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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausunto Lääkkeiden hintalautakunnan 
ohjeesta ja lisäohjeistuksesta terveystaloudellisen selvityksen laatimiseksi 
 

 
 

Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida Lääkkeiden hintalautakunnan, Kelan ja lääketeollisuuden 
yhteistyössä laatimaa päivitettyä ohjetta ja lisäohjeistusta terveystaloudellisen selvityksen laatimisek-
si. Ohjeistus auttaa terveystaloudellisen selvityksen laadinnassa ja raportoinnissa sekä helpottaa sel-
vityksen laadun ja tulosten ja johtopäätösten luotettavuuden arvioinnissa. Lisäksi pidämme tärkeänä, 
että ohjeistus on koottu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 
 
1. Yksityiskohtaiset kommentit Lääkkeiden hintalautakunnan päivitetystä ohjeesta ja lisäoh-
jeistuksesta 
 
Olemme koonneet ohjeeseen ja lisäohjeistukseen liittyvät kommenttimme alle ohjeistuksessa käyte-
tyn kappalejaon mukaisesti. Lisäksi olemme liittäneet lausuntoomme lähdekirjallisuutta, johon kom-
menttimme perustuvat. 
 
 
1.1 Yleistä (kappale 1) 
 
Kommentti 1. Sen lisäksi, että selvityksessä käytetyt oletukset luetellaan ja perustellaan, ehdotam-
me, että selvityksessä otetaan kantaa siihen miten oletus vaikuttaa selvityksen lopputulokseen ja joh-
topäätöksiin. Toisin sanoen (i) onko oletus lopputulosten ja johtopäätösten kannalta merkittävä vai ei, 
ja (ii) onko oletus hakemusvalmisteen näkökulmasta konservatiivinen vai ei.  
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1.2 Hoitovaihtoehdot ja hoitokäytännöt (kappale 3) 
 
Kommentti 2. Vertailuhoidon valintakriteerit tulisi perustella ja raportoida yksityiskohtaisesti. ”Terve-
ystaloudellisen selvityksen tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi kokonaisarviointi hakemus-
valmisteen käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja sillä saavutetuista hyödyistä verrattuna vaihtoeh-
toisten hoitojen kustannuksiin ja hyötyihin”. Kustannusvaikuttavuusanalyysin tulokset riippuvat täysin 
siitä mihin hoitovaihtoehtoon hakemusvalmistetta verrataan. Lisäksi selvityksen hyödynnettävyys pää-
töksenteossa perustuu siihen, että analyyseihin on valittu relevantti vertailuhoito tai -hoidot.   
 
(Lähde: Drummond M, Sculpher M. Common methodological flaws in economic evaluations. Med 
Care. 2005; 43(7 Suppl):5-14.) 
 
 
1.3 Analyysimenetelmä (Kappale 5) 
 
Kommentti 3. Ehdotamme, että lisäohjeistuksessa mainitaan kustannusten minimointianalyysiin liitty-
vät rajoitukset.  
 
Kustannustenminimointianalyysi voi olla tarkoituksenmukainen analyysimenetelmä siinä tapauksessa, 
että ”terveysvaikutusten yhtäläisyys” on osoitettu ekvivalenssikoeasetelmassa (non-inferiority tai 
equivalence trial). Jos selvityksessä käytetty tieto hoitovaihtoehtojen terveysvaikutuksista on peräisin 
tutkimusasetelmasta, jonka tavoitteena on osoittaa hakemusvalmiste teholtaan paremmaksi kuin ver-
tailuhoito (superiority trial), ei kustannustenminimointianalyysiä tulisi käyttää.  Se, että hoitovaihtoeh-
dot eivät eroa tilastollisessa mielessä toisistaan, ei tarkoita, että hoitovaihtoehdot olisivat terveysvai-
kutuksiltaan yhtäläiset. 
 
(Lähde: Briggs AH, O'Brien BJ. The death of cost-minimization analysis? Health Econ. 
2001;10(2):179-84.) 
 
 
1.4 Mallintaminen (Kappale 6) 
 
Kommentti 4. Ehdotamme, että ohjetta tarkennetaan seuraavasti: ”Kaikkien olennaisten toivottujen ja 
ei-toivottujen terveysvaikutusten ja kustannusten huomioiminen edellyttää usein analyysien toteutta-
mista mallintamisen avulla.”  
 
Kommentti 5. Vaikka päätösanalyyttinen mallinnus tarjoaa johdonmukaisen kehikon eri lähteistä saa-
tavien tietojen yhdistämiseen, mallinnukseen liittyy useita epävarmuuden lähteitä. Näiden epävar-
muuden lähteiden tunnistaminen ja hallitseminen on erittäin tärkeää sekä analyysien tulosten luotet-
tavuuden että niiden hyödynnettävyyden kannalta. Jotta mallin luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä 
voidaan arvioida, on sen väistämättä oltava läpinäkyvästi raportoitu ja alkuperäinen malli on oltava 
arvioijien käytettävissä. 
 
 
1.5 Kustannusten arviointi (kappale 7) 
 
Kommentti 6.  Ehdotamme, että ohjeistuksessa otetaan yksiselitteisesti kantaa siihen miten vertailu-
hoitona käytettävän lääkehoidon kustannukset tulee laskea. Uskomme, että standardi tapa laskea 
nämä kustannukset helpottaa terveystaloudellisten selvitysten tulosten vertailua.  Eri laskentatapojen 
vaikutusta analyysin tuloksiin ja johtopäätöksiin tulisi selvityksessä testata deterministisen herkkyys-
analyysin avulla. 
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1.6 Terveysvaikutusten arviointi (Kappale 8) 
 
Kommentti 7. Ehdotamme, että lisäohjeistuksessa kehotetaan raportoimaan systemaattisessa kirjal-
lisuuskatsauksessa käytetyt menetelmät.  
 
Jotta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan arvioida ja katsaus voidaan tarvittaessa 
toistaa, tulisi kirjallisuuskatsauksen tavoitteet ja katsauksessa käytetyt menetelmät (hakustrategia, 
sisäänotto ja poissulkukriteerit, tutkimusten valinta ja tiedon kokoaminen) raportoida. 
 
(Lähde: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. BMJ 2009;339:b2535, 
doi: 10.1136/bmj.b2535) 
 
Kommentti 8. Ehdotamme, että ohjeessa otetaan kantaa siihen, onko epäsuoran vertailun ja verkos-
tometa-analyysien käyttö selvityksessä suotavaa. 
 
Yksittäisissä kliinisissä tutkimuksissa ei aina vertailla kaikkia päätöksenteon kannalta relevantteja 
hoitovaihtoehtoja. Jos hoitovaihtoehtoja ei ole suoraan verrattu kliinisissä tutkimuksissa, ei perinteisen 
meta-analyysin avulla ole mahdollista arvioida näiden hoitovaihtoehtojen suhteellista vaikutusta. Rat-
kaisuksi tilanteisiin, joissa hoitovaihtoehtojen suoraan vertailuun perustuvaa tutkimusnäyttöä ei ole 
saatavilla tai tieto on puutteellista, on esitetty epäsuoraa vertailua (indirect comparison) ja verkosto-
meta-analyysejä (network analysis tai mixed-treatment comparison).  
 
(Lähde: Sutton A, Ades AE, Cooper N ja Abrams K. Use of indirect and mixed treatment comparisons 
for technology assessment. Pharmacoeconomics 2008; 26:753-67.) 
 
 
1.7 Epävarmuuden arviointi ja herkkyysanalyysit (Kappale 11) 
 
Kommentti 9. Ehdotamme, että lisäohjeistuksessa tarkennetaan kustannusvaikuttavuusanalyysiin ja 
päätösanalyyttiseen mallintamiseen liittyvien epävarmuuden lähteiden määrittelyä ja hallintakeinoja. 
Mallintamiseen ja kustannusvaikuttavuusanalyyseihin liittyvä epävarmuus voidaan jakaa pääsääntöi-
sesti parametri-, menetelmä- ja malliepävarmuuteen. Malliepävarmuutta kutsutaan myös rakenteelli-
seksi epävarmuudeksi  
 
Parametriepävarmuudella tarkoitetaan kustannusvaikuttavuusanalyysien muuttujiin (esimerkiksi kes-
kimääräiset kustannukset tai arvioitavan toimenpiteen vaikuttavuus) liittyvää otosepävarmuutta. Pa-
rametriepävarmuutta voidaan hallita probabilistisen herkkyysanalyysin avulla. Nykykäsityksen mu-
kaan ns. deterministinen herkkyysanalyysi (esim. yksisuuntainen herkkyysanalyysi, optimistinen tai 
pessimistinen skenaarioanalyysi) on yleensä riittämätön tapa käsitellä parametriepävarmuutta. Ääris-
kenaariot tuottavat erittäin epätodennäköisistä vaihtoehdoista tai kombinaatioista syntyviä piste-
estimaatteja esimerkiksi inkrementaaliselle kustannusvaikuttavuussuhteelle (ICER). Ne antavat jon-
kinlaisen kuvan mahdollisesta (tai ehkä pikemminkin teoreettisesta) vaihteluvälistä, mutta eivät auta 
juurikaan päätöksentekoon liittyvän epävarmuuden arvioinnissa.  
 
Menetelmäepävarmuus liittyy kustannusvaikuttavuusanalyysissä tehtäviin menetelmällisiin ratkaisui-
hin. Esimerkiksi siihen, mikä on analyysin näkökulma, diskonttokorko, aikahorisontti tai valittu ana-
lyysimenetelmä (kustannusvaikuttavuus- tai kustannusutiliteettianalyysi). Menetelmävalintoihin liitty-
vää epävarmuutta on pyritty hallitsemaan erilaisten ohjeistusten avulla (Suomessa esimerkiksi Lääk-
keiden hintalautakunnan ohje terveystaloudellisen selvityksen laatimiseksi). Tarkoituksenmukaista 
onkin rakentaa niin sanottu ”referenssimalli”, joka noudattaa mahdollisimman tarkasti annettuja ohjeis-
tuksia. Eri valintojen vaikutusta analyysin tuloksiin ja johtopäätöksiin voidaan myöhemmin testata eri-
laisten determinististen herkkyysanalyysien avulla. 
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Malliepävarmuus liittyy siihen tosiasiaan, että päätösanalyyttistä mallia rakennettaessa joudutaan 
tekemään erilaisia oletuksia ja yksinkertaistuksia. Malliepävarmuuden lähteet voivat liittyä esimerkiksi 
Markov-mallin tai päätöksentekopuun rakenteisiin, käytettyihin tilastomenetelmiin sekä puuttuvan tai 
epävarman tiedon hallintaan. Tosin malli- tai rakenteelliseksi epävarmuudeksi kutsutaan usein kaikkia 
epävarmuuden lähteitä, joita ei voida luokitella parametri- eikä menetelmä, epävarmuudeksi. Eri malli-
rakenteiden ja oletusten vaikutusta kustannusvaikuttavuusanalyysien tuloksiin voidaan testata herk-
kyysanalyyseillä. Tällaisia herkkyysanalyysejä kutsutaan myös skenaarioanalyyseiksi. 
 
(Lähteet: Bojke L, Claxton K, Sculpher M, Palmer S. Characterizing structural uncertainty in decision 
analytic models: A review and application of methods. Value Health 2009; 12(5):739-749. 
 
Brigss A. Handling uncertainty in cost-effectiveness models. Pharmacoeconomics 2000; 17(5): 479- 
500.) 
 
Kommentti 10. Normaalijakauman käyttö sinänsä on ongelmallista vähintään kaikissa sellaisissa 
muuttujissa, jotka eivät voi teoriassakaan saada negatiivisia arvoja. Log-normaalijakaumaa puoles-
taan voidaan soveltaa esim. resurssien käyttöön liittyvän ”epävarmuuden” kuvaamisessa. Normaalija-
kauman käyttö tulee kyseeseen lähinnä esimerkiksi tehoon liittyvän epävarmuuden kuvaamisessa 
(esim. log RR tai keskiarvo jatkuvissa muuttujissa). Esimerkiksi  kustannuksiin liittyvän parametriepä-
varmuuden kuvaamiseen sovelletaan usein Gamma-jakaumaa ja todennäköisyyksissä Beta-
jakaumaa. 
 
(Lähde: Briggs A, Sculpher M, Claxton K. Decision modelling for health economic evaluation. Oxford 
University Press, Oxford 2006.) 
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