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• Mini-HTA on tanskalaisten kehittämä menetelmä, 
jolla voidaan arvioida systemaattisesti  
terveydenhuollon menetelmän soveltuvuutta 
käyttöön 

• Tavoitteena oli luoda työkalu, jota käyttäen 
päätökset menetelmien käyttöönotosta tehdään 
tiedon pohjalta 

• Pohjautuu laajaan hta 

• Soveltuu hyvin käytettäväksi sairaala- tai 
paikallistasolla 

• Käytössä useassa maassa  

 

Mini-HTA tausta 



• Kartoittaa menetelmän etuja ja haittoja, 

taloudellisia vaikutuksia sekä seurauksia potilaalle 

ja organisaatiolle. 

• Koskee kaikkia menetelmiä; lääkkeet, laitteet, 

tutkimukset, toimintatavat 

 



• Menetelmän käyttöönoton perusteet tulevat 

näkyviksi 

• Paikallisesti tehtävissä ja sovellettavissa 

• Päätöksenteon laatu paranee 

• Nopeus 

• Tuo HTA- ajattelua tunnetuksi 

• Voi osoittaa laajan arvioinnin tarpeen 

 

Vahvuudet 



• Ei sovellu kaikkien menetelmien arviointiin 

• Kaikkea ei pystyä ajan vuoksi selvittämään 

perusteellisesti 

• Monitieteellisyys ei välttämättä toteudu 

 

Heikkoudet 



Kalliit lääkkeet on otettava käyttöön yhdenmukaisella 
prosessilla. Ei ole tarkoituksenmukaista, että sairaanhoitopiirit 
kilpailisivat keskenään erilaisella lääkekirjolla, varsinkaan silloin 
kun on kysymyksessä hyvin kallis hoito. Pelisäännöt on nyt tehty. 
 

Terveydenhuollon periaatteeseen – samoilla indikaatioilla sama 
vaikuttava hoito – sairaanhoitopiirikohtaiset tarjoukset sopivat 
huonosti. Uusien hoitojen käyttöön ottamisen pitää perustua 
näyttöön ja annetun hoidon pitää olla tutkimustietoon perustuen 
vaikuttavaa. Harvinaisissa sairauksissa tutkimustietoon 
perustuvaa näyttöä voi olla vaikea, jopa mahdoton saada. Monet 
uusista harvinaisten sairauksien lääkkeistä ovat hyvin kalliita. 
 

Pyrkimys on päästä yksimieliseen ratkaisuun, jota noudatetaan 
jokaisessa sairaanhoitopiirissä. 
 
Vähintään mini-HTA-arviolla eteenpäin 

      Suomen lääkärilehti 7.9.2018 

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/kallii
den-laakkeiden-kayttoonotosta-suositus/ 

Kalliiden lääkkeiden käyttöönotosta suositus 



• Yliopistosairaaloilla on ollut omat, hieman 
erilaiset lomakkeet tähän asti käytössä.  
– Eroja esim. kysymysmäärissä, onko arvioitu kaikki 

menetelmät vai vaan lääkkeet 

• Nyt nämä lomakkeet on yhtenäistetty ja tulee 
käyttöön lähiaikoina 

• Yhteisesti sovittu budjettirajoite on 30 000€  

• Tehdyt arvioinnit ovat jatkossa kaikkien 
arviointiylilääkärien käytössä. 

• Arviointiylilääkäri tiedottaa muualla tehdyistä 
arvioinneista omalla alueellaan 

Suomessa 



• Ollut käytössä vuodesta 2013  

• Eniten arvioitu lääkehoitoja, n 30 kpl 

• Menetelmiä arvioitu  alle 10 kpl 

• Vain muutama kielteinen päätös, osa myönteisistä 

päätöksistä on sisältänyt rajoituksia 

 

OYSissa arvioitu 



• 6 osa-aluetta 
– Johdanto 
– Menetelmä ja sen kuvaus 
– Tutkimusnäyttö, kliininen vaikuttavuus 
– Potilas 
– Organisaatio 
– Talous ja seuranta 

• Kaikista useampi kysymys 
• Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, mutta 

mitä huolellisemmin lomake on täytetty sen 
sujuvammin prosessi etenee 

Mini-HTA osa-alueet 



• Yhtenäistetyssä lomakkeessa on pyritty avaamaan 

kysymyksiä käyttämällä apukysymyksiä 

• Kliinisen vaikuttavuuden osalta täyttäjältä 

kysytään kirjallisuusviitteitä ja mahdollisia 

olemassa olevia suosituksia.  

• Käyttöön oton jälkeen seuranta 12 kk kuluttua 

– Hoidettujen määrä, alustavat hoitotulokset, 

toteutuneet kustannukset 



• Hotus, Fimea, Käypä Hoito, Palko ja FinCCHTA 

yhteistyössä  

• Ehdotus tehdään netti-lomakkeella, löytyy 

FinCCHTA:n sivuilta 

• Ehdottajan ei tarvitse tietää kenelle aihe kuuluisi, 

FinCCHTA välittää ehdotuksen eteenpäin. 

• www.ehdota-aihetta.fi   

 

Ehdota aihetta- palvelu 
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