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Pääkirjoitus

tarjoamat hyödyt. Tyypillisesti kuulemme kos-
kettavan potilastarinan ihmeparantumisesta 
tilanteessa, jossa ennen ei ollut toivoa. Tapaus-
selostuksia seuraavat potilassarjat ja sitten 
vertailevat tutkimukset tuoden tietoa myös epä-
onnistumisista ja haitoista. Hoidon painoarvo 
voi muuttua ratkaisevasti, kun vaikutuksia seu-
rataan kauemmin, mutta tietoa pitkäaikaisvai-
kutuksista joudutaan tietysti odottamaan pitkän 
aikaa.
 Suomalaisten osallistuminen EuroScaniin 
laajentaa horisonttiamme: jättiläisen olkapäille 
kiipeäminen avartaa näköalaa ja antaa vih-
jeitä, joita itse emme ehdi emmekä kykene 
kokoamaan. Useimmiten kliinikot osaavat 
kyllä arvata, mitä horisontista todella jaksaa 
matkustaa tänne asti, mutta yllätyksiäkin tai-
vaanrannan tähystäjä saa kokea, sekä tervey-
denhuollossa että parvekkeella.
 Kesällä, tyynenä iltana, Kivinokan puiden 
vihreät latvat muuttuivat äkisti tulenpunaisiksi, 
ja puut alkoivat kasvaa silmissä. Kun esiin tuli 
oranssi raita, hoksasimme katselevamme kuu-
mailmapalloa, joita sitten nousi lentoon neljä 
erilaista. Ne liukuivat lahden yli, koreissa juhlit-
tiin varmaan häitä tai syntymäpäiviä tai tohto-
rinhattuja. Ja katsottiin horisonttiin, korkealta ja 
kauas.
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MARJUKKA MÄKELÄ
marjukka.makela@stakes.fi

Helsingin horisontti
Katselen parvekkeelta Vanhankaupunginlahden 
yli itäkaakkoon. Taivas rajautuu Kivinokan met-
sään, jossa loimottaa ruska; sydäntalvella sieltä 
nousee aurinko. Näkyvä horisonttini on noin 
kahden kilometrin päässä. 
 Horisontti on viiva, jossa maa kohtaa tai-
vaan. Impaktin kansikuva on näpätty aikuisen 
ihmisen silmien tasolta, jolloin todellinen hori-
sontti on 4700 metrin etäisyydellä. Jos kuvaaja 
kiipeäisi sadan metrin korkuiseen torniin, 
näkyisi taivaanranta 36 kilometrin päässä. 
 Finohtassakin ryhdytään tähyilemään hori-
sonttiin. Aiomme liittyä jäseneksi Euro- 
Scan-verkostoon, jossa toistakymmentä tervey- 
denhuollon menetelmien arviointiyksikköä 
kokoaa tietoa nousevista teknologioista ja ker-
too havaintonsa toisilleen (ss. 4–5). Mene-
telmä, joka yhdessä maassa on leviämässä, voi 
Euroopan toisella laidalla olla tuntematon. 
 EuroScanin jäsenet seuraavat kehit-
teillä olevia hoito- ja tutkimusmenetelmiä eri 
tavoin ja käyttävät tietoa moniin eri tarkoituk-
siin (ss. 6–7). Uusia lääkkeitä koskevan tie-
don voi melko helposti siirtää maasta toiseen, 
mutta muiden teknologioiden vaikutukset voi-
vat vaihdella paljonkin sen mukaan, millai-
seen ympäristöön niitä tuodaan. Yhdysvalloissa 
menetelmiä arvioidaan laiskasti ja niinpä mark-
kinoille tulee runsaasti menetelmiä – jotkut 
niistä raakoina tai kelvottomina (ss. 12–13). 
 Kuu ja aurinko näyttävät noustessaan ja las-
kiessaan horisontissa todellista kokoaan suu-
remmalta. Samanlainen optinen harha voi 
suurennella uuden menetelmän merkitystä 
käytön alkuaikoina: uutisiin kiirivät ensin sen 
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Horisonttiin tähyämisen lyhyt oppimäärä

Varsinkin erikoissairaanhoidon uusista kustan-
nuksista iso osa on seurausta uusista käyttöön 

otetuista teknologioista. Käyttöönotto voi sisältää 
koulutusta, töiden, tilojen ja prosessien suunnitte-
lua tai uuden lääkkeen hiipimisen käyttöön yksit-
täisten lääkärien päätöksin. 
 Uusi menetelmä aiheuttaa muutoksia, joiden 
aikaansaaminen ja hyväksyminen voi viedä pal-
jon aikaa. Muutoksen tekemisessä sanonta ’hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty’ pitää erityisen hyvin 
paikkansa. Jotta suunnitelma ehditään tehdä hyvin, 
on osattava varautua ajoissa.
 Useissa maissa on erikoistuneita yksiköitä, joi-
den päätehtävä on tulevaisuuden ennakointi. Hyvä 

esimerkki on Ison-
Britannian kym-
menen hengen 
yksikkö Birmingha-
missa, jossa myös 
on EuroScan-ver-
koston sihteeristö 
(European Infor-
mation Network 
on new and chan-
ging health techno-
logy). Usein tällaisia 
yksiköitä on perus-

tettu terveydenhuollon menetelmien arviontiyksi-
köiden kylkeen, tai ne tekevät tiivistä ja luontevaa 
yhteistyötä. Suomesta  tällainen erikoisosaaminen 

Ennustaminen on tunnetusti sitä vaikeampaa, mitä pitemmälle 
tulevaisuuteen yritetään katsoa. Terveydenhuollossa on kuitenkin 
tiedostettu, että tulevaisuuden ennakoijia tarvitaan. 

ja yksikkö toistaiseksi puuttuvat, mutta sairaanhoi-
topiirien ja Finohtan yhteinen HALO-ohjelma täyt-
tää pikkuhiljaa vaatimukset. 

TUNNISTUS, SUOSITUS, PRIORISOINTI 

Tulevaisuuden ennakointi on sen verran uutta 
toimintaa, että määritelmät ovat osin työn alla. 
Englantilaiset selvittivät asiaa vastikään  Euro- 
Scan-verkoston jäsenistön keskuudessa ja päätyivät 
seuraavaan määritelmään: Tehokas varhainen häly-
tysjärjestelmä tunnistaa terveysteknologiset inno-
vaatiot, jotka tulevat vaikuttamaan merkittävästi 
terveydenhuollossa. Järjestelmä levittää tarpeel-
lisen tiedon oikeaan aikaan siten, että tarvittavat 
päätökset esimerkiksi resurssien osalta ehditään 
tehdä, käyttöönotto helpottuu ja jäljellä olevat tut-
kimustarpeet tunnistetaan. 
 Varhainen varoitusjärjestelmä kulkee tunnista-
misen, tiedon keruun ja suodatuksen kautta ensi-
arviointiin ja priorisointiin. Tunnistamisessa on 
käytettävä laajaa verkostoa ja erilaisia ennakko- 
luulottomia menetelmiä. Rakenteilla oleva HALO-
verkosto on yksi muuallakin käytetty tapa. Sairaa-
loiden edelläkävijäkliinikot tunnistavat, mitä uutta 
on tulossa kullakin erikoisalalla.  
 Tiedon keruu ei voi aina noudattaa järjestelmäl-
lisen katsauksen menetelmiä: uusimmasta uudesta 
voi olla vasta niukasti jos ollenkaan tutkittua tie-
toa ja korkeintaan abstraktitason julkaisuja. Tiedon 

HTA
TIETO

 Horizon scanning:  
 horisontin tai 
 taivaanrannan   
 tähyäminen, 
 varhainen varoitus,  
 ennustaminen, 
 ensiarvio 
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Kerttuli Punkari

hakemiseen ei siis ole selviä  pelisääntöjä. Saa-
tavilla oleva tieto riippuu siitä, onko selvitettävä 
menetelmä vasta kehitetty tai jo jossain yksittäi-
sessä yksikössä käytössä. 

PÄÄTÖKSIÄ, PÄÄTÖKSIÄ

Koottu tieto pitää suodattaa. Tarjolla olevista lukui-
sista uusista tulokkaista pitää priorisoida olennaiset 
– ne, joilla todella tulee olemaan merkitystä. Kris-
tallipalloa tarvittaisiin, mutta sitä ilmankin päätök-
set on tehtävä. 
 Lopulta valituista aiheista toimitetaan ensi- 
arvio, jossa kerrotaan tiiviisti olennaisimmat ydin-
asiat päätöksentekoa varten. Näitä ensiarvioita 

voidaan tuottaa vuo-
dessa useampia, ja 
sitten on päätettävä, 
mitä tiedolla missäkin 
vaiheessa tehdään. 
Milloin tehdään var-
sinainen menetelmä-
arvio? Odotetaanko, 
kunnes tunnettujen 
tekeillä olevien satun-
naistettujen kokei-

den tulokset ovat käytettävissä? Milloin on tarpeen 
tehdä uusi arvio menetelmästä? Paljonko näyttöä 
tarvitaan, että menetelmä kelpaa otettavaksi vali-
koituun käyttöön? Milloin se voidaan ottaa laajaan 
käyttöön? Tunnetaanko menetelmän turvallisuus 
riittävän hyvin?

YHTEISTYÖ ON VOIMAA

Terveydenhuollon suurimmat markkinat ovat 
Yhdysvalloissa. Uusien menetelmien kehittäjät 
haluavat markkinoille ainakin sinne. Ennen pitkää 
kaikki tuotteet tulevat kaupan ympäri maailmaa, 
sopivaan hintaan. Siksi yhteistyö uusien menetel-

 Kristallipalloa 
 tarvittaisiin, 
 mutta sitä 
 ilmankin 
 on päätökset 
 tehtävä

mien tunnistamisessa ja ensiarvioiden tekemisessä 
on erityisen järkevää. 

MINNA KAILA
minna.kaila@stakes.fi

Murphy K, Packer C, Stevens A, Simpson S. Effective early 
warning systems for new and emerging health technologies: 
Developing an evaluation framework and an assessment 
of current systems. International Journal of Technology 
Assessment in Health Care, 23:3 (2007), 324–330.

EuroScanin jäseneksi  
voivat liittyä organisaatiot, 

1. joilla on selvä toimintaohjelma nousevien, 
uusien tai muuttuvien teknologioiden tunnis-
tamiseksi
2. joilla on virallisesti tunnustettu asema suh-
teessa alueelliseen tai kansalliseen hallitukseen 
3. joka ei tavoittele voittoa ja
4. jonka rahoitus on ainakin puoliksi julkinen.

Birminghamin Horizon Scanning -keskuk-
sessa on määritelty tulossa olevat aiheet: lääk-
keet ennen markkinoille tulemista sekä uudet 
muut teknologiat tai laitteet diagnostiikkaan 
ja hoitoon ennen markkinoille tuloaan tai heti 
sen jälkeen. Olennaista on, että uutta teknolo-
giaa käyttää korkeintaan 10 % potentiaalisista 
käyttäjistä.

Lisätietoja: www.euroscan.bham.ac.uk
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HTAi
KONGRESSI

HTA-menetelmä innovatiivisille 
teknologioille Saksassa
Buehrlen B. HTA Methodology for innovative 
healthcare technologies. Fraunhofer Institute for 
Systems and Innovation Research, Karlsruhe. Poster.

EU:n rahoittaman Inno-HTAn (Innovative Health-
care Technologies) tavoitteena on pienentää teknolo-
gian kehittämisen ja käyttöönoton välistä kuilua. Tätä 
varten kehitettiin menetelmä, jossa arvioidaan teknolo-
giaa, sen tieteellistä perustaa, mahdollisuuksia, käyttöön 
ottoon vaikuttavia tekijöitä ja yhteiskunnallisia vaiku-
tuksia sekä esitetään johtopäätökset siitä, otetaanko tek-
nologia käyttöön vai ei. 
 Konsortiolla on yhteydet HTA-yksiköihin sekä 
EUNetHTA-projektiin. Toimintamalliin kuuluu asian-
tuntijoiden kokouksia ja lausuntoja. 
 Eräs keskeinen tulos on tieto siitä, että innovaatiot 
eivät kulje suoraa reittiä perustutkimuksesta soveltavaan 
tutkimukseen, siitä edelleen teolliseen kehittämiseen 
sekä uusien tuotteiden ja prosessien markkinointiin.  
Sen sijaan innovatiiviseen toimintaan kuuluu moni-

Nousevien teknologioiden  
arviointia eri maissa
Nousemassa olevia teknologioita esiteltiin myös tämänvuotisessa HTAi-kongressissa Barcelonassa. 
Finohtan asiantuntijat tiivistivät esitysten ja postereiden sanomaa.

muotoisia palautemekanismeja ja verkosto, jossa on 
hyvin erilaisia toimijoita. Näillä kaikilla on suuri vaiku-
tus innovaation menestymiselle. 

Uusia lääkkeitä koskevan 
informaation lähteet Kanadassa 
Perras C ym. A review of sources of new drug 
information used for horizon scanning. Canadian 
Agency for Drugs and Technologies in Health 
(CADTH), Edmonton. Oral presentation. 

Kanadan terveydenhuollon lääke- ja teknologiayksi-
kön nousevien teknologioiden ohjelma käy läpi lääkkeitä 
koskevaa informaatioita eri lähteistä. Lähteitä arvioi-
tiin tavoitteena löytää sellaiset, jotka tunnistavat uudet 
yksittäiset lääkkeet ja ovat käyttökustannuksiltaan ja 
helpon käytettävyyden suhteen soveltuvimmat. 
 Tekijät kävivät käsin läpi 20.11. – 15.12.2006 lähteet, 
joita he normaalisti käyttävät omissa ensiarvioissaan. 
21 julkaisusta tunnistettiin yhteensä 92 uutta lääkettä. 
Lähteissä yleisin siteerattu lääke oli rimonabantti, josta 
oli kuusi osumaa kuudessa eri julkaisussa. Uusimmat 
lääkkeet päätyivät useimmin FDANews - Drug Pipe-
line Alertiin, joka osoittautui tärkeimmäksi horisonttiin 
tähyämiseen soveltuvaksi julkaisuksi. Se on päivittäin 
ilmestyvä maksuton sähköinen lehti. 

Nopeat arviot uusista lääkkeistä 
helpottavat taloudellista 
suunnittelua Skotlannissa
Lee A ym. Horizon scanning for new medicines to 
support financial planning in NHS Scotland. Scottish 
Medicines Consortium, Glasgow. Oral presentation.

Skotlannin lääkekonsortio (SMC) tekee nopeita arviota 
uusista lääkkeistä ja antaa neuvoja kliinisissä ja kustan-
nusvaikuttavuuskysymyksissä. Vuonna 2005 SMC käyn-
nisti tulevaisuuden luotauksen tavoitteenaan parantaa 
taloudellista suunnittelua hankittaessa uusia kehitteillä 
olevia lääkkeitä.
 Kaksi tulevaisuusraporttia on julkaistu. Ne koskevat 
lääkkeitä, jotka tulivat Isossa-Britanniassa markkinoille 
heinäkuussa 2006 ja elokuussa 2007. Raportissa esitel-
lään lääkkeet, joiden kehittämistyö on loppuvaiheessa, 
harvinaislääkkeet sekä vakiintuneiden lääkkeiden uudet 
käyttöindikaatiot. Raportissa jokaiselle lääkkeelle on 
määritelty väestö, jolle lääkettä suositellaan annetta-K
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vaksi, ja arvioitu budjettivaikutus ensimmäisenä ja vii-
tenä seuraavana vuonna. Budjettivaikutuksissa on 
mukana odotettavissa olevat kustannukset ja säästöt, 
jotka aiheutuvat uuden lääkkeen käytöstä, hoidosta ja 
palvelujen käytöstä kuten kontrollikäynneistä ja  labora-
toriotutkimuksista. 

Varhainen tunnistamis-
järjestelmä Australiassa ja 
Uudessa-Seelannissa
Kearney B ym. Early Detection Systems in Australasia.
Institute of Medical & Veterinary Science, Victorian 
Department of Human Services. Oral presentation. 

Australian ja Uuden-Seelannin yhteinen yksikkö  
HealthPACT on perustettu tunnistamaan uusia tekno-
logioita ja antamaan neuvoja maiden terveydenhuolto-
järjestelmille. Varhaisen tunnistamisen ohjelma koskee 
toimenpiteitä, laitteita, diagnostiikkaa ja terveydenhuol-
lon ohjelmia. Uudet teknologiat priorisoidaan etukäteen 
asetettujen kriteerien mukaan, joita ovat kliininen tarve, 
leviäminen, vaikutukset ja teknologian kustannusvaiku-
tukset. Teknologiat, jotka eivät ihan yllä priorisointilis-
talle, merkitään seurattaviksi. Valituista teknologioista 
tehdään nopea arviointi. Priorisointiyhteenvedot teh-
dään kahden viikon kuluessa. Ne voivat johtaa joko 
ensiarviointiin, täyteen HTA:han, 6 - 12 kuukauden 
seurantaan tai päättyneeksi ja arkistoitavaksi. Health-
PACT on toiminut kolme vuotta ja se on Euro- 
Scanin jäsen. 

MARJA BLOM

Pohjoismaisia malleja 
uusien menetelmien 
käyttöönoton hallintaan 
Jivegård L ym. Single-technology HTA (mini-HTA) by 
local health care professionals used as a local decision 
support tool in a health care region. Sahlgrenska 
University Hospital. Poster.

Ruotsissa Länsi-Göötanmaalla lähdettiin vetämään 
paikallisia ammattilaisia mukaan terveydenhuol-
lon menetelmien arviointiin yhdessä riippumattomien 
asiantuntijoiden kanssa sekä kehittämään standardoi-
tua HTA-protokollaa paikallisen päätöksenteon tueksi 
uusien menetelmien käyttöönotossa. Arvioitavat mene-
telmät valittiin kliinikoiden kysymysten pohjalta.   
Hankkeessa käytettiin mini-HTA -protokollaa, jossa oli 
23 standardikysymystä, tehtiin systemaattinen kirjalli-
suuskatsaus ja yhteenveto näytöstä (ilman suositusta). 
Vastuuklinikan johtajan vetämässä työryhmässä oli pai-
kallisia ammattilaisia ja HTA-informaatikko, -asiantun-
tija ja taloustieteilijä. Laatua varmistamaan perustettiin 
moniammatillinen, riippumaton johtoryhmä  ja vertais-
arvioijien verkosto yhteistyössä Ruotsin HTA-yksikön 

SBU:n kanssa. Paikalliset ammattilaiset, lääketieteel-
linen tiedekunta ja hallinto ovat hyväksyneet toimin-
tamallin.  Alueella on tehty poliittinen päätös, että 
mini-HTA on pakollinen päätöksenteon tuki paikalli-
sissa päätöksissä. 

Carlsson P ym. Inclusion of new health technologies 
- role of a local HTA advisory committee. Center for 
Medical technology Assessment, Linköping University. 
Poster.

Ruotsissa myös Itä-Göötanmaalla kehitetään paikallista 
HTA:n käyttöä. Vuonna 2004 perustettiin paikallinen 
neuvova raati, joka tekee tieteellisiä katsauksia yhdessä 
kliinikkoasiantuntijoiden kanssa ja keskustelee näytöstä 
paikallisesta näkökulmasta. Katsausten aihe-ehdotukset 
tulevat pääosin eri klinikoiden johtajien kautta. Kaikki 
katsaukset ovat saatavilla Internetissä. 
 Helmikuuhun 2007 mennessä raati oli käsitellyt 37 
aihe-ehdotusta. Kaikkiaan 11 suositusta on annettu, 
pääosin niukan vaikuttavuus- ja kustannus-vaikutta-
vuustiedon varassa. Usein suositus on ollut ehdollinen 
käyttöönotto ja seuranta.
 Tutkijoiden johtopäätöksistä olennaisin on, että pää-
osaa ehdotetuista aiheista ei ollut kansallisesti arvioitu. 
Nämä menetelmät siintävät horisontissa ainakin siinä 
mielessä, ettei niistä ole vielä luotettavaa tieteellistä vai-
kuttavuus- ja turvallisuusnäyttöä. Kiinnostava oli esiin 
noussut ajatus, että myös vanhentuvien menetelmien 
arviointi olisi syytä käynnistää niiden poistumisen var-
mistamiseksi. 

Norderhaug I ym. Rapid HTA-related products in 
INAHTA agencies. NOKC and SBU. Oral presentation.

INAHTAn laaturyhmä selvitti, millaisia nopeita katsa-
uksia (rapid review) jäsenyksiköissä tehdään. Käsitteet 
eivät ole yksiselitteisiä – tarkoittaako ’rapid’ nope-
asti tehtyä vai vähemmän tiukoin menetelmien tehtyä? 
INAHTAn vuosikokouksessa 2006 tehtiin yksinkertai-
nen kysely: kuinka moni yksikkö tekee nopeita arvioita,  
miten niitä tehdään ja miksi niitä kutsutaan? Vastauk-
sia saatiin 23. Rapid review -nimikkeen alle määriteltiin 
erilaisia tuotteita: alle  kuukaudessa tehtyjä, 1 – 3 kuu-
kaudessa ja yli 3 kuukaudessa tehtyjä katsauksia. Kai-
kille oli käytössä myös muita nimiä. 
 Yksinkertaistaen voidaan ehkä sanoa, että kun 
HTA-raportin tekemiseen käytetty aika lisääntyy, niin 
menetelmien tiukkuus ja laatu paranevat, ja samalla 
ajankohtaisuus ja relevanssi vähenevät. Nopeiden arvi-
oiden tekemiseen liittyy monia tärkeitä kysymyksiä, 
esimerkiksi: Jääkö tärkeää tietoa ulkopuolelle? Miten 
kliinikkoasiantuntijat saadaan mukaan? Voiko nopean 
katsauksen ymmärtää väärin täysimittaiseksi HTA- 
raportiksi? 

MINNA KAILA
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On tärkeä pyrkiä ymmärtämään miten, miksi 
ja millä tavalla menetelmää käytetään ter-

veydenhuollossa ja millaisia seurauksia siitä on 
organisaatiolle, potilaille, heidän perheilleen ja 

yhteiskunnalle. Näihin 
kysymyksiin voidaan 
hakea vastauksia saata-
villa olevien tutkimusten 
lisäksi elävästä elämästä 
kyselyin, haastatte-
luin tai havainnoimalla. 
Koska organisatoriset ja 
potilaskeskeiset kysy-
mykset ovat moninaisia, 

ei ole yhtä tutkimusmenetelmää, jolla niihin voitai-
siin vastata, vaan tutkimusmenetelmät räätälöidään 
kysymyksen mukaan. 

Laadullinen tutkimus terveydenhuollon 
menetelmien arvioinnissa 
Perinteinen HTA-raportti perustuu vankkaan vaikuttavuus- ja kustannus- 
vaikuttavuustiedon arviointiin. Menetelmien arvioinnissa tulisi selvittää 
myös organisatorisia, sosiaalisia, eettisiä ja juridisia tekijöitä.

KYSELYT JA HAASTATTELUT HARVINAISIA 

Tanskalainen HTA-yksikkö DACEHTA selvitti, missä 
laajuudessa ja millä tavoin HTA-yksiköt ovat rapor-
teissaan huomioineet potilaskeskeisiä ja organisato-
risia tekijöitä (1,2). Tanskalaistutkijat analysoivat 50 
HTA-raporttia, jotka valittiin satunnaisesti  
INAHTAn jäsensivuilta. Nämä englannin-, ruotsin-, 
norjan- ja tanskankieliset HTA-raportit ovat vuosilta 
2000–2005. Näistä 42 raportissa oli arvioitu pro-
sessiin, struktuuriin ja arviointiin tai ympäristöön 
liittyviä (ns. organisatorisia) tekijöitä. Psykologisia, 
eettisiä tai sosiaalisia (ns. potilaskeskeisiä) tekijöitä 
oli arvioitu 43 raportissa. Pääasiallisena tiedonläh-
teenä oli useimmiten kirjallisuuskatsaus. 
 Alle kolmasosassa raporteista tieto perustui 
sekundaaritiedon lisäksi alkuperäisiin tutkimuksiin, 

 Mitä seurauksia  
 menetelmästä  
 on potilaalle 
 ja hänen 
 perheelleen?

Marjukka Mäkelä 
 



9

  5/2007 Finohta

kuten kyselyihin ja erilaisten dokumenttien ja yksi-
löhaastatteluiden laadulliseen analyysiin. Ryhmä-
haastatteluja käytettiin harvoin, rekisteritietoa ei 
juuri lainkaan. 
   Tutkimusmenetelmien kuvaus oli vaihtelevaa 
ja puutteellista. Useimmissa raporteissa kuvat-
tiin käytetyt menetelmät, mutta vain osassa esitet-
tiin tarkemmin haku- ja analyysiprosessia ja niiden 
vaikutusta tuloksiin. Vain noin puolet raporteista 
kuvasi saatujen tulosten yleistettävyyttä ja siirrettä-
vyyttä toiseen ympäristöön. Nämä puutteet voivat 
vähentää organisatorisen ja potilaskeskeisen tiedon 
luotettavuutta ja vaikeuttaa tulosten käyttöä pää-
töksenteossa. 

LAADULLISIA TUTKIMUKSIA ON  
VAIKEA LÖYTÄÄ TIETOKANTAHAULLA

Espanjalainen tutkija selvitti, millaisin menetelmin 
laadullista tietoa on tuotu arviointiraportteihin (3). 
Aineistona oli 37 menetelmäkuvaustutkimusta ja 
54 esimerkkiä menetelmien käytöstä.  Artikkelit 
oli haettu Medline-, Cinahl-, Embase- ja PsycINFO 
-tietokannoista ja Cochrane-kirjastosta vuoden 

1988 alusta 
vuoden 2005 
toukokuuhun. 
Mukaan otetut 
tutkimukset oli 
julkaistu pää-
asiassa vuosina 
2002 – 2005 
EU-maissa tai 
Kanadassa ja ne 

olivat terveydenhuollon eri aloilta.  
 Tutkija tunnisti kolme pääongelmaa: 1) laadul-
lisia tutkimuksia on vaikea löytää tietokantahaulla, 
2) niiden laadunarviointiin ei ole yhtenäisiä ohjeita, 
ja 3) yhteenvetomenetelmiä oli lukuisia erilaisia. 
Näistä vaikeuksista huolimatta laadulliset tutkimuk-
set sisältävät monen potilaan kannalta kiinnostavaa 
tietoa eri ympäristöistä.  

ERI TUTKIMUSTAPOJEN YHDISTÄMISESTÄ  
EI YHTEISYMMÄRRYSTÄ 

Samantapaisia päätelmiä esittivät tanskalais-
tutkijat, jotka olivat pohtineet laadullisen tutki-
muksen yhteenvetomenetelmien relevanssia, 
rajoitteita ja mahdollisuuksia HTA:ssa (4). He oli-
vat analysoineet kahden laadullisen tutkimusta-
van, meta-etnografian ja narratiivisen tutkimuksen, 
yhdistämismahdollisuuksia ja totesivat, että näiden 
menetelmien synteesistä ei ole vielä yhteisymmär-
rystä. Molemmista menetelmistä on vain pinta-

puolisia keskusteluja näytön käsitteestä, laadullisen 
ja määrällisen tutkimuksen suhteesta sekä teorian 
käytöstä synteesiprosessissa. 
 Erilaisten laadullisten tutkimusten yhteenveto 
on HTA:ssa vielä uutta. Sitä tarvitaan kuitenkin 
yhä enemmän, kun etsitään vastauksia moninaisiin 
potilaslähtöisiin ja organisatorisiin kysymyksiin. 

HEIDI ANTTILA
ULLA SAALASTI-KOSKINEN

heidi.anttila@stakes.fi
ulla.saalasti-koskinen@stakes.fi

(1) Anne Lee, Line Seest Sinding. A review of organisational 
and patient-related assessments in HTAs published by 
INAHTA members. Center for Applied Health Services and 
Technology Assessment (CAST), University of Southern 
Denmark. Danish Health Technology Assessment 2007.
(2) Line Seest Sinding, Anne Lee. Reporting of 
methodological issues and generalisibility of organisational 
and patient-realted assessment in INAHTA HTAs. HTAi 
Barcelona 18.6.2007. Poster.
(3) Vinita Mahtani Chugani. Development of methods 
to incorporate qualitative research in HTA. A systematic 
review. ”The meta of the meta”. Evaluation Unit of the 
Canary Islands Health Service.  HTAi Barcelona 18.6.2007. 
Oral presentation.
(4) Eva Draborg, Helle Ploug Hansen. HTA and synthesis 
of qualitative research - possibilities and limitations. HTAi 
Barcelona 18.6.2007. Oral presentation.

 Vaikeuksista huoli- 
 matta laadulliset 
 tutkimukset sisältävät  
 kiinnostavaa tietoa 
 eri ympäristöistä Esimerkki laadullisten menetelmien  

hyödyntämisestä menetelmien arvioinnissa:

Tanskalaiset tutkijat sovelsivat toimijaverkosto-
teoriaa (Actor Network Theory) tyypin 2 dia-
beteksen lääkehoidon tulosten mittaamiseen 
liittyvien ongelmien paikallistamisessa. Tut-
kimuksessa tarkasteltiin lääkehoitoa ihmisten 
ja siihen liittyvien muiden tekijöiden välisenä 
monitasoisena verkostona. Verkoston eri osat 
ja niiden väliset yhteydet tunnistettiin. Tutki-
mus tuotti tietoa niistä sosiaalisista prosesseista, 
jotka vaikuttavat lääkehoidon onnistumiseen. 
Näin pystyttiin osoittamaan, kuinka ongel-
mat verkoston yhdessä osassa johtivat ongelmiin 
muualla ja tekemään sen mukaan parannuseh-
dotuksia.  

Marie Brandhøj Wiuff, Charlotte Bredahl Jacobsen. 
Applying Actor Network in HTA may provide a better 
understanding of the processes that determine the 
outcomes. The case of intensive poly-pharmacological 
treatment (IPT) of type 2 diabetes (T2D). HTAi 
Barcelona 18.6.2007. Oral presentation.
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hyvälaatuinen ja yksi oli kohtalainen. Lopuissa 16 
tutkimuksessa oli paljon puutteita, minkä takia nii-

den tulosten luotettavuus 
on heikko. Tutkimusinter-
ventiot ja vertailuryhmät 
olivat kaikissa tutkimuk-
sissa erilaisia. Manuaali-
nen lymfaterapia oli osana 
interventiota 9 tutkimuk-
sessa ja kompressiosidok-
set tai -hihat molemmissa 

tutkimusryhmissä 14 tutkimuksessa.
 Ainoassa pätevässä tutkimuksessa manuaali-
nen lymfaterapia yhdistettynä kompressiosidok-
siin vähensi neljässä viikossa lymfaturvotusta yhtä 
paljon kuin pelkät kompressiosidokset. Lymfatur-
votus väheni eniten ensimmäisten kahden viikon 
aikana ja niillä, joilla turvotus oli lievää tai kestä-
nyt lyhyen aikaa.
 Laadultaan kohtalaisessa tutkimuksessa paine-
pussihoito verrattuna hoitamattomuuteen vähensi 
lymfaturvotusta vain vähän. Muissa tutkimuksissa, 
jotka olivat laadultaan heikkoja, ryhmien välillä ei 
ollut eroja, joilla olisi kliinistä merkitystä. Kuiten-
kin kaikissa niissä interventio- ja vertailuryhmissä, 
joissa oli käytetty lisähoitona kompressiosidoksia 
tai -hihoja, lymfaturvotus väheni 4 - 60 %. 

Finohtan
RAPORTTI

 
 Vain yksi 
 tutkimus oli  
 laadultaan  
 hyvä

Syöpähoitojen jälkeen rintasyöpäpotilailla voi 
olla kipua, tuntopuutoksia, turvotusta ja lihas-

heikkoutta yläraajassa ja vartalolla. Lymfaturvotus 
rajoittaa usein pysyvästi potilaan toimintakykyä ja 
heikentää elämänlaatua. Hoitamattomana turvotus 
yleensä etenee. Pahimmillaan se voi jäädä pysy-
väksi aiheuttaen kudosmuutoksia. 
 Lymfaterapian tavoitteena on vähentää tur-
votusta ja edistää potilaan toimintakykyä. Lym-
faterapiaa toteuttaa Suomessa viitisensataa 
lymfaterapiakoulutuksen saanutta fysioterapeut-
tia tai sairaanhoitajaa, joiden antaman hoidon Kela 
korvaa.  
 Aloitteen lymfaterapiamenetelmien arviointiin 
tekivät Suomen lymfahoito ry ja Suomen Fysiote-
rapeutit. Lymfaterapeutit ovat mukana hankkeen 
asiantuntijatyöryhmässä varmistamassa tiedon käy-
täntöön soveltamista.

HYVIÄ TUTKIMUKSIA NIUKASTI

Järjestelmällisiä katsauksia ja vertailevia tutkimuk-
sia haettiin Cochrane-kirjastosta, Medline-, Cinahl- 
ja PEDro -tietokannoista (marraskuussa 2006) 
sekä Embasesta (lokakuussa 2006). Mukaan otet-
tiin lopulta 13 satunnaistettua ja 5 satunnaistama-
tonta vertailevaa tutkimusta. Vain yksi tutkimus oli 

Onko lymfaterapiasta apua 
rintasyöpäpotilaille?
Rintasyöpään sairastuu joka kymmenes nainen jossain elämän vaiheessa. Finohta selvitti 
rintasyöpäpotilaiden yläraajaturvotuksen hoidossa käytettävän lymfaterapian vaikuttavuutta, 
käytäntöjä ja kustannuksia. 

Finohtan raportti julkistettiin Kansainvälisenä 
Fysioterapiapäivänä 6.9.2007.  

Sa
ri

 K
os

on
en

Sidokset tehoavat turvotukseen

Kootun tutkimustiedon mukaan on kohta-
laista näyttöä siitä, että kompressiosidokset 
vähentävät yläraajan turvotusta rintasyöpä-
potilailla. Manuaalisella lymfaterapialla 
kompressiosidosten lisänä ei saatu mer-
kittävää lisävaikutusta lymfaturvotuksen 
vähenemiseen. Tietoa muiden Suomessa 
käytettyjen menetelmien vaikuttavuudesta 
tai vaikuttamattomuudesta ei löytynyt. 
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 Jos noin 1800 lymfaturvotuspotilasta saa vuosit-
tain lymfaterapiaa, maksaa se 1,4 miljoonaa euroa. 
Laskelma perustuu maahantuojahintoihin, lymfa-
terapeuteille tehdyn kyselyn tuloksiin sekä yhdis-
tettyyn Kelan ja Suomen Syöpärekisterin tietoon 
lymfaterapian määristä rintasyöpäpotilailla. Arvi-
ossa ei ole mukana kuntien ja sairaanhoitopiirien 
omana toimintana antaman terapian kustannuksia. 
 

LISÄTUTKIMUSTA LYMFATERAPIAN 
VAIKUTUKSISTA TARVITAAN

Laajalla kirjallisuushaulla koottu tutkimustieto oli 
puutteellista ja pääosin heikkolaatuista. Tietoa jää-
tiin kaipaamaan myös lymfaterapian pitkäaikais-
vaikutuksista.  Erilaisten fysioterapiamenetelmien 
vaikuttavuutta tutkitaan kuitenkin parhaillaan kuu-
dessa vertailevassa tutkimuksessa. Niiden valmis-
tuttua saataneen arvokasta lisätietoa ja ne voivat 
muuttaa raportissa tehtyjä johtopäätöksiä. 
 Asiantuntijaryhmä pohti Suomessa käytettyjen 
lymfaterapiamenetelmien tai niiden yhdistelmien 
mahdollisia seurauksia. Näin tunnistettiin neljä toi-
mintavaihtoehtoa: 1) ei hoitoa, 2) pelkkä kom-
pressiohoito (sidokset + hiha), 3) kompressiohoito 
+ terapeuttinen harjoittelu ja 4) nykykäytäntö eli 
kokonaisvaltainen lymfaterapia. Niin kauan kuin 
tietoa parhaasta hoitomenetelmien yhdistelmästä 
ei ole saatavilla, hoitotulosta on arvioitava  mittaa-
malla kunkin potilaan hoitovastetta. 
 
HEIDI ANTTILA
heidi.anttila@stakes.fi

Anttila H, Kärki A, Rautakorpi U-M: Lymfaturvotuksen 
fysioterapia rintasyöpäpotilailla. Vaikuttavuus, käytännöt ja 
kustannukset. Finohtan raportti 2007:30. 

VAIKUTUKSISTA ELÄMÄNLAATUUN JA 
TOIMINTAKYKYYN EI LUOTETTAVAA TIETOA

Kaikissa tutkimuksissa päätulosmittarina oli lymfa-
turvotuksen väheneminen. Vain osassa tutkimuk-
sista mitattiin myös potilaiden kokemaa haittaa, 
elämänlaatua, toiminta- tai työkykyä, olkanivelen 
liikelaajuutta, painoa tai BMI:tä (body mass index), 
kipua, oireita tai vajavuuksia, elämänlaatua, hoi-
totyytyväisyyttä ja päivittäisiä toimintoja. Yksit-
täisissä tutkimuksissa mitattiin ihonalaiskudoksen 
paksuutta, turvotuskuopan palautumista, raajan 
konsistenssia, kainaloturvotusta ja isometristä lihas-
voimaa. 
Eri tutkimuksissa käytetyt mittarit olivat erilai-
sia ja tuloksia oli harvoin raportoitu numeerisesti. 
Vertailtavien ryhmien välillä ei näillä mittareilla 
löytynyt eroja, joilla olisi kliinistä merkitystä. Hait-
tavaikutuksia ei raportoitu yhdessäkään tutki-
muksessa, mutta kahdessa tutkimuksessa osalla 
potilaista turvotus lisääntyi interventioiden aikana. 
 

HOITO YHDISTÄÄ USEITA MENETELMIÄ

Terapiassa käytettiin tavallisimmin monia menetel-
miä. Lähes kaikki terapeutit käyttivät manuaalista 
lymfaterapiaa (99 %) ja suuri osa myös kompres-
siosidoksia (63 %) ja kompressiohihaa (74 %) rin-
tasyöpäpotilaiden lymfaturvotuksen hoidossa. 
Terapeuttista harjoittelua toteutti puolet ja ohja-
usta ja opetusta kaksi kolmesta lymfaterapeutista. 
Mekaanista painepussihoitoa käytti vain kaksi lym-
faterapeuttia. 
 Potilas kävi lymfaterapiassa tavallisimmin 11 – 
15 kertaa. Hoitoajat vaihtelivat 40 ja 60 minuutin 
välillä, yleisimmin käytettiin tunnin hoitoaikoja. 
 Tieto lymfaterapiakäytännöistä koottiin postiky-
selyllä, joka lähetettiin puolelle (n=258) lymfatera-
peuttien yhdistysten jäsenistä. Kyselyn palautti 178 
lymfaterapeuttia, joista 106 hoiti rintasyöpäpoti-
laita tammi-huhtikuussa 2006. 
 Valtaosa oli fysioterapeutteja, mutta mukana oli 
myös kunto- tai sairaanhoitajia. Lähetteitä terapi-
aan tuli eniten terveyskeskus-, työterveys- ja syöpä-
lääkäreiltä sekä kirurgeilta, vähemmän fysiatreilta, 
kuntoutuslääkäreiltä tai muilta lääkäreiltä. 
 Kolmanneksen terapiakäynneistä maksoi kunta 
ja toisen kolmanneksen potilas itse saaden osan 
sairasvakuutuskorvauksena. Sairaanhoitopiirit kor-
vasivat viidenneksen terapiakäynneistä, loput kunta 
tai työnantaja. 
 Yhden potilaan lymfaterapia maksaa noin 800 
euroa vuodessa (hajonta 459 – 1147 euroa). Tähän 
summaan sisältyy 10 kertaa lymfaterapiaa, kom-
pressiosidokset ja kaksi kompressiohihaa ja -hansi-
kasta. 

Eurooppalainen rintasyöpäpotilaiden ryhmä vaeltamassa eteläisen 
pallonpuoliskon korkeimmalle vuorelle, Aconcagualle. 

R
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Artikkeli

Minulla oli mahdollisuus tutustua Yhdysval-
tojen terveyspalvelujärjestelmän nykyisiin 

tunnelmiin vieraillessani suomalaisen virkamies-
ryhmän mukana Seattlessa, maan luoteiskolkassa, 
tammikuussa 2007. Tarkoituksena oli perehtyä 
Yhdysvaltojen sopimusohjausjärjestelmään eli 
maassa sovellettavaan tilaaja-tuottajamalliin. Isän-
tänämme toimi yksi maan suurimmista vakuu-
tusyhtiöistä, Aetna, jonka kanssa matkamme 
järjestäjä, Kuntaliiton tutkimus- ja koulutusyksikkö 
Efeko, on tehnyt jo pitkään yhteistyötä. 
 Amerikkalainen toimintamalli perustuu työssä 
käyvän väestön osalta työnantajan työntekijöilleen 
tarjoamaan vakuutusetuun, eräänlaiseen palkan-
lisään. Nykyisten normien mukaan työntekijä voi 
valita vakuutusmallinsa useasta vaihtoehdosta, joi-
den joukossa kapitaatiovakuutukseen perustuvalla 
HMO-toimintamallilla on edelleen vahva asema. 
Kapitaatiosopimuksia epäillään silti yrityksistä tin-
kiä paitsi tarpeettomasta, myös tarpeellisesta hoi-
dosta. Yksi epäilyä vahvistavista tekijöistä on viime 
vuosikymmenenä nähty vakuutusyhtiöiden listau-
tuminen pörssiin. Tingitäänkö hoidosta, jos omista-
jan etu (ns. shareholder value) ja hoitoa tarvitsevan 
potilaan etu sattuvat olemaan keskenään ristirii-
dassa? Näitä ristiriitatilanteitahan syntyy terveyden-
huollossa päivittäin.

KANNATTAVUUS ENNEN KAIKKEA 
Valtaosa tuottajajärjestelmästä, siis (ryhmä)vastaan- 
otot ja sairaalat, toimivat aivan normaalilla liike- 
talousperiaatteella, ’business as usual’. Koska 
liiketaloudellinen kannattavuus edellyttää usein ns. 
skaalaedun tavoittelua eli mahdollisimman suurta 
volyymiä, syntyy vahva kannuste palveluiden 
tuottamiseen, olipa siihen aihetta tai ei. 

 Kysyimme pariltakin tuottajien edustajalta, 
miten sairaala seuraa toimintansa tehokkuutta. 
Tehokkuutta enemmän tuottajaa kiinnostaa palve-
luiden toiminnallinen kate eli niiden suhteellinen 
ansaintavoima. Esimerkiksi vastasyntyneiden teho-
osastoa oli vastikään laajennettu juuri sen taloudel-
lisen  tuoton takia. Jäimme ihmettelemään, voiko 
tuo maaginen ansaintavoima ohjata myös ter-
veyspoliittista ajattelua ja polkea jalkoihinsa tässä 
nimenomaisessa tapauksessa esimerkiksi preventii-
viset toimenpiteet, vaikkapa riskiraskauksien huo-
lellisen seurannan, joiden tuottama kate saattaa 
olla paljon pienempi. 

MONITASOINEN BIG BROTHER 
Volyymiä ja katetta tavoittelevat tuottajat 
tarvitsevat vahvaa ulkopuolista valvontaa. Tämä 
tehtävä kuuluu suurimmalta osalta luonnostaan 
palveluiden maksajalle eli vakuutusyhtiölle. 
Edellä mainittu Aetna työllistää peräti pari tuhatta 
kokenutta sairaanhoitajaa, jotka pitävät jatkuvasti 
silmällä tuottajia, tarkistavat hoitoindikaatioita, 
hoitoaikoja ja diagnostisten laitteiden ja 
menetelmien käyttöä, siis valvovat ensi sijassa 
lääkäreiden jokapäiväistä työtä ja heidän 
tekemiään kliinisiä ratkaisuja. Vakuutusyhtiöt 
käyttävät pelotteenaan tuotantosopimuksen 
irtisanomista. Pelote tuntuu myös purevan. 
Yksityiset vakuutusyhtiöt eivät silti kanna tätä 
valvontatehtäväänsä yksin. Apuna heillä on sekä 
osa- että liittovaltiotasoista asiantuntemusta, joka 
kanavoituu monenlaiseen etu- ja jälkikäteiseen 
valvontatoimintaan. 
 Yhdysvalloissa palveluita rahoittavat sekä liitto-
valtio että osavaltiot. Edellinen vastaa yli 65-vuoti-
aiden ja työelämänsä jo päättäneiden kansalaisten 

USAssa arviointityö ei ole saanut jalansijaa
Yhdysvaltojen terveyssektori on mittavampi kuin maan koko vientiteollisuus 
tai Ranskan bruttokansantuote. Huiman kallis palvelujärjestelmä on kuitenkin 
kustannuksiinsa nähden tehoton.

Ingram
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terveyspalveluista, joka tuotetaan Medicare-lain-
säädännön määrittelemällä tavalla. Osavaltiot puo-
lestaan vastaavat ensisijassa pienituloisten ihmisten 
palveluista (Medicaid-järjestelmä), jossa oikeus 
etuuksiin määrittyy vuosiansioiden mukaan. 
 On hyvä muistaa, että Yhdysvallat käyttää jul-
kista rahaa terveydenhuoltoon kansantuotteestaan 
suuremman prosenttiosuuden kuin Suomi. Koska 
maan kansantuote on tuntuvasti omaamme suu-
rempi, euromääräisesti kansalaista kohden kuluu 
siis suhteellisesti vielä tuntuvasti enemmän. Lisäksi 
tulee yksityinen osuus, joka on julkistakin osuutta 
suurempi. Yhdysvaltojen terveyssektori on mitta-
vampi kuin maan koko vientiteollisuus taikka Rans-
kan tasavallan bruttokansantuote. 

VAKUUTTAMATTOMUUDEN PULMA 
Tällä liki parin triljoonan (siis kaksitoista nollaa!) 
dollarin panostuksella maa ei kuitenkaan 
pysty tarjoamaan vakuutussuojaa edes 
omille kansalaisilleen, laittomista siirtolaisista 
puhumattakaan. Noin 46 miljoonaa amerikkalaista 
on vailla terveysvakuutusta, lähes toinen 
mokoma kitkuttelee vajaan vakuutuksen varassa. 
Vakuuttamattomat ovat eräänlaisia väliinputoajia, 
eivät välttämättä edes varattomimpia kansalaisia. 
Moni vakuuttamaton työskentelee joko 
itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä pienessä 
yrityksessä, on vastikään vaihtanut työpaikkaa 
tai on opiskelija. Vain pieni vähemmistö valitsee 
vakuuttamattomuuden aivan vapaaehtoisesti 
laskelmoiden kykenevänsä suoriutumaan 
palveluiden kustannuksista itse, jos huono onni 
osuisi omalle kohdalle. 
 Vakuuttamattomuus ei kuitenkaan tuo säästöä 
kansantalouteen, kuten voisi kuvitella, pikemmin-
kin päinvastoin: lain mukaan sairaalan ensiapu-
osastolta ei saa torjua avun tarpeessa olevaa 
kansalaista hänen vakuuttamattomuuteensa vedo-
ten, vaan kaikilla on oikeus ensiapuun. Ensiapu-
poliklinikka on silti tunnetusti suhteettoman kallis 
ympäristö hoitamaan perusterveydenhuollon yhtä 
sektoria, päivystystä. Toiseksi näitä palveluita 
rahattomana käyttänyt jättää maksamattoman las-
kunsa vakuutettujen ihmisten, viime kädessä siis 
vakuutukset maksaneen työnantajan maksettaviksi. 
Ensiapuklinikan kautta saatu palvelu jää sitten kyllä 
potilaan maksettavaksi ja voi pahimmassa tapauk-
sessa johtaa monivuotiseen velkasuhteeseen, suo-
rastaan henkilökohtaiseen konkurssiin. 
 Maan kansantaloudelle koituu valtavia epä-
suoria kustannuksia myös siitä, ettei vakuuttamat-
tomien joukko saa ehkäiseviä palveluita. Heidän 
sairauksiinsa ei päästä puuttumaan riittävän var-
hain, ja heidän työpanoksensa jää pienemmäksi 
kuin se muutoin jäisi. Tämän takia myös työmark-

kinajärjestöt alkavat olla kypsiä täysremonttiin, eli 
viime kädessä ottamaan mittaa vakuutusyhtiöistä 
ja lääkärijärjestöistä, joiden taloudellista etua hui-
man kallis ja kustannuksiinsa nähden tehoton jär-
jestelmä lähinnä ajaa.
 Kaikki asukkaat kattava vakuutussuoja on nyt 
toteutettu Massachusettsin osavaltiossa ja se on 
lähiajan poliittinen tavoite myös Kaliforniassa. Kat-
tava suoja ei suinkaan tarkoita yhtenäistä pohjois-
maista vero- tai sosiaalivakuutussuojaa. Näiden 
osavaltioiden radikaaleina pidetyissä muutoksissa 
säilyy järjestelmän tilkkutäkkimäisyys ja siitä joh-
tuvat huomattavan suuret hallintokustannukset. 
Onkin arvioitu, että hallinto syö kokonaiskustan-
nuksista viidenneksen, ehkä enemmänkin. Jos luot-
tamus joudutaan terveydenhuollossa korvaamaan 
valvonnalla, rahaa kuluu paljon. 

KORJAAVATKO MARKKINAT VIRHEENSÄ?

Yhdysvaltain järjestelmän ytimessä on  edelleen 
lähes horjumaton usko markkinoihin ja niiden 
tuomaan vakuuttajien ja tuottajien keskinäiseen 
kilpailuun. Uskotaan, että potilaiden tavoitteelli-
nen valistaminen tekee heistä viisaita vakuutus-
järjestelmänsä valitsijoita, ja että arvoketjuun ja 
terveyshyötyyn perustuva kilpailu alkaa joskus pie-
nentää kustannuksia. ”Terveyshyödyn” määritte-
lyyn liittyvät vaikeudet toki tunnistetaan. Potilaiden 
valistamisella on silti kääntöpuolensakin. Uusia 
reseptilääkkeitä mainostetaan nyt suoraan poti-
laille, ja lääketeollisuus uskoo potilaiden näin kyke-
nevän painostamaan lääkärinsä niitä määräämään.
 Finohtan kannalta kiinnostaa se, että tervey- 
denhuollon menetelmien etukäteinen arviointi 
ei ole saanut Yhdysvalloissa samanlaista vakiin-
tunutta sijaa kuin Euroopassa. Tiukan arvioinnin 
arvellaan haittaavan laite- ja menetelmäkehittelyn 
innovatiivisuutta ja vähentävän tuottajien välistä 
tervettä kilpailua. Kun puuttuva arviointi sitten joh-
taa takaiskuihin ja pettymyksiin, syntyneitä virheitä 
korjataan oikeusteitse. Yhdysvaltojen ryhmäkanne-
käytäntö ja huikeat korvausvaatimukset tunnetaan 
kaikkialla.
 Yhdysvaltojen palvelujärjestelmästä voi oppia 
paljon ilman, että sen virheitä aletaan rahdata Suo-
meen. Ennen kaikkea tulee olemaan kiinnostavaa 
nähdä, miten supervalta avaa sotkuisen solmunsa: 
rauhallisen, asteittaisen kehityksen vai syvän kriisin 
kautta. Jälkimmäisen vaikutukset saattaisivat tuntua 
laajalti myös maan ulkopuolella.

MARTTI KEKOMÄKI

Emeritusprofessori Martti Kekomäki on Finohtan 
tieteellisen toimikunnan jäsen.
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COCHRANE
KATSAUS

Varalle annettu jälkiehkäisy vai 
tarpeen mukaan hankittava?

Polis CB, Schaffer K, Blanchard K, Glasier A, Harper 
CC, Grimes DA. Advance provision of emergency 
contraception for pregnancy prevention (full 
review). Art. No.: CD005497. DOI: 10.1002/14651858.
CD005497.pub2. 

Yllätysraskauden voi estää suojaamattoman yhdyn-
nän jälkeen jälkiehkäisypillerin avulla, jos se otetaan 
noin 72 tunnin kuluessa. Aikaraja voi joskus muodostua 
ongelmaksi. Olisiko ehkäisy tehokkaampaa, jos kotona 
kaapista löytyisi aina varalla oleva pilleripaketti? Varalle 
annetun jälkiehkäisyn mahdollisuuksia on mietitty 
myös kustannusnäkökulmasta. Toisaalta helpon jälkieh-
käisyn on epäilty johtavan holtittomaan seksikäyttäy-
tymiseen, ehkäisyn laiminlyöntiin ja sukupuolitautien 
yleistymiseen.  
 Tuore Cochrane-katsaus käsitti kahdeksan tutki-
musta, joissa arvioitiin varalle annetun jälkiehkäisyn 
vaikutusta raskauksien ja sukupuolitautitartuntojen 
lukumäärään sekä muiden ehkäisymenetelmien käyt-
töön. Alkuperäistutkimukset oli tehty Yhdysvalloissa, 
Kiinassa ja Intiassa. Yhteensä 6400 lisääntymisikäistä 
naista oli satunnaistettu varalle annetun tai tarpeen 
mukaan hankittavan jälkiehkäisyn ryhmiin. Tutki-
musasetelmat vaihtelivat poisulkukriteerien, verrok-
kiryhmien, satunnaistamistavan ja varalle annettavien 
ehkäisyannosten suhteen. Osassa tutkimuksista kaikille 
koehenkilöille jaettiin lisäksi kondomeja.

  Katsauksessa tulosten analysointi oli perusteellista, 
myös kokeen keskeyttäneet huomioitiin. Silti 
merkitseviä eroja ryhmien välille ei löytynyt yhdenkään 
päämuuttujan osalta. Tulokset olivat yhdenmukaiset 
riippumatta siitä, perustuiko tulosten mittaus 
koehenkilöiden omaan arvioon tai objektiivisiin 
menetelmiin. 
 Varalle annettu jälkiehkäisy lisäsi pillereiden käyt-
töä ja lyhensi aikaa yhdynnästä pillerin ottoon, mutta 
ei vähentänyt raskauksia 3, 6 tai 12 kuukauden seuran-
nassa. Luotettavampien ehkäisymenetelmien laimin-
lyöntiä ei esiintynyt kuuden kuukauden seurannan 
aikana. Naiset, joilla oli jälkiehkäisy saatavilla, käytti-
vät kondomia yhtä usein kuin verrokit. Sukupuolitaudit 
eivät lisääntyneet. 
 Tutkimuksissa mukana olleiden naisten raportit 
paljastivat, että jälkiehkäisyn käytössä tapahtui usein 
virheitä. Jatkossa tulisi selvittää, miksi näin käy ohjeis-
tuksesta huolimatta. Kirjoittajat epäilevät varalle anne-
tun jälkiehkäisyn etuja väestötasolla. He kuitenkin 
painottavat, että jälkiehkäisyn tulee olla helposti joka 
naisen saatavilla ja käyttö selkeästi ohjattua. 

Siedätyshoito tehokasta ja 
turvallista heinänuhan hoidossa

Calderon MA, Alves B, Jacobson M, Hurwitz B, Sheikh 
A, Durham S. Allergen injection immunotherapy 
for seasonal allergic rhinitis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD001936. 
DOI: 10.1002/14651858.CD001936.pub2

Heinänuhaisille suositellaan siedätyshoitoa, jos lää-
kehoito ei tehoa. Katsauksen tavoitteena oli arvioida 
pistossiedätyshoidon turvallisuutta ja tehokkuutta kau-
siluontoisen heinänuhan hoidossa. 
 Katsaukseen kelpuutettiin 51 satunnaistettua kak-
soissokkokoetta siedätyshoidosta. Tutkimusjoukon 
muodosti lähes 3000 heinänuhaista, joiden siitepölyal-
lergia todistettiin iho- tai verikokein. Koehenkilöistä 
reilu puolet sai pistoksina siedätyshoitoa. Loput hoi-
dettiin lumepistoksilla. Jokainen sai keskimäärin 18 
injektiota hoidon kestäessä kolmesta päivästä kolmeen 
vuoteen. 15 tutkimusta hyväksyttiin meta-analyysiin, 
joka osoitti oireiden vähentyneen siedätyshoitoryhmässä 
verrattuna lumehoitoon. Lääkehoidon osalta meta-ana-
lyysin tulos oli samansuuntainen, mutta perustui 13 
tutkimukseen. Siedätyshoidon aikana adrenaliinia tar-
vittiin harvoin. Seitsemässä tutkimusraportissa mainit-
tiin adrenaliinin käyttö, jolloin vakavia sivuvaikutuksia  
oli 0,13 %:lla hoidetuista, lumeryhmässä 0,01 %:lla. 
Kaikki sivuvaikutukset olivat ohimeneviä, eivätkä aihe-
uttaneet hoidon keskeytystä. Kuolemantapauksia ei 
esiintynyt.
 Heinänuhan siedätyshoito on turvallista, kun se 
tapahtuu asianmukaisesti ja elvytysvalmiustiloissa. Sie-
dätyshoito vähentää nenä-, silmä- ja yleisoireita sekä 
allergialääkkeiden tarvetta merkitsevästi verrattuna 
lumehoitoon.  Yhdessäkään tutkimusraportissa ei eri-
telty tuloksia  lasten osalta. Siedätyshoidon tehoa erityi-
sesti nuorten ja lasten osalta tulisi selvittää tarkemmin.

HELI RAMULA 
ramula@truemail.co.th
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HTA
UUTUUKSIA

Tällä palstalla julkaistaan valikoitujen, äskettäin ilmestyneiden  
HTA-raporttien lähdetiedot. Yleensä raportit on julkaistu otsikon kielellä, 
ja niissä on englanninkielinen yhteenveto.

A systematic review of rapid 
diagnostic tests for the detection of 
tuberculosis infection. NCCHTA, 
2007. http://www.ncchta.org/

Cardiac resynchronisation therapy 
for the treatment of heart failure. 
NICE, 2007.  
http://guidance.nice.org.uk/

Carmustine implants and 
temozolomide for the treatment 
of newly diagnosed high-grade 
glioma. NICE, 2007.  
http://guidance.nice.org.uk/

Evidence-based content of the 
written information provided by 
the pharmaceutical  industry to the 
general practicioner. KCE, 2007. 
http://www.kce.fgov.be/

Orthopaedic appliances in 
Belgium: Health Technology 
Assessment. KCE, 2007.  
http://www.kce.fgov.be/

The clinical effectiveness and cost-
effectiveness of treatments for 
children with  idiopathic steroid-
resistant nephrotic syndrome: a 
systematic review. NCCHTA, 2007. 
http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/

LÄÄKKEET
A systematic review and economic 
evaluation of epoetin alfa, epoetin 
beta and  darbepoetin alfa in 
anaemia associated with cancer, 
especially that attributable to  
cancer treatment. NCCHTA, 2007. 
http://www.ncchta.org/

A systematic review and economic 
evaluation of statins for the 
prevention of coronary  events. 
NCCHTA, 2007.  
http://www.ncchta.org/

Antiviral agents in seasonal and 
pandemic influenza. Literature 
study and development of practice 
guidelines. KCE, 2007.  
http://kce.fgov.be/

Benzodiazepiner i behandling av 
personer med rusmiddelproblemer. 
NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

Cardioprotection against the toxic 
effects of anthracyclines given to 
children with  cancer: a systematic 
review. NCCHTA, 2007.  
http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/

Compendia for coverage of offlabel 
uses of drugs and biologics in an 
anticancer  chemotherapeutic 

regimen. AHRQ, 2007.  
http://www.ahrq.gov/

Effekt og sikkerhet for selektive 
5HT1-reseptoragonister (triptaner) 
mot migrene. NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

Fludarabine monotherapy for the 
first-line treatment of chronic 
lymphocytic leukaemia. NICE, 
2007. http://guidance.nice.org.uk/

Gemcitabine for the treatment of 
metastatic breast cancer. NICE, 
2007. http://www.nice.org.uk/

Pemetrexed disodium for the 
treatment of malignant pleural 
mesothelioma: a systematic  
review and economic evaluation. 
NCCHTA, 2007.  
http://www.ncchta.org/

Systematic review and economic 
evaluation of bevacizumab and 
cetuximab for the  treatment of 
metastatic colorectal cancer. 
NCCHTA, 2007.  
http://www.ncchta.org/

The clinical effectiveness and 
cost-effectiveness of strontium 
ranelate for the prevention  of 
osteoporotic fragility fractures in 
postmenopausal women. NCCHTA, 
2007. http://www.ncchta.org/

TNF-hemmere og efalizumab ved 
behandling av hudsykdommer. 
NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

SEULONTA
Diagnostic accuracy and cost-
effectiveness of faecal occult blood 
tests (FOBT) used  in screening 
for colorectal cancer: a systematic 
review. CRD, 2007.  
http://www.york.ac.uk/

Epidemiological, social, diagnostic, 
and economic evaluation of 
population screening  for genital 
chlamydial infection. NCCHTA, 
2007. http://www.ncchta.org/

TOIMENPITEET
Additional therapy for young 
children with spastic cerebral 
palsy: a randomised  controlled 
trial. NCCHTA, 2007.  
http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/

Insertion of extraurethral (non-
circumferential) retropubic 
adjustable compression  devices for 
stress urinary incontinence in men: 
Guidance. NICE, 2007.  
http://guidance.nice.org.uk/

Closure of anal fistula using a 
suturable bioprosthetic plug - 
Guidance. NICE, 2007.  
http://www.nice.org.uk

Decompression Therapy for the 
Treatment of Lumbosacral Pain. 
AHRQ, 2007.  
http://www.ahrq.gov/

Lower limb deep vein valve 
reconstruction for chronic deep 
venous incompetence. NICE, 2007. 
http://guidance.nice.org.uk/

Microwave ablation for the 
treatment of metastases in the 
liver: Guidance. NICE, 2007.  
http://www.nice.org.uk

Ultrasound guided foam 
sclerotherapy for varicose veins: 
Guidance. NICE, 2007.  
http://guidance.nice.org.uk/

TUKITOIMET 
A systematic review of  
quantitative and qualitative 
research on the role and  
effectiveness of written information 
available to patients about 
individual medicines. NCCHTA, 
2007. http://www.ncchta.org/

A systematic review of the 
effectiveness and cost-effectiveness 
of different models of  community-
based respite care for frail older 
people and their carers. NCCHTA, 
2007. http://www.ncchta.org/

Closing the Quality Gap: A Critical 
Analysis of Quality Improvement 
Strategies (Volume 7 Care 
Coordination). AHRQ, 2007.  
http://www.ahrq.gov/

Scientific support of the College 
of Oncology: a national clinical 
practice guideline for  breast 
cancer. KCE, 2007.  
http://www.kce.fgov.be/ 

MUU 
A Critical Analysis of Care 
Coordination Strategies for 
Children With Special Health  Care 
Needs. AHRQ, 2007.  
http://www.ahrq.gov/

The medium and long-term health 
impact of disasters. GR, 2007. 
http://www.gr.nl/

The future of the National 
Immunisation Programme: towards 
a programme for all age groups. 
GR, 2007. http://www.gr.nl/

LAITTEET



16

  5/2007 Finohta

FINOHTAN
TOIMINTAA

Finohtan perustehtävä on edistää hyvien, näyt-
töön perustuvien menetelmien käyttöä Suomen 

terveydenhuollossa ja siten kehittää terveyden-
huollon tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tärkein 
kohderyhmä on terveydenhuollon päättäjät, jotka 
tarvitsevat tietoa toimintansa pohjaksi. Tietoa käyt-
tävät myös terveydenhuollon ammattilaiset, poti-
laat, kansalaiset ja tiedotusvälineet.
 Vuonna 2004 STM päätti lisätä Finohtan rahoi-
tusta perusteenaan yksikön keskeinen merkitys 
maamme näyttöön perustuvan terveydenhuollon 
kehittämisessä. Sen seurauksena toiminta on laa-
jentunut nopeasti. Finohta on kasvanut pienestä, 
muutaman työntekijän yksiköstä keskisuureksi, yli 
neljänkymmenen ammattilaisen organisaatioksi.
 Laajenemisen kynnyksellä asetettiin arvoval-
tainen työryhmä arvioimaan Finohtan tulevai-
suutta. Arviointiryhmässä olivat edustettuina STM, 
yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat, erikois-
sairaanhoito sekä Finohtan ruotsalainen ja norjalai-
nen sisaryksikkö. Arvioijat antoivat työnsä pohjalta 
kaikkiaan 48 suositusta Finohtan toiminnan kehit-
tämisestä vuonna 2004.

Finohta katsoo tulevaisuuteen

Arviointitiedon tarve kasvaa yhä
Finohta on ollut viime vuosina nousukiidossa. Miten päästään 
vakaaseen vaakalentoon? Tätä pohdittiin Finohtan strategia-
päivillä skotlantilaisen huippukonsultin johdolla.

Tohtori Karen Facey konsultoi Finohtaa nopeaan  
kasvuun liittyvistä haasteista.

Sa
ri

 K
os
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en

 Skotlantilainen HTA-asiantuntija Karen Facey 
arvioi parhaillaan, miten Finohta on toteuttanut 
arviointiryhmän ehdotuksia, ja antaa apua katseen 
suuntaamisessa tulevaisuuteen. Hän antaa Stakesin 
johdolle arvion Finohtan toiminnan kehittymisestä 
vuoden loppuun mennessä. 

TIIMIJAKO TERÄVÖITTÄÄ TOIMINTAA 
Facey myös veti Finohtan strategiapäivät, jotka 
pidettiin elokuun lopussa Aulangolla. Finohtan 
oma väki pohti kahden päivän ajan, miten 
strategiasuunnitelma on edennyt, ja mitä voitaisiin 
kenties tehdä entistäkin paremmin. 
 Paikalle oli saatu myös tärkeimpien kohderyh-
mien edustajia. Johtajaylilääkäri Jorma Penttinen 
Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta totesi, 
että Finohtan tuotteita pidetään luotettavina ja ne 
palvelevat sairaalapäättäjien tarpeita. Lääkintöneu-
vos Risto Pomoell ja ylitarkastaja Hanna Nyfors 
STM:stä kertoivat ministeriön tarpeista ja toiveista. 
Nyforsin mukaan STM voisi hyödyntää Finohtan 
raportteja nykyistä enemmänkin.
 Päivillä otettiin käyttöön myös Finohtan uusi tii-
mijako. Kahden arviointitiimin työ on jaettu nii-
den päätuotteiden perusteella: nopeiden arvioiden 
tiimi keskittyy nimensä mukaisesti nopeisiin arvi-
oihin sekä HALO-hankkeisiin, laajojen arvioiden 
tiimi puolestaan seulontaan, Cochrane-työhön ja 
pidempiin arvioihin. Tiedonvälitystiimi vastaa arvi-
ointitiedon välityksestä ja sen välineistä. Tukitiimiin 
kuuluvat sihteerit ja metodiasiantuntijat, joiden työ 
jakautuu aina usean tiimin kesken. Jako neljään tii-
miin takaa toimivan hallinnon ja riittävän seniori-
ohjauksen.

FINOHTALLA AINUTLAATUISIA 
INNOVAATIOITA 
Finohtan neuvonantajana toimiva Karen Facey 
oli perustamassa Skotlantiin terveydenhuollon 
menetelmien arviointiyksikköä vuonna 2000. 
Nykyisin hän toimii itsenäisenä asiantuntijana, ja 
on konsultoinut HTA-yksiköitä mm. Kanadassa 
ja Australiassa. Hän on myös alan kansainvälisen 
järjestön HTAi:n hallituksen jäsen.
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 Faceyn mukaan Finohta poikkeaa joiltakin osin 
muiden maiden vastaavista organisaatioista. Myös 
toimintaympäristö on osin erilainen.
 - Maissa, joissa on keskittyneempi terveyden-
huoltojärjestelmä, arviointiraporteilla on suorempi 
vaikutus päätöksentekoon. Suomessa vaikutus ei 
voi olla yhtä suuri hajautetun järjestelmän takia. 
Finohtalla on kuitenkin hyvät suhteet terveyden-
huollon toimijoihin, ja sen tuottamia arviointira-
portteja hyödynnetään aktiivisesti, Facey toteaa.
 - Finohtan raportteja tekevillä on hyvä kliininen 
kokemus. Se on harvinaista muiden maiden vas-
taavissa organisaatioissa. Finohta on tehnyt myös 

ainutlaatuisia innovaati-
oita. Näistä esimerkkejä 
ovat HALO-ohjelma 
ja Ohtanen-tietokanta. 
Missään muualla ei ole 
pyritty saamaan sai-
raanhoitopiirejä mukaan 
terveydenhuollon 
menetelmien arvioin-
tityöhön yhtä voimalli-
sesti, eikä ole toteutettu 

kliinikoiden tarpeisiin räätälöityä tietokantaa.
 Finohtan suurimpana vahvuutena Facey pitää 
henkilökunnan ja pysyvien asiantuntijoiden vah-
vaa moniammatillista osaamista. Haasteena on 
menetelmien arviointitiedon yhä kasvava tarve. On 
kyettävä tunnistamaan kaikkein tärkeimmät kysy-
mykset, ja priorisoimaan toimintaa ja räätälöimään 
tuotteita sen mukaan.

SARI KOSONEN
sari.kosonen@stakes.fi

Finohtan strategiapäivillä pohdittiin mm. uusien tiimien työnjakoa ja tehtävien priorisointia.
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 Finohta on 
 kasvanut 
 nopeasti    
 pienestä 
 keskisuureksi  
 organisaatioksi

Finohtan keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on, että arviointitietoa käy-
tetään säännöllisesti Suomen terveyden-
huollossa. Tämä edellyttää, että

1. arviot vastaavat käytännössä tärkeisiin 
kysymyksiin

2. menetelmäarvioiden määrä lisääntyy

3. menetelmien arviointitiedon käyttö 
lisääntyy ja

4. menetelmien arvioinnin metodiosaa-
minen kentällä lisääntyy.

Finohtan toiminta vastaa tavoitteiden 
toteutumiseen seuraavasti:

1. Kysymyksiä kootaan aktiivisesti 
(HALO-ohjelma).

2. Vastauksista osa annetaan suppeina tai 
nopeina arvioina.

3. Tietoa viedään suoraan käyttäjille 
Ohtanen-tietokannan ja HALO-verkos-
ton välityksellä.

4. Hankkeissa koulutetaan kentän asian-
tuntijoita.
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HTA
LYHYESTI

Finohtan lääketieteelliset 
kirjoittajat laativat tiivistelmiä 
terveydenhuollon menetelmien 
arviointiyksiköiden 
julkaisemista raporteista. 
Tiivistelmiä tarkastavat Anneli 
Ahovuo-Saloranta, Heidi 
Anttila, Minna Kaila, Niina 
Kovanen, Antti Malmivaara, 
Iris Pasternack, Ulla-Maija 
Rautakorpi, Risto P. Roine, Olli-
Pekka Ryynänen, Ulla Saalasti-
Koskinen ja Ilkka Vuori.

Sepelvaltimoiden 
tietokonetomografia 
ei yllä seulonta- 
ohjelmaksi
Waugh N ym. The effectiveness 
and cost-effectiveness of computed 
tomography screening for coronary 
artery disease: systematic review. 
NCCHTA, 2006. www.hta.ac.uk

Tietokonetomografialla (TT) voi-
daan havaita sepelvaltimotauti jo 
oireettomassa vaiheessa todenta-
malla valtimotautiin viittaava val-
timoiden kalkkeutuminen. TT:n 
käytettävyys sepelvaltimotaudin 
seulonnassa arvioitiin järjestelmäl-
lisessä kirjallisuuskatsauksessa. Eri-
tyisesti haluttiin tietää, tuoko TT 
lisäarvoa verrattuna kliiniseen riski-
pisteytykseen, joka ei tunnista kaik-
kia sairastumisriskissä olevia.
 TT-seulonnan merkitystä sydän-
tapahtumien vähentäjänä ei ollut 
arvioitu yhdessäkään satunnaiste-
tussa tutkimuksessa. Seitsemässä 
havainnoivassa tutkimuksessa selvi-
tettiin TT:lla todetun sepelvaltimo-
kalkin yhteyttä sydäntapahtumiin 
oireettomilla ihmisillä. Tutkittuja 
oli kaikkiaan 30 599. Viiden tut-
kimuksen tulokset yhdistettiin 
meta-analyysillä, jolloin kalkkeu-
tumaan liittyvä sydäntapahtuman 
suhteellinen riski oli 4.4 (95 % CI 
3.05–6.44). Mitä suurempi kalk-
kikertymä, sitä suurempi oli myös 
sydäntapahtuman riski. Korrelaa-
tio todettiin kaikissa tutkimuk-
sissa. Saman riskipisteluokan sisällä 
sydäntapahtumien määrä oli suurin 
niillä, joilla oli eniten sepelvaltimo-
kalkkeja.  
 Tutkimuksissa ei käynyt ilmi, 
parantaako kalkkikertymän lisää-
minen riskiluokitteluun hoidon lop-
putuloksia. Kolmessa tutkimuksessa 
selvitettiin, vaikuttaako tieto sepel-
valtimokalkeista ihmisten elinta-
poihin. Tutkittujen riskitietoisuus 
lisääntyi, mutta tupakoinnin lopet-
tamisluvut eivät kohentuneet, ja 
huolestuneisuus kasvoi.

SEULONTA

 TT-seulonnan kustannusvai-
kuttavuudesta ei löytynyt riittävää 
näyttöä. Hyväksyttävän seulontaoh-
jelman kriteerit eivät täyttyneet.

EEVA MÄKINEN

Eturauhassyövän 
PSA-seulonta  
epävarmaa
Mambourg F. ym. L’antigène 
prostatique spécifique (PSA) 
dans le dépistage du cancer de la 
prostate. KCE 2006.  
www.kce.gov.be

Eturauhassyöpä on syöpätutkimus-
järjestö IARC:n mukaan miesten 
yleisin syöpä. Yksi kuudesta mie-
hestä sairastuu tautiin ja ilmaantu-
vuus on suurinta länsimaissa.
 Prostataspesifisen antigeenin 
(PSA) pitoisuus seerumissa on etu-
rauhassyövän itsenäinen ennuste-
kijä. PSA-arvoa käytetään yleisesti 
taudin seulonnassa, diagnostiikassa 
ja seurannassa. Belgialaiset arvioivat 
kirjallisuuskatsauksessa PSA-testin 
kliinistä vaikuttavuutta ja kustan- 
nusvaikuttavuutta yli 50-vuotiaiden 
oireettomien ja hyväkuntoisten 
miesten seulonnassa.
 PSA-määrityksen diagnostinen 
tarkkuus vaihtelee käytetyn tutki-
musasetelman mukaan. Kun PSA:n 
raja-arvo on 4 µg/ml, niin seerumin 
kokonais-PSA:n herkkyys eturau-
hasen koepalaan verrattuna on 20 
% ja spesifisyys yli 90 %. Kliinisesti 
todettuun syöpään verrattuna spe-

sifisyys on samankaltainen, mutta 
herkkyys noin 50 %. Tutkimusharha 
on mahdollinen, sillä pelkän biop-
sian avulla ei pystytä tunnistamaan 
kliinisesti merkittäviä syöpiä. 
 Mikäli PSA-testin tulos on 
poikkeava, tehdään yleensä etu-
rauhasbiopsia diagnoosin var-
mentamiseksi. Seulonnat lisäävät 
biopsianäytteiden määrää, ja yli-
diagnostiikan riskiksi on arvioitu 
18-39 %.
 Pitkän aikavälin tutkimusnäyttö 
PSA-seulonnan vaikutuksista elä-
mänlaatuun ja kuolleisuuteen puut-
tuu. Näin ollen yleisen seulonnan 
käyttöön ottoa ei suositella niin 
kliinisestä kuin taloudellisesta-
kaan näkökulmasta tarkasteltuna. 
Meneillään on kaksi laajaa satun-
naistettua koetta, jotka käsittelevät 
seulonnan vaikutusta kuolleisuu-
teen. 

MINNA KÄRKKÄINEN

DIAGNOSTIIKKA

Toimintaohje syvän 
laskimotukoksen 
diagnosointiin
Goodacre S ym. Measurement of 
the clinical and cost-effectiveness 
of non-invasive diagnostic testing 
strategies for deep vein thrombosis. 
Health Technology Assessment 
2006;10(15). www.hta.ac.uk

Syvän laskimotukoksen testejä 
voidaan käyttää joko erillisinä 
tutkimuksina tai yhdistettyinä toi-
mintaohjeeksi. Brittikatsauksessa 
kustannusvaikuttavimmaksi osoit-
tautui toimintaohje, jossa yhdis-
tetään ensin potilaan kliiniset 
löydökset niin sanotulla Wellsin 
riskipisteytyksellä. Jos riskipisteet 
ovat matalat ja verinäytteestä teh-
tävän D-dimeeritutkimuksen tulos 
on negatiivinen, potilas kotiute-
taan ilman jatkotutkimuksia. Jäl-
jelle jääneet potilaat tutkitaan raajan 
tilavuusmittaukseen perustuvalla 
pletysmografialla ja kaikukuva-
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uksella sekä tietyissä tapauksissa 
verisuonten varjoainekuvauksella. 
Monissa brittiläisissä sairaaloissa ei 
kuitenkaan ole saatavilla pletysmo-
grafiaa ja verisuonten varjoaineku-
vausta.
 Edellisten lisäksi tunnistettiin 
kaksi muuta edullista toiminta-
mallia, jotka olisivat toteuttamis-
kelpoisia useimmissa sairaaloissa. 
Molemmissa käytetään Wellsin ris-
kipisteytystä, D-dimeeriä sekä pol-
ven yläpuolista kaikukuvausta. 
 Wellsin riskipisteytys toimii luo-
tettavasti polven yläpuolisen, mutta 
ei pohkeen syvän laskimotukoksen 
diagnosoinnissa. D-dimeeritesti ei 
toimi kovinkaan hyvin niillä poti-
lailla, joilla Wellsin pisteet ovat suu-
ret. Testipositiivisista lähes puolella 
ei ole laskimotukosta (testin spesifi-
syys 55 %) ja testinegatiivisista lähes 
joka kymmenennellä on laskimo-
tukos (testin herkkyys 91 %). Niillä 
potilailla, joilla kliinisten löydös-
ten perusteella on pieni riski saada 
syvä laskimotukos, spesifisyys on 
parempi. Eri testien herkkyys ja spe-
sifisyys vaihtelee huomattavasti. 
Kaikukuvauksen herkkyys on 94 % 
polven yläpuolisessa ja 64 % poh-
keen syvässä laskimotukoksessa; 
spesifisyys on 94 %. 

MAIJA SAIJONKARI

Kroonisen väsymyk-
sen diagnosointi ja 
hoito haasteellista 
Bruun Wyller V ym. 
Diagnostisering og behandling 
av kronisk utmattelsessyndrom / 
myalgisk encefalopati (CFS/ME). 
NOKC, 2006.  
www.kunnskapssenteret.no

Raportissa arvioidaan näyttöä kroo-
nisen väsymysoireyhtymän diag-
nostiikasta ja hoidosta. Mukaan 
kelpuutettiin 6 järjestelmällistä kat-
sausta, 7 satunnaistettua kontrol-
loitua koetta sekä 18 kvalitatiivista 
tutkimusta.
 Kroonisen väsymysoireyhty-
män diagnoosi perustuu potilaan 

oireisiin, eikä sitä pystytä varmista-
maan millään yksittäisellä testillä. 
Potilailla todetaan yli puoli vuotta 
jatkunut äärimmäinen väsymys, 
joka ei helpotu lepäämällä ja pahe-
nee fyysisen tai henkisen ponniste-
lun seurauksena. Muita oireita ovat 
mm. heikentynyt muisti ja keskit-
tymiskyky, kurkkukipu, turvonneet 
imusolmukkeet, nivel- ja lihassärky, 
päänsärky ja unihäiriöt. Liitännäis-
sairauksina voi esiintyä fibromyal-
giaa tai ärtyvän suolen oireyhtymää. 
Taudinkulku vaihtelee. Erotus-
diagnoosissa on suljettava pois 
aineenvaihduntasairaudet, diabe-
tes, keliakia, syöpä, kaksisuuntainen 
mielialahäiriö tai masennus, neuro-
logiset sairaudet ja Addisonin tauti.
 Kognitiivinen käyttäytymistera-
pia ja asteittain lisätty liikunta näyt-
tävät olevan potilaille hyödyksi. 
Tutkimuksista ei löytynyt perus-
teita suositella lääkehoitoa paitsi 
silloin, kun krooniseen väsymysoi-
reyhtymään liittyy sairaus, joka on 
lääkkeillä hoidettavissa. Immuno-
modulaattoreiden, lisäravinteiden 
ja vaihtoehtohoitojen vaikutukset 
ovat epäselviä. Vakavasti sairaiden 
tai invalidisoituneiden potilaiden 
hoidosta ei löytynyt tutkimustietoa; 
näyttö nuorten ja lasten hoidosta 
oli vähäistä. Taudin esiintyvyys, 
ennuste ja syyt jäävät edelleen epä-
selviksi.

EVA KIURA

LÄÄKKEET

In
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Lääkkeitä psoriaasiin 
ja psoriaasiartriittiin
Etanercept and efalizumab for the 
treatment of adults with psoriasis. 
NICE technology appraisal 
guidance 103, 2006. 

Etanercept and infliximab for the 
treatment of adults with psoriatic 
arthritis. NICE technology 
appraisal guidance 104, 2006. 
www.nice.org.uk

Isossa-Britanniassa NICE on laa-
tinut suositukset uusien biologis-
ten lääkkeiden käytöstä psoriaasissa 
ja psoriaasiartriitissa. Suosituk-
set perustuvat NCCHTA:n (Natio-
nal Coordinating Centre for Health 
Technology Assessment) tuottamiin 
lääkearviointeihin ja asiantuntija-
lausuntoihin.
 Etanerseptia ja efalitsumabia 
suositetaan aikuisille läiskäpsoriaa-
sipotilaille vain silloin, kun sairaus 
luokitellaan vaikea-asteiseksi ja kun 
tavanomainen systeemihoito ei ole 
tuottanut tulosta tai on vasta-aihei-
nen. Etanerseptiannos ei saa ylittää 
25 mg kahdesti viikossa. Efalitsu-
mabia suositellaan vain, jos etaner-
septihoito ei ole tuottanut tulosta 
tai sen käytölle on vasta-aiheita. Jos 
etanersepti- tai efalitsumabilääkitys 
ei ole tehonnut 12 viikossa, se tulee 
keskeyttää. 
 Etanerseptia ja infliksimabia 
suositetaan vaikeaa, aktiivista pso-
riaasiartriittia sairastaville poti-
laille, joita on hoidettu tuloksetta 
vähintään kahdella antireumaatti-
sella lääkkeellä. Infliksimabia suo-
sitellaan vain niille potilaille, joille 
etanerseptilääkitys ei sovi tai joilla 
on suuria vaikeuksia injektioiden 
itseannostelussa. Sekä etanersepti- 
että infliksimabilääkityksen teho 
tulee arvioida, kun hoidon aloituk-
sesta on kulunut 12 viikkoa. Hoitoa 
voidaan jatkaa, jos virallisilla pso-
riaasiartriitin arviointikriteereillä 
havaitaan riittävä parannus hoito-
vasteessa.   
MAIJA SAIJONKARI
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Metyylifenidaatti, 
atomoksetiini ja deks- 
amfetamiini lapsuus-
iän ADHD:n hoidossa 
King S ym. Methylphenidate, 
atomoxetine and dexamfetamine 
for treatment of attention deficit 
hyperactivity disorder in children 
and adolescents. NICE, 2006.  
www.nice.org.uk

Järjestelmällisen katsauksen ja tek-
nologian uudelleenarvioinnin 
perusteella vuoden 2000 suositusta 
metyylifenidaatin käytöstä lapsuus-
iän tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaus- 
häiriön hoidossa laajennettiin. 
Uudessa suosituksessa annetaan 
ohjeet metyylifenidaatin, atomokse-
tiinin ja deksamfetamiinin käytöstä. 
Näitä lääkkeitä voidaan käyttöalue-
luvan mukaan käyttää, kun lääke-
hoito katsotaan aiheelliseksi.
 Lääkkeen valinnassa tulee huo-
mioida potilaan muut saman-
aikaiset häiriöt sekä lääkkeiden 
aiheuttamat haittavaikutukset. 
Lisäksi on otettava huomioon lää-
kehoidon toteuttamiseen liittyvät 
seikat, esimerkiksi lääkkeen annos-
telu koulupäivän aikana. Lääkitystä 

aloitettaessa arvioidaan myös mah-
dollisuus lääkkeen luovuttamiseen 
ulkopuolisille tai väärinkäyttö  
(deksamfetamiini). Lapsen tai nuo-
ren sekä hänen huoltajansa mielty-
mykset on myös otettava huomioon. 
Jos valittavana on useampi sopiva 
lääkevalmiste, on potilaalle mää-
rättävä kustannuksiltaan edullisin 
vaihtoehto.
 Lääkehoidon voi aloittaa 
ADHD:n hoitoon perehtynyt eri-
koislääkäri, ja hoidon tulee perustua 
potilaan terveydentilan perusteelli-
seen arviointiin ja taudinmäärityk-
seen. Jatkossa yleislääkäri voi uusia 
lääkityksen ja hoitaa käyttöön liitty-
vää seurantaa sovitun yhteisvastuun 
(shared care) mukaisesti. 

PÄIVI REIMAN-MÖTTÖNEN 

Harvinaislääkkeet 
rasittavat julkista 
terveydenhuoltoa
Connock M ym. A systematic 
review of the clinical effectiveness 
and cost-effectiveness of enzyme 
replacement therapies for Fabry’s 
disease and mucopolysaccharidosis 
type 1. NCCHTA, 2006.  
www.hta.ac.uk

Entsyymikorvaushoidon kustan-
nukset Fabryn taudissa ja tyy-
pin 1 mukopolysakkaridoosissa 
(MPS1) ylittävät kuusinkertaisesti 
Ison-Britannian julkisessa tervey-
denhuollossa yleisesti hyväksytyn 
kustannusvaikuttavuuden raja- 
arvon. 
 Fabryn tauti ja MPS1 ovat har-
vinaisia, entsyymitoiminnan häiri-
öistä johtuvia perinnöllisiä tauteja, 
jotka johtavat ennenaikaiseen kuo-
lemaan. Perinteisillä hoidoilla on 
pyritty helpottamaan potilaan oloa. 
Nykyään on saatavilla myös geeni- 
teknologian avulla tuotettuja ent-
syymikorvausvalmisteita, ns. har-
vinaislääkkeitä, joilla pyritään 
oireiden lievittämisen lisäksi myös 
estämään pitkän aikavälin vaurioita. 
 Entsyymikorvaushoidon koko-
naiskustannukset Ison-Britannian M
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Teriparatidi ja bisfos-
fonaatit naisten osteo-
poroosin hoidossa
Coyle D ym. Teriparatide and 
bisphosphonates for treatment of 
osteoporosis in women: a clinical 
and economic analysis. Technology 
report no 70. Canadian Agency for 
Drugs and Technologies in Health, 
2006. www.cadth.ca

Osteoporoosin pohjalta synty-
neet sekundaariset luunmurtumat 
ovat tulevaisuudessa suuri hoi-
dollinen, sosiaalinen ja taloudelli-
nen ongelma. Teriparatidi on uusi 
lääke, jota kanadalaisessa katsauk-
sessa verrattiin eräisiin käytössä 
oleviin bisfosfonaatteihin ja lumee-
seen postmenopausaalisten nais-
ten osteoporoottisten murtumien 
ehkäisyssä. Lisäksi arvioitiin yhteis-
kunnalle hoidoista koituvia kustan-
nuksia.
 Teriparatidi sekä bisfosfonaa-
tit etidronaatti, alendronaatti ja 
risedronaatti osoittautuivat kaikki 
kliinisesti vaikuttaviksi nikama-
murtumien sekundaariehkäi-
syssä. Alendronaatti ja risedronaatti 
ehkäisivät myös mm. lonkkamurtu-
mia. 10 mg alendronaattia ja 40 µg 
teriparatidia olivat yhtä vaikuttavia 
ja aiheuttivat yhtä paljon sivuvaiku-
tuksista johtuvia keskeyttämisiä.
 Kustannus-vaikuttavuusana-
lyyseissä arvioitiin 80-vuotiaan 
luunmurtumapotilaan tilannetta. 
Mallitus osoitti alendronaatin kus-
tannusvaikuttavuudeltaan par-
haaksi. Se osoittautui halvemmaksi 
ja vaikuttavammaksi kuin muut 
lääkkeet tai hoitamattomuus ja yksi 
QALY (laatupainotettu elinvuosi) 
maksoi 13 000 Kanadan dollaria (8 
520 euroa). 65-vuotiaalla hoidon 
kustannuksiksi arvioitiin 169 600 
Kanadan dollaria (111 148 euroa) 
/ QALY. Teriparatidi ei ole bisfos-
fonaatteihin verrattuna kustan-
nustehokas missään ikäryhmässä. 
Alendronaatti tai vaihtoehtoisesti 
ei mitään lääkettä on kustannus-
vaikuttavin ratkaisu murtumien 
sekundaariehkäisyyn riippuen poti-
laan iästä sekä siitä, kuinka paljon 

ollaan valmiita maksamaan yhdestä 
QALY:stä.

HELENA LAASONEN
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TOIMENPITEET

julkiselle terveydenhuollolle ovat 
yhteensä 20 miljoonaa puntaa (29,5 
miljoonaa euroa) vuodessa. Rapor-
tissa arvioidaan, että yhden Fabryn 
tautia tai MPS1:tä sairastavan poti-
laan entsyymikorvaushoito maksaa 
tautimuodosta, lääkkeen annoste-
lusta ja potilaan iästä riippuen  
n. 85 000–335 000 puntaa  
(n. 125 000–429 000 euroa) vuo-
dessa. Jos hoito lisää elinaja-
nodotetta tai sitä aletaan antaa 
ennaltaehkäisevänä, kustannukset 
nousevat vieläkin korkeammiksi.
 Fabryn taudin ja MPS1:n luon-
nollisesta taudinkulusta ja hoidon 
vaikuttavuudesta on vain vähän tut-
kimustietoa, joten taloudellisessa 
analyysissä tehtiin useita olettamuk-
sia. Pääolettamus oli, että entsyy-
mikorvaushoito palauttaa potilaan 
terveyden ja nostaa elinajanodotteen 
muun väestön tasolle. Siitä huoli-
matta ei ole mahdollista, että hoidon 
kustannusvaikuttavuus voisi pudota 
Ison-Britannian julkisessa tervey-
denhuollossa yleisesti hyväksytylle 
tasolle. 

EVA KIURA

Ylipainehapesta 
apua diabeetikon 
jalkahaavaan
Hailey D ym. Adjunctive 
Hyperbaric Oxygen Therapy for 
Diabetic Foot Ulcer: An Economic 
Analysis. Technology report no 75. 
Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health; 2007.  
www.cadth.ca

Ylipainehappihoidon on ajateltu 
edistävän diabeetikon jalkahaavojen 
paranemista sekä pienentävän infek-
tioiden ja amputaatioiden riskiä, 
mutta sen kustannusvaikuttavuu-
desta on vain vähän tietoa. CADTH 
arvioi menetelmän kliinistä vaikut-
tavuutta järjestelmällisellä katsauk-
sella, johon kelpuutettiin seitsemän 

kontrolloitua tutkimusta. Potilaat 
olivat tyypin 1 tai 2 diabeetikkoja, 
joilla oli todettu jalkahaava.  
Kontrolliryhmissä haavoja hoi-
dettiin tavanomaisin menetelmin 
(puhdistus, taitokset, antibiootit ja 
paineen vähentäminen); tutkimus-
ryhmissä hoitoon liitettiin myös 
ylipainehappi. Tulosmittarit oli-
vat: amputaatio, parantunut haava, 
muutokset haavauman koossa, 
haavauman uusiutuminen ja sairaa-
lahoidon pituus. 
 Katsauksen tulokset ovat yhte-
neviä aiempien arviointien kanssa, 
joiden mukaan diabeettisten jal-
kahaavojen liitännäishoito ylipai-
nehapella on tavanomaista hoitoa 
vaikuttavampaa; tosin saatavissa 
oleva näyttö on edelleen rajallista. 
 Taloudellisessa analyysissä käy-
tettiin päätöspuu-mallia. Potilaat 
olivat 65-vuotiaita ja kustannuksia 
katsottiin terveysministeriön näkö-
kulmasta. Tarkasteltu ajanjakso oli 
12 vuotta. Mallin perusteella dia-
beettisten jalkahaavojen liitän-
näishoito ylipainehapella todettiin 
kustannusvaikuttavaksi tavanomai-
seen hoitoon verrattuna. 
 Tarvitaan ohjeistoja niiden poti-
laiden löytämiseksi, joille ylipaine-
happihoidosta olisi eniten hyötyä. 
Haavaumien vaikeusaste ja viive 
tavanomaisen hoidon vasteessa ovat 
huomionarvoisia kriteerejä. 

EVA KIURA

Psykologisen jälki-
puinnin vaikutusta 
vaikea arvioida
Kornør H ym. Psykososiale tiltak 
ved store ulykker og katastrofer. 
Nasjonalt kunnskapssenteret for 
helsetjenesten, 2006. 
 www.kunnskapssenteret.no

Suuronnettomuuksista tai katastro-
feista eloonjääneet joutuvat käsitte-
lemään vaikeita kokemuksia, kuten 
kuolemanvaaraan joutumista, lähei-
sen ihmisen menetystä, haavoittu-
neiden ja kuolleiden näkemistä tai 
avun saannin odottamista ääriolo-
suhteissa. Vakavin reaktio tällaisiin 
tapahtumiin on traumaperäinen 
stressihäiriö (PTSD). 
 Norjalaisraportti tarkastelee jäl-
kipuinnin, aikuisten ryhmäterapian, 
lapsille suunnattujen menetel-
mien sekä joidenkin erityisterapi-
oiden vaikuttavuutta. Haku tuotti 
tulokseksi 12 624 artikkelia, joista 
kokotekstiarviointiin kelpuutettiin 
299. Näistä vain 14 täytti raportin 
mukaanottokriteerit.
 Tutkimuspotilaat olivat altistu-
neet mahdollisesti traumatisoivalle 
tapahtumalle (luonnonkatastrofi, 
suuri liikenneonnettomuus, teolli-
suusonnettomuus, terrori-isku, sota 
tai joukkomurha); he saattoivat olla 
myös tapahtuman todistajia, avus-
tustyöntekijöitä tai uhrien omaisia. 
Metodologialtaan riittävän hyviä 
tieteellisiä tutkimuksia psykolo-
gisesta jälkipuinnista löytyi vain 
vähän, joten menetelmän vaikutta-
vuutta ei pystytty luotettavasti arvi-
oimaan. EMDR-tekniikkaa (Eye 
Movement Desensitization and 
Reprocessing), hallintaharjoituk-
sia, ryhmäpsykoterapiaa tai muita 
menetelmiä arvioivissa tutkimuk-
sissa erot toimenpide- ja verrokki-
ryhmien välillä olivat olemattomia 
tai vain vähäisiä. Yleinen suun-
taus näytti kuitenkin olevan, että 
erilaisista psykososiaalisista toi-
menpiteistä saattoi olla apua suur-
onnettomuuksien tai katastrofien 
uhreille.  Menetelmillä ei todettu 
haitallisia vaikutuksia.

EVA KIURA
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Resynkronisaatio 
sydämen vaikeassa 
vajaatoiminnassa 
Hider P ym. Cardiac 
resynchronisation therapy for 
severe heart failure. Medical 
Services Advisory Committee 
(MSAC), Australian Government 
Department of Health and Ageing, 
2006. www.msac.gov.au

Vajaatoiminta aiheuttaa noin kol-
masosalle potilaista sydämen eri 
osien supistumisen ajoituksen ja 
mekaniikan muutoksia, jotka huo-
nontavat pumppaustehoa. Resynk-
ronisaatiossa pyritään tahdistimen 
avulla palauttamaan sydämen eri 
osien toiminnan ajoitus normaa-
liksi. Lääkehoidolla tämä ei ole 
mahdollista. Australialaisessa katsa-
uksessa arvioitiin resynkronisaatio-
hoidon ja optimaalisen lääkehoidon 
turvallisuutta, vaikuttavuutta, klii-
nistä tarvetta ja kustannusvaikut-
tavuutta verrattuna optimaaliseen 
lääkehoitoon.
 Tutkimusnäyttö osoittaa resynk-
ronisaatiohoidon aiheelliseksi 
potilaille, joilla vajaatoiminta aihe-
uttaa kohtalaisia tai vaikeita oireita 
(NYHA III – IV), vasemman kam-
mion iskuosuus on korkeintaan 35 
% ja kammioiden synkroninen toi-
minta on todennäköisesti häiriyty-
nyt (QRS-aika vähintään 120 ms). 
Hoidon turvallisuus on riittävä, kun 
tahdistin asennetaan kokeneissa 
hoitoyksiköissä. Neljän satunnais-
tetun tutkimuksen tulokset osoitta-
vat, että resynkronisaatiohoito voi 
vähentää potilaiden oireita, paran-
taa toimintakykyä ja elämänlaatua 
3 – 6 kuukauden aikana ja vähentää 
sairaalahoidon tarvetta 6 – 29 kuu-
kauden aikana. Hoito myös lisäsi 
eloonjäämistä 12 ja 29 kuukautta 
kestäneissä seurannoissa. Elinajalle 
projisoidun kustannushyötyana-
lyysin perusteella resynkronisaatio-
hoito on kustannusvaikuttavaa.

ILKKA VUORI

Ei INR-vieritestausta 
lääkärin vastaanotolle 
Australiassa
Weir R ym. The use of INR point-
of-care testing in general practice. 
NZHTA, 2005. www.msac.gov.au

Varfariinilääkitystä käytetään estä-
mään ja hoitamaan trombooseja ja 
embolioita potilailla, joilla on esim. 
eteisvärinä, sydämen keinoläppä 
tai laskimotukos. Varfariinia saa-
vien potilaiden veren hyytymisaikaa 
seurataan laboratoriossa tehtävällä 
INR-testillä. Uusilla INR-vierites-
teillä (point-of-care -test, POCT) 
lääkäri, hoitaja tai potilas itse voi 
mitata veren hyytymisajan. 
 Australialaiskatsauksessa arvi-
oitiin yleislääkärin vastaanotolla 
tehtävän INR-vieritestin vaikut-
tavuutta, turvallisuutta ja kus-
tannusvaikuttavuutta verrattuna 
INR-laboratoriokokeeseen. Aiheesta 
löydettiin vain vähän tutkimustie-
toa. INR näytti pysyvän hoitotasolla 
yhtä hyvin vieritestillä kuin labora-
toriotestillä. Korkeilla INR-tasoilla 
vieritesti näytti antavan korkeampia 
tuloksia kuin laboratoriokoe hälyt-
täen turhaan verenvuodon vaarasta. 
Ennen kuin INR-vieritestituloksen 
perusteella vähennetään lääkitystä, 
kannattaa INR-arvo siis tarkistaa 
laboratoriokokeella. 
 Perusteellista kustannus-vai-
kuttavuusanalyysiä ei pystytty 
tekemään, koska yleislääkärin vas-
taanotolla tehtävän INR-vieritestin 
tehokkuudesta ei ollut varmuutta. 
Suppean taloudellisen analyy-
sin mukaan siirtyminen yleis-
lääkärin vastaanotolla tehtävään 
INR-vieritestiin lisäisi Australian 
terveydenhuoltojärjestelmän suoria 
kustannuksia 44 miljoonaa dollaria 
vuodessa. Näin ollen arviointiyk-
sikkö ei suosita yleislääkärin vas-
taanotolla tehtävän INR-vieritestin 
käyttöönottoa. 

MAIJA SAIJONKARI

Verenpainetaudin 
hoidon laadunparan-
tamismenetelmiä 
arvioitiin
Walsh J ym.  Closing The Quality 
Gap: A Critical Analysis of 
Quality Improvement Strategies, 
vol. 3: Hypertension Care. UCSF 
Evidence-based Practice Center, 
AHRQ, 2005. www.ahrq.gov 

Kohonnut verenpaine on suurin 
sydäntautien riskitekijä, ja poti-
laat ovat usein pitkään oireettomia. 
Raportissa tarkastellaan laadun-
parantamismenetelmiä ja niiden 
vaikuttavuutta verenpainetaudin 
tunnistamisessa ja hoitotulosten 
parantamisessa. Lähdeaineiston tut-
kimuksissa arvioitiin menetelmiä, 
joilla on kehitetty verenpaineen seu-
lontaa ja hoitoa verenpainetautia 
sairastavilla aikuispotilailla, jotka 
eivät ole raskaana. Menetelmistä 
olivat yleisimmin käytössä poti-
laalle tai hoitohenkilöstölle lähetetyt 
muistutukset, joista saatiin myön-
teisiä tuloksia. 
 Riippumatta käytetystä strate-
giasta systolinen verenpaine laski 
4,5 mmHg ja diastolinen paine 2,1 
mmHg kaikissa tutkimuksissa. Sys-
tolisen verenpaineen tavoitetason 
saavuttaneiden potilaiden osuu-
den mediaanilisäys oli 16,2 % ja 
diastolisen verenpaineen 6 %. Kun 
tavoitteena oli hoitohenkilökun-
nan hoitoon sitoutumisen paran-
taminen, vaihtelua esiintyi 1,3 %:n 
mediaanilaskusta 3,3 %:n mediaa-
nilisäykseen. Potilaiden hoitomyön-
teisyys parani keskimäärin 2,8 % 
kaikilla laadunparantamismenetel-
millä. 
 Laadunparantamisstrategiat 
näyttivät olevan yhteydessä veren-
painetaudin tehostuneeseen totea-
miseen ja kontrolliin. Menetelmien 
vaikuttavuuden eroista ei ole täyttä 
varmuutta, koska useimmissa tutki-
muksista käytettiin useita menetel-
miä samanaikaisesti.

PÄIVI REIMAN-MÖTTÖNEN
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PL 220, 00531 Helsinki tai faksata (09) 3967 2278. 

LUKIJAPAL AU T E 5 / 2 0 07

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)

TIL AUS

UUTISET

Raportti B-ryhmän streptokokkitaudista

B-ryhmän streptokokkitauti (GBS) on suhteellisen 
harvinainen, streptococcus agalactiaen aiheuttama 
vastasyntyneen infektiotauti, joka voi aiheuttaa 
kuoleman tai elinikäisen vamman. Tartunta voi-
daan estää antamalla äidille synnytyksen aikana 
suoneen mikrobilääke. 
 Finohtan marraskuussa julkaistavassa raportissa 
on arvioitu kolmen eri ehkäisyohjelman tehoa ja 
kustannuksia verrattuna tilanteeseen, jossa ei tehdä 
minkäänlaisia ehkäiseviä toimia. Ehkäisyohjel-
mat ovat riskisynnytysten tunnistaminen, myöhäis-
raskauden GBS-seulonta ja synnytyksen aikainen 
GBS-seulonta. 

Impakti 6/2007 on teemanumero, jossa pohditaan 
hoitotyön menetelmien vaikuttavuutta. Numerossa 
käsitellään mm. hoitotyön vaikuttavuuden tutki-
musta, tiedonhakua ja koulutusta sekä esitellään 
aiheeseen liittyviä hankkeita. Teemanumero ilmes-
tyy joulukuun lopussa.

Hoitotyön teemanumero joulukuussa

 Kaikki arvioidut seulontaohjelmat vähensi-
vät sekä sairastuvien vastasyntyneiden määrää 
että vammoja ja kuolemia. Terveydenhuollon kus-
tannukset nousivat joka ohjelmassa jonkin verran 
synnytystä kohti. Aiheesta kerrotaan tarkemmin 
Impaktin seuraavassa numerossa.
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Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö
Finnish Office for Health Technology AssessmentFinohta
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Puhelin (09) 39 671 (vaihde)/ (09) 3976 2297, Faksi (09) 3967 2278, Sähköposti etunimi.sukunimi@stakes.fi

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 

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. 
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Harri Sintonen  
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Helsingin Stakes-talo 

Valtakunnalliset Lääkäripäivät 
Valtakunnalliset Lääkäripäivät järjestetään Helsin- 
gin Messukeskuksessa 6.–10.1.2008. Lääkäripäivät on 
lääkärien, lääkealan ja muiden terveysalan vaikut-
tajien valtakunnallinen kohtauspaikka. Järjestäjänä 
on Suomen Lääkäriliitto yhteistyössä Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin ja Finska Läkaresällskape-
tin kanssa. Lisätietoja: www.laakaripaivat.fi

G-I-N-konferenssi Suomessa 
Guidelines International Network (G-I-N) on kansain-
välinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 70 hoito- 
suosituksia tuottavaa organisaatiota 34 maasta.  
G-I-N:n kansainvälinen konferenssi pidetään  
Helsingissä 1.–3.10.2008. Tilaisuuden teemana on 
“Implementation in practice”.
Lisätietoja: www.gin2008.org


