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UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI  
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 

 
 
 
 
 
 
Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto aloitti keväällä 2014 uusien sairaalalääkkeiden nopean arvioin-
nin suunnittelun. Ensimmäinen luonnos arviointiprosessista oli julkisesti kommentoitavana toukokuus-
sa 2014. Tässä luonnoksessa kuvataan arviointiprosessi ensimmäiseen luonnokseen tulleiden kom-
menttien perusteella muokattuna. Fimea korostaa, että kyseessä on luonnosasteella oleva kuvaus, 
joka tarkentuu ensimmäisten pilottiarviointien myötä. 
 
Keskeiset muutokset aiempaan versioon: 

• Uuden luonnoksen mukaan prosessiin kytkeytyisi varsinaisen Fimean tekemän arvioinnin jäl-
keinen vaihe, jossa alaan liittyvältä erikoislääkäriyhdistykseltä tai muulta alan kliinistä yhteisöä 
edustavalta taholta pyydettäisiin lausunto arvioitavasta hoidosta. Lausunto sisältäisi suosituk-
sen hoidon asemoinnista olemassa oleviin hoitokäytäntöihin nähden mahdollisine rajauksi-
neen.   

• Ensimmäisessä luonnoksessa arviointi esitettiin tehtäväksi suoraan myyntiluvanhaltijan toimit-
taman materiaalin pohjalta. Tämän luonnoksen mukaan Fimea koostaisi arviointiraportin 
myyntiluvan haltijoiden toimittaman materiaalin ja muun saatavilla olevan materiaalin perus-
teella. 

• Arviointiylilääkärien tehtäviä on pyritty selkeyttämään. Arviointiylilääkärien tehtäviksi on hah-
moteltu raportin kommentointia sekä paikallisiin hoitokäytäntöihin ja budjettivaikutuksiin liittyvi-
en näkökohtien esiintuomista ennen kliinisen yhteisön lausuntoa. 

• Ensimmäisessä suunnitelmassa kuvattu myyntiluvanhaltijan, arviointiylilääkäreiden ja Fimean 
keskustelutilaisuus on jätetty pois, koska monen eri tahon aikataulujen yhteensovittaminen 
nopealla aikataululla ei ole realistista. 

• Arviointiraportin rakennetta on yksinkertaistettu. 

• Sairaalalääkkeen määritelmää on selkeytetty. 
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1 Arviointiprosessin suunnittelun taustaa 

Sairaalalääkkeille ei ole Suomessa ollut toistaiseksi keskitettyä tai yhtenäistä arviointiprosessia. Uu-
den lääkkeen tullessa markkinoille sairaalat ovat kukin tahoillaan joutuneet arvioimaan, onko käyt-
töönotto järkevää. Käytännöt eri sairaaloissa ovat vaihtelevia. Eräs arvioinnin tavoite onkin yhdenmu-
kaistaa uusien lääkkeiden käyttöönottoa ja siten edistää yhdenvertaisuutta hoitojen saatavuudessa. 
 
Esitetyn toimintatavan suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut, että arviointitieto olisi käytettä-
vissä mahdollisimman pian lääkkeen markkinoille tulon jälkeen. Toimintatapa mahdollistaisi vähäisten 
arviointiresurssien tehokkaan hyödyntämisen sekä oikea-aikaisen tiedon tuottamisen sairaalalääkkei-
siin liittyvän päätöksenteon tueksi.  
 
Fimea ja arviointiylilääkärit korostavat, ettei ehdotettu toimintatapa kaikilta osin vastaa nykyistä käsi-
tystä HTA-arviointien toteutuksesta. Keskeisimpänä tavoitteena on kuitenkin kehittää tarkoituksenmu-
kainen ja eri sidosryhmien tarpeet nopeasti huomioiva prosessi. Erityistilanteessa uudelle sairaala-
lääkkeelle voidaan tehdä myös yksityiskohtaisempia arviointeja, jotka noudattavat Fimean suosituk-
sessa määriteltyjä lähestymistapoja lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin. 
 

2 Prosessissa arvioitavat lääkehoidot 

Prosessin tavoitteena on arvioida uusia sairaalalääkkeitä. Sairaalalääkkeille ei ole olemassa yksiselit-
teistä määritelmää, mutta niitä voidaan luonnehtia esimerkiksi seuraavasti: 

• lääke on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti julkisen terveydenhuollon sairaaloissa 
• lääkkeen pääasiallinen ostaja Suomessa on sairaala 
• tyypillisesti käyttö tai käyttökuntoon saattaminen edellyttää sairaalamaisia olosuhteita 

Uudella lääkkeellä tarkoitetaan tässä yhteydessä juuri myyntiluvan saanutta lääkettä tai lääkettä, jolle 
on myönnetty merkittävä käyttöaiheen laajennus. 
 

3 Arvioinnin tavoite 

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa uuden sairaalassa käytettävän lääkkeen hoidollisista ja talou-
dellisista vaikutuksista tilanteessa, jossa lääkkeen käyttöönottoa mietitään sairaalassa. Arviointi pe-
rustuu osittain eri kriteereihin kuin myyntiluvan myöntäminen.  
 

4 Arvioinnin toteutus 

4.1 Arviointiin osallistuvat tahot ja ehdotettu roolitus  
 
Myyntiluvanhaltija 

• Toimittaa arviointiin materiaalia, jota pyritään hyödyntämään arviointiraporttia laadittaessa. 
• Kommentoi arvioinnin lopputuotetta julkisen kommentoinnin yhteydessä.  
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Fimea 

• Koordinoi arviointitoimintaa 
• Tuottaa arviointiraportin luonnoksen käytettävissä olevan materiaalin pohjalta 
• Kokoaa ja julkaisee valmiin arviointiraportin ja siihen saadut kommentit 
• Fimea ei tee suosituksia tai kannanottoja lääkkeen käyttöönotosta tai käytöstä 

 
Erityisvastuualueiden arviointiylilääkärit 

• Koordinoivat lausuntojen antamisen alueittain 
• Lausunnoissa huomioidaan paikalliset hoitokäytännöt ja olosuhteet, budjettikysymykset ja 

muut arvioinnin kannalta oleelliset asiat 
• Luonnoksen yleinen kommentointi 

Erikoislääkäriyhdistys tai muu arvioinnin alaan liittyvä kliininen yhteisö 

• Antavat lausunnon raportin yhteyteen liitettäväksi 
• Lausunnossa voidaan esittää suositus uuden hoidon käytöstä ja käyttöön otosta ja näihin liit-

tyvistä rajauksista 
• Lausunnossa tulisi huomioida Fimean kokoamat tiedot hoidon vaikutuksista ja kustannuksista 

sekä arviointiylilääkäreiden esiintuomat näkökulmat 
 

4.2 Arvioinnissa käytettävä materiaali 
 
Arvioinnissa hyödynnetään myyntiluvan haltijan toimittamaa materiaalia, Euroopan lääkeviraston tuot-
tamaa julkista arviointilausuntoa sekä kirjallisuudesta ja muista lähteistä saatavaa tietoa. Arviointi voi-
daan suorittaa myös ilman myyntiluvan haltijan toimittamaa materiaalia, mikäli sitä ei ole saatavilla. 
Myyntiluvan haltijalla ei tällä hetkellä ole lakisääteistä velvoitetta toimittaa selvitystä. 
 

4.3 Arvioinnin prosessi 
 
Arviointi pyritään käynnistämään siten, että arvioinnin tulos on käytettävissä mahdollisimman pian 
myyntiluvan myöntämisen jälkeen.  
 
Fimea koostaa arviointiraportin luonnoksen kaikesta käytettävissä olevasta materiaalista. Aikaa tähän 
vaiheeseen kuluu 3-4 viikkoa. Valmis luonnos toimitetaan arviointiylilääkäreille, jotka koordinoivat lau-
suntojen antamisen luonnokseen alueittain kahden viikon kuluessa. 
 
Fimea kokoaa arviointiylilääkärien lausunnot ja toimittaa ne raportin luonnoksen yhteydessä kliinisille 
asiantuntijoille. Erikoislääkäriyhdistykseltä tai muulta arvioinnin alaan liittyvältä, potilaita hoitavien lää-
kärien yhteisöltä pyydetään lausuntoa ja suositusta lääkkeen käyttöönotosta ja käyttöönottoon liittyvis-
tä kysymyksistä. Aikaa lausunnon antamiseen varataan 2-3 viikkoa. 
 
Lopuksi Fimea kokoaa arviointiraportin, johon liitetään edellä kuvattujen osioiden lisäksi Fimean kir-
joittama tiivistelmä arvioinnista ja siihen esitetyistä lausunnoista. Arviointiraportti julkaistaan Fimean 
verkkosivuilla. Arvioinnin kesto on kokonaisuudessaan noin 2-3 kuukautta. 
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Arvioinnin lopputuotetta voi kommentoida kuka tahansa asiasta kiinnostunut henkilö tai taho. Fimea 
kerää kolmen viikon kuluessa saapuneet kommentit, ja julkaisee ne verkkosivuillaan arviointiraportin 
yhteydessä erillisessä dokumentissa. Kommentit ja kommentoijan tiedot ovat julkisia. 
 
Arvioinnin prosessi on kuvattu kaaviona kuviossa 1. 

4.4 Arviointiraportin rakenne 
 
Raportti koostuu Fimean kokoamasta aineistosta, johon liitetään pyydetyt lausunnot. Lopuksi Fimea 
kirjoittaa raporttiin tiivistelmän. 
 
Arvioinnin lopputuotteena syntyvä dokumentti on julkinen ja se julkaistaan Fimean verkkosivuilla. Malli 
arviointiraportin rakenteesta on liitteessä 1. 
 
 

5 Arviointiprosessin kehittäminen ja käyttöönotto 

• Kevät 2015: Tuotetaan malli arviointiraportin laajuudesta ja sisällöstä  
• Kevät 2015 – kevät 2016: Toteutetaan 2-3 pilottia.  

Pilottien valmistuttua nopeiden arviointien prosessi viimeistellään. 
• 2016–2017: Nopeiden arviointien laajamittaisempi käyttöönotto.  

 

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki uudet sairaalalääkkeet käyvät läpi nopean arvioinnin en-
nen käyttöönottopäätöstä. Käyttöönottopäätöksiä tekevien tahojen tarpeista riippuen nopeita arvioin-
teja voitaisiin toteuttaa myös muissa tilanteissa kuin myyntiluvan myöntämisen yhteydessä. 
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Kuvio 1. Fimean ja arviointiylilääkäreiden ehdotus uusien sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessista 
(aikataulu on ohjeellinen). 
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LIITE 1.  Arvioinnin sisältö ja arviointiraportin rakenne 
 
Arviointiraportin jakaantuu alla kuvattuihin osa-alueisiin. Kussakin osa-alueessa esitetään tulokset sekä niihin 
liittyvä pohdinta. 

1 ARVIOINTIKYSYMYKSEN MÄÄRITTELY 

P Väestö (population, patients) 

I Arvioitava lääkehoito (intervention) 

C Vertailuhoito (comparison, comparators) 

O Lopputulokset (outcomes) 

(T) Aikahorisontti (time) 

(S) Hoitoympäristö (setting) 
 

2 ARVIOITAVAN LÄÄKEHOIDON JA SEN HOITOVAIHTOEHTOJEN KUVAUS 

Osiossa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

2.1 Mikä arvioitava lääke on ja mihin sitä käytetään?  

2.2 Miten arvioitavaa lääkettä käytetään? 

2.3 Mitä hoitovaihtoehtoja arvioitavalle lääkkeelle on jo käytössä? 

2.4 Miten arvioitava lääke eroaa nykykäytössä olevista hoitovaihtoehdoista? 
 

3 KLIININEN VAIKUTTAVUUS 

Osiossa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

3.1 Missä tutkimuksissa arvioitavan lääkkeen vaikutuksia on arvioitu? 

3.2 Mitä tutkimuksia arvioitavan lääkkeen vaikutuksista on vielä meneillään tai julkaisematta? 

3.3 Mikä on arvioitavan lääkkeen vaikutus kuolleisuuteen sen hoitovaihtoehtoihin verrattuna? 

3.4 Mikä on arvioitavan lääkkeen vaikutus tautitapahtumien ilmaantumiseen hoitovaihtoehtoihin 
verrattuna? 

3.5 Mikä on arvioitavan lääkkeen vaikutus potilaiden raportoimiin lopputuloksiin hoitovaihtoehtoihin 
verrattuna? (esimerkiksi elämänlaatu, toimintakyky) 

3.6 Mikä on arvioitavan lääkkeen vaikutus korvikelopputuloksiin hoitovaihtoehtoihin verrattuna? 
(esimerkiksi laboratorioarvot) 

3.7 Onko hoidon vaikutus erilainen eri potilasryhmissä (alaryhmät)? 

3.8 Millainen on tutkimustulosten sovellettavuus olemassa oleviin hoitokäytäntöihin nähden? 
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4 TURVALLISUUS 

Osiossa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

4.1 Minkälaisia haittoja arvioitavan lääkkeen käyttö voi aiheuttaa potilaalle? 

4.2 Ovatko tietyt potilasryhmät muita alttiimpia arvioitavan lääkkeen haitoille? 

4.3 Millainen on arvioitavan lääkkeen turvallisuus hoitovaihtoehtoihin verrattuna? 

4.4 Onko arvioitavalla lääkkeellä todettu haitallisia yhteisvaikutuksia? 
 

5 KUSTANNUKSET 

Osiossa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

5.1 Mikä on arvioitavan lääkkeen ja sen hoitovaihtoehtojen hinta? 

5.2 Mitkä ovat arvioitavan lääkehoidon kokonaiskustannukset sairaalalle potilasta kohti? 

5.3 Millainen on arvioitavan lääkehoidon kokonaiskustannus potilasta kohti hoitovaihtoehtoihin ver-
rattuna? 

5.4 Mitä kustannuksia aiheutuu muille tahoille? (esimerkiksi potilas, Kela) 

5.5 Mitä epävarmuustekijöitä arvioihin liittyy? 
 

6 MUUT TEKIJÄT 

Osiossa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

6.1 Liittyykö lääkehoitoon eettisiä, organisatorisia, sosiaalisia tai juridisia näkökohtia, jotka tulisi 
huomioida arvioinnissa? 

6.2 Liittyykö lääkehoitoon erityisiä potilasnäkökulmia, jotka tulisi huomioida arvioinnissa? 
 

 

LIITTEET 

Lausunnot 


	1 Arviointiprosessin suunnittelun taustaa
	2 Prosessissa arvioitavat lääkehoidot
	3 Arvioinnin tavoite
	4 Arvioinnin toteutus
	4.1 Arviointiin osallistuvat tahot ja ehdotettu roolitus
	4.2 Arvioinnissa käytettävä materiaali
	4.3 Arvioinnin prosessi
	4.4 Arviointiraportin rakenne

	5 Arviointiprosessin kehittäminen ja käyttöönotto
	1 ARVIOINTIKYSYMYKSEN MÄÄRITTELY
	2 ARVIOITAVAN LÄÄKEHOIDON JA SEN HOITOVAIHTOEHTOJEN KUVAUS
	2.1 Mikä arvioitava lääke on ja mihin sitä käytetään?
	2.2 Miten arvioitavaa lääkettä käytetään?
	2.3 Mitä hoitovaihtoehtoja arvioitavalle lääkkeelle on jo käytössä?
	2.4 Miten arvioitava lääke eroaa nykykäytössä olevista hoitovaihtoehdoista?

	3 KLIININEN VAIKUTTAVUUS
	3.1 Missä tutkimuksissa arvioitavan lääkkeen vaikutuksia on arvioitu?
	3.2 Mitä tutkimuksia arvioitavan lääkkeen vaikutuksista on vielä meneillään tai julkaisematta?
	3.3 Mikä on arvioitavan lääkkeen vaikutus kuolleisuuteen sen hoitovaihtoehtoihin verrattuna?
	3.4 Mikä on arvioitavan lääkkeen vaikutus tautitapahtumien ilmaantumiseen hoitovaihtoehtoihin verrattuna?
	3.5 Mikä on arvioitavan lääkkeen vaikutus potilaiden raportoimiin lopputuloksiin hoitovaihtoehtoihin verrattuna? (esimerkiksi elämänlaatu, toimintakyky)
	3.6 Mikä on arvioitavan lääkkeen vaikutus korvikelopputuloksiin hoitovaihtoehtoihin verrattuna? (esimerkiksi laboratorioarvot)
	3.7 Onko hoidon vaikutus erilainen eri potilasryhmissä (alaryhmät)?
	3.8 Millainen on tutkimustulosten sovellettavuus olemassa oleviin hoitokäytäntöihin nähden?

	4 TURVALLISUUS
	4.1 Minkälaisia haittoja arvioitavan lääkkeen käyttö voi aiheuttaa potilaalle?
	4.2 Ovatko tietyt potilasryhmät muita alttiimpia arvioitavan lääkkeen haitoille?
	4.3 Millainen on arvioitavan lääkkeen turvallisuus hoitovaihtoehtoihin verrattuna?
	4.4 Onko arvioitavalla lääkkeellä todettu haitallisia yhteisvaikutuksia?

	5 KUSTANNUKSET
	5.1 Mikä on arvioitavan lääkkeen ja sen hoitovaihtoehtojen hinta?
	5.2 Mitkä ovat arvioitavan lääkehoidon kokonaiskustannukset sairaalalle potilasta kohti?
	5.3 Millainen on arvioitavan lääkehoidon kokonaiskustannus potilasta kohti hoitovaihtoehtoihin verrattuna?
	5.4 Mitä kustannuksia aiheutuu muille tahoille? (esimerkiksi potilas, Kela)
	5.5 Mitä epävarmuustekijöitä arvioihin liittyy?

	6 MUUT TEKIJÄT
	6.1 Liittyykö lääkehoitoon eettisiä, organisatorisia, sosiaalisia tai juridisia näkökohtia, jotka tulisi huomioida arvioinnissa?
	6.2 Liittyykö lääkehoitoon erityisiä potilasnäkökulmia, jotka tulisi huomioida arvioinnissa?


