Kehittyneet
terapiat ja kalliit
lääkehoidot
TARVITSEMMEKO UUSIA LÄHESTYMISTAPOJA
TALOUDELLISEEN ARVIOINTIIN,
HINNOITTELUUN JA
HANKINTAAN?

SEMINAARI
9.5.2018 KLO 12:00 - 16:15
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,
MEDITEKNIAN AUDITORIO

Tulevina vuosina odotetaan markkinoille uusia ATMP-valmisteita (Advanced
Therapy Medicinal Product), kuten solu- ja geeniterapiatuotteita. Valmisteet
ovat tyypillisesti tarkoitettu sellaisten vakavien harvinaisten sairauksien
hoitoon, joihin tällä hetkellä ei ole hyviä hoitovaihtoehtoja. Joidenkin näistä
valmisteista toivotaan tarjoavan osalle potilaista parantavan hoidon.

Valmisteiden odotetaan tulevan markkinoille nopeutetuissa myyntilupaprosesseissa ja vähäisellä tutkimusnäytöllä niin Yhdysvalloissa kuin
Euroopassakin. Vähäinen tutkimusnäyttö tarkoittaa pieniä tutkimuksia,
yksihaaraisia tutkimusasetelmia, korvikemuuttujia ja lyhyitä seuranta-aikoja.

Näyttöön liittyvistä rajoitteista huolimatta, hoitojen ennakoidaan maksavan
jopa useita miljoonia euroja potilasta kohden. Hinnoittelu tulee lopullisesti
haastamaan terveydenhuollon taloudellisen kantokyvyn ja päätöksentekomekanismit. Tämän vuoksi useissa maissa pohditaan, miten uudet hoidot
saataisiin potilaiden käyttöön hinnalla johon yhteiskunnalla on varaa.

Seminaarin kohderyhmä: HTA-toimijat, sairaaloiden lääkeryhmät, sairaalaapteekkarit, johtajaylilääkärit, STM, VM, Fimea, Hila, lääkeyritykset, konsulttiyritykset, jatko-opiskelijat ja opintojen loppuvaiheessa olevat perusopiskelijat.

Ajankohta: to 9.5. klo 12.00 – 16.15
Paikka: Mediteknia, auditorio MD100, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio.
Ilmoittaudu tästä 21.4.2019 mennessä.
Seminaaria on mahdollista seurata myös etäyhteydellä osoitteessa:
www.uef.fi/live1/. Yhteys ei ole interaktiivinen, eikä sitä taltioida. Jos
seuraat tilaisuutta etäyhteydellä, ilmoittautumista ei tarvita.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto ja Fimea.

Ohjelma
12:00 - 12:20

Tervetuloa & johdatus aiheeseen

pj.

Vesa Kiviniemi

arviointipäällikkö, Fimea

12:20 - 12:35

Mitä horisontissa näkyy ja milloin?

Olli Tenhunen
ylilääkäri, Fimea

12:35 - 13:45

HTA, tutkimusnäytön epävarmuus
& kalliit lääkehoidot

Janne Martikainen
professori, UEF

Toimiiko tavanomainen

Jarmo Hahl

kustannusvaikuttavuusanalyysi edelleen?

CEO, Medaffcon Oy

Millaisia ratkaisuja terveystaloustiede tarjoaa?

Piia Rannanheimo

Mitä viranomaiset ajattelevat asiasta?

lääketaloustieteilijä, Fimea

Kahvitauko

Lauri Pelkonen
johtaja, Hila

14:15 - 15:00

Innovatiiviset hankinnat sairaaloissa
Mitä uudet kehittyneet terapiat tarkoittavat

Kerstin Carlsson
toimialajohtaja, apteekkari, HUS

nykyisessä hankintamenettelyssä?

Susanne Bergius

Tarvitaanko käyttöönottoon uusia

Value & Access Sr Manager, Amgen

lähestymistapoja? Mitä nämä voisivat olla?

Jaloittelutauko

15:15 - 16:00

Miten meillä olisi tähän varaa?
Mitä sairaalat ajattelevat kehittyneiden

Miia Turpeinen
arviointiylilääkäri, PPSHP

terapioiden hinnoittelusta?

Heikki Lukkarinen

Onko kehittyneille terapioille sijaa

toimialajohtaja, ylilääkäri, TYKS

suomalaisessa palveluvalikoimassa?

Ilona Autti-Rämö

Mitä tulis tehdä, jotta kehittyneisiin

pääsihteeri, Palko

terapioihin olisi varaa nyt ja tulevaisuudessa?

Vesa Kiviniemi

16:00 - 16:15

pj.

Yhteenveto ja keskustelu

arviointipäällikkö, Fimea

