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Paljonko hoito saa maksaa?

Markku Hynynen

Ne ajat tuntuvat olevan kovin kaukana, jol-
loin sairaaloiden yksiköille myönnettiin
laitemäärärahaa ja muita voimavaroja oli-

pa siihen perusteltua tarvetta tai ei. Määrärahat vain
tulla tupsahtivat kuin Manulle illallinen. Ne tuli-
vat varmasti joka vuosi kuin muuttolinnut, olihan
niin tapahtunut aiempinakin vuosina. Ajat ovat
muuttuneet. Olipa kansantaloudessa nousukausi tai
taantuma, terveydenhoidossa on aina niukkuuden
päivät. Nykyään toiminnasta vastaavat joutuvat pe-
rustelemaan huolellisesti ehdottamiaan lisäyksiä voi-
mavaroihin ja aivan välttämättömiäkin hankintoja
tai lisävirkoja saa anoa vuosi toisensa jälkeen.

Ennen asiat olivat siis hyvin. Vai olivatko? Jos
katsoo asiaa veronmaksajan näkökulmasta – siis
meidän itse kunkin kannalta – on tietysti aivan oi-
kein, että rahaa suunnataan vain tarpeelliseen. Mikä
sitten on tarpeellista ja millä perustein tarpeellisin,
tarpeellisempi ja vähemmän tarpeellinen pannaan
tärkeysjärjestykseen eli priorisoidaan? Hoitoja jou-
dutaan arvioimaan niiden vaikuttavuutta ja hyö-
dyllisyyttä mittaamalla. Voimavarojen niukkuuden
takia vaaditaan näyttöä hoitokäytäntöjen vaikutta-
vuuudesta – puhutaan näyttöön perustuvasta lää-
ketieteestä. Moni ennen itsestään selvältä tuntunut
hoitokäytäntö onkin joutunut uudelleen arvioin-
nin kohteeksi. Itseäni hämmästytti suuresti muuta-
ma vuosi sitten kuultuani, että esimerkiksi sellaisen
yleisen leikkauksen kuin liikavarpaan (hallux val-
gus) operatiivisen korjauksen vaikuttavuudesta kon-
servatiiviseen vaihtoehtoon verrattuna ei ollut riit-
tävää näyttöä. Aiheesta lieneekin tekeillä suuri sa-
tunnaistettu tutkimus. Samoin osa selkäleikkauk-
sista on joutunut suurennuslasin alle ja monien vä-
hän kajoavien leikkaustekniikoiden (erilaiset tähys-
tysleikkaukset) vaikuttavuudesta ja hyödystä on esi-
tetty kriittisiä puheenvuoroja.

Vaikka jokin uusi hoito osoitettaisiinkin vaikut-
tavammaksi ja hyödyllisemmäksi kuin vanhat käy-
tännöt, on pohdittava, onko yhteiskunnalla (veron-
maksajilla) uuteen varaa. Ratkaisun tekeminen on
erityisen pulmallista, jos kysymyksessä on yleiseen
sairauteen, vaikkapa yleisiin syöpämuotoihin, ke-
hitetty kallis hoito. Jos tällainen hoito suodaan kai-
kille sitä tarvitseville tasapuolisesti, kustannukset
saattavat uhata kansakunnan maksukykyä. Uudet
lääketieteelliset tekniikat ja lääkehoidot ovat lähes
poikkeuksetta aiempia kalliimpia. Vaikka uusi hoi-
to on kalliimpaa kuin siihen asti tunnettu paras
hoito, saattaa uusi hoito tulla kuitenkin pitemmän
päälle kannattavammaksi – esimerkiksi potilaan
saaman paremman terveyden, toimintakyvyn ja tyy-
tyväisyyden takia. Hoitoja onkin verrattava arvioi-
malla kustannus-vaikuttavuutta ja kustannus-hyö-
tyä. Lääketieteellisen tietämyksen lisäksi terveyden-
huollon päättäjillä pitäisi olla kykyä arvioida ja pri-
orisoida asioita myös taloustieteellisin perustein.

Valtakunnan laajalevikkisimmässä sanomaleh-
dessä oli jokin aika sitten artikkeli, jossa oli lainat-
tu yhdysvaltalaisen tutkijaryhmän tekemää arviota
(kustannus-hyötyanalyysi) eri lääketieteellisten toi-
menpiteiden avulla saavutetun lisäelinajan kustan-
nuksista. Teksti antoi ajattelemisen aihetta. Sano-
malehtiartikkelissa viitatussa lähteessä (1) ja muis-
sa tutkimuksissa (2) on esitetty seuraavanlaisia ar-
vioita hoidoilla saavutetun yhden lisäelinvuoden
hinnoista: kotidialyysihoito keski-ikäiselle munu-
aiskroonikolle 144 000 mk, munuaisensiirto samalle
potilaalle 114 000 mk, rintasyöpäseulonta mam-
mografialla 115 000 mk, kolesterolilääkitys sepel-
valtimotautia sairastavalla 120 000 mk, ohitusleik-
kaus (vasemman sepelvaltimon päähaaran ahtauma)
33 600 mk, ohitusleikkaus (kolmen pääsuonen tauti
ja vaikea angina) 138 000 mk, sydämensiirto 50-
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vuotiaalle sydänsairauden terminaalivaiheessa
600 000 mk, sydämensiirto suotuisamman ennus-
teen omaavalle 21 600 mk, tietokonetomografia an-
karaa päänsärkyä potevalle 28 800 mk. On listassa
halvempiakin toimenpiteitä. Useiden hoitojen ai-
kaan saama säästö on suurempi kuin kulut, joten
lisäelinvuoden kustannukset ovat negatiiviset. Täl-
laisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tupakkavalis-
tus sydäninfarktin takia sairaalassa olevalle potilaalle
ja laskimon tromboembolian ehkäisy hepariinilla.
Tällaisiin terveystaloustieteellisiin arvioihin liittyy
paljon epävarmuustekijöitä ja lienee terveen kon-
servatiivista pitää niitä enemmän suhteellisena kuin
absoluuttisena totuutena. Vaikka Suomen tervey-
denhuollon kulut suhteutettuina bruttokansantuot-
teeseen ovat länsimaiden välisessä vertailussa selvästi
keskitason alapuolella, edellä esitetyt kustannukset
auttavat kuitenkin oivaltamaan, että Suomessakaan
kaikkeen ei ehkä ole varaa ja että parasta ei voida
suoda kaikille.

Tehohoidon asiantuntijoina anestesiologit on
pantu paljon vartijoiksi. Tehohoito on yksi sairaa-
loiden kalleimmista hoidoista. Tehohoitolääkäriltä
vaaditaan korkeaa ammattitaitoa kriittisesti sairaan
potilaan hengissä pitämiseksi. Tämän lisäksi pitäisi
osata arvioida (tai arvata), kenellä on ennustetta eli
kehen veronmaksajien rahoja kannattaa ”sijoittaa”.
Tehtävä ei ole kadehdittava. Äskettäin julkaistussa
Päivi Vallan ja kumppaneiden tutkimuksessa selvi-
tettiin akuutin hengitysvaikeusoireyhtymän
(ARDS) ilmaantuvuutta, kliinistä kulkua ja kustan-
nuksia (3). ARDS:n ilmaantuvuus oli n. 5 tapaus-
ta/100 000 asukasta/vuosi. Suurin osa potilaista on
työikäisiä (keski-ikä 43 vuotta). Vaikka menehty-
neillä oli huonoimman hapettumisen vaiheessa
matalampi happikyllästeisyys sekä valtimo- että las-
kimoveressä kuin taudista selvinneillä, tuota vaihetta
edelsi monielinvaurio molemmissa ryhmissä. Kuol-
leisuus oli korkea (37 % teho-osastolla). Yleisin
kuolinsyy oli monielinvaurio. Tehohoidon kustan-
nukset olivat 73 000 $ (lähes 450 000 mk) selviyty-
nyttä kohden. Vallan ja kumppaneiden tutkimuk-
sesta voi tehdä ainakin seuraavia johtopäätöksiä
ARDS:n suhteen: 1) se ei ole kansantauti, 2) siihen
sairastuneet ovat parhaassa työiässä, 3) kuolleisuus
siihen on suuri, 4) selviytyjiä ja tautiin menehtyviä
ei voida erottaa ensimmäisen viikon aikana 5) sil-
loin hoitoa kannattaa jatkaa, vaikka tauti olisi eden-
nyt monielinvaurioon 6) vasta pitkittynyt monielin-
vaurio viittaa huonoon ennusteeseen 7) kustannuk-
set hoidolla saavutettua yhtä lisäelinvuotta kohti

ovat hyvin kohtuulliset.
Vaikka Vallan ja kumppaneiden terveystalous-

tieteellinen lähestymistapa oli arvioida hoitoa pel-
kästään kustannuksilla (varsinaista kustannus-hyö-
tyanalyysia ei tehty), jonkinlainen arvio hoidon
kannattavuudesta voidaan esittää. Koska ARDS:stä
selviytyneiden voidaan olettaa elävän keskimäärin
ainakin 20 vuotta, yhden lisäelinvuoden kustannuk-
siksi saadaan n. 22 000 mk. Tämä arvio on hyvin
samanlainen kuin amerikkalaisten kokoamassa lis-
tassa esitetty (18 600 mk). Vertailun vuoksi mai-
nittakoon tehohoidon listan ääripään edustaja: ruu-
ansulatuskanavan verenvuodon takia tehohoitoon
otetun maksakirroosipotilaan lisäelinvuoden kus-
tannukset on arvioitu 5.7 milj markaksi (1). Koska
elämän laatu palaa yleensä varsin hyväksi ARDS:n
jälkeen, hoidon voi arvoida olevan hyvinkin kus-
tannus-hyödyllistä verrattuna esimerkiksi moniin
yllä mainittuihin hoitotoimenpiteisiin. ARDS ei ole
mikään kansantauti. Siksi Suomella on varaa hoi-
taa vaikeaan hengityksen vajaukseen sairastuneita
kaikin käytettävissä olevin keinoin ja voimavaroin.
Vaikka kuolleisuus ARDS-tautiin on edelleen suu-
ri, on ollut lohduttavaa havaita, että uusia vaikut-
tavia keinoja tämän vaikean sairauden hoitoon on
kehitetty (4, 5). Niillä ennustetta voitaneen enti-
sestään parantaa ja kustannus-hyödyllisyyttä lisätä.
Parhaimmat tulokset saavutetaan tietysti silloin, kun
näiden vaikeasti sairaiden potilaiden hoito keskite-
tään ”osaamiskeskuksiin”.
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