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Uuden lääkkeen käyttöönotto 



Alle 35 000 € ? 

• Menettelytapa alle 35 000 € kustannuksissa ? 
Kalliit (yli 35 000 €) yksittäistapaukset ? 

– Syöpätaudeilla yksittäisten potilaiden 
tavanomaisesta hoitokäytännöstä poikkeavista  
lääkehoitopäätöksistä sovitaan klinikan yhteisissä 
meetingeissä ja arvioituun yli 10 000 € 
kustannuksiin tarvitaan vaj päätös 

– Yli 35 000 € yksittäistapauksiin taj ja Aryl lupa 

– Mini-HTA käsittelyssä olevat lääkkeet 



Mini-HTA:t (SyHe) 

• Yksittäisiä arviointeja ennen vuotta 2013 

• Vuosina 2013 – 2014 

–7 arviointia 

• Vuosina 2015 – 2016 

–13 arviointia 

• Vuosina 2017 – 2018 

– Toistaiseksi 5 arviointia, 1 (2) käsittelyssä 



Ipilimumabi 

• Suositus (kannanotto) ipilimumabin käytöstä 
metastasoineessa melanoomassa 12/2011 
– Esitämme, että ipilimumabi otettaisiin valikoidusti käyttöön 

niille metastaattista melanoomaa sairastaville potilaille, jotka 
ovat saaneet vasteen aiemmalla solunsalpaajahoidolla, mutta 
hoito on menettänyt tehonsa. Lisäksi potilaiden tulisi olla 
hyväkuntoisia ― suorituskyvyltään WHO 0 tai 1 ― eikä heillä 
saisi olla autoimmuunitauteja eikä muita merkittäviä 
sairauksia. Potilaan melanoomataakan tulisi olla rajallinen ja 
taudin tulisi olla hidaskasvuinen.  

– Allekirjoittajina Suomen melanoomaryhmä ja 
Yliopistosairaaloiden professorit 

• Lupa käyttöönotolle vuonna 2012 (?) 



EGFR- vasta-aineet 

• Suolistosyövän ensilinjan hoidossa 
– Mini-HTA 4/2012 – ei käyttölupaa 

– Päätös 4/2014; Panitumumabi (Vectibix) ja 
setuksimabi (Erbitux), metastasoineen paksu- ja 
peräsuolisyövän ensilinjan hoito: lääkkeiden 
käyttöönoton hyväksymistä suositellaan virallisen 
käyttöaiheen mukaisena seuraavin rajauksin. Käyttöä 
suositellaan harkinnanvaraisesti bevasitsumabin 
vaihtoehtona. EGFR-vasta-aineiden kanssa käytettävät 
solunsalpaajayhdistelmät ovat setuksimabi-FOLFIRI tai 
panitumumabi-FOLFOX. 



Radium-223-kloridi 

• Päätös 4/2014; Radium-223-kloridi (Xofigo), 
metastasoineen eturauhassyövän hoito: lääkkeen 
käyttöönottoa ei toistaiseksi suositella 

• Päätös 10/2015; Lääkehoidon käyttöönoton 
hyväksymistä suositellaan aiemman mini-HTA ja 
erillisen toimintaohjeen mukaisesti 

• Toimintaohjeessa hoidon tarkat käyttökriteerit ja 
hoitopäätösten tekeminen uro-onkomeetingeissä 

 



Pertutsumabi 

• Päätös 6/2013; Pertutzumabin käyttöindikaatio on 
paikallisesti uusiutuneen HER-2 positiivisen 
rintasyövän hoito ja ensilinjan metastasoineen HER-2 
positiivisen rintasyövän hoito. Potilaat eivät ole 
saaneet aikaisemmin levinneeseen tautiinsa HER-2 
vasta-ainehoitoja. Vasta-ainetta tulee käyttää erityisesti 
viskeraalielimiin levinneessä taudissa ja potilaan kunto 
pitää olla hyvä. 

• Päätös 3/2016; Käyttöönoton hyväksymistä 
neoadjuvanttihoitona suositellaan paikallisesti 
edenneeseen inoperaabeliin Her2+ rintasyöpään tai jos 
tauti progredioi neoadjuvanttihoidon aikana 



Nab-paklitakseli 

• Päätös 12/2016; Käyttöönoton hyväksymistä 
puolletaan harkitusti levinneen haimasyövän 
hoidossa nuorehkoille, hyväkuntoisille (WHO 
luokka 0-1) potilaille, jotka ovat 
yhdistelmähoidon piirissä, mutta joille 
FOLFIRINOX- hoitoja ei voida antaa 

• Päätös 8/2018; Käyttöindikaation laajennus 
harkitusti taksaaneille vakavan 
yliherkkyysreaktion saaneiden syöpäpotilaiden 
hoidossa 

 



Kustannukset 

• Pertutsumabi 
– Mini-HTA mukaan max 5 metastasoineelle potilaalle 12 

kuurin hoito, josta kustannuksia 230 000 € 
– Mini-HTA mukaan arvio 5 potilaalle ja lisäkustannukset 

neoadjuvantti hoidosta 100 000 €  
– Vuonna 2017 kustannukset 323 000 € 
– Vuonna 2018 tähän mennessä 327 000 € 

• Nab-paklitakseli 
– Mini-HTA:n mukaan arvio 6 potilaalle ja vuosittaisista 

kustannuksista 133 300 – 177 600 € 
– Vuonna 2017 kustannukset 250 000 € 
– Vuonna 2018 tähän mennessä 142 000 € 



Immunologiset hoidot 

• Päätös 10/2015; Nivolumabi ja pembrolitsumabi 
levinneessä melanoomassa 

• Päätös 6/2016; Nivolumabi munuaissyövässä (2. linja, 
hoidon kesto 6 kk) 

• Päätös 8/2016; Nivolumabi ja pembrolitsumabi 
keuhkosyövässä (NSCLC, 2. linja, kesto 6 kk) 

• Päätös 8/2018; Nivolumabi pään ja kaulan alueen 
syövässä platinapohjaisen hoidon jälkeen 
– Mini-HTA ja arvio tehty HUS:ssa 

• Virtsarakkosyövän lääkkeet Palkon käsittelyssä ja 
melanooman adjuvantti-indikaatio TAYS:ssa 
– Molemmista tavoitteena kansallisesti yhtenäinen linja 

 



Kustannukset 

• Immunologiset hoidot 
– Vuonna 2016 

• Nivolumabi 112 000 € 

• Pembrolitsumabi 218 000 € 

– Vuonna 2017 
• Nivolumabi 483 000 € 

• Pembrolitsumabi 135 000 € 

– Vuonna 2018 (toistaiseksi) 
• Nivolumabi 218 000 € 

• Pembrolitsumabi 132 000 € 

 



Rajoitukset/ kohdentaminen 

• Käsittely yhteismeetingeissä 
• Konsultointi vastaavilta lääkäreiltä 
• Kansallisen syöpäryhmän linjaus (toive) 
• Harkinnanvaraisesti yksittäisille potilaille 
• Hyvä suoritusluokan potilaille 
• Kohdennettavaksi ’nuorehkoihin’ potilaisiin… 
• Vain tietyissä hoitolinjoissa ja yhdistelmissä 
• Hoidon keston rajaaminen 
• Arvioidaan uudelleen tutkimuksen valmistuttua 



Raportointi 

• Useimmat päätökset sisältävät velvoitteen raportoida 
lääkkeen käytöstä Aryl:lle yleensä vuoden käytön 
jälkeen 

• 2/2016 SyHe vaj:n koostama raportti kaikista vuonna 
2014 käyttöön hyväksytyistä lääkkeistä 

• 2/2017 Oyl Markku Vaaralan raportti radium-223-
kloridin käytöstä 

• Muut raportit ? 

 



Nykytilanne 

• Yhtenäinen kansallinen arviointi ja linjaus on 
välttämätöntä ja hyvä suunta, mutta arviointien 
valmistuminen usein käytännössä edelleen hidasta 

• Käyttöön otettujen lääkkeiden indikaatioiden 
laajentuminen/ löystyminen (?) 

• Rajoitusten/ kohdentamisen sitovuus (?) 

• Kustannustietoisuus (?) 

• Kustannusten seurannan ja raportoinnin 
kehittäminen 

• Kansallisen syöpäkeskuksen rooli jatkossa 


