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SAY:n kevätkokouksen luentolyhennelmä

Erikoissairaanhoidon valinnat uuden vuosituhannen
alussa

Martti Kekomäki

Muutoksia on paljon helpompi hahmottaa vuotta
pitemmissä jaksoissa. Terveydenhuollon muutok-
set ovat silti niin nopeita ja ennakoimattomiakin,
että järkevän tarkastelujakson pituus rajoittuu noin
kymmeneen vuoteen. Vuosisadat ja -tuhannet on
parasta jättää puhtaiden fiktioiden kohteiksi.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana erikoissai-
raanhoidon valinnat tulevat vähitellen muuttumaan
aikaisemmista. Kun 1990-luvun suuret muutokset
toivat kustannustehokkuuteen rajun, usean kym-
menen prosentin suuruisen kasvun, tämän strate-
gian rajat alkavat jo tulla vastaan. Aivan loppuun
saatettu tämäkään muutos ei ole. Esimerkiksi am-
bulatoristen hoitomuotojen soveltamisessa on maas-
sa edelleen suuria asenteellisia ja sen kautta alueelli-
sia eroja. Mutta yhtä suuri teknisen tehokkuuden
lisääminen ei enää ole yksinkertaisesti mahdollista.

Hoitotarve ei sitä vastoin lakkaa kasvamasta.
Merkillistä kyllä, väestön vanhentumisen ei välttä-
mättä tarvitse lisätä kovin huimasti erikoissairaan-
hoidon kustannuksia. Tuoreen brittitutkimuksen
mukaan eri iässä kuolleiden potilaiden 15 viimei-
sen ikävuoden erikoissairaanhoidon kustannukset
riippuvat yllättävän vähän potilaiden kuoliniästä.
Ikääntyminen ei siis välttämättä lisää hallitsemat-
tomasti akuuttihoidon kustannuksia. Kroonisten ja
nimenomaan psykogeriatristen ongelmien sitomat
kustannukset sitä vastoin tulevat kasvamaan paljon
nykyisestä. Akuuttihoidon kustannusten eskalaati-
on ongelma on siis pääosin muualla. Samoin kus-
tannusten hallinnan strategiaksi teknisen tehokkuu-
den lisääminen kelpaa enää vain osittain.

Valinnan pakko syntyy pääosin kahdesta tekijäs-
tä, nykyisiin hoitomenetelmiin kohdistuvan kysyn-
nän kasvusta ja uusien hoitomenetelmien synnyt-
tämästä lisäkysynnästä. Hyvä esimerkki 'vanhaan'

tekniikkaan kohdistuvasta kysynnän kasvusta on
aikuisiän diabeteksen mikro- ja makrovaskulaaris-
ten komplikaatioiden yleistyminen. Yhden kalleim-
man hoitomenetelmämme - dialyysihoidon - ky-
synnän on todettu kasvavan tässä potilasjoukossa
jopa viidenneksellä vuosittain. Uusia hoitotekno-
logioita edustavat taksolityyppiset syöpälääkkeet,
joiden off-label -määrämisestä yksityisvastaanotoilta
käytiin julkisessa sanassa kipakkaa mielipiteenvaih-
toa. Taksolit edustanevat vasta uuden ajan alkua:
niitä tuntuvasti kalliimpia ja spesifisempiä lääkkei-
tä on jo nyt markkinoilla ja lisää on tulossa.

Osaan tutuista taudeista tullaan tarjoamaan tä-
män vuosikymmenen aikana aivan uudentyyppistä
hoitoa. Kantasoluhoidon soveltamisessa ollaan rin-
tarauhassyövän kohdalla nyt tuloksia odottavalla
kannalla. Samaa periaatetta, potilaan oman veriso-
lu- ja imukudosjärjestelmän ablaatiota ja sen kor-
vaamista kantasolusiirteellä on testattu lupaavin
tuloksin myös myeloomassa. Akuuttihoidon voi-
mavarojen riittävyyttä aletaan varsinaisesti koetella
tilanteessa, jossa kantasolutekniikkaa käytetään pa-
hojen reuma- ja autoimmunisairauksien, kuten
SLE:n ja skleroderman hoitoon. Kardiologiassa
ennakoidaan LVAD-tekniikan korvautuvan kum-
mankin kammion toiminnan korvaavalla todelli-
sella keinosydämellä. Myös ortopedisessa protetii-
kassa ja aistinelinten sairauksissa kehitys kulkee
kohti yhä yksilöllisempiä ratkaisuja.

Teknologian kehitys synnyttää todellisen kustan-
nusongelman vain silloin, kun hoitomenetelmästä
potentiaalista hyötyä saavien joukko on suuri. Tämä
ehto täyttyy monen edellä mainitun teknologian
kohdalla. Pienten potilasryhmien kalliskaan hoito
ei riitä räjäyttämään talousarvioita valtakunnan ta-
solla. Tämän takia varsinaiset valinnat on parasta
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tehdä suurten ryhmien kohdalla ja jättää pienet vä-
hemmistöt, kuten hemofiliapotilaat, rauhaan.

Siis valintoihin, mutta miten valita? Tällä kym-
menluvulla ei enää riitä se, että toteutamme kaiken
'huokean' ja pidättäydymme kaikesta 'kalliista'.
Näihin saakkahan valinnan perusta on ollut pitkäl-
ti tämä eli hoidon yksikkökustannukset. Esimer-
kiksi menneen ajan tavasta ajatella kelpaa rintarau-
hassyövän seulontatutkimukset, joista on annettu
ohjekirjeitä ellei peräti asetustasoista tekstiä. Sitä
vastoin sydämen siirrot, 'kallis toiminta', aloitet-
tiin Suomessa lähes piraattityönä, ainakin poliitti-
sen päätöksentekijän nimenomaisen tahdon vastai-
sesti. Silti kummankin hoitoteknologian kyky tuot-
taa terveyttä voimavaroihin suhteutettuna eli nii-
den kustannusvaikuttavuus on aivan sama. Rinta-
syöpäseulan kustannusvaikuttavuus pienenee sitä
mukaa kuin kliinisiä oireita antavan syövän hoito-
tulokset parantuvat. Viimeisen, toisin kiistanalai-
sen meta-analyysin mukaan koko seulasta ei olisi
hyötyä lainkaan.

Esimerkki kertookin, miten tämän vuosikymme-
nen valinnat tehdään. Valintapäätöksen on parasta
olla mahdollisimman avoin ja järjestelmällinen.
Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, toimiiko jo-
kin hoitomenetelmä optimiolosuhteissa, tavallises-
ti sen kehittäjän omissa käsissä. Jos tähän saadaan
(mieluiten etenevästä ja sokkoutetusta mutta aina-
kin valvotusta tutkimusasetelmasta) luotettava
myönteinen vastaus, voidaan kysyä, toimisiko me-
netelmä kliinisessä arkityössä. Jos tähänkin voidaan
vastata myönteisesti, on arvioitava, mitkä voima-

varat tämä hoitomenetelmä sitoo.
Voimavaroja kuluu sekä terveydenhuollossa että

sen ulkopuolella. Ainakin yhteiskunnan omien voi-
mavarojen kulutus on mitattava aivan yhtä tarkasti
niiden käyttöalueesta riippumatta. On turha tavoi-
tella pieniä terveydenhuollon kustannuksia (esimer-
kiksi korvata alaraajan verisuonirekonstruktio am-
putaatiolla), jos tämä synnyttää monikertaiset lai-
toshoidon kustannukset. Kustannuksia ei enää jat-
kossa lasketakaan markkoina vaan toiminnan vaih-
toehtojen synnyttäminä taikka säästävinä kustan-
nuksina.

Tulevan vuosikymmen valinnoissa aletaan myös
terveydenhuollon interventioiden tuottamalle laa-
dulle panna painoa. Järjestelmän tarkoituksena ei
ole tuottaa tiedottomia, monien laitteiden varassa
'elämäänsä' jatkavia potilaita, ei liioin absoluuttista
oireettomuutta. Kummankin tavoitteen rajahyöty
on kustannuksiin nähden pieni. Tavoite on mielek-
kään ja yksilölliset valinnat mahdolliseksi tekevän
elämäntilan tuottaminen.

Uudet valinnat tulevat värittämään tätä vuosi-
kymmentä. Ne sivuavat lääketieteen ja taloudellis-
ten suureiden lisäksi myös niitä perusarvoja, joiden
varassa isänmaata kehitetään. Oma arvaukseni on,
että kristillis-kommunitaarinen ajattelutapa säilyy
ainakin terveydenhuollon valintojen kohdalla jok-
seenkin yksikulttuurisessa Suomessa vahvana. Aika
näyttää, olenko arvauksineni oikeassa vai enkö.
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