
Robottiavusteinen kirurgia kannattaa 
nielusyövän hoidossa? 
Loppuvuodesta 2015 Suomen Lääkärilehdessä julkaistussa HALO-katsauksessa 
”Robottiavusteinen kirurgia nielusyövän hoidossa” arvioitiin robottikirurgian vaikuttavuutta, 
turvallisuutta sekä sairaalahoidon kustannuksia nielun alueen syövän hoidossa verrattuna 
perinteiseen avokirurgiaan, sädehoitoon ja kemosädehoitoon (1). 

Järjestelmällisessä katsauksessa havaittiin, että satunnaistettuun koeasetelmaan 
perustuvia tutkimuksia ei ole julkaistu. Havainnoiduissa tutkimusasetelmissa vertailtavat 
ryhmät eivät olleet taudin vaikeusasteen tai levinneisyyden suhteen samankaltaisia. 
Seuranta-ajat olivat vaihtelevia ja pisimmillään kolme vuotta.  

Kustannuksia selvittäneet tutkimukset olivat pääosin takautuvia vertailuja eri 
leikkausmenetelmien välillä. Tutkimuksissa raportoitiin robottiavusteisessa kirurgiassa 
lyhyempiä sairaalassaolo- ja leikkausaikoja, mutta leikkauskustannukset todettiin 
korkeammiksi. Palvelujen käytön ja kustannusten erittely oli vähäistä ja analyyseissa 
käytetyt menetelmät vaihtelivat.  

Suomessa nielun alueen robottikirurgiset leikkaukset on aloitettu vuonna 2014 kahdessa 
yliopistosairaalassa, HUS:ssa ja OYS:ssa. Syksyyn 2015 mennessä leikkauksia oli tehty 
yhteensä noin 40 potilaalle. Näistä palvelujen käytön ja kustannusten tarkastelun pohjaksi 
valittiin kielentyvisyöpä, jonka kohdalla eri hoidot – robottikirurgia, avokirurgia, sädehoito ja 
kemosädehoito  – voisivat olla toistensa vaihtoehtoja. Käytettävissä olleet rekisteritiedot 
eivät kuitenkaan mahdollistaneet hoitovaihtoehtojen välistä kustannusvertailua. 

Nielusyövän hoidon valintaan vaikuttavat monet tekijät 

Luotettavin asetelma yksittäisten hoitovaihtoehtojen kustannusvaikuttavuuden arvioinnille 
on satunnaistettu kliinis-taloudellinen koeasetelma (2). Nielusyövän hoidossa 
hoitomenetelmien valintaan vaikuttavat sekä kasvaimesta että potilaasta johtuvat tekijät. 
Riittävän suurten vertailukelpoisten ryhmien muodostamista vaikeuttavat näiden 
sairauksien harvinaisuus ja taudinkuvan moninaisuus. Kirjallisuuteen perustuvan 
kustannus(vaikuttavuus)tiedon käyttökelpoisuutta heikentää maiden väliset erot 
hoitokäytännöissä ja kustannusrakenteissa, eivätkä muualla tehtyjen taloudellisten 
arviointien tulokset ole suoraan sovellettavissa Suomeen (2,3).  



Riittävän yksityiskohtaisella ja kliinisesti järkeviin määrittelyihin perustuvalla 
rekisteritiedolla olisi tulevaisuudessa mahdollista saada tietoa suun ja nielun alueen 
syövän kirurgisen ja konservatiivisen hoidon vaikutuksista ja kustannuksista.  

HALO-ohjelman tavoitteena on tukea uusien menetelmien hallittua käyttöönottoa 
terveydenhuollossa ja tuottaa arviointitietoa laitteiden, hoitojen ja toimenpiteiden 
turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Kaikkia sairaanhoitopiirejä edustava 
HALO-neuvottelukunta valitsee vuosittain arvioitavat aiheet, joista HALO-katsausryhmät 
laativat järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia. (4)  

 

Taru Haula 
tutkija 
Terveys- ja sosiaalitalous –yksikkö, CHESS 
etunimi.sukunimi@thl.fi 
 

 

Antti Malmivaara 
ylilääkäri 
OPTIMIn päätoimittaja 
Terveys- ja sosiaalitalous –yksikkö, CHESS 
etunimi.sukunimi@thl.fi 
(Kuvaaja:Maarit Kytöharju) 
 
 
Lisää tietoa: 
(1)  Markkanen-Leppänen M, Koivunen P, Haula T, Ahovuo-Saloranta A, Isojärvi J, 
Malmivaara A, Sihvo S. Robottiavusteinen kirurgia nielusyövän hoidossa. Suomen 



Lääkärilehti 2015, verkossa ensin 30.11.2015. 
(2) Räsänen P & Sintonen H. Terveydenhuollon taloudellinen arviointi. Suomen 
Lääkärilehti 2013:17(68). 
(3)  Knies S1, Ament AJ, Evers SM, Severens JL. The transferability of economic 
evaluations: testing the model of Welte. Value Health. 2009 Jul-Aug;12(5):730-8. 
(4) HALO- ohjelmaopas 2014 

 

https://www.thl.fi/attachments/halo/HALO-ohjelmaopas_huhtikuu_2014.pdf

	Robottiavusteinen kirurgia kannattaa nielusyövän hoidossa?
	Nielusyövän hoidon valintaan vaikuttavat monet tekijät


