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Arvioitavia terveydenhuollon 

menetelmiä neurologiassa 
• Uudet lääkehoidot 

– Biologisten lääkkeiden laajenevat käyttöaiheet 

– Geeniterapiat? 

• Endovaskulaariset menetelmät 

• ”Sähköhoidot” 
– Syväaivostimulaatio 

– Muut: VNS, infuusiohoidot, FUS (focused 
ultrasound surgery) 

• Uudet indikaatiot 
– esim. botuliinihoito 

 



Uusien terveydenhuollon 

menetelmien käyttöaiheita 
• Keskeisiä: 

– MS-tauti (taudinkulkua muuntava lääkitys) 

– Iskeemiset aivoverenkiertohäiriöt  

– Liikehäiriöt (annostelumuodot, DBS-laitteistot, FUS) 

• Uudet aluevaltaukset 

– Migreeni (biologiset lääkkeet) 

– SMA, motoneuronisairaudet  
• geeniterapia 

– Epilepsia (DBS,VNS) 

– Harvinaissairaudet 

– Alzheimerin tauti? (aducanumab) 

 



Uudet hoitomuodot MS-taudissa 

• Esiintyvyys Suomessa 7000 

• Korkein insidenssi 30 ikävuoden tienoilla 
– Yleisin nuorten, työikäisten ei-traumaattinen 

toimintarajoitteita aiheuttava sairaus 

• Hoidon kustannukset/potilas 
– Suomi: 47 000 €/potilas/vuosi,  

– Kokonaiskustannus 330 m€ vuodessa 

– USA 4 m$ elinaikana 

– 1/3 kustannuksista tuottavuuden menetyksestä 

– Suurin yksittäinen kustannuserä reseptilääkkeet (noin 
puolet kaikista terveydenhuollon kustannuksista USA:ssa) 

– Taudinkulkua muuntavien lääkkeiden vuosikustannuksen 
kehitys USA vs. Suomi  



Uudet hoitomuodot MS-taudissa 
– Lisäkustannuksia turvallisuusseurannasta, 

relapseista, sairaalahoidosta, toimintakyvyn 
alentumisesta 

– Lääkekustannus/vuosi 
• 1. linjan lääkkeet: 9210 – 12 800 € 

• 2. linjan lääkkeet: 23 400 – 29 400 € 

• 2. (-4.) vuoden hoito:  
– 67 000 € (-117 300) sairaalavalmiste 

– Keskimäärin 71 400 € p.o. valmiste, rajoitetusti peruskorvattava  

– Tutkimusten päätetapahtumat: pahenemisvaiheet, 
kuvantamismuutokset, toimintahaitta, NEDA 

– QALY laatupainotteinen lisäelinvuosi/ICER=lisäQALYn 
kustannus 

– Taudinkulkua muuntavan lääkityksen vaikutus 
henkilön tuottavuuteen, hoivan tarpeeseen? 



Tulevaa 

• Migreeni 

– CGPR-antagonistit 
• Erenumabi; myyntilupa 

• Tosilitsumabi, fremanetsumabi 

• Alzheimerin tauti 

– Tau- ja amyloidi-patologiaan vaikuttaminen: 
faasi III 

– Tapaus: Solanetsumabi  

• Motoneuronisairaudet 

– Kokemukset Nusinerseenista SMA:ssa? 



Prosessi (HTA käsikirja) 

• Arvioinnin osa-alueita ovat: 

1.terveysongelman kuvaus ja nykykäyttö 

2.menetelmän kuvaus ja tekniset ominaisuudet 

3.turvallisuus 

4.kliininen vaikuttavuus 

5.kustannukset ja taloudellinen arviointi 

6.eettiset näkökohdat 

7.organisatoriset näkökohdat 

8.sosiaaliset näkökohdat 

9.oikeudelliset näkökohdat 

 



Miten käytännössä toimitaan 

 • Uuden lääkkeen hyväksyntä EMA:ssa 

• Myyntilupa Suomessa 

• Käyttöindikaation määritys 

• Hintalautakunnan päätös 

• Lääkkeen asemointi hoitokäytäntöihin 
– Asiantuntijaverkoston kuuleminen 

– Käypä hoito- ja muut hoitosuositukset tulevat usein 
jäljessä 

• Hoidon turvallisuuden arviointi 
– esim. PML riski MS-lääkkeillä 

– riskienhallintaohjelma 

• Hoidon kustannusten arviointi 
– Kohdepopulaation määrittäminen 

– Säästöt toisaalla 

 



Miten käytännössä toimitaan 

• Hoidon vaikuttavuus 
– Mitä tietoa olemassa 

– Lääketeollisuuden vaikuttavuuslaskelmat 

• Tarvittavat resurssit: 
– päiväsairaala, osastohoito 

– koulutustarve 

• Sosiaaliset tekijät: potilaiden tulotaso ym. 

• Esitys hoidon ottamisesta käyttöön 

• Arviointiryhmän päätös 

• Tiedottaminen päätöksestä erva-alueelle 

• Seuranta ja raportointi 

 



Tietoon perustuva arviointi 

• Hoidon vaikuttavuus 
– tutkimusnäytön riittävyys 

• Kustannusvaikuttavuus 

• Epidemiologiset tiedot 
– Tautikohtaiset rekisterit 

• Todellinen terveyshyöty 
– Seuranta-ajan pituus 

– Tutkimustiedon yleistettävyys todelliseen 
elämään 

• Vaihtoehtoiskustannukset 



Hyödyt 

• Uusien menetelmien käyttöönotto 
yhdenmukaisempaa erva-alueen sisällä 

• Parempi käsitys kustannuskehityksestä 
– ennakoitavuus 

• Hoidon kohderyhmän ja indikaatioiden 
määritys 

• Aikaisempien hoitojen uudelleenarviointi 

• Asiantuntijoiden sitouttaminen yhtenäisiin 
toimintamalleihin 



Haasteet 

• Hoitojen pitkäaikaisvaikutuksista vähän tietoa 

• Hoidon maksajatahon vaikutus hoitoratkaisuihin? 

• Muiden kuin sairaalavalmisteiden arviointi? 

• ”Laitehoitojen” systemaattinen arviointi 

• Tutkimusten päätetapahtumien todellinen 
relevanssi elämänlaadun kannalta 

• Mitä mittareita tulisi käyttää   

• Puuttuvat kustannusvaikuttavuustiedot ja 
osaaminen 

• Asiantuntijasuositukset vs. HTA: yhteneväisyys? 
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