
Laatupainotettuja elinvuosia pidetään yhtenä parhaimmista menetelmistä arvioida hoidon vaikutta-

vuutta. Tästä huolimatta tutkimuksia, joissa hoidon lopputulos ilmaistaan laatupainotettuina elinvuo-

sina siten, että vaikuttavuuden arvioijina toimivat potilaat, löytyy vielä vähän.

Tämän raportin tarkoituksena on kuvata tutkimukset, jotka ovat käyttäneet potilaan itsensä 

arvioimaa elämänlaatua QALY- laskelmien perustana. Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen on 

kerätty tieto tutkimusten lääketieteen erikoisalasta, tutkitusta toimenpiteestä, tutkimuksen tuloksista, 

käytössä olleesta elämänlaatumittarista, tutkimuksen laadusta ja alkuperämaasta, todetuista laatupai-

notetuista lisäelinvuosista ja tulosten tulkinnasta kustannusvaikuttavuuden suhteen. 

Raporttia voivat hyödyntää sekä terveydenhuollon ammattilaiset että päättäjät arvioidessaan eri 

hoitomuotojen vaikuttavuutta ja päättäessään terveydenhuollon voimavarojen kohdentamisesta.

The quality-adjusted life year is considered one of the most important indicators of effectiveness of 

health care.

Even so, the number of studies in which treatments outcomes are based on actual measurements 

of patients' health-related quality of life, is still fairly limited.

The objective of this systematic literature review was to identify published studies having used qual-

ity-adjusted life years based on actual measurements of patients' health-related quality of life, and 

to characterize the studies regarding the health-related quality of life instrument used, medical spe-

cialty, intervention studied, results obtained, quality, country of origin, quality-adjusted life year gain 

observed, and interpretation of results regarding cost-effectiveness.

We hope that health care professionals as well as decision makers both can benefit from this report 

when evaluating various treatments and deciding on allocation of resources.
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