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Selvityksen
tavoitteet
Immuno-onkologiset syöpähoidot ovat leviämässä maailmanlaajuisesti ja
niiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Selvityksen tarkoituksena on ymmärtää ja
kuvata immuunihoitojen eli immuno-onkologisten (IO)-lääkehoitojen käyttöönottoa sekä käytön nykytilannetta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
Selvityksessä keskitytään uusien syövän hoidossa käytettävien immuunivasteen muuntajien käyttöönottoprosessiin, lääkkeiden rahoitus- ja hankintamalleihin sekä hoitosuosituksiin ja niiden laatimisen liittyviin käytänteisiin.
Selvitystä varten haastateltiin keväällä 2021 suomalaisten keskus- ja yliopistosairaaloiden syöpälääkäreitä, sairaaloiden johtoa, lääketeollisuuden ja
järjestöjen edustajia sekä lääkkeiden sääntelystä ja arvioinnista vastaavia viranomaisia. Haastateltujen ammattihenkilöiden keskuudessa toteutettiin 30
puolistrukturoitua haastattelua, joista viisi suoritettiin muissa Pohjoismaissa.
Haastatteluissa selvitettiin päätöksentekoa eri toimijoiden välillä, kulttuuria ja asennetta uusien lääkkeiden käyttöönottoon ja käyttöön, arviointi- ja
hankintaprosessien vaikutuksia sekä haasteita uusien lääkkeiden käytössä.
Haastatteluiden toteutus kuvataan tarkemmin projektiraportissa. Alueiden ja
sairauksien välillä arviointiprosessi, rahoitusrakenne ja sairaaloiden organisaatiokulttuuri osoittautuivat tärkeiksi osa-alueiksi, joita pitäisi kehittää, kun
halutaan mahdollistaa lääkkeiden kustannusvaikuttava käyttö sekä uusien
lääkkeiden nopea ja tasapuolinen saatavuus.
Tulokset käsiteltiin Cancer IO:n asiantuntijapaneelissa, ja tämän työn perusteella esitämme suosituksia, kuinka eri osa-alueita tulisi muuttaa, jotta
varmistamme jatkossa uusien immuunihoitojen viiveettömän, kustannusvaikuttavan ja tasapuolisen saatavuuden potilaille Suomessa asuinpaikasta tai
syöpätyypistä riippumatta.
Kattava englanninkielinen raportti Cancer immunotherapies in Finland on
luettavissa Cancer IO:n verkkosivuilla (www.cancerio.org)

Syövan immuunihoidot Suomessa

Selvityksen tausta
IMMUNO-ONKOLOGISET
LÄÄKEHOIDOT EUROOPASSA
Immuno-onkologisilla hoidoilla tarkoitetaan
yleisesti syöpälääkkeitä, jotka vahvistavat
elimistön omaa immuunireaktiota syöpää
vastaan (immuunivasteen muuntajat esim.
PD-1-vasta-aineet) ja hoitoja, joissa hyödynnetään geneettisesti muunneltuja elimistön
omia immuunisoluja (esim. CAR-T-hoidot).

IMMUNO-ONKOLOGISET
LÄÄKEHOIDOT SUOMESSA

Ongelma:
Suomessa IO-hoitoja käytetään
suhteessa väestöön vähemmän kuin
muissa Pohjoismaissa eikä selkeää
syytä tähän ole tiedossa (IQVIA 2021)

Vaikka immuno-onkologian käsite on laaja,
tässä raportissa on keskitytty immuunivas-

Vaikka IO-lääkevalmisteiden käyttö kas-

teen muuntajiin, koska ne ovat Suomessa jo

vaa myös Suomessa, on niiden käyttö Suo-

yleisesti käytössä. Käytämme myös sanaa

messa kasvanut hitaasti verrattuna muihin

immuno-onkologia (IO) tarkoittamaan tässä

Pohjoismaihin, joissa IO-hoitojen käyttö on

yhteydessä immuunivasteen muuntajia.

kaksi-kolminkertaista väkilukuun suhteutettuna. Käyttömäärät ovat nousseet Suomessa

IO-hoidot tulivat ensimmäisenä käyttöön

selkeästi vuodesta 2016 eteenpäin, ja PD-1/

edenneen metastaattisen melanooman hoi-

PD-L1-käytön osuus Suomessa oli 24 poti-

toon vuoden 2010 jälkeen. Mittavien kliinis-

laspäivää 1000 asukasta kohti vuonna 2020.

ten lääketutkimusten seurauksena niiden

Vertailun vuoksi Norjassa IO-hoitojen käyttä-

teho on osoitettu useissa muissa syöpätyy-

jiä oli 89 potilaspäivää / 1000 asukasta koh-

peissä ja niitä käytetään tällä hetkellä laajas-

den ja Suomi sijoittuu tällä hetkellä asukas-

ti monien edenneiden syöpäsairauksien hoi-

lukuun suhteutettujen käyttömäärien osalta

dossa. Cancer immunotherapies in Finland

Tšekin (29 potilaspv/1000 as) ja Puolan väliin

-projektiraportissa käydään yksityiskohtai-

(22 potilaspv/ 1000 as).

semmin läpi IO-lääkkeiden vaikutusmekanismia ja indikaatioita.

IO-lääkevalmisteiden

käyttö kasvaa jyrkästi lähes kaikissa Euroopan maissa, ja yksi suurimmista IO-lääkehoitojen käyttäjistä Euroopassa vuonna 2020 oli
Norja (IQVIA 2021).
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Kuva 1. PD-1/PD-L1 käyttö Euroopan maissa (arvioitu
potilaspäiviä
/ 1000inasukasta).
2021.
PD-1/PD-L1
usage
EuropeanIQVIA
countries
Estimated patient days / 1000 inhabitants
PD-1/PD-L1 usage in European countries
2016

2017

2018

2019

2020

Syövan immuunihoidot Suomessa

Asiantuntijoiden näkemykset: Miksi IOhoitoja otetaan Suomessa hitaasti käyttöön?
a. Suomessa uusien lääkkeiden

mikä aiheuttaa ongelmia potilaille erityises-

käyttöönotto on hajautuneempi proses-

ti sellaisissa yhdistelmähoidoissa, joissa on

si kuin muissa Pohjoismaissa

yhdessä sairaalalääke ja avohoitolääke. Valtaosa tulevaisuuden IO-lääkehoidosta on täl-

Suomessa arviointiverkostoa pidetään haja-

laisia yhdistelmähoitoja.

naisena sääntelyviranomaisten suuren määrän vuoksi ja prosessit koetaan raskaaksi ja

Ennakoimattomuutta aiheuttaa mm. se,

hitaaksi. Monimutkaiset prosessit hidastavat

että uuden sairaalalääkkeen tullessa mark-

merkittävästi lääkkeiden arviointia ja käyt-

kinoille arviointitahoa ei tiedetä etukäteen

töönottoa Suomessa. Näiden prosessien

ja Fimean ja PALKO:n arviointiin otettavien

ennakoimattomuus, hajanaisuus ja erot sai-

lääkkeiden valinta- ja priorisointiperusteita

raalakohtaisissa

käyttöönottopäätöksissä

ei ole määritelty. Toisaalta haastatellut lää-

aiheuttavat lisäksi alueellista eriarvoisuutta

kärit pitävät tärkeänä, että arvioinnista vas-

potilaiden hoidossa.

taavat kansalliset sääntelyviranomaiset ja
että päätökset tehdään kansallisella tasolla.

Apteekkien (avohoito) kautta jaettavien

He ilmaisivat myös tarvitsevansa vahvempaa

lääkkeiden arviointiprosessi on erillään sai-

keskitettyä asiantuntijatukea päätöksente-

raaloissa jaettavien lääkkeiden arvioinnista,

ossa. Viranomaiset tunnistivat tarpeen lisätä

Lääkkeiden arviointiprosessit Suomessa
Myyntilupa

Arviointi





  

Päätös käyttöönotosta ja/tai korvattavuudesta

Fimean ja
PALKO:n arviointi

Myyntiluvan käsittely

Sairaalalääke

FinCCHTA

Sairaalahankinta

Mahdollinen
riskienjakosopimus

Sairaalatason
nopea arviointi
(mini-HTA)

Myyntiluvallinen
lääke

Kela

Potilas

Korvattavuus

Apteekkilääke
(Avohoito)

HILA

Ehdollinen
korvattavuus

Mahdollinen
riskienjakosopimus

Ei korvausta

Fimea, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus; PALKO, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto ; FINCCHTA, Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (Finnish Coordinating Center for
Health Technology Assessment); HILA, Lääkkeiden hintalautakunta; Kela, Kansaneläkelaitos
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Tietolaatikko a. Lääkkeiden

lausunnon

arviointiprosessi

korvattavuuden perusteista ja päätöksen

Kansaneläkelaitokselta

(Kela)

jälkeen Kela vahvistaa ja julkistaa tarkat korSuomessa myyntiluvan jälkeen uusi lääke

vattavuuskriteerit. Yhdistelmälääkehoidois-

voi päästä markkinoille joko sairaalassa an-

sa on mahdollista, että lääkkeet arvioidaan

nosteltavana tai apteekista potilaan lunasta-

eri prosesseissa eri tahojen toimesta, joka

mana valmisteena. Sairaalassa annosteltavia

aiheuttaa merkittävää hankaluutta yhdistel-

lääkkeitä annetaan potilaille heidän sairaa-

mähoitojen korvattavuuden saamiseksi ja

lassa olonsa ajan ja sairaalavalmisteiden ar-

siten myös käyttöönoton mahdollistamiseksi

vioinnista vastaavat tahot ovat joko Sosiaali-

Suomessa.

ja terveysministeriön alla toimivat Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, ja

Ruotsilla ja Norjalla on samanlaiset arvioin-

palveluvalikoimaneuvosto PALKO, tai kansal-

tiviranomaiset ja -prosessit sairaalahoidos-

lisella tasolla toimiva FINCCHTA-koordinaa-

sa käytettäville lääkkeille, lukuun ottamatta

tioyksikkö (HTA, Health Technology Assess-

Ruotsin ja Norjan HTA -elimiä, jotka tekevät

ment, hoitoteknologioiden arviointi). Lisäksi

myös päätökset lääkkeiden hinnasta ja kor-

sairaalatasolla on mahdollista käynnistää ns.

vattavuudesta toisin kuin Suomessa. Tans-

mini-HTA-arviointi, mikäli lääkettä ei ole vielä

kan arviointiprosessit eroavat selkeämmin

arvioitu muulla taholla. Kun uusi lääke tulee

verrattuna muihin Pohjoismaihin. Tanskan

reseptillä apteekin kautta potilaan käyttöön

lääkintäneuvosto ottaa hoidon kustannuk-

kotiin, ja lääkkeelle halutaan korvattavuus,

set huomioon tehdessään päätöksiä uusien

arvioinnin ja päätöksen kohtuullisesta tuk-

sairaalalääkkeiden hyväksymisestä, mutta

kuhinnasta sekä lääkkeen korvattavuudesta

muodollista kustannusvaikuttavuus- tai kus-

tekee Sosiaali- ja terveysministeriössä toi-

tannushyötyanalyysiä ei suoriteta. Uusien

miva lääkkeiden hintalautakunta (Hila) klii-

lääkkeiden arviointiprosessit on kuvattu ra-

nisen asiantuntijatyöryhmänsä suosituksen

portissa yksityiskohtaisesti kaikkien Pohjois-

perusteella. Ennen päätöstä Hila voi pyytää

maiden osalta.

Syövan immuunihoidot Suomessa

yhteistyötä eri prosessiin osallistuvien viran-

sia ratkaisuja ja joustavaa sekä ennakoivaa

omaisten välillä ja etsiä parempia tapoja hal-

budjetin uudelleenjakoa.

lita rajallisia resursseja.
Tällä hetkellä sairaaloiden mahdollisuus
Arviointiprosessin

käynnistymisen

ajan-

arvioida uusien lääkkeiden kustannusvai-

kohdissa on eroja Pohjoismaiden välillä;

kuttavuutta on rajallinen, lähinnä resurssi-

esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa arvioin-

en ja indikaattorien puutteen vuoksi. Tämä

tiprosessin voi käynnistää jo EMA:n CHMP:n

on huolenaihe paitsi Suomelle, mutta myös

(The Committee of Human Medical Products)

muille Pohjoismaille. Haastatteluissa ko-

positiivisen lausunnon jälkeen, joka saadaan

rostettiin tarvetta järjestelmään, joka rahoi-

2–3 kuukautta ennen myyntilupaa. Suomes-

tetaan arvoperusteisten tulosten mukaan.

sa Fimea voi käynnistää arvion CHMP:n posi-

Tällainen järjestelmä voitaisiin ottaa käyt-

tiivisen lausunnon jälkeen, mutta Hila-hake-

töön laatu- tai vaikuttavuusrekisterien sekä

mus tulee vireille vasta myyntiluvan jälkeen.

terveystietojen keräämisen ja käytön avulla.
Lisäksi kaivataan mahdollisuuksia jakaa ris-

b. Hajautettu rahoitusrakenne kannustaa

kiä sekä ns. annuiteettimalleja, jotka voisivat

osaoptimointiin ja hankaloittaa inno-

lieventää joitain uusien IO-hoitojen käyttöön

vatiivisten rahoitusmallien käyttöönottoa

liittyviä epävarmuustekijöitä.

Terveydenhuollon kustannusten ja tarpeiden
jatkuvasti kasvaessa korostuu oikeudenmukaisen, tehokkaan ja joustavan terveyden-

”Suomessa rahoitusrakenne
on erittäin hajautettu

huollon rahoituksen merkitys. Haastatellut

– sairaaloiden budjettia

asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että

suunnitellaan sairaanhoitopiirin

kaksikanavaiseen

tasolla, sitä valvovat kunnat

rahoitusjärjestelmään

liittyy haasteita. Sen katsotaan edistävän
eriarvoisuutta ja osaoptimointia, eli kus-

ja tulevaisuudessa maakunta-

tannusten siirtoa toiselle maksajalle ja hoi-

tasoiset hyvinvointialueet, kun

topolkujen pirstoutumista. Nykyjärjestel-

taas avoapteekin kautta haetut

mä on epäedullinen myös lääkeyhtiöiden

lääkkeet rahoitetaan Kelan, eli

silmissä. Olisi tärkeää merkittävästi panostaa uusien rahoitusmallien ja -rakenteiden
kehittämiseen, jotka tukisivat innovatiivi-

valtionhallinnon, kautta.”
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Tietolaatikko b. Syövänhoidossa
käytettävien lääkkeiden rahoitus ja
hankinta
Suomen terveydenhuoltojärjestelmä perus-

Sairaaloiden

lääkehankinnat

Suomessa

tuu muiden Pohjoismaiden terveydenhuol-

perustuvat viiden yliopistollisen sairaalan

tojärjestelmien mukaisesti julkisesti rahoi-

koordinoimiin hankintarenkaisiin, jotka os-

tettuihin terveyspalveluihin, joita täydentää

tavat sairaalalääkkeitä tarjouskilpailun kaut-

yksityinen terveydenhuoltoala. Lääkkeiden

ta. Tähän mennessä hankintarenkaat ovat

rahoitus julkisissa terveyspalveluissa saa-

toimineet toisistaan riippumatta. Suuri ero

daan kahdesta eri lähteestä. Sairaalassa käy-

Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä on

tettävät lääkkeet katetaan sairaanhoitopiirin

havaittavissa juuri tässä, sillä muissa Poh-

budjetista ja lopulta laskun maksavat kun-

joismaissa on käytössä kansallinen hankin-

nat, vuoden 2023 alusta hyvinvointialueet,

taprosessi. Suomessa on käynnistymässä

ja kun ne sisältyvät julkiseen terveydenhuol-

kansallinen hankinta sellaisille uusille sai-

toon, ne annetaan potilaille maksutta. Ap-

raalavalmisteille, joiden Palko-suositus on

teekista annettavat lääkkeet korvataan Kelan

ehdollinen. Neuvottelusta vastaa HUS-ap-

määrärahoista, ja potilaan täytyy usein mak-

teekki ja päätöksen tekee kansallinen lääke-

saa osa niiden kustannuksista. Tämä ero ra-

neuvottelukunta. Tarjouskilpailuun perustu-

hoituksessa sairaalalääkkeiden ja apteekista

van lääkehankinnan lisäksi Pohjoismailla on

haettavien lääkkeiden osalta on sama myös

käytössään myös muita erilaisia strategioita

muissa Pohjoismaissa.

vaikuttaa käytettävien lääkkeiden hintoihin.

Suurimmat erot Pohjoismaiden välillä:
•
•
•
•
•

Tanskassa ei ole muodollista kustannusvaikuttavuus- tai
kustannushyötyarviointia kuten muissa Pohjoismaissa.
Ruotsin, Norjan ja Tanskan HTA-elimillä on hinta-/korvaustoiminnot, kun
taas Suomessa on kansallinen HTA-elin, joka tekee vain suosituksia.
Suomessa on viisi sairaalahankintarengasta, kun taas muissa
Pohjoismaissa on käytössä kansalliset hankintaprosessit.
Tanskassa kaikki syövänhoitoon käytetyt lääkkeet toimitetaan ja
rahoitetaan sairaaloista.
Suomessa lääkkeiden arviointi tehdään eri tahoilla riippuen lääkkeen
jakelukanavasta, muissa pohjoismaissa lääkkeiden arvioinnista vastaa
vain yksi taho.

Syövan immuunihoidot Suomessa

c. Hoitosuositukset ja uusien lääk-

lääkehoitojen terveyshyötyjä sekä -haittoja.

keiden käyttö sairaaloissa

Kliinistä hyötyä syöpätaudeissa arvioidaan
yleisesti eloonjäämisen tai taudin etenemis-

Periaatteessa lääkärit ja sairaalan johto sekä

vapaan ajan ja hoitoon liittyvien haittojen ja

sääntelyviranomaiset katsovat, että uuteen

riskien suhteen.

lääkkeeseen ja myös IO-hoitoihin suhtaudutaan yleensä myönteisesti. Suomea pidetään

Yleisesti uusien ja kalliiden lääkkeiden osalta

kuitenkin myös suhteellisen konservatiivise-

lääkärit haluavat mieluummin nojata yhteisiin

na ja varovaisesti muutoksiin suhtautuvana

päätöksiin ja hoitosuosituksiin, ja yliopistosai-

maana, mikä heijastuu joidenkin haastatel-

raaloiden suosituksia halutaan noudattaa myös

tavien mielestä myös skeptiseksi asenteeksi

keskussairaaloissa. Kalliiden lääkkeiden käyttöön

vaikuttavuustietoa kohtaan, riippuen näytön

vaikuttavat taloudelliset tekijät (lääkebudjetti),

asteesta. Lääkärit mainitsivat uusien lääk-

ylilääkärin suhtautuminen budjetin ylityksiin,

keiden osalta tärkeimmiksi tietolähteikseen

päätöksentekovastuun jakautuminen organisaa-

oman erikoisalansa julkaisut ja kongressit.

tion sisällä, yksittäisen kliinikon oma mielenkiinto

Lääketeollisuus myös tiedottaa sairaanhoi-

sekä sairaalan resurssit uusien lääkkeiden käytön

topiirejä aktiivisesti uusista lääkevalmisteis-

ohjeistukseen ja koulutukseen. Nämä vaihtelevat

taan. Päätöksenteossa sairaalatasolla lääkärit

sairaaloiden ja kliinikoiden välillä.

arvioivat potilasprofiilia ja saatavilla olevien
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Asiantuntijat näkevät kansallisessa hankin-

keiden ohjeista ja käytöstä. Yhdistys julkaisee

nassa myös riskejä: ”Kansallinen hankinta-

hoitosuosituksia verkkosivuillaan (mm. mela-

prosessi saattaa olla myös haitallinen ja jät-

nooman hoitosuositukset). Ruotsissa kansal-

tää osan lääkkeistä kokonaan ulkopuolelle,

liset hoito-ohjeet päivitetään puolivuosittain

kuten Tanskassa on käynyt.”

Uudet terapiat (NT) -neuvoston suositusten
mukaisesti ja Norjassa on systemaattisesti ke-

Tietolaatikko c: Hoitosuositukset ja

hitetty potilaiden hoitopolkuja syövänhoidon

uusien lääkkeiden käyttö

koordinoimiseksi. IO-lääkkeiden käyttöä koskevia tietoja kerätään tietokantoihin ja rekis-

Hoitosuositusten laatimisen käytännöissä

tereihin myös hyvin eri tavalla Pohjoismaiden

on eroja Pohjoismaiden välillä. Suomessa

välillä. Ruotsissa NT-neuvosto ylläpitää rekis-

syöpien hoidosta ei pääsääntöisesti tehdä

teriä, johon kerätään tieto käytetyistä valmis-

kansallisia Käypä hoito -suosituksia, sillä

teista syöpätyypeittäin, kun taas Suomessa

suositusten laatimis- ja päivittämisprosessi

IO-lääkkeiden osalta ei ole olemassa rekiste-

on liian hidas nopeasti kehittyville syöpähoi-

riä lainkaan.

doille. Tällä hetkellä Käypä hoito -suositus
on olemassa vain rajattuun määrään syöpä-

Suomessa lopullisen päätöksen uuden lääk-

tyyppejä, esimerkiksi eturauhas-, keuhko- ja

keen käyttöönottamisesta ja hyväksymisestä

suusyövälle. Suomen Rintasyöpäryhmä ry

tekee yleensä sairaalatasolla johtajaylilääkä-

julkaisee yhden-kahden vuoden välein uu-

ri tai toimialajohtaja riippuen lääkkeen arvi-

siutuvaa kansallista hoitosuositusta. Lisäk-

oidusta hinnasta potilasta kohden. Tiettyyn

si on olemassa pienempiä, sairausspesifisiä

kynnykseen asti, joka vaihtelee sairaaloiden

kliinisiä asiantuntijaryhmiä ja yhdistyksiä,

välillä, päätöksen voi tehdä myös osaston tai

esimerkiksi keuhkosyöpä-, suolistosyöpä- ja

erikoisalan ylilääkäri. Ehdotus uuden sairaa-

uro-onkologinen ryhmä, joissa jaetaan tietoa

lassa annosteltavan lääkkeen aloittamisesta

kyseisestä sairaudesta ja sen hoitovaihtoeh-

tapahtuu yleensä yksittäisen lääkärin aloit-

doista ja toimitetaan yhteenvetomuotoisia

teesta, ja jos jo käytössä olevilla lääkityk-

hoitosuosituksia. Suomen Onkologiayhdistys

sillä ei ole oletettavissa vaadittavaa hyötyä,

ry tarjoaa ammattimaisen verkoston, jossa

lääkärillä on mahdollista käynnistää uuden

lääkärit voivat jakaa mielipiteitä uusien lääk-

lääkkeen käyttöönottoprosessi sairaalassa.

Syövan immuunihoidot Suomessa

d. Kliinisten lääketutkimusten
vähäinen määrä

”Kliinisten tutkimusten määrään
vaikuttaa myös potilaspankin

Suomessa sairaaloiden johdon näkemysten

koko, ja erityisesti molekyyli-

mukaan kliiniset tutkimukset vaikuttavat

profiloitujen potilaiden määrä.

positiivisesti sairaaloiden innovatiiviseen
kulttuuriin ja pitkällä aikavälillä myös uusien

Nykyisin yritykset hakevat

lääkkeiden käyttöönottoon. Suomessa yksi

keskuksia, jotka osaavat sanoa

kliinisen tutkimuksen haaste on kuitenkin

heti alkuun, että heillä löytyy

pieni potilasmäärä, joka on hajallaan suh-

tietyn profiilin omaavia potilaita

teellisen suurella maantieteellisellä alueella.
Asiantuntijanäkemysten mukaan yhteistyö

x määrä. Suomessa kehitystä

sairaaloiden välillä olisi tässä ratkaisevan

vaikeuttaa merkittävästi mole-

tärkeää. Kliininen tutkimus on myös keskei-

kyyliprofiloinnin vähyys, joka

nen yhteys sairaaloiden ja lääkeyhtiöiden

taas johtuu rahoituksesta (kuka

välillä, noin 90-95% tutkimuksista on lääkeyhtiöiden rahoittamia tai johtamia. Tanska
poikkeaa muista Pohjoismaista kliinisen lääketutkimuksen suhteen. Tanskassa kliinistä
lääketutkimusta pidetään kansallisella tasolla tärkeänä, sitä tuetaan merkittävästi muita Pohjoismaita enemmän ja Tanskaan on
rakennettu keskitetty innovatiivinen ekosysteemi helpottamaan sen kehittämistä. Asiantuntijoiden mukaan myös nykyinen suuntaus kohti yksilöllisiä hoitoja testaavia kliinisiä
tutkimuksia on otettava huomioon kehitettäessä sairaaloiden resursseja ja osaamista:

maksaa?).”
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Tietolaatikko d. Kliinisten lääketutkimusten vähäinen määrä
Uusien kliinisten lääketutkimusten määrä
on Suomessa ollut viime vuosina huolestuttavassa laskussa. Fimean tilastojen mukaan
uusien kliinisten tutkimusten ilmoitusten
määrä on laskenut Suomessa vuosina 20162020 yli 30 %. Vuonna 2020 tutkimuslääkkeistä 48 % kuului ATC-luokkaan L (syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat).
(Kliinisen lääketutkimuksen tilasto 2020).

Fimealle saapuneet ilmoitukset kliinisistä lääketutkimuksista
vuosina 2016-2020

Kaikki ilmoitukset

Yritysten sponsoroimat

Akateemiset tai muut

Syövan immuunihoidot Suomessa

Loppusanat ja
toimenpide-ehdotukset
Selvityksen tausta ja syy sen käynnistämiselle on huoli IO-hoitojen vähäisestä
käyttöönotosta Suomessa verrattuna muihin Euroopan maihin. Selvityksen
perusteella hitaus todennäköisesti johtuu monesta eri tekijästä, joita on tässä
raportissa eritelty. Näihin kaikkiin osa-alueisiin on kiinnitettävä huomiota ja
rakenteita kehitettäessä olisi hyvä tutustua tarkasti muiden Pohjoismaiden
arviointi- ja korvattavuusjärjestelmiin. Potilaiden kannalta on syytä olla huolissaan hoitojen yhdenmukaisesta saatavuudesta eri puolilla Suomea, mm.
koska käyttöönotto riippuu arviointi- ja päätösprosessista, joka on eri sairaalalääkkeet ja avohoidon lääkkeiden välillä. Suomessa käytetään merkittävästi
vähemmän immuno-onkologisia lääkkeitä muihin Pohjoismaihin verrattuna.
Cancer IO esittää, että uusien lääkkeiden arviointiprosessia Suomessa tehostettaisiin uusien tehokkaiden lääkkeiden nopeamman ja laajemman hyväksymisen mahdollistamiseksi, jotta suomalaiset syöpäpotilaat saisivat mm.
IO-lääkehoitoa yhtä nopeasti kuin muissa Pohjoismaissa.
Cancer IO -konsortio suosittelee seuraavia toimenpiteitä, joilla varmistetaan
uusien, tehokkaiden lääkkeiden nopea saatavuus ja kustannusvaikuttava
käyttö yhdenvertaisesti kaikilla alueilla ja kaikissa syöpäsairauksissa:
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Ongelma 1. Suomessa lääkkeiden arviointi ja korvattavuus on monimutkainen prosessi
Ratkaisuehdotukset:
•

Arviointiprosessit sairaalalääkkeiden ja apteekista haettavien lääkkeiden välillä tulee
yhdenmukaistaa, koska vain tällöin kaikkien potilaiden tasa-arvo voidaan varmistaa taudista riippumatta.
•

Arviointiprosessiin osallistuvilla eri viranomaisilla on oltava selkeät vastuut ja
prosessikuvaukset sekä niiden määräajat julkisesti saatavilla, myös riskinjakoneuvotteluille.

•

Potilasjärjestöjen näkökulma on huomioitava arviointiprosesseissa riittävän varhaisessa vaiheessa.

•

Lääkkeiden valinta, arvioinnin aikataulu ja priorisointikriteerit on oltava selkeät.

•

Kansallinen syöpäkeskus olisi luonteva taho seuraamaan ennakoivasti uusien
syöpälääkkeiden tieteellistä tutkimusta ja kehitystä ja tuomaan asiantuntijanäkemyksen siihen, mitkä lääkkeet tulisi arvioida Fimean ja sitä kautta myös PALKO:n
toimesta.

•

Yhdistelmähoitojen arviointiprosessi ja vastuut (Hila, Fimea ja PALKO) pitäisi keskittää samalle taholle.

•

Uusien lääkkeiden joustava käyttöönotto
•

Uudet lääkkeet on pystyttävä ottamaan nopeasti käyttöön ja tarvittaessa niiden
käyttö pitää myös pystyä nopeasti lopettamaan, mikäli hoidolla ei havaita riittävää vaikuttavuutta.

•

Yhdistelmähoitojen käytön mahdollistaminen muita EU-maita vastaavalla tavalla
– korjataan joko osana monikanavarahoitus-uudistusta, erillislainsäädännöllä tai
rahoittajien välisellä erityisjärjestelyllä sellaiset järjestelmän puutteet, jotka estävät potilaita saamasta yhdistelmähoitoja.

•

Julkisessa terveydenhuollossa tulee olla instrumentti, jolla lääkkeitä pystytään
ottamaan potilaiden käyttöön myös käyttöaiheen ulkopuolella (off-label ja early
access -asetelmat) kontrolloidusti tutkimukselliseen asetelmaan perustuen ja osana
potilaan hoitoa. Hoitosuosituksen tekee sairaalan geeniohjatun syövänhoidon työryhmä (molecular tumor board), jolle täytyy osoittaa riittävät resurssit.

•

Tietojen tallennus- ja prosessointikäytäntöjen kehitys, jotta hoidon vaikuttavuutta voidaan arvioida järjestelmällisesti.
•

Tämä voidaan tehdä kehittämällä rakenteellisen datan tallennusta sairaalan sähköisiin potilaskertomuksiin ja luomalla syövänhoidon laaturekistereitä. Raken-

Syövan immuunihoidot Suomessa

teellisen datan vaatimus tulee turvata esimerkiksi asetuksella.
•

Kaikki hoitoyksiköt, jotka käyttävät uusia innovatiivisia lääkkeitä, tulee velvoittaa keräämään tosielämän vaikuttavuustietoa (real world data) jokaisesta hoidetusta potilaasta.

Ongelma 2. Hajautettu rahoitusrakenne
Ratkaisuehdotukset:
•

Hankinnan ja rahoitusrakenteen kehitys.
•

Rahoituksen on tuettava kustannusvaikuttavia hoitoratkaisuja erikoissairaanhoidossa sekä lisättävä budjetin joustavuutta ja ennustettavuutta.

•

Uusien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisessä on mahdollistettava
kalliiden hoitojen kustannusten tasaus hyvinvointialueitten kesken.

•

Sairaalalääkkeiden kansallista hankintaprosessia on kehitettävä varmistaen
lääkkeiden saatavuus pienellä markkina-alueella.

•

Uusien neuvottelumallien käyttöönottaminen
•

Vaikuttavuusperusteisten hinnoittelumallien ja riskinjakosopimusten kehitys.

•

On käynnistettävä strategisia hintaneuvotteluja ja rakennettava hinnoittelumalleja, jotka perustuvat uusien lääkkeiden vaikuttavuuteen, ei pelkästään tehoon.

Ongelma 3. Hoitosuositukset ja uusien lääkkeiden käyttö
Ratkaisuehdotukset:
•

Kaikkien potilaiden tasa-arvon varmistaminen eri alueiden välillä.
•

Tasa-arvoinen hoito edellyttää hoitosuositusten ja -kriteerien yhdenmukaistamista, jotta eri sairaaloissa hoitopäätökset tehdään samoilla periaatteilla.

•

Kansallisten hoitosuosituksien laatiminen tulee olla kansallisen syöpäkeskuksen vastuulla.

•

Potilasjärjestöjä tulee kuulla suosituksia laatiessa.

•

Hoitosuositusten tulee olla avoimia.

-017

Ongelma 4. Kliinisten lääketutkimusten vähäinen määrä
Ratkaisuehdotukset:
•

Kliinisen tutkimustoiminnan kasvun tukeminen.
•

Kliinisen tutkimuksen koordinointi tulisi keskittää potilaiden määrän lisäämiseksi, jolloin sekä tutkimusten rahoittajien (tai heidän edustajiensa) että tutkimuksiin osallistujien on helppo löytää tarvitsemaansa tietoa.

•

Sairaaloille ja lääkäreille tulisi lisäksi tarjota enemmän resursseja ja kannustimia
kliinisen tutkimustoiminnan kasvattamiseksi, jotta lääkärit ja hoitohenkilökunta
voivat saada ajankohtaisinta tietoa ja ennen kaikkea omakohtaista käyttökokemusta uusista lääkeaineista.

•

Kaikissa kliinistä lääketutkimusta tekevissä sairaaloissa tulee olla kliinisen lääketutkimuksen yksikkö, jolle on varattu tilat, tarvittavat laitteet, asiantuntijoita
(esim. tilastotieteilijät, koordinaattorit), tutkijalääkäreitä, tutkimushoitajia sekä
-farmaseutteja.

•

Kliiniseen lääketutkimukseen osallistumisen tasa-arvo tulee varmistaa eri alueiden välillä. Potilaille on pystyttävä tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin asuinpaikasta riippumatta.

•

Sairaaloissa tulisi olla mahdollista yksilöllisen syövänhoidon tarjoaminen tutkimuksellisessa asetelmassa, esim. DRUP-tyyppisen tutkimuksen kautta.

•

Tutkijalähtöisten tutkimusten toteuttamisen helpottamiseksi on luotava mahdollisuudet keskitettyjen tukitoimintojen (esim. tutkimussuunnitelman ja vaadittavan tutkimusdokumentaation luominen ja kirjoittaminen, eettisen toimikunnan ja lääkeviranomaisten lupahakuvalmistelut) käyttämiseen.

•

Varhainen yhteistyö lääkeviranomaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyömuotoja ja tiedonvälitystä on hyvä entisestään kehittää.

•

Suomen järjestelmien vahvuuksien tunnistaminen ja kommunikointi. Korkealaatuisista
kliinisistä tutkimusmahdollisuuksista, hyvistä terveysrekisteritiedoista, korkeasta digitalisaatiosta jne. on pystyttävä kommunikoimaan riittävästi ja oikeiden tahojen kanssa,
jotta lääketeollisuus kokee Suomen ja Pohjoismaat yhä houkuttelevampana kohteena.
•

Rekisteritutkimustoiminnan kehitys ja tukeminen on Findatan vastuulla. Usean
asiantuntijan mielestä Findatan prosessit ovat liian hitaita ja kalliita, ja tutkimuksen tekemistä pitää pystyä tulevaisuudessa nopeuttamaan merkittävästi.

Syövan immuunihoidot Suomessa

Yhteistyössä
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Lue lisää: www.cancerio.org
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