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Ruotsissa sairastuu vuosittain syöpään noin 40 000 henkeä. Näistä noin puolet on naisia, puolet 
miehiä. 

Sanalla syöpä tarkoitetaan monia erilaisia kasvaimia, joita periaatteessa voi esiintyä missä kehon 
osassa tahansa. Kasvainten kasvu voi pysähtyä tai jatkua, ja ne voivat levitä erilaisella nopeudella. 
Suurta osaa syövistä voidaan hoitaa. 

Yhä vielä syöpä koetaan kuitenkin pelottavammaksi ja uhkaavammaksi kuin monet muut sairaudet, 
joiden kulku voi kuitenkin olla vakavampi. Sekä miesten että naisten kohdalla on yleisin kuolinsyy 
Ruotsissa verenkiertoelimistön sairaus, ei syöpä. Verenkiertoelimistön sairaudet aiheuttavat yli puolet 
kuolemista, syöpätaudit vain runsaat 20%. 

Yksi syy syövän kehittymiseen on väestön ikärakenne, sillä syöpä on suuressa määrin ikään liittyvä 
sairaus. Puolet syöpään sairastuneista on yli 70-vuotiaita. Koko 1900-luvun ajan on sekä väestön 
määrä että sen keski-ikä Ruotsissa lisääntynyt. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on yli 65-
vuotiaiden määrä lisääntynyt lähes 40% ja yli 80-vuotiaiden määrä lähes 50%. On arvioitu, että 
samansuuntainen kehitys jatkuu, ja että syöpään sairastuvien lukumäärä tästä johtuen lisääntyy. Joka 
kolmannen ruotsalaisen voidaan arvioida sairastuvan syöpään elämänsä aikana, useimmiten kuitenkin 
vasta korkeassa iässä. 

Syöpäsairauksia voidaan usein hoitaa menestyksellisesti kirurgian, sädehoidon ja lääkehoidon kuten 
solusalpaajien (sytostaatit) tai hormonien avulla. Tavallisin hoitomuoto on syöpäkasvaimen 
kirurginen poisto. Leikkaukseen voidaan liittää sädehoito ja/tai solusalpaaja- tai hormonihoito, jos 
sairautta ei muuten saada kuriin. Noin 70% kaikista syöpätapauksista hoidetaan ilman sädehoitoa. 

Eräitä kasvaimia voidaan hoitaa pelkällä sädehoidolla tavoitteena joko sairauden parantuminen 
(kuratiivinen hoito) tai oireiden - kuten kivun - lievittäminen (palliatiivinen hoito). Yksittäisen 
potilaan kohdalla voi hoito aluksi olla parantumiseen tähtäävää, ja myöhemmin, jollei sairaus 
kokonaan parane, oireita lievittävää. 

Sädehoito 

http://www2.stakes.fi/finohta/taseloste/199602.html (1 / 8)25.9.2006 13:15:23

http://www2.stakes.fi/finohta/
http://www2.stakes.fi/finohta/taseloste/


FinOHTA TAseloste 2/96 - Syövän sädehoito (SBU)

Sädehoidon tarkoituksena on ionisoivan säteilyn avulla tehdä kasvain vaarattomaksi tuhoamatta 
ympärillä olevaa tervettä kudosta. Tämä on monimutkainen ja teknologisesti kehittynyt menettely, 
joka käsittää monia vaiheita, jotka täytyy räätälöidä potilaskohtaisesti. Ensin täytyy kasvaimen laatu 
ja levinneisyys selvittää tarkasti, jonka jälkeen itse hoidossa täytyy valita säteilylähde, säteilyn annos, 
fiksoida potilaan asento ja varmentaa sädehoitokentän asettelu röntgensimulaation avulla. Hoito 
toteutetaan sitten kasvaimen koon, sädehoidon kokonaisannoksen ja sen osittamisen (fraktioinnin) 
sekä säteilyn laadun huomioonottavan hoito-ohjelman mukaisesti. Hoito on ryhmätyötä, jonka 
toteuttamisessa potilaan ja hänen omaistensa lisäksi tarvitaan syöpätautien hoitoon erikoistuneita 
lääkäreitä, kirurgeja, radiologeja, radiofyysikoita avustajineen sekä sairaanhoitajia. 

Ruotsissa annetaan käytännöllisesti katsoen kaikki sädehoito - sekä parantumiseen tähtäävä että 
oireita lievittävä - syövän hoitoon erikoistuneissa klinikoissa. Lääninsairaaloiden yhteydessä näitä on 
seitsemän ja aluesairaaloiden yhteydessä kahdeksan. Gynekologiset syövät hoidetaan gynekologiseen 
syövänhoitoon erikoistuneilla klinikoilla, joita on aluesairaaloiden yhteydessä. SBU on tehnyt 
sädehoidon käytäntöjä Ruotsissa koskevan selvityksen, josta käy ilmi, että noin kolmannes syöpää 
sairastavista saa sädehoitoa jossain sairautensa vaiheessa. Suurin osa näistä potilaista hoidetaan 
aluesairaaloissa, ja saa niin kutsuttua ulkoista sädetystä, jossa sädehoito annetaan kehon 
ulkopuolisesta säteilylähteestä. Hyvin pieni osa potilaista saa niin sanottua brachyterapiaa, jossa 
säteilylähde asetetaan aivan kasvaimen viereen tai sen sisään. 

Nykyistä käytäntöä tutkiva selvitys osoittaa myös, että noin puolet sädehoitoa saavista potilaista saa 
sen parantumiseen tähtäävässä tarkoituksessa kirurgiseen hoitoon yhdistettynä, ja että noin 75% 
sädehoidon voimavaroista käytetään tähän tarkoitukseen. Parantumiseen tähtäävä sädehoito 
kohdistuu ensisijaisesti potilaisiin, joilla on rintasyöpä, peräsuolen syöpä, tai pään- ja kaulan alueen 
syöpä. Gynekologisten syöpien hoidossa parantumiseen tähtäävää hoitoa annetaan useammin kuin 
muiden syöpälajien kohdalla. Potilaat, joilla syöpä on levinnyt luustoon muodostavat suurimman 
yksittäisen oireita lievittävää sädehoitoa saavien ryhmän. Hoitoajat ovat yleensä lyhyitä ja suurin osa 
potilaista voidaan nykyisin hoitaa polikliinisesti ilman, että heitä täytyy ottaa sairaalan 
vuodeosastolle. 

Voimavarat ja kustannukset Ruotsissa 

Mahdollisuus sädehoitoon on nyt 15 Ruotsin sairaalassa. Tämä on vaatinut suuria investointeja 
kehittyneeseen teknologiaan ja säteilysuojattuihin hoitohuoneisiin. Näiden investointien lisäksi 
tarvitaan myös erikoiskoulutuksen saanutta henkilökuntaa, kuten syövän hoitoon erikoistuneita 
lääkäreitä ja sairaanhoitajia sekä radiofyysikoita. Vaadittavista suurista investoinneista johtuen 
pidetään sädehoitoa usein erikoisen kalliina. 

SBU on tehnyt tutkimuksen sädehoidon kustannuksista Ruotsissa, koska tällaista tietoa ei 
aikaisemmin ole ollut saatavilla. Tutkimusta varten selvitettiin seikkaperäisesti mm. kaikkien 
sädehoitoa antavien klinikoiden varustus-, rakennus-, materiaali- ja henkilöstökustannukset. 
Tutkimus osoittaa, että Ruotsissa annettu sädehoito maksaa vuoden 1996 hintatason mukaan 
laskettuna kokonaisuudessaan vuosittain n. 350 milj. Skr. (n. 240 milj. mk.). 

Kustannukset hoidettua potilasta kohti vaihtelevat osin sen mukaan, onko kyseessä parantumiseen 
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tähtäävä vai oireita lievittävä hoito ja osin hoidettavan syövän tyypin mukaan. Keskimäärin 
parantumiseen tähtäävä sädehoitosarja maksaa alle 50 000 Skr. (n. 35 000 mk.) ja oireita lievittävä 
hoitosarja alle 15 000 Skr. (n. 10 000 mk.). Nämä summat muodostuvat pelkistä 
sädehoitokustannuksista eikä niihin sisälly muusta hoidosta johtuvia kustannuksia. 

Tieteellinen tutkimustieto 

SBU:n raportti koostuu kahdesta osasta, joista toinen (osa 2) käsittelee alaan liittyvää laajaa 
tieteellistä tutkimustietoa. Aihetta koskevien tutkimusten löytämiseksi on käytetty useita tietokantoja 
ja lähteitä. Tutkimukset on luokiteltu useimmissa SBU:n tutkimuksissa käytetyn luokituksen 
mukaisesti. Yksi projektin osallistujista on tarkastanut ja luokitellut jokaisen yksittäisen tutkimuksen, 
ja raportin johtopäätökset on puolestaan tarkastanut sekä ruotsalainen että kansainvälinen 
riippumattomista tutkijoista koostunut raati. Sen lisäksi selvityksessä on vertailtu Ruotsissa 
vallitsevaa sädehoitokäytäntöä tutkimusraporttien perusteella analysoituun muualla vallitsevaan 
käytäntöön. 

Tiedot selvityksen kahdessa osassa perustuvat yli 1 600 tieteelliseen tutkimukseen ja yli 700 000 
syövän takia sädehoitoa saaneen potilaan aineistoon. Tutkimukset käsittävät lähes 90% niistä 
syöpäsairauksista, joita nykyään hoidetaan sädehoidolla. Yli 600 tutkimusta 1 600:sta on arvioitu 
tieteellisesti korkeatasoiseksi. Näistä tutkimuksista noin 200 oli meta-analyyseja, satunnaistettuja 
eteneviä tutkimuksia tai muita eteneviä analyyseja, joissa tutkimusprotokolla oli määritelty hyvin. Yli 
700 tutkimusta arvioitiin tieteelliseltä tasoltaan keskinkertaisiksi. Huonompilaatuisia tutkimuksia, 
joissa on metodologisia puutteita tai liian pieni potilasmateriaali luotettavien johtopäätösten 
tekemiseksi on paljon, mutta niitä ei ole selvitykseen otettu mukaan. 

Tämänhetkinen tietämys 

Selvitys perustuu syövän sädehoidosta olemassa olevaan tieteelliseen tietoon. Syövän muita 
hoitomuotoja käsitteleviä tutkimuksia on tarkasteltu ainoastaan jos niissä on suoraan verrattu kyseistä 
hoitoa sädehoitoon, joka on kuitenkin suhteellisen harvinaista. Päätelmät muista hoitomuodoista kuin 
sädehoidosta ovat näin heikommalla pohjalla kuin sädehoitoa koskevat päätelmät. 

Käytettävissä oleva tieteellinen tutkimustieto antaa hyvän kuvan sädehoidon tehosta tavallisimmissa 
syöpäsairauksissa. Se osoittaa että kirurginen toimenpide yhdistettynä sädehoitoon voi parantaa 
monen syöpämuodon kuten rintasyövän, peräsuolisyövän, pään- ja kaulan alueen syövän sekä 
kohdunkaulan- ja kohdun runko-osan syövän. Joissakin tapauksissa voi sädehoidolla yksinään olla 
parantava vaikutus. Muiden kasvainten kuten aivokasvainten, sarkooman, keuhkosyövän, 
munasarjasyövän ja eturauhassyövän kohdalla sädehoito usein lievittää oireita, mutta parantava 
vaikutus sillä on vain harvoin. Sädehoidolla on osoitettu olevan hyvä oireita lievittävä teho 
levinneiden syöpäsairauksien hoidossa. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa todetaan syövän 
etäispesäkkeitä luustossa tai aivoissa. Harvinaisempia syöpämuotoja kirjallisuuskatsaus ei kattanut. 

Seuraavassa on lyhyt yhteenveto sädehoidon merkityksestä joidenkin tavallisimpien syöpäsairauksien 
hoidossa. 
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Uusia aivokasvaimia todetaan Ruotsissa vuosittain n. 1 200 kappaletta. Aivokasvaimet hoidetaan 
lähes aina kirurgisesti. Kirurgista hoitoa voidaan täydentää sädehoidolla, joka tässä tapauksessa 
annetaan lähes poikkeuksetta oireita lievittävässä tarkoituksessa. Joidenkin aivokasvainten, kuten 
astrosytooman kohdalla parantaa kirurgian ja sädehoidon yhdistelmä selvästi 
eloonjäämismahdollisuuksia. Puolet aivokasvaimista on niin sanottuja korkean pahanlaatuisuusasteen 
glioomia, joihin ei käytännössä ole olemassa parantavaa hoitoa. Tieteellisessä kirjallisuudessa on 
tosin hyvin toteutettuja tutkimuksia, jotka osoittavat, että neurokirurgisen leikkauksen jälkeinen 
pitkäaikainen, potilaita rasittava sädehoito pidentää gliooma-potilaiden eloonjäämistä, mutta vain 
muutamalla viikolla tai kuukaudella. Parantumiseen tähtäävä sädehoito on siis näiden potilaiden 
kohdalla kyseenalaista, ja oireita lievittävä sädehoito on syytä rajata potilaisiin, joilla on merkittäviä 
sairaudesta johtuvia vaivoja. Toinen puoli aivokasvaimista on meningeoomia ja matalan 
pahanlaatuisuusasteen glioomia, jotka ovat harvinaisia ja joiden kohdalla taudin kulku on hidas ja 
eloonjäämismahdollisuus suuri. Tämän tyypin aivokasvaimien kohdalla on sädehoidolla todistettu 
teho oireiden lievittämisessä. 

Pään- ja kaulan alueen kasvainten kohdalla on sädehoidolla yksinään tai yhdistettynä 
leikkaushoitoon ratkaiseva vaikutus hoidon tehoon. Ruotsissa diagnosoidaan vuosittain noin 1 000 
pään- ja kaulan alueen kasvainta. Noin 90% potilaista saa sädehoitoa, puolet näistä ainoana hoitona. 
Hoito on edullista jakaa useaan hoitokertaan, joilla sädeannosta aina pienennetään. Näin tapahtuu 
kuitenkin suhteellisen harvoin. 

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpämuoto. Uusia tapauksia tavataan vuosittain noin 5 300. 
Sädehoidolla on kirurgian lisänä suuri merkitys hoidon teholle. Syövän uusiutumisen tai sen 
leviämisen ehkäisemiseksi annetaan sädehoitoa yleensä leikkauksen jälkeen etenkin tapauksissa, 
joissa on käytetty rinnan säästävää leikkausta. Niiden potilaiden kohdalla, joilla on syövän 
uusiutumisen suhteen suuri vaara - esimerkiksi silloin kuin kasvain on levinnyt kainaloon - johtaa 
sädehoito sairaudesta vapaan elinajan pitenemiseen joskaan ei ole pystytty varmuudella osoittamaan, 
että sädehoito vaikuttaisi jäljellä olevaan kokonaiselinaikaan. Ruotsissa saa noin 60% potilaista 
sädehoitoa jossakin sairautensa vaiheessa, osa näistä sairauden uusiutumisen takia tai oireiden 
lievittämiseksi. Tämä on sopusoinnussa tieteellisen kirjallisuuden suositusten kanssa. 

Peräsuolisyöpä todetaan vuosittain noin 1 900 ruotsalaisella. Sen ensisijainen hoito on kirurginen. 
Paremmalla kirurgisella tekniikalla ja mahdollisesti keskittämällä leikkaukset joihinkin keskuksiin 
voidaan hoidon tuloksia kokemuksen lisääntyessä parantaa. Tieteellisen kirjallisuuden mukaan 
leikkausta edeltävä sädehoito vähentää sairauden uusiutumisen mahdollisuutta etenkin silloin, kun 
leikkausta ei ole tehty laaja-alaisena. Leikkausta edeltävän sädehoidon ei kuitenkaan ole osoitettu 
pidentävän jäljellä olevaa kokonaiselinaikaa. Ruotsissa sädehoitoa annetaan noin kolmannekselle 
potilaista, joilla on peräsuolisyöpä. Näistä kaksi kolmasosaa saa parantumisen tähtäävää sädehoitoa ja 
kolmasosa oireita lievittävää sädehoitoa. Tämä on vähemmän kuin tieteellisen kirjallisuuden mukaan 
olisi aiheellista. 

Ruotsissa sairastuu vuosittain noin 1 500 ihmistä pahanlaatuiseen lymfoomaan, jonka hoidossa 
sekä sädehoito että solusalpaajat ovat tehokkaita. Joidenkin näistä kasvaimista - etenkin 
alkuvaiheessa olevien - hoidossa käytetään pääosin sädehoitoa. Pidemmälle ehtineiden kasvainten 
hoidossa käytetään useimmiten solusalpaajahoitoa. Hoitotulokset ovat viime vuosien aikana 
huomattavasti parantuneet. Ruotsin käytäntöjen kartoituksen mukaan hoidetaan noin puolet näistä 
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potilaista sädehoidolla. Näistä puolet saa sädehoitoa ainoana hoitomuotona. Tämä on melko hyvin 
sopusoinnussa tieteellisen kirjallisuuden tulosten kanssa. 

Gynekologisten kasvainten - joilla tarkoitetaan kohdunkaulan, kohdun ja munasarjojen kasvaimia - 
vuosittainen kokonaismäärä on noin 2 600. Suuri osa gynekologisten kasvainten hoitoa käsittelevästä 
tiedosta perustuu niin kutsuttuun Annual Reports (vuosittaiset katsaukset) sarjaan, jossa esitellään 
monen eri maissa sijaitsevan klinikan hoitotuloksia. 

Määrältään suurimman ryhmän gynekologisten kasvainten joukossa muodostaa kohtusyöpä, joka 
vuosittain tavataan 1 200 naiselta. Kohtusyöpä on sädeherkkä kasvain, joka usein voidaan parantaa 
sädehoidon avulla. Viime vuosien tutkimustulokset ovat kuitenkin osoittaneet, että vielä parempia 
parantumistuloksia saavutetaan yhdistämällä sädehoito kirurgiaan. Niissä kohtusyöpätapauksissa, 
joissa leikkaus ei ole mahdollinen tulee antaa sädehoitoa. 

Seuraavaksi suurimman gynekologisten kasvainten ryhmän muodostaa munasarjasyöpä. Ruotsissa 
todetaan vuosittain noin 900 uutta munasarjasyöpätapausta. Munasarjasyöpä todetaan yleensä taudin 
myöhäisvaiheessa ja sitä on vaikea hoitaa. Hyvin tehtyjen tieteellisten tutkimusten tulokset ovat 
ristiriitaisia ja sädehoidon asema on sen takia epäselvä. Leikkaus ja solusalpaajahoito ovat 
munasarjasyövän tärkeimmät hoitomuodot. Vain pienen osan potilaista tulee sen takia saada 
sädetystä. Ruotsissa saa noin 20% potilaista sädehoitoa. Tämä on enemmän kuin on tieteellisesti 
perusteltua. 

Kohdunkaulan syöpä on tasaisesti vähentynyt viimeisten 30 vuoden aikana. Nykyään todetaan 
vuosittain noin 500 uutta tapausta. Yli 60% näistä potilaista saa parantumiseen tähtäävää sädehoitoa, 
usein leikkaukseen yhdistettynä. Sairauden varhaisvaiheissa ja pienten kasvainten kohdalla tuottaa 
pelkkä sädehoito yhtä hyviä tuloksia kuin pelkkä leikkaus. Muissa tapauksissa on pelkkä sädehoito 
tai sädehoito yhdistettynä leikkaukseen vallitseva hoitomuoto. Tämä on sopusoinnussa tieteellisen 
kirjallisuuden kanssa. Tapauksissa, joissa leikkaus ei ole mahdollinen tai sairauden uusiutuessa, 
saavutetaan oireita lievittävällä sädehoidolla hyviä tuloksia. 

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpämuoto. Vuosittain todetaan runsaat 5000 uutta tapausta. 
Sädehoidon parantava vaikutus on epävarma. Kasvaimen myöhäisemmissä vaiheissa, sen lähetettyä 
etäispesäkkeitä on sädehoidolla joko yksinään tai yhdistettynä muihin hoitomuotoihin hyvä oireita 
lievittävä vaikutus. 

Keuhkosyöpä on tavallinen syöpämuoto sekä naisilla että miehillä. Vuosittain todetaan 2 500 uutta 
tapausta. Keuhkosyöpä esiintyy eri muodoissa, mutta sädehoidolla ei ole osoitettu olevan parantavaa 
vaikutusta. Sen sijaan sädehoidon oireita lievittävä teho on joissakin tapauksissa hyvä. 

Tapauksissa, joissa syöpä on levinnyt lähettäen etäispesäkkeitä luustoon, on sädehoito tehokas 
kipujen lievittäjä ja luunmurtumien ehkäisijä sivuvaikutusten määrän pysyessä pienenä. Sädehoidon 
tehoa muihin oireita lievittäviin hoitomuotoihin ei ole tieteellisissä tutkimuksissa verrattu. Vaivoja 
aiheuttavat luuston etäispesäkkeet ovat Ruotsissa tavallinen syy oireita lievittävän sädehoidon 
antamiseen. Sädehoitoa tarjotaan kuitenkin vain noin 10%:lle potilaista, joilla on syövän 
etäispesäkkeitä luustossa. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin muissa maissa on tapana. 
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Sivuvaikutukset 

Ionisoiva säteily on luonteeltaan tuhoavaa. Säteily vaikuttaa kohteekseensa joutuneeseen normaaliin 
kudokseen ja voi tuhota sen. Sädetetylle alueella voi pitkään ajan kuluttua ilmaantua myös kasvaimia, 
vaikka säteilyannos olisi ollut suhteellisen matala. Syövän hoidossa on sen takia tärkeää, että säteily 
keskitetään kasvaimeen. Viime vuosien tekninen kehitys on mahdollistanut sädetyksen aikaisempaa 
paremman suunnittelun ja sädeannoksen aikaisempaa tarkemman keskittämisen sekä sen jakamisen 
sopivaan määrään hoitokertoja. 

Vaikutus elämänlaatuun 

Potilaiden omat kokemukset epäillyn syöpäkasvaimen tutkimuksista sekä sairauden diagnoosista ja 
hoidosta muodostavat tärkeän, mutta tieteellisessä kirjallisuudessa liian vähän käsitellyn alueen. 
Hoidon vaikutusta elämänlaatuun on käsitelty harvoin tutkimuksissa, joissa on tutkittu hoidon 
tuloksia. Tämä ei koske pelkästään sädehoitoa vaan myös muita syövän hoitomuotoja. Ne 
tutkimukset, joissa potilaan elämänlaatu tai hoidon sivuvaikutukset on huomioitu, ovat olleet lähinnä 
metodologisia keskittyen siihen miten mitata potilaan tilannetta ja kokemuksia syöpäsairauksien ja 
sädehoidon yhteydessä. Tämän kaltainen tutkimus on siis alkuvaiheissaan, mutta kehityksen alla. On 
tärkeää, että tulevissa eri hoitojen tehoa selvittävissä tutkimuksissa otetaan huomioon myös, kuinka 
hoito vaikutta elämänlaatuun. Tämä mahdollistaa eri hoitomuotojen vertailun myös tästä 
näkökohdasta. 

Tulevaisuuden kehitys ja tutkimus 

Sädehoidon kehitystä leimaa hoidon tekniikan parantamiseksi tehtävä tutkimus. Aikaisempaa 
parempi teknologia, johon liittyy laitteiston ja diagnostiikan tietokoneistuminen, on merkinnyt ja 
merkinnee tulevaisuudessa säästävämpiä hoitomuotoja, potilaisiin ja henkilökuntaan kohdistuvien 
riskien vähenemistä, harvempia sivuvaikutuksia ja parempia hoitotuloksia. 

Radiofysiikan ja radiobiologian tietämyksen jatkuvaa lisääntymistä voidaan käyttää sädehoidon 
jaksottamisen kehittämiseen. Toinen kehityssuunta pyrkii vaikuttamaan syöpäsoluihin niin, että ne 
herkistyvät ionisoivalle säteilylle. Jos käynnissä olevat yritykset lisätä syöpäsolujen herkkyyttä 
sädehoidoille osoittautuvat menestyksellisiksi esimerkiksi keuhkosyövässä, tulee sädehoidon tarve 
lisääntymään. Tällaista voidaan kuitenkin parhaimmassakin tapauksessa odottaa vasta lähempänä 
vuotta 2010. Tällaisten tutkimusten tulosten jatkuva seuranta on kuitenkin tärkeää. 

Useat uudet sädehoidon muodot, kuten neutronihoito, protonisädetys ja radionuklidien käyttö, ovat 
vielä kokeiluasteella. Nämä menetelmät, jotka tällä hetkellä ovat hyvin kalliita, eivät näköpiirissä 
olevan ajan kuluessa tule olemaan päivittäisen sairaanhoidon käytettävissä. 

Tämän hetkiseen tieteelliseen tietoon perustuen raportissa ennustetaan kiinteiden kasvainten 
sädehoitoarvetta tulevaisuudessa. Pohjoismaisten syöpärekisterien perusteella ennustetaan syövän 
esiintyvyyden ja sen aiheuttaman kuolleisuuden lisääntyvän vuoteen 2010 mennessä. Vaikka 
ennusteissa on tiettyä epävarmuutta, viittaa aineisto siihen, että sädehoidon - ja erityisesti oireita 
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lievittävän sädehoidon - tarve lisääntyy tulevaisuudessa. Toisaalta muiden syövän hoitomuotojen - 
sekä parantumiseen tähtäävien että oireita lievittävien - kehittyminen voi vähentää sädehoidon 
tarvetta. 

SBU:n johtopäätökset 

●     Sädehoitoa käytetään Ruotsissa pääosin niin kuin tieteellinen kirjallisuuden perusteella on 
perusteltua. 

●     Sädehoidolla on hyvin dokumentoitu asema sekä parantumiseen tähtäävässä että oireita 
lievittävässä syövän hoidossa. Joissakin syöpämuodoissa on sädehoidolla yksinään ratkaiseva 
merkitys hoidon onnistumiselle. Monissa muissa syöpäsairauksissa sillä on tärkeä asema 
yhdistelmähoitona erityisesti leikkaushoidon kanssa. 

●     Tieteellisen kirjallisuuden perusteella ei ole nähtävissä, että sädehoito korvautuisi jollakin 
muulla hoitomuodolla lähimmän 15 vuoden kuluessa, eikä toisaalta, että sädehoito siinä 
muodossa kuin sitä nykyisin ja tulevaisuudessa harjoitetaan, voisi korvata muita hoitomutoja. 

●     Parantumiseen tähtäävän hoitosarjan suorat kustannukset ovat vuoden 1996 hintatason 
mukaan laskettuina keskimäärin alle 50 000 kr (n. 35 000 mk) ja oireita lievittävän hoitosarjan 
kustannukset alle 15 000 kr (n. 10 000 mk). Tämä ei ole erityisen paljon kun vertailukohtana 
käytetään lääkehoidon tai muun hoidon aiheuttamia kustannuksia. 

●     Ruotsissa sädehoitoa tarjotaan syövän hoidoksi vähemmän kuin monissa muissa maissa. Tämä 
koskee erityisesti potilaita, jotka voisivat saada lievitystä oireisiinsa sädehoidon avulla. 
Tekninen kapasiteetti sädehoidon antamiseen ei kuitenkaan ole Ruotsissa se huonompi kuin 
muissakaan maissa. 

●     Kaikille potilaille, joilla on pitkälle levinnyt syöpä - riippumatta siitä, missä päin maata he 
asuvat - tulee tarjota eri hoitomuotoja vaivojen lievittämiseksi. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että 
oireita lievittävää sädehoitoa tulee voida antaa myös alueellisten keskusten ulkopuolella, 
edellyttäen kuitenkin, ettei sen takia lisätä myös parantumiseen tähtäävän sädehoidon 
voimavaroja. 

●     Syövänhoidon organisaatiota ja voimavarojen käyttöä on syytä valvoa. Resurssien 
keskittämisen harvinaisempia syöpämuotoja sairastaville potilaille aiheuttamat mahdolliset 
hyödyt ja haitat tulee selvittää. Tämä koskee kaikkia syövän hoitomuotoja. 

●     Tietotasoa oireita lievittävän hoidon suhteellisista hyödyistä ja haitoista tulee parantaa. Tämä 
tapahtuu mm. tekemällä kontrolloituja tutkimuksia, joissa verrataan sädehoidon oireita 
lievittävää vaikutusta muihin menetelmiin. 

●     Sädehoidon laadunvarmistuksen rutiineja tulee kehittää ja lisätä niin, etteivät ne käsitä 
ainoastaan teknisiä ja fyysisiä näkökohtia, vaan myös hoidon laatuun liittyviä kysymyksiä. 
Joissakin EU-maissa kokeiluluonteisesti käytössä olevia sädehoidon 
laadunvarmistusjärjestelmiä on syytä kokeilla myös Ruotsissa. 

●     Tulevaisuudessa on tärkeää, että eri hoitojen tehoa tutkittaessa kiinnitetään huomiota myös 
siihen, miten hoito vaikuttaa potilaiden elämänlaatuun ja hyvinvointiin. 
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