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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Perustietoa Fimean arviointitoiminnasta 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Arviointitoiminta pähkinänkuoressa 

 
• Fimea tuottaa vuosittain noin 8-10 hoidollisen ja taloudellisen arvon 

arviointia uusista sairaalakäyttöön tarkoitetuista lääkkeistä tai niiden 
merkittävistä käyttöaiheen laajennuksista 
 

• Arvioitavat valmisteet ovat tyypillisesti monoklonaalisia vasta-aineita, joita 
käytetään edenneiden syöpien ja autoimmuunisairauksien hoidossa 

 
• Arvioinneista tehdään terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston 

suositus, jossa otetaan kantaa lääkehoidon kuulumisesta 
palveluvalikoimaan 
 

• Arviointi on moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat tyypillisesti 
tutkijalääkäri, lääketaloustieteilijä, tilastotieteilijä (tai muu metodologian 
asiantuntija) sekä kliiniset asiantuntijat 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Uusien sairaalalääkkeiden arvioinnin tavoitteet 

 
• Nopea arviointiprosessi sairaalalääkkeiden hoidollisen ja 

taloudellisen arvon arviointiin, jonka tavoitteena on  
 

lisätä lääkkeen käyttöönottopäätöksissä tarvittavaa tietoa 
erityisesti kustannusvaikuttavuuden, budjettivaikutusten ja 
kustannusten osalta 
 
vähentää sairaaloiden päällekkäistä työtä uuden lääkkeen 

käyttöönoton yhteydessä  
 
edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitojen saatavuudessa 

 
tarjota ”selkänojaa” sairaaloille kiperissä kysymyksissä  
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Hoidollinen arvo suurennuslasin alla 

• Lääkkeet tulevat markkinoille yhä vähäisemmällä tutkimustiedolla 
 

 Hoidollisiin vaikutuksiin ja haittoihin liittyy runsaasti epävarmuutta 
 Uuden lääkkeen markkinoille tullessa ei useinkaan tiedetä, onko 

uusi hoito parempi kuin käytössä oleva paras mahdollinen hoito 
 Usein on epäselvää, millaiset potilaat parhaiten hyötyisivät uudesta 

hoidosta 
 

• Lääkkeen myyntilupa-arvioinnissa ei tarvitse osoittaa, että uusi lääke olisi 
tehokkaampi tai parempi kuin jokin jo markkinoilla oleva valmiste 
 

• Uuden lääkkeen myyntilupa tai siihen liittyvä dokumentaatio ei ole 
myöskään luonteeltaan hoitosuositus  
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

• On siis eri asia vastata seuraaviin kysymyksiin: 
 
•  ”Onko lääke riittävän tehokas, turvallinen ja laadukas, että sitä saa 

myydä?”  
 
TAI 
 
• ”Kannattaisiko lääkettä käyttää sen hoitovaihtoehdot huomioiden, ja jos 

kannattaa, millaisilla potilailla ja millä hinnalla (huomioiden 
terveydenhuollon rajalliset voimavarat)?”   
 

⇒ Myyntilupa-arviointi  ja hoidollisen arvon arviointi eivät ole sama asia 
⇒ Molemmille on tärkeä paikkansa lääkkeen elinkaaren alussa ja sen 

aikana  
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Miksi myös taloudellisten seikkojen arviointi on 
tärkeää? 
Lääkkeen hintaan vaikuttavat 
 
• Hoidon kohderyhmän koko – sairauden yleisyys/harvinaisuus 

 
• Hoidettavan sairauden vakavuus 

 
• Lääkkeen hoidollinen arvo ja mahdollisuus vaikuttaa sairauden 

luonnollisen kulkuun 
 

• Opportunistinen hinnoittelu (”as much as the market will bear”) 
 

• Patenttisuojan alaisuus 
 

• Kehityskustannukset… 
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=> Tarve miettiä, miten resurssit tulisi 
allokoida lääkekustannusten ja 
resurssitarpeiden kasvaessa 



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Arvioinnin prosessi ja menettelytavat 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Arvioinnin sisältö 

 
• Uuden teknologian ja käytössä olevien hoitomuotojen lyhyt kuvaus 
• Kliininen vaikuttavuus 
• Turvallisuus 
• Kustannukset ja budjettivaikutusanalyysi 
• Kustannusvaikuttavuus (valinnainen) 

 
• Raportin laajuus n. 30-50 sivua 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Arvioinnin aikataulu ja kesto 

• Fimean arvioinnin fokuksessa on ainoastaan lääkkeet, joiden käyttö 
edellyttää sairaalaolosuhteita 
 

• Arviointi pyritään käynnistämään hyvissä ajoin ennen myyntiluvan 
myöntämistä, esim. Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitean (CHMP) 
puoltavan kannanoton perusteella 

 
• Yhden arvioinnin kokonaiskesto kaikkine vaiheineen on noin 2-4 kuukautta 
 
• Arviointiraportti käytettävissä mahdollisimman pian myyntiluvan 

myöntämisen jälkeen 
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Lähde: https://www.fimea.fi/kehittaminen/hoidollinen_ja_taloudellinen_arvo/sairaalalaakkeiden_arviointi 



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Arviointiin osallistuvat tahot 
 
Fimean HTA-tiimi 
Koordinoi arviointitoimintaa  
Tuottaa ja julkaisee arviointiraportin käytettävissä olevan materiaalin 

pohjalta  
 Valitsee arvioitavat aiheet CHMP:n puoltavien kannanottojen 

perusteella (lääkeryhmiä konsultoidaan tarvittaessa aihevalinnasta) 
 
Myyntiluvanhaltija  
Voi toimittaa arviointiin aineistoa, jota pyritään hyödyntämään 

arviointiraporttia laadittaessa 
Kommentoi halutessaan arvioinnin niitä osia, joissa on hyödynnetty 

myyntiluvanhaltijan toimittamaa julkaisematonta aineistoa  
 
Erityisvastuualueiden arviointiylilääkärit  ja yo-sairaaloiden lääkeryhmät 
Toimivat yhteyshenkilöinä ja yhteistyökumppaneina erityisvastuualueilla  
Tuovat erityisvastuualueiden näkökulmia arviointiprosessiin ja 

arviointimenettelyihin ja voivat ehdottaa arvioinnin aiheita 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Kliiniset asiantuntijat 
Kliininen asiantuntija kommentoi arviointiryhmän tuottamaa 

materiaalia, mutta ei osallistu arviointiraportin kirjoittamiseen 
Arviointiraportin lopullisesta sisällöstä vastaa kuitenkin 

kokonaisuudessaan arviointiryhmä 
Kliinisiä asiantuntijoita on rekrytoitu sekä talon sisältä että ulkopuolelta 
 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) 
 
Muodostaa kannanoton tai suosituksen lääkkeen käyttöönotosta tai 

siihen mahdollisesti liittyvistä rajoituksista 
Ensimmäiset suositusprosessit käynnistyneet keväällä 2017 
Tavoitteena tehdä suositus kaikista Fimean tuottamista uusien 

sairaalalääkkeiden arvioinneista 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

FINOSE-yhteistyö ja EUnetHTA 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Background 
 
• FINOSE - HTA collaboration network between Fimea 

(Finland), NoMA (Norway) and TLV (Sweden) 
 

•Co-operation means that the three agencies will write joint 
assessment reports for pharmaceutical producs containing 
both 
 Clicnical assessment 
 Applicable parts of health economic assessment 

 
•Collaboration was officially launched March 2018 

 
• Pilot project which continues until 2020 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Practical issues – FINOSE process 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Practical issues – How do we work in practice? 
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Jointly produced HTA reports on both relative efficacy and applicable  
parts of a health economic analysis 

Each partner will individually make a national decision, in accordance 
with their national regulations 

In case of an ongoing EUnetHTA assessment – exploring the possibilities for 
building the econocmic evaluation based on EUnetHTA assessment 



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

EUnetHTA JA3 

Aims 

• Increase the use, quality and efficiency 
of joint HTA work at European level. 

• Define and implement a sustainable 
model for the scientific and technical 
cooperation on HTA 
in Europe. 

• Support evidence-based, sustainable 
and equitable  
choices in healthcare and health 
technologies. 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

TISAGENLEKLEUSEELI (KYMRIAH) 
AKUUTIN LYMFOBLASTISEN 
LEUKEMIAN (ALL) HOIDOSSA 
 

Esimerkki 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Taloudellisessa arvioinnissa raportoitavat 
asiat 
 

• Kustannusvaikuttavuusanalyysin PICO 
• Mallin kuvaus 
• Terveysvaikutukset ja niiden ekstrapolointi 
• Resurssien käyttöön ja utiliteetteihin liittyvät parametrit 
• Myyntiluvan haltijan esittämät tulokset 
• Fimean kritiikki tai huomiot MLH:n mallinnuksesta 
• Fimean perusanalyysi ja herkkyysanalyysit 
• Hinnanalennuksen vaikutus ICER:iin 
• Budjettivaikutukset 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

PICO 
P 0–25-vuotiaat B-solulinjan ALL-potilaat, joiden tauti on  

• hoitoresistentti 
• toisessa tai sitä myöhäisemmässä relapsissa 
Iän mediaani hoidon alussa: 12,0 vuotta (SD 5,2)  
  

I Kymriah-hoito (16,6 % potilaista saa kantasolusiirron)   
 

C Perusanalyysi:  
• Klofarabiini-yhdistelmähoito (klofarabiini, etoposidi ja 

syklofosfamidi) (40,0 % potilaista saa kantasolusiirron)  
 
Lisäanalyysit:  
• Salvage-hoito (fludarabiini, sytarabiini, idarubisiini)  
• Blinatumomabi-hoito  
• Allogeeninen kantasolusiirto  

 

O Inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde (ICER)  
• € / elinvuosi (LY)  
• € / laatupainotettu elinvuosi (QALY)  
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Ositettu elinaikamalli 
(partitioned survival model) 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Terveysvaikutukset ja ekstrapolointi 

• Tutkimusnäyttö lyhyeltä aikaväliltä 
• Arviot Kymriah-hoidon OS- ja EFS-tuloksista lyhyellä aikavälillä 

perustuvat potilastason dataan  
 

• Vertailu hoitovaihtoehtoihin perustuu ns. naiiviin epäsuoraan 
vertailun sekä kaltaistettuun epäsuoraan vertailuun (MAIC, mat-
ching-adjusted indirect comparison) 
 

• Elossaoloajan ekstrapolointi ja ”mixed cure” oletus 
• Kliinisten kokeiden tulokset ekstrapoloitiin viidenteen 

seurantavuoteen saakka 
• Viidennen seurantavuoden jälkeen kaikille elossaoleville potilaille 

oletettiin sama kuolleisuus 
vakioidulla kuolleisuussuhteella (SMR-luku) korjattu kuolleisuus 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Arvio Kymriah-hoidon (CTL019) ja klofarabiini-yhdistelmähoidon 
(CEC) vaikutuksista elossaoloaikaan (survival).  
Kuviossa on raportoitu naiivin epäsuoran vertailun (unmatched) ja 
kaltaistetun epäsuoran vertailun (MAIC, matching-adjusted indirect 
comparison) tulokset.  
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Myyntiluvan haltijan lähestymistapa Kymriah-hoidon saaneiden 
potilaiden kokonaiselossaoloajan (OS) mallintamiseen.  
Kaplan Meier-dataan on sovitettu useita parametrisia funktioita. 
Näiden funktioiden painotetusta keskiarvosta on muodostettu 
lopullinen sovite (weighted using AIC). 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Kustannusvaikuttavuusanalyysissä käytetyt arviot eri 
hoitovaihtoehtoja saaneiden potilaiden elossaolosta (OS, 
overall survival) 25 vuoden (300 kk) seurannassa.  

Arvio perustuu kliinisten kokeiden tuloksiin lyhyeltä aikaväliltä sekä 
näiden tulosten ekstrapolointiin pidemmälle aikavälille. 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Terveyteen liittyvä elämänlaatu 

• Mallin EFS-tilassa keskimääräinen utiliteetti on 0,91 ja edenneessä 
taudissa 0,75 
Perustuu aiemmin julkaistussa päätösanalyyttisessä mallissa 

käytettyihin utiliteettiarvoihin 
 

• Lisäksi seuraavien tapahtuminen oletettiin vaikuttavan potilaan 
elämänlaatuun:  
Kymriah- ja vertailuhoitojen anto,  
hoitoa mahdollisesti seuraava kantasolusiirto,  
asteen 3 tai 4 CRS ja sellaiset tehohoitojaksot, jotka eivät liity 

CRS:n hoitoon  
Myös iän vaikutus elämänlaatuun on huomioitu mallissa 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Resurssien käyttö ja kustannukset 

• Näkökulma: terveydenhuollon maksaja (vrt. yhteiskunta) 
 

• Esihoidon kustannukset (leukafereesi, lymfodepletiivinen hoito) 
• Hoidon kustannukset (lääke, annostelu, hoitoon liittyvä sairaala- ja 

teho-osastohoito) 
• Seuranta (seurantakäynnit ja laboratoriokokeet) 
• Haittojen hoito 
• Myöhemmän kantasolusiirron kustannukset 
• Terminaalivaiheen hoidon kustannukset 

 
• Potilaan aikaa ja matkakuluja ei huomioitu 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Myyntiluvan haltijan esittämät tulokset 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Myyntiluvan haltijan esittämät tulokset 
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Myyntiluvan haltija: ICER on 34 000 €/QALY. Diskonttaamaton ICER on 
19 500 €/QALY. (klofarabiini-yhdistelmähoitoon verrattuna) 

 



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Fimea kiinnitti arvioinnissa huomiota 
seuraaviin asioihin 
• Kliininen näyttö perustuu yksihaaraisiin kliinisiin kokeisiin 

 
• Kliinisten kokeiden seuranta-aika on lyhyt  

 
• Hoitoresistentin tai uusiutuneen ALL:n hoito räätälöidään aina 

tapauskohtaisesti, minkä takia vertailuhoidon valinta on vaikeaa 
 
• Kantasolusiirron kustannuksessa on huomattavaa potilaskohtaista 

vaihtelua 
 

• Myöhempiin kantasolusiirtoihin liittyvät oletukset vaikuttavat 
kustannuksiin 

 
• Kymriah-hoidon hinnassa ei ole huomioitu mahdollisia alennuksia 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Fimean ja myyntiluvan haltijan perusanalyyseissä 
käytettyjen yksikkökustannusten ja taustaoletusten erot 
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 Myyntiluvan haltijan perusanalyysi Fimean  perusanalyysi 

Kuolleisuus 5. 
seurantavuoden jälkeen 

SMR-luku (MacArthur ym. 2007) SMR-luku (Amstrong ym. 2016) 

Kantasolusiirron jälkeisen 
seurannan kustannus 

Seuranta: ensimmäisen vuoden osalta 
kuuluu siirron hintaan. Toisen vuoden 
osalta 34 230 €. 

Seurantaa: ensimmäisen vuoden osalta 
12 000 € ja toisen vuoden osalta  
3 000€. 

B-solu aplasian hoito 73 % potilaista saa IVIG-hoidon  
Hoidon kesto: 11,4 kk 
 

IVIG-hoidon kustannukset huomioidaan 
5. seurantavuoden loppuun saakka 
(oletus, kliiniset asiantuntijat). 
 
IVIG-hoito annetaan potilaille, joiden 
tauti ei etene ja joille ei tehdä 
myöhempää kantasolusiirtoa. 

Lymfodepletiivinen hoito 65,8 % hoidetuista potilaista sai hoidon 
sairaalassa  
keskimäärin 14,0 sairaalapv/potilas;  

100 % potilaista sai hoidon sairaalassa, 
keskimäärin 7 sairaalapv/potilas 
(oletus, kliiniset asiantuntijat) 

Utiliteetti Kelly ym. 2015 
 
EFS-tilassa: 0,91 
Edenneessä taudissa: 0,75 

ELIANA-tutkimus 
 
EFS-tilassa: 0,79 
Edenneessä taudissa: 0,64 

 



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Intervention kustannusvaikuttavuus 
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Myyntiluvan haltija: ICER on 34 000 €/QALY. Diskonttaamaton ICER on 19 500 
€/QALY. (klofarabiini-yhdistelmähoitoon verrattuna) 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Kuolleisuus 5. seurantavuoden jälkeen 
(Fimean ja myyntiluvan haltijan perusanalyysi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Perusanalyyseissä, kokonaiselossaoloaikaa on mallinnettu 5. 
seurantavuoden jälkeen SMR-luvuilla korjatuilla normaaliväestön 
kuolleisuusluvuilla. 

• Mallinnuksen perusteella noin 41 % Kymriah-hoidon saaneista potilaista on 
elossa viiden vuoden ja 40 % kymmenen vuoden kuluttua infuusiosta 
(myyntiluvan haltijan tulos). 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Kuolleisuus 5. seurantavuoden jälkeen 
(Fimean herkkyysanalyysi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Mikäli ekstrapolointia jatketaan käyttäen useiden parametristen 

funktioiden painotettua sovitetta, noin 41 % Kymriah-hoidon 
saaneista potilaista on elossa viiden vuoden ja 27 % kymmenen 
vuoden kuluttua infuusiosta  
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

ICER ja alennus lääkkeen tukkuhinnasta 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

 Budjettivaikutus 
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• Huomioitu vain hoidon aloitusta seuraavan vuoden kustannukset 
• Arvio on tehty Fimean toimesta hyödyntäen myyntiluvan haltijan 

kustannusvaikuttavuusmallia 



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Yhteenveto taloudellisesta arvioinnista 
• Kustannusvaikuttavuuden arviointi pohjautuu myyntiluvan haltijan 

toimittamaan malliin, jota tarvittaessa muokataan.  
 

• Budjettivaikutukset arvioidaan tyypillisesti Fimean toimesta ja 
Fimean laatimaan laskelmaan perustuen. 
 

• Keskeisiä tekijöitä, joihin arvioinnissa mm. kiinnitetään huomiota ovat 
• Terveysvaikutusten ekstrapolointi 
• Mallinnuksen taustalla olevat oletukset 
• Arviot utiliteetista 

 
• Ei ole tavatonta, että Fimean arvio kustannusvaikuttavuudesta 

poikkeaa yrityksen esittämästä arviosta 
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Kiitos! 
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