustoista. Lisäksi 
tanskalaistutkijat lähettivät sähköpostitiedustelun 
11 menetelmien arviointiyksikköön ja 13 asian-
tuntijalle eri maihin. Näistä 83 prosenttia vastasi 
kyselyyn. 
 Australian, Ranskan, Ruotsin ja Kanadan arvi-
ointiyksiköt tekevät menetelmien arviointia paikal-
lisiin tarpeisiin. Vuosittain kukin yksikkö tuottaa 
kymmenisen arviointiraporttia. Raporttein tuotan-
toajat vaihtelivat: Kanadassa 6–13 viikkoa, Ruot-

sissa 6–7 viikkoa. 
Myös Norjassa 
ja Saksassa on 
tavoitteena lisätä 
paikallisista tar-
peista lähtevää 
menetelmien arvi-
ointia. Englannissa 

taas aiemmin käynnissä olleet paikalliset arvioinnit 
ovat väistyneet NICE:n (The National Institute for 
Clinical Excellence) perustamisen myötä. 
 Etenkin Australian ja Ruotsin malleista löytyy 
opittavaa uusien menetelmien arviointikäytäntöjen 
kehittäjille. Molemmissa maissa toimii paikallinen 
menetelmäneuvosto, jonka tehtävänä on arvioida 
uusien terveydenhuoltoon tulevien menetelmien 
käyttöä. 

HYÖDYT, RISKIT JA HINNAT SELVILLE

 – Visiona on tehdä menetelmien arvioinnissa 
yhteistyötä muiden yliopistosairaaloiden kanssa 
niin, että aiheet jaetaan yhdessä ja säästetään tup-
latyöt, toteaa johtava ylilääkäri Richard King,  
Monashin lääketieteellisestä keskuksesta Melbour-
nesta.
 – Menetelmäneuvoston tehtävänä on tuottaa 
objektiivisia arvioita menetelmistä, jotka ovat hyö-
dyllisiä, mutta sisältävät myös riskejä tai ovat hyvin 
kalliita, sanoo sairaalajohtaja Lena Lundgren, Maa-
kuntapäiviltä Itä-Göötanmaalta.
 Dacehtassa havaittiin, että kansallisten menetel-
mien arviointihankkeiden aiheet ovat tulleet mm. 
sairaaloiden terveyspäättäjiltä ja keskushallinnosta. 
Tanskassa on vuoteen 2005 mennessä tehty 138 
paikallista menetelmän arviota. Näitä arviointeja 
voidaan hyödyntää laadittaessa priorisointilistaa, 
kun suunnitellaan kansallisia ja perusteellisempia 
arviointihankkeita. 

PÄÄTTÄJÄT HERÄILEVÄT PIKKUHILJAA 

Menetelmien arviointi ansaitsee enemmän huo-
miota sairaaloiden päätöksenteossa. Päättäjien olisi 

herättävä vaatimaan arviointeja päätöksenteon 
perustaksi. Vaikka moni tanskalainen sairaala jo nyt 

käyttää kehitte-
lemiään arvioin-
nin apuvälineitä, 
pitäisi myös niiden 
sisältöä ja näy-
tön tasoa arvioida. 

Lisäksi arviointivälineen tulisi olla muunneltavissa 
paikallisiin tarpeisiin. 
 Arviointityössä on myös tärkeää vuorovaikutus 
kliinikon ja päättäjän välillä. Mahdollisuudet arvi-
ointien käyttöönotolle ja muutoksille käytännöissä 
ovat paremmat silloin, kun asianomaiset ihmiset 
ovat mukana aiheiden valinnassa ja tekoproses-
sissa. Erityisesti paikallisissa arvioinneissa tämä on 
osoittautunut tärkeäksi. 
 Selvitys- ja kehittämistyön tuloksena Daceh-
tassa laadittiin muunneltava arvioinnin apuväline, 
joka palvelee paikallisia arviointitarpeita. Arkisesti 
Mini-HTA:ksi kutsuttu lomake käsittää 26 kysy-
mystä, jotka voi ladata netistä 3. Niiden avulla voi-
daan kartoittaa terveydenhuollon menetelmän 
etuja ja haittoja, taloudellisia vaikutuksia sekä seu-
rauksia potilaalle ja sairaalalle organisaationa. 
 Vastaamiseen kuluu aikaa viidestä viiteentoista 
tuntia, lukuun ottamatta kirjallisuushakuja ja talou-
dellista arviointia. Tuotoksena on 2–5-sivuinen 
näyttöön perustuva kuvaus arvioidusta menetel-
mästä. 

KOHTI YHTENÄISEMPIÄ ARVIOINTEJA

Paikallinen menetelmien arviointi kannattaa tehdä 
ajoissa ennen sairaalan budjettisuunnittelua. Arvi-
oinnissa on hyvä olla mukana sekä sairaalan joh-
don että moniammattillisen työryhmän, joka on yli 
yksiköiden rajojen. Arviointiryhmän työskentelyyn 
voivat osallistua esimerkiksi kliinikko, ekonomi ja 
informaatikko. 
 Arvioinnin tekijöiden on hyvä muistaa, että 
nopea menetelmän arviointi ei ole yhtä syväl-
linen ja monipuolinen kuin täysimittainen arvi-
ointi. Mini-HTA voi kuitenkin olla käyttökelpoinen 
osoittamaan laajemman arvioinnin tarpeen. 

HEIDI ANTTILA
heidi.anttila@stakes.fi

KIRJALLISUUS
1.  Bonnevie B ym.:Survey of the use of decision support
 tools at Danish public hospitals. Poster. Italian Journal of
 Public Health 2005;2:241.  
2.  Jørgensen T ym.: HTA as local decision support tool
 – an international survey. Poster. Italian Journal of Public
 Health 2005;2:250.  
3.  Introduction til MINI-MTV – et ledelses-og beslutnings-
 søtteværktøj til sygehusvæsenet.Sundhedsstyrelsen,
 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering,
 2005. www.cemtv.dk/mini-mtv 

Nopea mini-HTA 
valmistuu 
parissa työpäivässä. 

Arviointi kannattaa
tehdä ajoissa
ennen sairaalan
budjettisuunnittelua. 
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Kanadalainen Jean Latreille havahtui hoitosuosi-
tuksen käyttöönoton eettiseen velvoitteeseen, 

kun kansallisessa tutkimuksessa kerrottiin, että suosi-
tuksen mukaan toimiminen parantaa rintasyöpäpoti-
laiden eliniän ennustetta. Hänen vetämässään työryh-
mässä pohdittiin myös terveydenhuollon päättäjien 
eettistä velvoitetta tutustua oman alueensa hoitosuo-
situksiin sekä huolehtia niiden käyttöönotosta. Suurin 
eettinen huoli on lääkäri, joka ei tiedä, ettei tiedä.
 Milloin ja miten epäoikeudenmukaisuus tulee 
ottaa huomioon, kun tehdään järjestelmällisiä kir-
jallisuuskatsauksia ja annetaan hoitosuosituksia? 
HTA-gurun Andy Oxmanin vetämä epäoikeuden-
mukaisuus-työryhmä näyttää tietä, kun WHO:lle 
valmistellaan aiheesta laajempaa selvitystä. 
 Alkuperäistutkimusten potilasaineistot on usein 
rajattu. Laadullisesti hyvä tutkimusnäyttö ei välttä-
mättä sovellu tutkimuksen ulkopuolisiin potilasryh-
miin. Tulisiko siis hyväksyä myös heikompilaatuisia 
tutkimuksia? Jäämme odottamaan Oxmanin ryhmän 
yhteenvetoa, sillä tarpeettomien menetelmien käy-
töstä pitää luopua. Tärkeää olisi myös estää hoito-
päätöksiä, jotka asettavat potilaat epätasa-arvoiseen 
asemaan.

RIITTÄVÄN HYVÄ SUOSITUS

Hoitosuositukset eivät koskaan pysty kattamaan 
kaikkia potilaita, koska alkuperäistutkimukset ovat 
aina rajoitettuja. Vastaanottohuoneeseen ei tule 
”standardipotilasta” ja hoitopäätös edellyttää, että 
tuntee hoitosuosituksen sekä ymmärtää potilaan elä-
mäntilanteen ja arvot. Haasteena ovat myös kolle-
gat, joiden mielestä hoitosuositus voi viedä heiltä 
päätösvaltaa. 

Kansainvälinen hoitosuositusorganisaatioverkosto G–I–N:

Hoitosuositusten tunteminen
on eettinen velvoite
Miksi hoitosuosituksia pitäisi noudattaa? Onko lääkärillä oikeus 
tietämättömyyteen? Etiikan pähkinöissä oli purtavaa G–I–N:n kongressissa.

 Hoitosuosituksen laajuus voi muodostua sekä 
sen laatimisen että käyttöönoton esteeksi. Jos suo-
situs keskittyy potilaan hoidon pääkysymyksiin, se 
voi myös yhdenmukaistaa hoitokäytäntöjä. Kaikkiin 
tilanteisiin ei kuitenkaan löydy tutkimusnäyttöä. Jako 
Burgers jopa totesi, että liiallinen näytön etsintä voi 
viedä harhaan (evidence biased medicine). Harhai-
sen tiedon pohjalta muodostettu konsensus puoles-
taan johtaa kelvottomaan suositukseen.  
ILONA AUTTI-RÄMÖ
ilona.autti-ramo@stakes.fi

MINNA KAILA
minna.kaila@pshp.fi

HTA
VERKOSTO

G–I–N-verkoston tavoitteena on, että terveydenhuollossa 
käytetään vain vaikuttavia menetelmiä. Tarvitaan jär-
jestelmällistä tutkimustiedon arviointia, hoitosuositus-
ten laatimista sekä niiden jatkuvaa arviointia, maastoutta-
mista ja käyttöönottoa. 
 Näytönastekatsauksien yhdenmukaistaminen on 
tämän hetken suurin haaste. Päällekkäinen työ vähenee, 
kun näyttö tuotetaan yhteisesti ja päätökset sen pohjalta 
paikallisesti (global evidence, local desicion). Yhdenmu-
kaisten näytönasteiden käyttö helpottaa kansallisten hoito-
suositusten laatimista. 
 Kansainvälinen yhteistyö hoitosuositusten laatijoiden 
välillä alkoi 1990-luvulla. Aluksi tutkittiin hoitosuositus-
ten toimeenpanon menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta. 

Tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä valittiin Lyonin 
kongressissa G–I–N:n puheenjohtajaksi. Kuvassa 
myös varapuheenjohtaja Dave Davis (vas.) ja väistyvä 
puheenjohtaja Gunter Ollenschläger (oik.).

Tutkimusyhteistyön konkreettisina tuloksina ovat tieteel-
listen julkaisujen lisäksi käytännön työväline hoitosuosi-
tusten laatimisen arviointiin (AGREE-lomake, Appraisal 
of Guidelines for Research and Evaluation) 1,2 ja vuonna 
2002 Pariisissa perustettu hoitosuosituksia tekevien orga-

nisaatioiden verkosto G–I–N 3. Perustajajäseninä oli 
yhteensä 37 organisaatiota eri puolilta maailmaa, Suomesta 

Finohta ja Duodecimin Käypä hoito. Tällä hetkellä G–I–N:
llä on 60 jäsenorganisaatioita 32 maasta. 

KIRJALLISUUS
1.  www.agreecollaboration.org
2.  Mäkelä M, Kaila M. Tunnista hyvä hoitosuositus 
 AGREE-lomakkeen avulla. Suom Lääkäril 2005;60:423–5 
3.  www.g-i-n.net

GUIDELINES INTERNATIONAL NETWORK GG––II––NN
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HTA
LYHYESTI

SEULONTA

Mikroalbuminuria-
seulonnasta hyötyä 
diabeetikolle?
Schroeder A ym.: Determination 
of albuminuria in the urine of dia-
betic for prevention and control 
of diabetic nephropathy. DIMDI, 
2005. http://gripsdb.dimdi.de/de/
hta/hta_berichte/hta113_sum-
mary_en.pdf  

Noin 30–40 prosentille diabeeti-
koista kehittyy diabeettinen munu-
aissairaus, josta ensimmäinen klii-
ninen merkki on mikroalbuminu-
ria eli hyvin pieni määrä valkuais-
ainetta virtsassa. Alkava munuais-
tauti ei kuitenkaan ole mikroalbu-
minurian ainoa aiheuttaja.
 Useat ohjeet suosittavat diabee-
tikkojen virtsan albumiinipitoisuu-
den vuosittaista seurantaa. Mikro-
albuminuriatesti antaa kuitenkin 
helposti vääriä positiivisia tuloksia, 
varsinkin tyypin 2 diabeetikoilla. 
Saksalaisen järjestelmällisen kirjal-
lisuuskatsauksen perusteella albu-
minuria-seulontasuosituksille ei ole 
satunnaistettuihin ja kontrolloitui-
hin kokeisiin (RCT) pohjautuvaa 
näyttöä, vaan pikemmin peruste-
luna on asiantuntijoiden konsensus. 
 Alkavan diabeettisen munu-
aistaudin ainoa pätevä hoito on 
potilaan verenpaineen (< 120/80 
mmHg) ja verensokeriarvojen 
(sokerihemoglobiinia, GHbA1C) 
normalisoiminen. Nämä hoitota-
voitteet koskevat joka tapauksessa 
kaikkia diabeetikoita, riippumatta 
virtsan albumiinipitoisuudesta. 
Koska mikroalbuminuria-testin 
tarkkuus on melko huono ja vää-
rät positiiviset testitulokset aiheut-
tavat myös turhia henkisiä paineita, 
ei seulontoja voida suositella. 
 Mikroalbuminuria-seulontatut-
kimusten hyöty tulisikin osoittaa 
laajoilla kliinisillä kontrolloiduilla 
kokeilla. Ilman näyttöä hyödystä 
seulontatutkimukset eivät voi olla 
taloudellisesti perusteltuja. 

HELENA TUKIA

LÄÄKKEET
Melatoniini erilaisissa
unihäiriöissä
Buscemi N ym.: Melatonin for Tre-
atment of Sleep Disorders. AHRQ, 
2004. www.ahrq.gov/downlo-
ads/pub/evidence/pdf/melatonin/
melatonin.pdf
Yhdysvaltalaisten tekemässä rapor-
tissa tarkastellaan melatoniinival-
misteiden käyttöä eri unettomuus-
tyyppien hoidossa, niiden turvalli-
suutta, tehoa ja farmakologiaa sekä 
ihmisen luonnollisen melatoniinin 
fysiologiaa.
 Melatoniinivalmisteista näyt-
täisi olevan vain vähän hyötyä 
unettomuuden hoidossa, kun tar-
kastellaan valmisteiden vaiku-
tusta nukahtamisviiveeseen, unen 
tehokkuuteen ja laatuun, REM-
unen määrään ja nukahtamisen 
jälkeiseen heräilyyn.
  Primaareissa unihäiriöissä 
melatoniini tehosi ainoastaan hen-
kilöillä, jotka kärsivät viivästy-
neestä unijaksosta (delayed sleep 
phase syndrome) lyhentämällä 
nukahtamisviivettä.  Sekundaa-
risissa unihäiriöissä melatoni-
ini lisäsi unen tehokkuutta, mutta 
tämä tulos perustuu vain yhteen, 
polysomnografiaa käyttäneeseen 
tutkimukseen.
 Vuorokausirytmin häiriöihin 
liittyvän unettomuuden hoidossa 
melatoniini lisäsi nukkumiseen 
käytettyä kokonaisaikaa. Sillä ei 
ollut vaikutusta nukahtamisviivee-
seen tai unen tehokkuuteen, mutta 
esimerkiksi jet lagissa melatonii-
nista voi olla apua päiväsaikaisen 
väsymyksen lievittämisessä.  
 Ihmisen luonnollisen melato-
niinin ja uni-valverytmin sekä ruu-
miinlämmön vaihteluiden välillä 
todettiin olevan yhteyttä. Melato-
niinivalmisteiden käyttö näyttäisi 
olevan turvallista lyhytaikaisessa 
käytössä suurinakin annoksina. 
Pitkäaikaiskäytön turvallisuutta 
pitäisi vielä tutkia.

EVA KIURA

Ultraääniseulonta ja 
AAA-kuolleisuus
Fleming C ym.: Primary Care 
Screening for Abdominal Aortic 
Aneurysm. AHRQ, 2005. http://
www.ahrq.gov/clinic/uspstf05/
aaascr/aaaser.pdf

Vatsa-aortan pullistuman (abdomi-
nal aortic ameurysm, AAA) repey-
dyttyä potilaan ennuste on synkkä: 
59–83 prosenttia potilaista kuolee 
ennen sairaalahoitoon ja päivystys-
leikkaukseen pääsyä. Sairaalahoi-
detuistakin AAA-repeämäpotilaista 
vain 10–25 prosenttia selviytyy. 
 AAA:n riskitekijöitä ovat tupa-
kointi, miessukupuoli, ikä, suku-
rasite, sepelvaltimotauti, kohon-
nut verenpaine, korkea koleste-
roli ja aivoverenkierron häiriöt. Eri 
maissa tehdyissä väestöpohjaisissa 
ultraääniseulontatutkimuksissa 
AAA:n vallitsevuudeksi miehillä on 
arvioitu 4,3–8,8  prosenttia. Suurin 
osa AAA:n repeytymään kuolleista 
on 65–80-vuotiaita miehiä.   
 Yli 65-vuotiaiden miesten osal-
listuminen seulontaan näyttäisi 
vähentävän AAA-kuolleisuutta; kes-
kimäärin 648 potilasta on seulot-
tava yhden AAA-peräisen kuoleman 
estämiseksi. Ultraäänitutkimus käy 
seulontamenetelmäksi; se on luotet-
tava, nopea sekä helposti siirreltä-
vissä oleva keino löytää AAA. Ultra-
ääniseulontoihin ei liity fyysisiä tai 
merkittäviä psyykkisiä haittoja. 
 Jotta AAA-seulonnat koh-
dentuisivat oikein ja yksilö hyö-
tyisi seulontatutkimuksesta, tulisi 
jo perusterveydenhuollon toimi-
joiden tunnistaa potilaan kuulu-
minen riskiryhmään ja henkilön 
soveltuvuus mahdollisesti todetta-
van AAA:n vaatimiin hoitotoimen-
piteisiin. Ennalta suunnitelluissa 
AAA-leikkauksissa kuolleisuus on 
2–6 prosenttia, ja näihinkin leikka-
uksiin liittyy aina merkittävä riski 
vakavista komplikaatioista. Potilaan 
tulee saada tietoa myös näistä hoi-
toon liittyvistä riskitekijöistä ennen 
seulontatutkimukseen osallistumis-
päätöstä.

HELENA TUKIA
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Antibiootin valinta 
yhä vaikeampaa
Stanley I ym.: Update on Acute 
Bacterial Rhinosinusitis: AHRQ, 
2005. www.ahrq.gov/downloads/
pub/evidence/pdf/rhinoupdate/rhi-
noup.pdf

Amerikkalaisraportissa vertaillaan 
antibioottien tehoa bakteerin aihe-
uttaman akuutin poskiontelotu-
lehduksen oireiden lievityksessä ja 
komplikaatioiden tai uusiutumisen 
ehkäisyssä meta-analyysin avulla. 
Analyysiin kelpuutettiin 39 tutki-
musta, joissa käsitellyt lääkkeet voi-
tiin jakaa neljään ryhmään: amoksi-
silliini-klavulaanihappo, kefalospo-
riinit, kinolonit sekä makrolidit. 
 Kaksi kolmasosaa potilaista 
parani ilman antibioottilääkitystä. 
Antibioottihoito todettiin kuiten-
kin lumelääkettä tehokkaammaksi: 
se vähensi uusintahoidon tarvetta 
25–30 prosenttia kahden viikon 
sisällä. Amoksisilliini-klavulaa-
nihappo oli hieman tehokkaampi 
kuin kefalosporiinit kolmen vii-
kon seurannassa; kuukauden kulut-
tua hoidon aloittamisesta eroa ei 
enää ollut. Lääkekuurin kestolla (5 
tai 10 vrk) ei näyttäisi olevan vaiku-
tusta hoidon tehoon. Vakavia hait-
tavaikutuksia esiintyi 3,5 prosen-
tilla potilaista kaikissa antibiootti-
ryhmissä.  
 Tulosten tulkintaa vaikeutti 
alkuperäistutkimusten potilaskirjo: 
vain harvoin diagnoosi perustui 
bakteerien toteamiseen. Lisäksi hoi-
don onnistumisen perusteet vaih-
telivat.  Tutkimuksista 34 oli joko 
lääketehtaan rahoittamia tai niiden 
tekijät olivat sidoksissa lääketeolli-
suuteen. Viisi tutkimusta ei antanut 
asiasta tietoa. Lääketehtaat pyrkivät 
yleensä osoittamaan oman valmis-
teensa kilpailukykyiseksi, joten on 
mahdollista, että kielteisiä tuloksia 
ei ole lainkaan julkaistu.
 Selkeänä puutteena kirjoittajat 
kokivat sen, ettei uusia antibiootteja 
ollut lainkaan vertailtu vanhoihin, 
edullisiin lääkkeisiin kuten amoksi-
silliiniin tai sulfatrimetopriimiin. 

EVA KIURA

Influenssapandemian 
estolääkitys kaikille?
Use of antiviral agents and other 
measures in an influenza pande-
mic. GR, 2005. http://www.gr.nl/
pdf.php?ID=1175&p=1

Hollannin terveysministeriön 
pyynnöstä sikäläinen HTA-yksikkö 
on helmikuussa 2005 julkaissut sel-
vityksen viruslääkityksen ja mui-
den keinojen käytöstä influenssa-
pandemian varalta. Paras väestön 
suojakeino on influenssarokotus. 
Rokotteen kehittäminen vie kui-
tenkin useita kuukausia pande-
mian puhkeamisesta. 
 Pandemian varhaisvaiheessa 
suositellaan sairastuneiden hoidon 
lisäksi 7 päivän estohoitoa neura-
minidaasin estäjillä (oseltamiviiri/
tsanamiviiri) influenssaan sairas-
tuneen henkilön lähipiirille sekä 
häntä hoitaneille. Tässä vaiheessa 
kohdennettu estohoito voi ehkäistä 
influenssan laajemman leviämisen.
 Pandemian aikana jokaisen 
influenssaan sairastuneen tulisi 
saada 48 tunnin kuluessa oireiden 
alkamisesta neuraminidaasin esto-
lääkitys. Myöhemmin aloitettaessa 
lääkkeestä ei ole ehkä hyötyä. Pan-
demian aikana sairastuu noin 30 
prosenttia väestöstä eli Hollannissa 
olisi oltava varastossa noin 5 mil-
joonaa hoitoannosta.

 Hoitavan lääkärin harkinnan 
mukaan voidaan tuolloin antaa 
estolääkitys myös tietyille erityis-
ryhmille, kuten immuunirajoittei-
sille. Koko väestön estolääkityk-
sestä ei ole hyötyä, koska lääkitys 
tehoaa vain lääkekuurin ajan eikä 
anna immuniteettia. Koska pande-
mia etenee yleensä muutaman vii-
kon aaltoina, uusi estolääkitys tar-
vittaisiin taas seuraavan aallon 
aikana, jolloin lääkevarastot eivät 
riitä.
 Muita pandemian leviämistä 
ehkäiseviä toimenpiteitä ovat hyvä 
käsihygienia, koulujen sulkemi-
nen ja muiden suuria ihmisjouk-
koja yhteen keräävien tilaisuuk-
sien välttäminen. Toimenpiteiden 
kustannusvaikuttavuutta ei arvi-
oitu, koska tähän analyysiin liittyy 
useita epävarmuustekijöitä. Rapor-
tissa korostetaan, että suosituksissa 
tulee huomioida lisääntyvä tieto.  

MARJAANA HIETAMERI

Aknen hoidoissa 
ilmeni eroja
Ozolins M ym.: Randomised con-
trolled multiple treatment com-
parison to provide a cost-effec-
tiveness rationale for the selection 
of antimicrobial therapy in acne. 
NCCHTA, 2005. www.ncchta.org/
fullmono/mon901.pdf

Brittiläinen arviointiyksikkö 
toteutti satunnaistetun kokeen, 
jossa verrattiin viiden yleisimmin 
aknen hoitoon käytetyn antimik-
robivalmisteen tehoa ja hoitokus-
tannuksia. Lisäksi selvitettiin mah-
dollisia sivuvaikutuksia, lääkeai-
neille resistenttien bakteerikanto-
jen muodostumista ja muutoksia 
potilaiden elämänlaadussa. 
 Kokeeseen osallistui 649 hen-
kilöä, joilla oli lievä tai keskivaikea 
kasvojen alueen akne. Iältään he oli-
vat 12–39-vuotiaita. Koehenkilöt 
satunnaistettiin viiteen hoito-ohjel-
maan. Kukin ohjelmista koostui 
suun kautta otettavasta lääkemuo-
dosta (oksitetrasykliini/mino-
sykliini/lumelääke) ja paikallishoi-
dosta (erytromysiini/bentsyyliper-
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TOIMENPITEET

Alaselkäkipua 
hoidetaan lämmöllä
Intradiscal electrothermal ther-
apy for discogenic low back pain. 
AETMIS, 2005. www.aetmis.gouv.
qc.ca/fr/publications/scientifi-
ques/traitements/2005_02_en.pdf
Yli kolmen kuukauden pitkittyvä 
alaselkäkipu on haaste diagnostii-
kalle ja hoidolle. Välilevyperäisen 
kivun voi tunnistaa ruiskuttamalla 
varjoainetta välilevyyn. Toimen-
pide näyttää välilevyn rakenne-
muutokset ja voi samalla aiheuttaa 
tyypillisen kivun. Kun konservatii-
viset hoitomuodot ovat osoittautu-
neet riittämättömiksi, on tällaiseen 
kipuun käytetty kokeellisena mene-
telmänä lämpökäsittelyä. Lämpö-
elementillä varustettu katetri vie-
dään välilevyyn polikliinisesti pai-
kallispuudutuksessa ja levyä kuu-
mennetaan noin neljännestunti. 
Toimenpiteen jälkeen potilas käyt-
tää lannerangan tukea 6–8 viikon 
ajan ja käy fysioterapiassa.

Terveydenhuollon menetelmien 
arviointiyksiköiden 
julkaisemista raporteista 
ovat tiivistelmiä toimittaneet 
Finohtan lääketieteelliset 
kirjoittajat. Arviointiraporttien 
tiivistelmät ovat tarkastaneet 
Anneli Ahovuo-Saloranta, 
Ilona Autti-Rämö, Minna 
Kaila, Pekka Kuukasjärvi, Antti 
Malmivaara, Iris Pasternack, 
Ulla-Maija Rautakorpi ja Olli-
Pekka Ryynänen.

Monta hoitoa akuut-
tiin aivohalvaukseen 
Sharma M ym.: Acute Stroke: 
Evaluation and Treatment. Evi-
dence Report/Technology Assess-
ment. AHRQ, 2005.

Akuutti aivohalvaus aiheutuu 
yleensä aivovaltimotukoksesta 
tai aivoverenvuodosta. Onnistu-
nut hoito edellyttää nopeaa diag-
nosointia ja hoitovaihtoehtojen 
arviointia. 

Krooninen väsymys 
askarruttaa
Chronic fatigue syndrome. GR, 
2005. http://www.gr.nl/pdf.
php?ID=1169&p=1

Krooninen väsymys on sairautena 
kiistanalainen. Ilmeneville fyy-
sisille oireille ei ole yksiselitteistä 
syytä.
 Diagnostiset kriteerit vaihte-
levat. Hollantilaisessa HTA-rapor-
tissa suositellaan USA:laista CDC-
luokitusta vuodelta 1994 diagnoo-
sin pohjaksi. Siinä keskeisiä ovat 
vähintään 6 kuukautta kestänyt, 
vakavasti toimintakykyä rajoittava 

 Kanadalainen AETMIS selvitti 
lämpökäsittelyn vaikuttavuutta ja 
turvallisuutta kirjallisuuskatsauk-
sessa. Aiheesta on tehty yksi suppea 
satunnaistettu tutkimus, yksi kont-
rolloitu satunnaistamaton tutkimus 
sekä useampia tapaussarjoja. Hoito-
toimenpiteen vaikuttavuuden arvi-
ointia rajoittavat vähäisen tieteelli-
sen näytön ohella mm. kivun arvi-
ointiin liittyvät ongelmat. Toimen-
pide on toistaiseksi arvioitu kyllin 
turvalliseksi. Toimenpiteen eduksi 
katsotaan sen vähäinen kajoavuus 
kirurgiseen toimenpiteeseen (nika-
mien jäykistysleikkaus) verrattuna.
 Raportin laatijat eivät pidä 
perusteltuna hoidon korvaamista 
sairasvakuutuksesta, mutta ehdot-
tavat sille kokeellista asemaa ala-
selkäkivussa, joka ei reagoi muihin 
hoitoihin. Tutkimuksen tekijöiltä 
edellytetään riittävää koulutusta 
toimenpiteeseen.

 PÄIVI REIMAN-MÖTTÖNEN

 Yhdysvaltalaisraportin tulok-
set eivät tue akuutin aivojen sisäi-
sen vuodon kirurgista hoitoa. Vain 
kahdessa tutkimuksesta seitsemästä 
leikkauksesta oli hyötyä. Niissä toi-
sessa leikkaus tehtiin endoskooppi-
sesti ja toisessa varhain, alle kolmen 
tunnin sisällä oireiden alkamisesta. 
Katsaus ei käsitellyt pikkuaivojen 
verenpurkaumia eikä subaraknoi-
daalivuotoa. 
 Verensokeritasoa normalisoi-
vien hoitojen tai verenpainelääk-
keiden hyödyistä tai jopa haitoista 
akuutin aivohalvauksen hoidossa on 
katsauksen mukaan saatavilla vain 
vähän tutkimustietoa.
 Akuutin iskeemisen aivohal-
vauksen laskimonsisäinen liuotus-
hoito alteplaasilla (tPA) kolmen 
tunnin kuluessa oireiden alkami-
sesta on vaikuttavaa. Mitä vähem-
män aikaa on kulunut oireiden 
alkamisesta, sitä paremmat ovat 
tulokset. Hoito saattaa olla teho-
kasta aina neljään ja puoleen tun-
tiin saakka, mutta voi sen jälkeen 
annettuna hoito lisätä kuoleman 
todennäköisyyttä. Valtimonsisäi-
nen liuotushoito saattaa myös olla 
vaikuttavaa, tosin aiheesta on saata-
villa vain vähän tutkimustietoa. 
 Potilaan arviointi CT- ja MRI- 
tutkimusten avulla sekä aivoveri-
suonitukoksen hajottamisen tehos-
taminen ultraäänellä lienee vaikut-
tavaa.

MAIJA SAIJONKARI

oksidi/perusvoide). Koetta edelsi 4 
viikon hoidoton jakso. Hoidot kesti-
vät 18 viikkoa. Hoitovastetta arvioi-
tiin 6, 12 ja 18 viikon välein.
 Mikään hoitomuodoista ei 
osoittautunut ylivoimaiseksi; erot 
olivat pieniä, ja merkittävimmät 
tulokset saatiin jo ensimmäisten 6 
viikon aikana. Toisaalta 95 prosen-
tilla potilaista esiintyi iho-oireita 
vielä 18 viikon hoidon jälkeen. Hin-
noiltaan edullisimmat paikallis-
hoidot arvioitiin vähintään yhtä 
tehokkaiksi kuin suun kautta otet-
tavat antibiootit, joiden käytön 
ongelmana ovat vastustuskykyis-
ten bakteerikantojen muodostumi-
nen. Paikallishoitojen sivuvaiku-
tukset jäivät vähäisiksi. Eniten ihoa 
ärsytti bentsyyliperoksidi. Käytetyt 
elämänlaadun mittarit eivät olleet 
erityisen herkkiä hoitovaikutusten 
arvioinnissa. Avoimeksi jää mm. se, 
miten ja missä vaiheessa yhdistellä 
eri hoitomuotoja.

PÄIVI REIMAN-MÖTTÖNEN  
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Neuvonta hillitsee 
alkoholin käyttöä 
Whitlock E ym.: Alcohol Misuse. 
Behavioral Counseling Interven-
tions in Primary Care to Reduce 
Risky/Harmful Alcohol Use. 
AHRQ, 2004. http://www.ahrq.
gov/downloads/pub/prevent/alco-
hol.zip

Alkoholin liikakäytön tiedetään 
lisäävän monenlaisten terveydel-
listen ja sosiaalisten ongelmien ris-
kiä. Perusterveydenhuollossa on 
mahdollisuus tunnistaa alkoho-
lin suurkuluttajia ja tehdä lyhyitä 
alkoholi-interventioita, joiden 
tavoitteena on kulutuksen vähene-
minen riskirajan alapuolelle.
 Yhdysvaltalaisessa järjestel-
mällisessä kirjallisuuskatsauk-
sessa selvitettiin lyhyen käyttäyty-
mistieteellisen neuvonnan vaiku-
tusta alkoholin liikakäytön vähe-
nemiseen. Katsaukseen valittiin 16 
perusterveydenhuollossa toteutet-
tua, kontrolloitua interventiotutki-
musta. Näistä kahdessatoista tut-
kimuspotilaat olivat aikuisia, kol-
messa raskaana olevia ja yhdessä 
nuoria. Potilaita valittaessa käy-
tettiin joko standardoitua itsear-
viointia (esim. AUDIT) tai lisäksi 
standardoitua haastattelua (esim. 
CAGE). Useassa tutkimuksessa 
riskirajana pidettiin naisilla 7–9 
annosta ja miehillä 12–14 annosta 
viikossa. 
 Yhden käyntikerran interven-
tiot eivät olleet niin tehokkaita 
kuin useampia käyntejä sisältä-
vät. Interventioiden jälkeen tutki-
muspotilaiden viikossa nauttimien 
alkoholiannosten määrä laski 1–10 
annosta/vko (13–34 %) ja  kohtuu-
käyttö lisääntyi 10–19 prosenttia 
kontrolliryhmään verrattuna. 
 Lyhyiden behavioraalisten inter-
ventioiden todettiin olevan käyt-
tökelpoisia perusterveydenhuol-
lon menetelmiä, kun vähennetään 
aikuisväestön alkoholin kulutusta.

MINNA KÄRKKÄINEN

LAITTEET

Sähköhoito auttaa 
masennukseen
Greenhalg J ym.: Clinical and cost-
effectiveness of electroconvulsive 
therapy for depressive illness, schiz-
ophrenia, catatonia and mania; 
systematic reviews and economic 
modelling studies. NCCHTA, 2005. 
http://www.ncchta.org/fullmono/
mon909.pdf               

Vaikka aivojen sähköhoitoa (electro-
convulsive therapy, ECT) on käytetty 
1930-luvulta lähtien mm. masennuk-
sen hoidossa, on sen vaikuttavuu-
desta ja sivuvaikutuksista vähän tie-
toa. Brittiraportissa selvitettiin ECT:
n vaikuttavuutta ja kustannusvaikut-
tavuutta masennuksen, skitsofrenian, 
katatonian ja manian hoidossa. 
 Lyhyellä tähtäimellä sähköhoito 
lievittää lääkehoitoa tehokkaam-
min masennuksen oireita. Trisykliset 
masennuslääkkeet lisäävät ECT:n vai-
kuttavuutta ja hoidon jälkeen jatkettu 
trisyklinen lääkitys ja litium vähentä-
vät masennuksen uusiutumista. Hoi-
don tehoon vaikuttavat huomatta-
vasti sähköärsykkeen voimakkuus, 
antotapa (toispuoleinen/molemmin-
puolinen) sekä hoitokertojen tiheys ja 
määrä. Tehon lisäämisen hintana on 
kognitiivisten sivuvaikutusten riskin 
suureneminen. Rajatun näytön perus-
teella sivuvaikutukset, esim. muis-
tivaikeudet, häviävät 6 kuukauden 
kuluessa. Pidempiaikaisista sivuvai-
kutuksista ja hoidon vaikuttavuudesta 
puuttuu tutkimustietoa.
 Skitsofrenian hoidossa ECT ei ole 
vaikuttavampaa kuin lääkitys. Eri-
tyisryhmien, joita ovat vanhukset, 
nuoret, lapset ja raskaana olevat, sekä 
manian ja katatonian hoidosta näyt-
töä on vähän. Taloudellisessa mallin-
nuksessa tutkittiin sähköhoidon vai-
kuttavuutta sairaalahoidossa olevilla 
masennuspotilailla hoidon alussa 
tai vasta toissijaisena tai kolmantena 
hoitovaihtoehtona verrattuna lääke-
hoitoon. Mallien välillä ei havaittu 
eroa kustannusvaikuttavuudessa.

MARJAANA HIETAMERI

väsymysjakso, joka ei liity rasituk-
seen eikä lievity levolla. Lisäoireita 
voivat olla esimerkiksi muistivai-
keudet, kurkkukipu, imusolmuk-
keiden aristaminen, lihas- ja nivel-
kivut sekä päänsärky. Poissulkukri-
teereitä ovat lääketieteellinen väsy-
mystä aiheuttava sairaus, vakavat 
psykiatriset sairaudet, alkoholismi 
sekä vaikea ylipaino.
 Onko sairaus neurologinen vai 
psykiatrinen? Nykyisen neurotie-
teellisen tutkimuksen perusteella 
vastaus on sekä–että.  Tutkimusta 
ja potilaan oireiden ymmärtämistä 
helpottaa tautia aiheuttavien teki-
jöiden ja siihen liittyvien biologis-
ten muutosten erottaminen.
 Arviot kroonisen väsymyksen 
yleisyydestä vaihtelevat huomat-
tavasti. Luotettavimmissa tutki-
muksissa esiintyvyys on noin 0,2–
0,4 prosenttia. Noin 10 prosent-
tia sairastuneista aikuisista para-
nee spontaanisti, kun taas nuorista 
paranee suurin osa. Noin 3/4 sai-
rastuneista on naisia.
 Kognitiivis-behavioraalinen 
terapia palauttaa noin 70 prosentilla 
potilaista normaalin toimintaky-
vyn. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että potilaat saavuttavat aikaisem-
man toimintatasonsa, vaan pikem-
minkin sopeutuvat sairautensa 
aiheuttamiin rajoituksiin.

MARJAANA HIETAMERI
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Finohtan kansainväliset sisaryksiköt tuottavat run-
saasti julkaisuja, joita Finohta seuraa aktiivisesti. 
Parhaillaan rakennettavaan tietokantaan tuotetaan 
tiivistelmiä HTA-raporteista, jotka arviointiyksiköi-
den verkostoon, INAHTA:an, kuuluvat yksiköt ovat 
julkaisseet vuoden 2005 alusta lähtien. 
 Vuoden vaihteessa Finohtaan palkatut lääketie-
teelliset kirjoittajat laativat raporteista suomenkieli-
siä tiivistelmiä, jotka julkaistaan uudessa verkkotie-
tokannassa. Tavoitteena on tarjota terveydenhuollon 
päätöksentekijöille kattavasti tietoa uusista menetel-
mistä, joita on maailmalla jo arvioitu. 
 Tietokanta mahdollistaa tiedon etsiminen eri-
laisten kriteerien avulla. Yhteen tiivistelmään pyri-
tään sisällyttämään arvioinnin tausta, menetelmät, 
tulokset ja raportin tuottajan johtopäätökset. Tämän 
lisäksi tietokantaan tallennetaan erilaisia muita tie-
toja raportista, esimerkiksi se, onko kyseessä laite, 
toimenpide, lääke, vai jokin muu terveydenhuollon 
menetelmä. Näitä metatietoja voidaan hyödyntää 
tietoa etsittäessä.
 Uuden verkkopalvelun prototyyppi valmistuu 
huhtikuussa. Totuttuun tapaan myös Impaktissa jul-
kaistaan ulkomaisten raporttien tiivistelmiä HTA 

Lyhyesti -palstalla. Impaktin tiivistelmien lähteiksi 
valitaan erityisen kiinnostavia raportteja. Uudesta tie-
tokannasta löytyy tiivistelmän perusteellinen versio. 
 Verkkopalveluna tietokanta täydentää Finohtan 
tietotuotteiden perhettä. Se on käyttäjille maksuton ja 
vapaasti käytettävissä. 

KRISTIAN LAMPE
kristian.lampe@stakes.fi

Tietokannan avaamisesta tiedotetaan osoitteessa 
www.stakes.fi/finohta/ajankohtaista.

Suomenkielisiä tiivistelmiä lääketieteen eri aloilta 

Ulkomaisia arviointeja
kotimaisella kuorrutuksella

Tilaa arviointitietoa myös sähköpostitse
Finohta avaa maksuttoman palvelun, jonka avulla 
voit tilata tietoa muissa maissa julkaistuista arvi-
ointiraporteista suoraan postilaatikkoosi. Postilistat 
ovat erikoisalakohtaisia. Alkuvaiheessa avataan lis-
tat kirurgiaa, sisätauteja ja perusterveydenhuoltoa 
käsitteleville aiheille. 
Lisätietoa osoitteessa http://www.stakes.fi/finohta/tieto/.

Tätä ovat kliinikot meiltä jo toivoneet! Uudesta verkkopalvelusta 
löydät arviointiraporttien tiivistelmiä – suomenkielellä.

Täystusina tiivistää arviointiraportteja 
Finohtan lääketieteellisen kirjoittajan tehtävään valit-
tiin 12 hakijaa. Uusille työntekijöille järjestetään 
monipuolinen perehdytyskoulutus. Lääketieteelli-
sen kirjoittajan tehtävässä aloittavat: Maria Arola 
(LL), Jaana Elberkennou (LL, kirurgian erikoislääkäri), 
Marjaana Hietameri (LL, psykiatrian erikoislääkäri), 
Eva Kiura (sh, kielenkääntäjä), Minna Kärkkäinen 
(LL), Helena Laasonen (LL, gynekologian erikoislää-
käri), Eeva Mäkinen (LL, yleislääketieteen erikoislää-
käri), Päivi Reiman-Möttönen (sh, th, VM), Maija 
Saijonkari (bioanalyytikko, FM), Helena Tukia (sh, 
TtM), Merja Viikki (LKT), Ilkka Vuori (LKT, kliinisen 
fysiologian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri).

UUTISETKoonnut Kerttuli Korhonen

Kansainvälinen HTA-verkosto kasvaa
Kanadalainen IHE (Institute of Health Economics) ja 
australialainen AHTA (Adelaide Health Technology 
Assessment) on valittu kansainvälisen INAHTA-
verkoston jäseniksi. Ehtona jäsenyydelle on, että 
organisaatio ei tavoittele taloudellista voittoa, 
rahoituksesta suurin osa tulee valtion budjetista ja 
se on erikoistunut terveydenhuollon menetelmien 
arviointiin (HTA). 
 Ympäri maailman useat organisaatiot arvioi-
vat toimenpiteitä, lääkkeitä, laitteita ja terveyden-
huollon hallintoa. INAHTA tarjoaa mahdollisuuden 
yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon.  INAHTA on terve-
ydenhuollon menetelmien arviointiyksiköiden ver-
kosto, johon Finohta on kuulunut vuodesta 1996. 
Verkosto on perustettu vuonna 1993. Tänä päivänä 
INAHTAan kuuluu 41 jäsentä 21 maasta. INAHTA:n 
sihteeristö toimii Ruotsissa SBU:n yhteydessä.  
Lisätietoja uusista HTA-yksiköistä verkko-osoitteissa 
www.ihe.ca 
www.public-health.adelaide.edu.au/consult/health_
techn_assess.html 
ja INAHTA-verkoston sivuilta www.inahta.org.
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UUTISET

Stakes uusii toimintaansa 
Stakes uusii organisaatiota ja strategiaa vuoden 2006 
alusta. Uusi strategiakausi ulottuu vuoteen 2012. Toi-
mintaa suuntaa mm. kysymys sosiaali- ja terveysalan 
toiminnan vaikuttavuudesta. Stakesin ydintoimintoja 
- tutkimusta, kehittämistä ja tietotuotantoa - toteute-
taan kahdeksalla tulosalueella: kuntapalvelut, sosiaa-
lipalvelut, hyvinvointi, terveydenhuolto, stakestieto, 
julkaisut, hallintopalvelut ja ulkomaanavun yksikkö. 
Tulosalueilla ryhmiä toimii yhteensä 30. 
 Finohta pysyy terveydenhuollon ytimessä. Ter-
veydenhuolto-tulosalueelle on koottu keskeinen ter-
veydenhuollon arviointi ja tutkimus: Käytäntöjen 
tutkimus, Yhteensovitetut palvelut, Terveystaloustie-
teen keskus  (CHESS), Vaikuttavuuden ja oikeuden-
mukaisuuden tutkimusryhmä ja Finohta. Tulos-
alueen johtajana toimii Juha Teperi.

Finohta päivitti kirjoitusasunsa
Vuoden alussa tehdyn päätöksen mukaan Tervey-
denhuollon menetelmien arviointiyksikön nimi 
kirjoitetaan juoksevassa tekstissä ilman kapiteeleja 
Finohta. Logossa käytetään edelleen FinOHTA-muo-
toa. Nimi on lyhenne sanoista Finnish Office for 
Health Technology Assessment.  

Terveyden edistämiseen lisää puhtia
Miten Terveyden edistämisen tutkimusohjelma 
TERVE onnistui?  Paremmin, jos eri hankkeiden 
toteuttamiskelpoisuus olisi määritelty perusteellisem-
min, toteaa arviointiryhmä raportissaan. 
 Kohderyhmän näkökulman huomioiminen sekä 
asiantuntijoiden välinen yhteistyö ovat tärkeitä. 
Lisäksi arviointiryhmä peräänkuulutti päättäjien ja 
tutkijayhteisön kanssa käytävää dialogia. Hankkei-
den valinta ja koordinointi kannattaa tehdä huolella. 
Myös koordinaattorin roolia tulisi vahvistaa. Hank-
keiden tuloksia ja vaikutuksia on arvioitava sekä tie-
teellisestä että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
 Suomen Akatemian TERVE-ohjelmaa hallinnoi 
Suomen Syöpäyhdistys ja siihen osallistuivat sosiaali- 
ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, 
ympäristöministeriö, Kansaneläkelaitos, Kansanterve-
yslaitos, Työsuojelurahasto ja Yrjö Jahnssonin säätiö. 
NK

Health Promotion Research Programme 2001–2004 
(TERVE). Evaluation Report. Publications of the Academy 
of Finland, 2005. 

Finohta osallistuu EUnetHTA-hankkeeseen
Eurooppalainen yhteistyö menetelmien arvioin-
nissa ottaa aimo harppauksen eteenpäin. Vuo-
den 2006 alussa käynnistynyt ja Euroopan Unio-
nin osittain rahoittama EUnetHTA-projekti kokoaa 
yhteen suuren, 27 valtiota edustavan verkoston. 
 Tavoitteena on yhdistää kansallisia arvioin-
tiyksiköitä, terveysministeriöitä ja tutkimuslaitok-
sia arviointien tuottamisessa ja tulosten hyödyntä-
misessä. Kolmen vuoden aikana kehitetään pysy-
vämpi organisaatio HTA-yhteistyölle. Lisäksi luo-
daan käytännön työkaluja, joiden avulla arviointeja 
voidaan tuottaa oikeaan aikaan ja tehokkaasti sekä 
hyödyntää niiden tuloksia Euroopan eri kulmilla 
tehtävissä päätöksissä.
 EUnetHTA-hanketta koordinoi Tanskan kansal-
linen arviointiyksikkö Dacehta. Työpaketteja on 
kaikkiaan kahdeksan; Finohta on mukana niistä 
neljässä. Finohtalla on päävastuu työpaketista, 
jossa kehitetään arvioinnille yhtenäisiä malleja ja 
määritellään ne ydinasiat, jotka eurooppalaisen 
käytännön mukaisessa arvioinnissa tulisi ottaa huo-
mioon. Mallit tehdään kahdelle erilaiselle mene-
telmälle, joita ovat toimenpide ja seulonta. Lisäksi 
kaksi arviointia tehdään mallien mukaan. KL
Lisätietoja verkko-osoitteesta www.eunethta.net

Cochrane-katsauksille impaktifaktori
Cochrane-katsaukset on liitetty vuoden 2005 alusta 
ISIn Citation Indexiin, joka seuraa julkaisujen levik-
kiä ja katsauksiin kohdistuvien viittausten mää-
rää. Tämä tarkoittaa sitä, että Cochrane-katsauksille 
saadaan impaktifaktori, ensimmäinen julkaistaan 
vuonna 2008.
 Cochrane-katsauksia kirjoittaa 51 suomalaista. 
Katsausten aiheet kuuluvat tuki- ja liikuntaelinsaira-
uksiin, suun terveydenhuoltoon, hengitystieinfekti-
oihin, epilepsiaan, kipuun, geneettisiin sairauksiin, 
skitsofreniaan, depressioon, korvanenäkurkkutautei-
hin, vammoihin ja työterveyshuoltoon. 
 Viimeisimmässä Cochrane-kirjaston päivityk-
sessä 4/2005 oli 89 uutta katsausta. Yhteensä kirjas-
tossa on nyt 2 524 valmista katsausta ja noin 1 600 
keskeneräistä.
 Cochrane-katsausten teossa käytettävä sovel-
lus päivitetään: RevMan5 ilmestyy vuoden 2006 
lopulla.
 Tämän vuoden vuosikokous, Cochrane Col-
loquium, järjestetään Irlannissa, Dublinissa 23.–
26.10.2006. Abstraktien takaraja on 3.4.2006. IP
Lisätietoja verkko-osoitteesta www.cochrane.co.uk.
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PALVELUKORTTI

Palvelukortin voit lähettää osoitteeseen Stakes/Finohta, 
PL 220, 00531 Helsinki tai faksata (09) 3967 2278. 

LUKIJA PA L AU T E 1 / 2 0 0 6

Mitkä artikkelit ovat mielestäsi numeron kiinnostavimmat?

Toivomuksia lehden sisällöstä

Tilaan lehden työpaikalle                    kotiin

Nimi/työyhteisön nimi

Ammattinimike

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Telefax

Sähköposti

Muu viesti  (esim. osoitteenmuutos)

TI L AUS

HLL Anneli Ahovuo-Salo-
ranta on nimitetty Finohtan 
tutkijalääkäriksi 1.1.2006. 
Ahovuo-Saloranta on aiem-
min toiminut Tampereen 
kaupungin terveyskeskus-
hammaslääkärinä. Hän on 
suorittanut tilastotieteen 
laudatur -opinnot Jyväsky-
län yliopistossa ja pro gradu 
-tutkielman aiheena oli 

Meta-analyysin metodologia. Hän on toiminut kan-
sainvälisen Cochrane-yhteistyön Oral Health Grou-
pin tutkijana vuodesta 1999. Erityisiä kiinnostuksen 
kohteita ovat kliinisten koeasetelmien laadun vaikutus 
systemaattisten katsausten luotettavuuteen.

Mäkelä jatkaa Finohtan päällikkönä
Stakesin johtoryhmä nimitti uudet ryhmäpäälli-
köt vuodeksi 2006. Tutkimusprofessori Marjukka 
Mäkelä jatkaa Finohtan päällikkönä. Mäkelä on 
peruskoulutukseltaan yleislääkäri ja kliininen epide-
miologi. Hän on johtanut Finohtaa vuodesta 2000. 

NIMITYKSIÄ

 Ahovuo-Saloranta on tullut Finohtaan loka-
kuussa 2004 Cochrane-yhteistyöhön. Hänen toi-
menkuvaansa kuuluu Cochrane-yhteistyön ja yleen-
säkin näyttöön perustuvan lääketieteen edistäminen 
Suomessa, erityisesti hammaslääketieteen alueella. 
Lisäksi tehtäviin kuuluu tutkimustyö Cochrane-kat-
sausryhmissä. 
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RYHMÄPÄÄLLIKKÖ

Marjukka Mäkelä 
tutkimusprofessori 

RYHMÄSIHTEERI

Terhi Ilonen
yksikön sihteeri 

Heidi Anttila 
suunnittelija 
Ilona Autti-Rämö 
asiantuntijalääkäri 
Riitta Grahn
informaatikko 
Kerttuli Korhonen
toimitussihteeri
Niina Kovanen  
kehittämispäällikkö 
Pia Kärki
toimistosihteeri 
Kristian Lampe 
viestintälääkäri 

Antti Malmivaara 
ylilääkäri 
Iris Pasternack 
Cochrane-yhdyshenkilö 
Ulla Saalasti-Koskinen 
suunnittelija 
Harri Sintonen 
tutkimusprofessori 

PYSYVÄT ASIANTUNTIJAT

Arviointitutkimus
Risto Roine
risto.p.roine@hus.fi 

Kliininen lääketiede
Olli-Pekka Ryynänen 
ollipekka.ryynanen@uku.fi 

Tilastotiede/biometria
Esa Läärä 
esa.laara@oulu.fi 

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö
Finnish Offi ce for Health Technology AssessmentFinOHTA

Postiosoite Stakes/Finohta , PL 220, 00531 Helsinki, Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puhelin (09) 39 671 (vaihde)/ (09) 3976 2297, Faksi (09) 3967 2278, Sähköposti etunimi.sukunimi@stakes.fi 

Finohtan Tampereen toimipiste
Postiosoite Stakes/Finohta 
Lääketieteen laitos/ B-rakennus, 
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite Medisiinarinkatu 3, 
33520 Tampere

Vaihde (03) 35 5111 

Faksi (03) 3551 4150 

Sähköposti 
etunimi.sukunimi@stakes.fi 

Anneli Ahovuo-Saloranta
tutkijalääkäri 
Pekka Kuukasjärvi
asiantuntijalääkäri
Ulla-Maija Rautakorpi  
projektipäällikkö 

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö 
Finohta tuottaa tietoa päätösten tueksi.

Yksikkö on perustettu vuonna 1995 ja se toimii 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskus Stakesissa. 

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti 

Lisätietoja Finohtasta verkko-osoitteessa www. stakes.fi /fi nohta.

Terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa 
(Health Technology Assessment, HTA) selvitetään 
järjestelmällisesti menetelmien käytön lyhyt- ja 
pitkäaikaisia vaikutuksia. 

Arviointi tehdään eri tieteenalojen yhteistyönä. 
Siihen kuuluu myös menetelmien käytöstä 
koituvien sosiaalisten ja eettisten seuraamusten 
sekä kustannusten tarkastelu. 

Arviointiseloste-sarja saa jatkoa
Finohta jatkaa arviointiselosteiden julkaisemista. 
Tänä keväänä ilmestyvien julkaisujen aiheina ovat ham-
paiden oikomishoito ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito. 
Molemmat arviointiselosteet perustuvat ruotsalaisen 
terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön SBU:n 
järjestelmällisiin kirjallisuuskatsauksiin. 
Lisätietoja www.stakes.fi/finohta/taseloste. 

HTAi-kongressi Adelaidessa
Health Technology Assessment International (HTAi) järjestää 
kongressin Adelaidessa 2.–5. heinäkuuta 2006. 
HTAi-kongressin teemana on arviointitiedon hyödyntäminen 
terveyspolitiikassa. Tilaisuus on tarkoitettu kliinikoille, päät-
täjille ja tutkijoille. Sessioiden teemoina ovat muun muassa 
diagnostiikka, horizon scanning, etiikka ja tiedonvälitys. 
Lisätietoja HTAi:n verkkosivuilta www.htai.org.


