CANCER IO:N RAPORTTI:

Syöpälääketutkimukset
sairaaloissa
Kliiniset lääketutkimukset ovat tärkeitä suo-

on hyvät valmiudet ja kiinnostusta toteuttaa

malaisille potilaille, terveydenhuollon ke-

kliinisiä lääketutkimuksia, mutta resurssien

hittymiselle ja koko yhteiskunnalle. Kliiniset

puute estää tutkimusten määrän kasvattami-

lääketutkimukset takaavat uusien hoitojen

sen. Avainasemassa ovat sairaalan hallinto ja

varhaisen käyttöönoton, hoitohenkilökun-

budjetoinnista vastaavat tahot.

nan ammattitaidon kehittymisen ja pitävät
yllä suomalaisen terveyden tutkimuksen

Tutkimuksen toteuttaminen sisältää varsinai-

korkeaa tasoa. Uusien lääketutkimusten

sen tutkimustyön lisäksi paljon hallinnollista

määrä on viime vuosina ollut huolestuttavas-

työtä sekä vuorovaikutusta viranomaisten ja

sa laskussa.

yrityskumppanien kanssa. Tämän vuoksi on
tärkeää, että tutkimuksen tukipalvelut ovat

Cancer IO:n 16.9.2021 julkaistu raportti ku-

sairaalassa hyvin järjestetty. Haastattelujen

vaa sairaaloiden valmiuksia toteuttaa kliini-

perusteella tukipalveluita on, mutta niiden

siä syöpälääketutkimuksia. Raportti perus-

määrä vaihtelee sairaaloittain, eikä tukea ole

tuu viiden yliopistosairaalan syöpäkeskusten

aina riittävästi saatavilla.

(FICAN) ja seitsemän keskussairaalan syövänhoidon asiantuntijoiden haastatteluihin.

Haastatteluissa tuli toistuvasti esille, että re-

Raportti heijastelee tilannetta yliopistosai-

surssit ovat niukat ja tutkijalääkäreiden mo-

raaloissa, joissa toteutetaan suurin osa klii-

tivointi tutkimuksen tekemiseen on haasta-

nisistä lääketutkimuksista.

vaa, sillä siihen ei ole varattu riittävästi aikaa.
Tutkimuksen tekemisestä kiinnostuneet lää-

Raportissa kuvataan sairaaloiden tutkimu-

kärit joutuvat usein tekemään tutkimustyötä

sinfrastruktuuria,

ja

potilastyön ohella iltaisin, viikonloppuisin ja

viestintää kliinisiin lääketutkimuksiin liit-

lomilla. Tutkimusrahoitusta on mahdollista

tyen sekä kannustimia toteuttaa tutkimuk-

saada, mutta lääkäripulan johdosta tutki-

sia. Haastattelujen perusteella sairaaloissa

musvapaan järjestäminen voi olla hankalaa.

tutkimusstrategioita

Cancer IO:n suositukset kliinisten
lääketutkimusten määrän
lisäämiseksi Suomessa
SITOUDU. Yliopistosairaaloiden hallitusten ja poliittisten päättäjien tulee tunnustaa kliinisten tutkimusten
asema tärkeänä osana yliopistosairaaloiden toimintaa,
nykyaikaista syövänhoitoa ja tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä. Tutkimuksen edellytykset tulee turvata
sote-uudistuksessa.
SUUNNITTELE. Luo tavoitteelliset tutkimusstrategiat
ja viestintäkanavat kliinisten tutkimusten lisäämiseksi
sekä sairaalan että valtakunnan tasolla.
MOTIVOI. Motivoi ja luo mahdollisuuksia tutkijalääkäreille toteuttaa kliinisiä tutkimuksia siihen varatulla työajalla, toimenkuvalla ja täydellä palkalla.
TUE. Varmista riittävät tukipalvelut ja resurssit kliinisten tutkimusten toteuttamiseksi.
TEE YHTEISTYÖTÄ. Vahvista kansallista, sairaaloiden
välistä yhteistyötä kliinisten tutkimusten määrän lisäämiseksi. Kansallisen syöpäkeskuksen FICANin toiminta
tulee saada käyntiin viiveettä.

