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Abstract

The purpose of this study was to compare the effectiveness, costs and benefits of screening f
betic retinopathy with retinal photography and with ophthalmoscopic examination in health
centres by primary care physicians, and also to study the quality of life and mortality of visu
impaired diabetics. There are about 150 000 diabetics in Finland. There were 881 visually imp
persons due to diabetic retinopathy in the Finnish Register of Visually Impaired Patients in 1
(1122 in 1997). Laser photocoagulation has proved to be an effective treatment in diabetic retin
thy preventing visual loss. The screening methods are ophthalmoscopic examination and r
photography.

The incidence of retinopathy was calculated from the photogaphy screening in the Oulu H
Care Centre in 1987 (N = 1015), in 1991–92 (N = 1844) and in 1993–94 (N = 1484). The ophthal
copy screening was studied from patients’ records (N = 242) in the Raahe Health Care Centre. O
120 visually impaired persons with diabetic retinopathy in the province of Pohjois-Pohjanmaa
were interviewed by the health care secretary. The study included cost-benefit analysis for the co
screening and treatment of diabetic retinopathy compared with the costs of visual impairment. Fu
more the quality of life of patients with visual impairment due to diabetic retinopathy was stud
using the Nottingham Health Profile questionaire (NHP) and compared with diabetic patients wit
visual impairment. The mortality rate of visually impaired patients was compared to that of diab
retinopathy patients who had been treated with laser photocoagulation.

The incidence of all diabetic retinopathy was 9.4 per cent per year and 2.8 per cent per ye
moderate to severe retinopathy, and in patients with no insulin in their treatment the incidence
retinopathy was 3.0 and 1.2 per cent per year respectively. The screening costs per diabetic
screened were 148 Finnish marks (FIM) in the photographic method and 68 FIM in the ophtha
scopic method. It was calculated that 156 visual impairment cases could be prevented per year
land with the photographic method. The screening and treating costs in finding one preventable
of visual impairment were 185 000 FIM. The costs of visual impairment were 594 000 FIM
patient. So retinal photography screening and treatment of diabetic retinopathy could lead to sa
of 63.9 million FIM per yearly screening in Finland.

The quality of life of visually impaired persons was worse than that of other diabetics in
dimensions of the NHP, Energy and Mobility. In the second part of the NHP, the quality of life of v
ally impaired persons was worse than that of other diabetics in all questions except working. The
tality rate of visually impaired persons, 14.5 per cent per year was twice as high as that of dia
patients treated with laser photocoagulation.

The incidence of diabetic retinopathy in Finland was about the same as in other industria
countries. Retinal photography seemed to be a cost-effective screening method for preventing
impairment and the cost benefit ratio of screening and treating diabetic retinopathy was 3.2. The
ity of life of visually impaired patients was worse and mortality risk higher than that of other diabe

Keywords:incidence, cost-effectiveness analysis, cost-benefit analysis





o, PL
llon

ialla
mais-
aisten
patian
omal-
näkö-

(N =
inopa-
anoton
nus-

uuden
näkö-

am-
atuky-

beet-
pro-
auk-
hjaku-
näkö-

mman
i mah-
maa-

ikkoja
nal-
hin

kuin
tavaksi
kuole-
Pajunpää Hannu, Diabeettisen retinopatian valokuvaseulonnan kustannukset ja
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Tiivistelmä

Tarkoituksena oli tutkia perusterveydenhuollossa silmänpohjakuvauksella tai oftalmoskop
tehdyn diabeettisen retinopatian seulonnan vaikuttavuutta, kustannuksia ja hyötyjä näkövam
uuden ehkäisyssä sekä diabeettisen retinopatian ilmaantuvuutta, ja sen vuoksi näkövamm
elämänlaatua ja kuolleisuutta. Suomessa on noin 150 000 diabeetikkoa. Diabeettisen retino
aiheuttama näkövamma oli Näkövammarekisterin mukaan vuoden 1994 alussa 881:lla su
aisella (vuoden 1997 lopussa 1122:lla suomalaisella). Diabeettisen retinopatian aiheuttamaa
vammaisuutta voidaan ehkäistä ajoissa toteutetulla silmänpohjan laser-fotokoagulaatiohoidolla.
Uusien tautitapausten löytämiseksi käytetään oftalmoskopiaa ja silmänpohjakuvausta.

Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus laskettiin Oulussa vuosina 1987 (N = 1015), 1991–92
1844) ja 1993–95 (N = 1484) toteutettujen silmänpohjakuvausten perusteella. Diabeettisen ret
tian oftalmoskooppista toteamista tutkittiin Raahen seudun terveyskeskuksen diabetesvasta
potilaiden sairauskertomuksista (N = 242). Seulontamenetelmien tehokkuutta arvioitiin kustan
vaikuttavuusanalyysillä ja diabeettisen retinopatian seulonnan ja hoidon hyötyä näkövammais
ehkäisyssä kustannus-hyötyanalyysillä. Pohjois-Pohjanmaalta diabeettisen retinopatian johdosta
vammarekisteriin ilmoitetuista (N = 120) haastateltiin tavoitetut 50 henkilöä. Haastatelluilla näköv
maisille sekä Oulussa vuosina 1991–92 silmänpohjakuvaukseen osallistuneille tehtiin elämänla
sely NHP-mittarilla. Elämänlaatua ja kuolleisuutta tutkittiin tapaus-verrokki asetelmalla.

Tutkimuksen mukaan Diabeettisen retinopatian koko ilmaantuvuus oli 9,4 % vuodessa ja dia
ikoilla, joiden hoidossa ei käytetty insuliinia, ilmaantuvuus oli 3,0 % vuodessa. Vaikean tausta- ja
liferatiivisen retinopatian ilmaantuvuus oli vastaavasti 2,8 % ja 1,2 % vuodessa. Silmänpohjakuv
seen perustuvan seulonnan ja laserhoidon kustannukset olivat 192 mk seulottua kohti. Silmänpo
vausseulonnalla olisi tämän tutkimuksen mukaan mahdollista estää Suomessa vuosittain 156
vammaa kustannusten ollessa noin 185 000 mk estettyä näkövammaa kohti. Yhden näköva
kustannukset olivat yhteensä 594 000 mk. Silmänpohjakuvaukseen perustuvalla seulonnalla olis
dollista säästää noin 63,9 milj. mk vuodessa edellyttäen, että tulokset ovat yleistettävissä koko
han.

Diabeettisen retinopatian johdosta näkövammaisten elämänlaatu oli selvästi muita diabeet
huonompi NHP-mittarin ulottuvuuksilla tarmokkuus ja liikkuminen sekä useilla keskeisillä elämä
ueilla. Näkövammaisten diabeetikkojen kuolemanriski oli yli kaksinkertainen laserhoidettu
näkönsä säilyttäneiisiin diabeettista retinopatiaa sairastaviin verrattuna.

Tutkimuksen mukaan diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus oli Suomessa samalla tasolla
muissa teollistuneissa maissa. Silmänpohjakuvaussseulonta osoittautui taloudellisesti kannat
näkövammojen ehkäisyssä. Näkövammaisuus heikensi diabeetikkojen elämänlaatua ja lisäsi
manriskiä.

Asiasanat:ilmaantuvuus, kustannus-vaikuttavuusanalyysi, kustannus-hyötyanalyysi
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Saatteeksi

Tämän tutkimuksen taustana on pitkäaikainen työskentelyni perusterveydenhuol
käytännön lääkärin ja hallintotehtävissä. Niukkojen voimavarojen kohdentamisen jo
päiväiset ongelmat suuntasivat kiinnostustani taloudellisiin kysymyksiin, terveystalo
tieteeseen.

Tutkimustyöhön ryhtymisestä kiitos kuitenkin kuuluu professori Sirkka Keinänen-K
kaanniemelle, joka ehdotti tutkimusaiheeksi diabeettista retinopatiaa. Keskustelujen
keen tutkimisaihe rajautui diabeettisen retinopatian seulonnan kustannuksiin, näkö
maisuuden aiheuttamiin haittoihin ja kustannuksiin sekä näkövammaisten elämä
tuun. Tutkimuksesta alkoi hahmottua kustannus-hyöty- taikka kustannus-vaikuttav
analyysi.

Tutkimustyö on vienyt pitkän, jopa odotettuakin pitemmän ajan. Vakinaisessa vir
työssä tapahtuneet suuret muutokset ja haasteet ovat välillä vaatineet jättämään tutk
sen osittain lepäämään. Koko matkan aikana on professori Keinänen-Kiukaanniemi ja
nut lukuisissa keskusteluissa optimistisesti kannustaa, tukea ja ohjata. Professori
Koivukangas on terveystaloustieteen asiantuntijana ja ohjaajana opastanut oman ti
alansa saloihin ja ollut tukena ja apuna tutkimusprosessin eri vaiheissa. Monet kesku
ovat avartaneet terveystaloustieteen kuvaa ja näkökulmaa. Lämpimät kiitokset mo
mille ohjaajilleni.

Tutkimusaineistoja on koottu useassa paikassa. Raahen seudun terveyskeskuks
betesvastaanoton väki on aina tarvittaessa ystävällisesti avustanut. Oulun kaupung
veyskeskuksen diabetesvastaanoton henkilökunta on tehnyt suururakan kolmessa
käisessä silmänpohjakuvauksissa. Vuosien 1991–92 silmänpohjakuvaukset tekivät te
denhuollon sihteerit Anne Soronen ja Hannele Taskila, joka myös haastatteli näkö
maiset. Oulun yliopistollisen sairaalan henkilökunta erityisesti silmäklinikalla ja potil
arkistossa on antanut ystävällistä apuaan tutkimuksen toteutuksessa. Eloonjäämis
on hankkinut dosentti Pentti Koskela. Parhaat kiitokseni kaikille.

Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos on tarjonnut mah
lisuuden tämän tutkimuksen toteuttamiseen. Professori Sirkka-Liisa Kivelä antoi apu
tutkimuksen käynnistysvaiheessa. Laitoksen ystävällinen ja uuttera henkilökunta, e
muuta atk-asiantuntijat yhdessä ja suunnittelija Paavo Mäkinen erikseen ovat olleet
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käytettävissä ja antaneet oman tieto-taitonsa käytettäväksi. Laitoksen muut tutkij
opettajat ovat monissa keskusteluissa ja esimerkillään tuoneet oman panoksensa
tutkimuksen onnistumiseen. Kiitokset Teille jokaiselle erikseen ja kaikille yhteisesti.

Käsikirjoituksen äidinkielen on tarkastanut lehtori Marketta Harju-Autti ja abstrak
englannin kielen tekniikan tohtori David Porter, kiitokset.

Oma erityisasemansa tutkimuksen valmistumisessa on ollut epävirallisella diabete
kijoiden ryhmällä, jonka koulutustilaisuuksissa on voitu avarasti keskustella diabe
seen ja tutkimukseen liittyvistä ja muistakin mielenkiintoisista kysymyksistä. Tä
ryhmä on saanut pidettyä tutkimuksen liekkiä yllä. Kiitokset.

Tutkimukseen käytetty aika on ollut pois lähellä olevilta ja tärkeiltä ihmisiltä. Pe
heestä huolehtiminen on paljolti jäänyt vaimoni Marja-Leenan huoleksi. Lapsemme J
Kaisa ja Laura ovat näiden vuosien aikana varttuneet aikuisiksi. Kärsivällisyyttä on v
dittu, onneksi sitä on riittänyt. Kiitokset tuesta ja jaksamisesta.

Tätä tutkimusta ovat apurahoin tukeneet Suomen Akatemia ja Lääkäriseura Duod
Kiitokset.

Raahessa 27. päivänä huhtikuuta vuonna 1999

Hannu Pajunpää
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1. Johdanto

Diabetes on merkittävä kansantauti, jota sairastaa noin 150 000 suomalaista (Reu
1996). Diabetekseen liittyy usein komplikaationa silmänpohjan verkkokalvoon kehitty
näkökykyä uhkaava sairaus, diabeettinen retinopatia. Diabeettinen retinopatia on erit
tavallinen nuoruusiän, tyypin 1, diabeteksessa, mutta se kehittyy usein myös tyypin 2
beteksessa (Kleinet al. 1984a, Kleinet al. 1984b, Kleinet al. 1990, Klein 1995a). Dia-
beettinen retinopatia on merkittävä näkövammaisuuden aiheuttaja Suomessa erity
työikäisessä väestössä (Näkövammarekisterin vuosikirjat 1992-97). Riittävän varhain
dyllä laser-fotokoagulaatiolla voidaan uhkaava näkövamman kehittyminen ehkäistä
60 %:lla potilaista (Davis & Rand 1992, Kohner & Porta 1992).

Diabeettisen retinopatian aiheuttaman näkövammaisuuden ehkäisemiseksi on tä
että retinopatia todetaan ajoissa. Varhaista toteamista varten on laadittu seulonta- ja
suosituksia (mm. Suomen Diabetesliitto ry:n retinopatiatyöryhmä 1993). Käytettäv
olevien seulontamenetelmien, joita ovat silmänpohjan oftalmoskooppinen tutkimus ja
mänpohjan valokuvaus, hyödyistä ja heikkouksista on esitetty erilaisia näkemyksiä (B
ton et al. 1991, Peterset al. 1993, Leeseet al. 1996). On myös painotettu silmänpohjava
lokuvauksen etuja oftalmoskopiaan verrattuna (Tayloret al. 1990, Hardinget al. 1995,
Taylor 1996).

Jotta terveydenhuoltoon käytettävissä olevat voimavarat osataan kohdentaa mah
simman tehokkaasti, tarvitaan arviointia toimenpiteiden kustannuksista ja vaikutuk
sekä hyödystä. Viimeisten kahdenkymmenenviiden vuoden aikana systematisoitunu
veystaloustiede on luonut viitekehyksen terveydenhuollon teknologian taloudellis
arvioinnille (McGuireet al. 1988, Drummondet al. 1997, Sintonenet al. 1997, Croxon
1998). Arvioinnilla pyritään selvittämään, mikä on hyvää tutkimusta ja hoitoa. Parh
mahdollisen hoidon tarjoaminen on sekä potilaan, yhteiskunnan että hoitoa antavien
jen mukaista. Terveydenhuollon teknologian taloudellisia vaikutuksia voidaan arvio
mm. kustannus-vaikuttavuus- ja kustannus-hyöty-analyyseillä (Drummondet al.1997).

Diabeettisen retinopatian seulontaa on järjestetty sekä silmäklinikoilla että peru
veydenhuollossa. Eri maissa tehdyissä tutkimuksissa seulonta on todettu kannatta
(Javittet al.1990, Dasbachet al.1991, Drummondet al.1992, Lairsonet al.1992, Javitt
et al. 1996). Keskeisenä ongelmana on pidetty oikean menetelmän valintaa sekä
kuka seulonnan suorittaa sekä milloin ja miten seulotaan (Mason & Drummond 19
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Seulonnan toteutusvaihtoehtoja Suomessa arvioitaessa on tärkeää ottaa huo
maamme erityisolosuhteet: pitkät etäisyydet, silmälääkäripalveluiden keskittyminen
punkeihin ja koko maan kattava kehittynyt perusterveydenhuolto. Suomessa ei
aiheesta ole aikaisemmin tehty varsinaisia kustannus-vaikuttavuus- taikka kustan
hyötytutkimuksia.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia diabeettisen retinopatian ilmaantuvuutta,
rata silmänpohjavalokuvauksen ja terveyskeskuslääkärin tekemän oftalmoskopian va
tavuutta ja kustannuksia diabeettisen retinopatian seulonnassa, verrata silmänpohj
kuvausmenetelmällä tehtävän retinopatian seulonnan ja hoidon kustannuksia näkö
maisuuden aiheuttamiin kustannuksiin, kuvata diabeettiseen retinopatiaan liittyvän n
vammaisuuden aiheuttamia haittoja, selvittää näkövammaisuuden vaikutusta elämä
tuun ja tutkia näkövammaisten kuolleisuutta.
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2. Diabetes ja diabeettinen retinopatia

2.1. Diabetes

Maailman terveysjärjestö (WHO) määritteleediabetekseneli sokeritaudin, diabetes melli-
tus, tilaksi, jossa veren glukoosipitoisuus on hoitamattomana lisääntynyt pitkäaikais
Kyseessä ei siten ole yhtenäinen tauti, vaan glukoosin lisäys voi johtua erilaisista
jöistä (Report of WHO Study Group 1985).

Diabeteksen diagnoosi perustuu kokoveren tai plasman glukoosipitoisuuden mää
miseen kapillaari- tai laskimoverinäytteestä. Potilaalla on diabetes, mikäli kokove
paastoglukoosipitoisuus laskimonäytteestä on kahdesti 6,7 mmol/l tai enemmän
kapillaariverinäytteestä määritetty glukoosipitoisuus on 2 tuntia 75 g glukoosia sisältä
oraalisen glukoosirasituksen jälkeen 11,1 mmol/l tai enemmän ja/tai satunnainen at
jälkeinen kapillaariverinäytteestä mitattu glukoosipitoisuus on 11,1 mmol/l tai enemm
Jos veren glukoosi määritetään laskimoverestä, 2 tunnin verenglukoosi 10,0 mmol
enemmän riittää diabeteksen diagnoosiin (Uusitupaet al. 1994). Diabeteksen diagnosti-
sista kriteereistä on yhdysvaltalainen asiantuntijakokous antanut oman suosituks
jossa diagnostiset rajat perustuvat plasman glukoosipitoisuuksiin (The Expert Comm
on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus 1997). Keskustelu diagnosti
kriteereistä jatkuu (DEKODE Study Group 1998, Wahlet al. 1998, Wareham &
O’Rahilly 1998, Keen 1998).

Diabetesta on kahta päätyyppiä. Toinen tavallisesti lapsuus- taikka nuoruusiällä al
tyyppi 1 ‘insuliinista riippuva diabetes’ (insulin dependent diabetes mellitus,IDDM)
alkaa tavallisesti klassisin oirein: jano, väsymys, painonlasku ja lisääntynyt virtsaa
tarve. Nämä klassiset oireet saattavat myös puuttua (Koivistoet al.1995). Näillä potilailla
on taipumusta ketoasidoosiin ja laihtumiseen. Heillä voidaan todeta heikentynyt hai
insuliinituotanto ja useimmiten saarekesolu- ja/tai insuliiniautovasta-aineita.

Toinen, tyyppi 2, ‘insuliinista riippumaton diabetes’, (non-insulin dependent diabe
mellitus,NIDDM) alkaa yleensä 40. ikävuoden jälkeen ja on usein vähäoireinen tai oi
ton. Valtaosa näistä potilaista on ylipainoisia ja heillä ei yleensä ole taipumusta k
asidoosiin, eikä hoidossa useimmiten tarvita insuliinia, ainakaan hoidon alkuvaiheess
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2.1.1. Diabeteksen vallitsevuus ja ilmaantuvuus

Diabeteksen vallitsevuus koko väestössä on WHO:n mukaan arvioitu olevan noin
(Kohner & Porta 1991). Vallitsevuus vaihtelee kuitenkin maittain ja väestöryhmitt
(Tuomilehto et al. 1986, van der Veen 1988, Vaughanet al. 1989, Jarret 1989,
Tuomilehtoet al.1991, Karvonenet al. 1993, Leeet al.1995, Lioniset al.1996). Tyypin
2 diabetes on pääasiallisin diabeteksen muoto lähes kaikissa väestöissä (Jarret 1989
beteksen ilmaantuvuuden ja vallitsevuuden kasvu on todettu useissa tutkimuksiss
maissa (Michaeliset al.1987, Vaughanet al. 1989, Keidinget al.1989, Anderssonet al.
1991, Laaksoet al.1991, Yanget al.1995, Reunanen 1996, Zimmetet al.1997).

Suomessa lääkkeillä hoidetun diabeteksen vallitsevuus on hyvin tiedossa saira
kuutuksen lääkekorvausten perusteella (Reunanen 1990, Reunanen 1996, Suomen l
lasto 1998), mutta pelkästään ruokavaliohoitoa saavien diabeetikojen lukumäärästä
on vähemmän. Kansaneläkelaitoksen Mini-Suomi haastattelututkimuksessa 197
todettiin 30 vuotta täyttäneiden henkilöiden diabeteksen ikävakioiduksi vallitsevuud
4,5 %, josta ruokavaliohoitoisia oli 1,6 %, tablettihoitoisia 2,1 % ja insuliinihoitois
0,8 %. Diabeteksen vallitsevuuden todettiin lisääntyvän iän myötä (Aromaaet al. 1989).
Diabetes oli tiedossa 6,1 %:lla 55-vuotiaista oululaisista miehistä ja 3,0 %:lla nais
Lisäksi glukoosirasituskokeella diagnosoitiin aiemmin toteamaton diabetes 4,5 %:lla
histä ja 3,7 %:lla naisista (Rajalaet al. 1995). 70 vuotta täyttäneistä pohjoissuomalaisis
miehistä diabetes oli 22 %:lla ja naisista 28,2 %:lla (Hiltunenet al.1995).

Suomessa tyypin 1 diabetekseen sairastuu lapsista (0–14-vuotiasta) vuosittain noi
ja nuorista (15–29-vuotiasta) vastaavasti noin 600 henkilöä (Reunanen 1990). Ilma
vuus on teollistuneiden maiden korkein (van der Veen 1988, Karvonenet al.1993). Kaik-
kiaan Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 15 000 uutta diabetestapausta, heis
saalla 2 000:lla on tyypin 1 diabetes. Lääkekorvausoikeuden diabeteksen perusteel
vastaavasti vuosittain 12 000 suomalaista (Reunanen 1996).

Diabeetikkojen kokonaismääräksi Suomessa on arvioitu 130 000 (Reunanen 1
sittemmin 150 000 (Reunanen 1996). Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin oli 119
suomalaisella vuonna 1997 (Suomen lääketilasto 1998), joten dieettihoitoista diabe
sairastavat huomioon ottaen potilaiden kokonaismäärä on todennäköisesti 150
170 000.

2.1.2. Diabeteksen seuraukset ja merkitys

Diabeteksen kansanterveydellinen merkitys liittyy sairauden pitkäaikaishaittoihin, ku
ajan myötä kehittyviinelinkomplikaatioihin.Tyypin 1 diabetes lyhentää odotettaviss
olevaa elinaikaa; kuolemanvaara on noin kaksinkertainen muuhun väestöön verra
(Tuomilehto et al. 1989, Tuomilehto & Lounamaa 1990). Tärkeimmät kuolinsyyt ov
iskeeminen sydänsairaus ja munuaisten vajaatoiminta. Tyypin 2 diabeteksessa tä
kuolinsyy ja eliniän lyhentäjä on sepelvaltimotauti ja muut valtimoita ahtauttavat sair
det (Pyöräläet al. 1987, van der Veen 1988, Mykkänen & Niskanen 1990, Koivisto
Uusitupa 1997).



17

a on
ioi
ati-
eetti-
per-

iriöt
kei-

en-
rner
le-

1989
sa
ensä

a

992,
essä
eu-
sista

teksen
ja

llon
pien

rvey-
är-
vat
sal-
976,

ui-
on

&
993,
a).
avista
Diabeteksessa elinkomplikaatioihin johtavia mikroangiopatiaa ja makroangiopatia
tutkittu laajasti, mutta niiden lopullisia syitä ei täysin tunneta. Van der Veen arv
hyperglykemian ja hyperinsulinemian olevan todennäköisesti tärkeimmät komplika
oita aiheuttavat tekijät tyypin 1 diabeteksessa. Tyypin 2 diabeteksessa hän arvioi gen
sen rakenteen olevan glukoosi-intoleranssin, dyslipoproteinemian ja mahdollisesti hy
tensionkin kehittymisen taustalla (van der Veen 1988). Lipidiaineenvaihdunnan hä
(Crepaldi & Manzato 1988) ja glukoosi-intoleranssi sekä insuliiniresistenssi ovat kes
siä diabetekseen liittyviä ja tutkimuksen kohteena olevia asioita (Yadkinet al. 1990,
Skarforset al. 1991). Nämä sepelvaltimotautiriskiä lisäävät tekijät, kuten korkea ver
paine ja tupakointi, liittyvät elintapoihin ja ovat siten periaatteessa muutettavissa (Tu
et al. 1998). Mikro- ja makroangiopatian yhteyteen viittaa mikroalbuminurian aterosk
roottista verisuonisairautta ennustava merkitys (Deckertet al.1996, Forsblom & Ekstrand
1997).

Diabeteksen aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset on Suomessa vuonna
arvioitu noin kahdeksi miljardiksi markaksi (Kosonen & Valkama 1993). Yhdysvallois
diabeteksen hoitoon käytettiin 14,6 % terveydenhuoltomenoista vuonna 1992, yhte
45,2 miljardia dollaria (O’Brienet al. 1998). Diabeetikot käyttävät terveyspalveluit
muuta väestöä enemmän (Selbyet al.1997, Kropet al. 1998) ja hoidon aiheuttamat kus-
tannukset johtuvat lähinnä elinkomplikaatioiden hoidosta (Leese 1992, Songer 1
Kangaset al. 1995, Kansaneläkelaitos 1996). Kustannusten on todettu olevan yhteyd
hoitotasapainoon (Gilmeret al.1997). Diabeteksen kustannuksista suoria, hoidosta aih
tuvia kustannuksia on todettu olevan noin kaksi viidesosaa kokonaiskustannuk
(Warneret al.1996)

2.1.3. Diabeteksen hoidon järjestäminen

Diabeteksen hoito järjestetään pääosin perusterveydenhuollossa. Suomessa diabe
ensisijainen hoitopaikka on terveyskeskus 70 %:lla, sairaalan poliklinikka 20 %:lla
yksityislääkäri taikka työterveyshuolto 10 %:lla (Kangas 1993). Perusterveydenhuo
roolia diabeteksen hoidossa pidetään tärkeänä myös muualla (Kimnon 1993) ja useim
diabetesta sairastavien potilaiden hoito arvioidaan kyettävän järjestämään peruste
denhuollossa (Howitt & Cheales 1993), mutta kriittisen arvioinnin ja kehittämisen t
keyttä on korostettu (Walford 1991). Jos hoito ei ole ollut järjestelmällistä, tulokset o
jääneet heikoiksi (Griffin 1998). Diabeteksen hoidon tärkeyttä heijastavat lukuisat kan
liset ja kansainväliset hoitosuositukset, joita taudista on annettu (Komiteamietintö 5 1
Alberti & Gries 1988, Uusitupaet al. 1994, Koivistoet al. 1995). Diabeteksen seulonta
sen sijaan on avoin kysymys (Dowseet al. 1992), vaikka kehittettyjä menetelmiä on jo
vertailtukin (Hahlet al.1998).

Diabeteksen hoidon tuloksellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä on selvitetty luk
sissa tutkimuksissa. Tehostetun hoidon merkitys elinkomplikaatioiden ehkäisyssä
nykyisin laajalti tunnettu ja hyväksytty, varsinkin tyypin 1 diabeteksessa (Tuomilehto
Lounamaa 1990, Koivisto 1990, DCCT Research Group 1993, Lasker 1993, Amiel 1
Amiel 1994a, Amiel 1994b, UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group 1998
Toisaalta hyvä glukoositasapaino saavutetaan vain alle puolella diabetesta sairast
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(Seppälä et al. 1989, O’Connor 1991). St.Vincentin kokoukessa 1989 asetettui
(Kohner & Porta 1992) tavoitteisiin verrattuna diabeteksen hoidossa on edelleen
saasti tehostettavaa (Stolar & Endocrine Fellows Foundation Study Group 1995). On
tetty, että järjestelmällisellä hoito-ohjelmalla (Thorellet al. 1994) ja integroidulla hoi-
dolla hoitotuloksia voidaan parantaa (Diabetes Integrated Care Evaluation Team 1
mutta aina eivät tulokset ole olleet odotusten mukaisia (de Weerdtet al.1991). Diabeetik-
kojen neuvonnalla ja ohjannalla on suuri merkitys hoidon onnistumisessa (Dunn 1
Redheadet al. 1993), ja sosiaalisen tuen on todettu parantavan ja runsaan stressin
vähäisen sosiaalisen tuen heikentävän glukoositasapainoa (Griffithet al. 1990). Diabe-
testa sairastavat henkilöt pitävät toisaalta sairauttaan hallittavana ja vain vähäisessä
rin sattumanvaraisena (Aalto & Kangas 1993). Suomessa on myös arvioitu sairasta
den ja kuolleisuuden perusteella, etteivät hoidon laatu ja hoitomyöntyvyys ilmeis
vaihtele sosiaaliluokan mukaan (Koskinenet al. 1996), mutta Englannissa alempien sos
aaliluokkien diabeetikkojen kuolleisuus on todettu ylempiä suuremmaksi (Chaturvedet
al. 1998a).

2.2. Diabeettinen retinopatia

Diabeettinen retinopatiaon ensisijaisesti verkkokalvon mikroangiopatia, kapillaarien sa
raus. Myöhemmin vaurioita tulee myös verkkokalvon suurempiin verisuoniin. Kapilla
tukkeutuvat vähitellen. Laajojen verkkokalvoalueiden verenkierron häiriydyttyä alk
kehittyä uudissuonia. Kapillaarien seinämämuutokset ja paikallinen laajeneminen jo
vat mikroaneurysmien syntyyn, verkkokalvon turvotukseen ja verenvuotoihin (Davis
Rand 1992, Kohner 1993).

Diabeettisen retinopatian perussyytä ei tiedetä. Taustalla on arvioitu ja todettukin
van geneettisiä tekijöitä (Suzukiet al.1996, Agardhet al.1996). Useiden verisuonten sei-
nämän epiteeliin vaikuttavien tekijöiden on arvioitu toimivan yhdessä taudin induktiov
heessa (Polak 1995). Keskeisiä taudin syntyyn liittyviä tekijöitä ovat hyperglykemian b
kemialliset vaikutukset, verisuonten rakenteelliset ja hemodynamiikan muutokset
endokriiniset tekijät (Merimee 1990, Mandarino 1992, Kawagishiet al. 1995, Hellstedtet
al. 1998). Avainasemassa on veren suuri glukoosipitoisuus, joka saa aikaan ja pitää
muita poikkeavuuksia (Davis 1992, Kohner 1993).

Diabeettisen retinopatian luonnollisessa kulussa on havaittavissa seuraavat patol
prosessit: Verisuonten läpäisykyky lisääntyy, retinan kapillaareihin muodostuu mik
aneurysmia, verisuonet tukkeutuvat, uudissuonia muodostuu ja niiden seurauksena
kudosta kasvaa retinan pinnalle ja lopulta nämä fibrovaskulaariset uudismuodost
sekä lasiaisen kontraktoituvat (Davis & Rand 1992, Davis 1992, Arendet al.1995).

Diabeettinen retinopatia kehittyy vähitellen, mutta kapillaarimuutoksia todetaan jo
din varhaisessa vaiheessa (Sanderet al. 1994, Güvenet al. 1996). Tyypin 1 diabeteksessa
retinopatiaa todetaan harvoin alle viiden vuoden kuluessa taudin alusta (Davis 1992)
sijaan tyypin 2 diabeteksessa retinopatia on todettavissa jo diagnoosihetkellä 21–38
(Teräsvirta 1986, Kohner 1993, Aielloet al. 1998) ja alle 30-vuotiaina tyypin 2
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diabetekseen sairastuneilla jopa 67:%:lla (Yokoyamaet al. 1997). Retinopatiamuutoksia
on todettu myös sellaisilla iäkkäillä henkilöillä, joilla ei ole diabetesta, mutta on kork
verenpaine (Kleinet al.1994, Yuet al. 1998).

Diabeettinen retinopatia alkaataustaretinopatiana, jolloin silmänpohjassa on etu-
päässä mikroaneurysmia ja pistemäisiä verenvuotoja. Tässä vaiheessa ennuste o
kannalta yleensä hyvä, joskin hoitamattomana näön heikkenemisen vaara on olem
Vaikeammassa muodossa verkkokalvoon tulee myös turvotusta, lipidieksudaatte
pumpulipesäkkeitä (mikroinfarkteja). Taustaretinopatian olomuoto on myösmakulopa-
tia. Siinä turvotusta, eksudaatteja ja vuotoja on makula lutean alueella ja keskeinen n
tarkkuus on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Kolmas retinopatian muoto onprolifera-
tiivinen retinopatia,jossa joko retinan tai papillan pintaan ilmestyy uudissuonia ja nä
menettämisen uhka kasvaa taudin edetessä. Proliferatiiviseen tautimuotoon voi l
myös makulopatiaa.

Diabeettisen retinopatian riskitekijöiksi on todettu diabeteksen kesto ja huono gluk
sitasapaino (Dorfet al. 1976, Constableet al. 1980, Kullberg & Arnqvist 1993) ja on
epäilty insuliiniannoksen suuruutta (Agardhet al. 1994). Kohonnutta verenpainetta on
pidetty retinopatian riskitekijänä (Kleinet al. 1992, Kleinet al. 1995d, UK Prospective
Diabetes Study Group 1998b), mutta tästä on esitetty myös poikkeava näkemys (
gaardet al. 1991). Pitkäkestoinen korkea veren glukoosipitoisuus näyttää olevan tär
retinopatian etenemistä lisäävä tekijä (Kleinet al. 1992, Araki et al. 1993, DCCT
Research Group 1995, UK Prospective Diabetes Sudy Group 1998a). Insuliiniho
aloittaminen huonossa hoitotasapainossa oleville tablettihoitoa saaville diabeetik
näytti nopeuttavan retinopatian etenemistä (Henricssonet al. 1997). Asuinpaikalla (Villa-
pandoet al. 1997), ja perintötekijöillä (Agardhet al. 1996, Arfkenet al. 1997, Harriset
al. 1998, Arfkenet al. 1998) ja sosiaalisella asemalla (Chaturvediet al. 1996a) on myös
esitetty olevan vaikutusta taudin kehityksessä. Lapsilla depression on katsottu lisä
retinopatiariskiä (Kovacset al. 1995). On myös katsottu, että miehillä on suurempi ris
sairaustua diabeettiseen retinopatiaan ja että raskaus nopeuttaa retinopatian eten
(Davis & Rand 1992). Vähäinen hemoglobiinitaso näytti lisäävän proliferatiivisen reti
patian riskia (Qiaoet al. 1997) ja seerumin kohonneiden lipidiarvojen on todettu lisääv
retinan kovien eksudaattien riskiä (Chewet al. 1996). Diabeettisen makulopatian on
todettu olevan yhteydessä diabeettiseen nefropatiaan (Dodson & Gibson 1991).

2.2.1. Diabeettisen retinopatian vallitsevuus ja ilmaantuvuus

Diabeettinen retinopatia todetaan silmänpohjan visuaalisessa tarkastuksessa joko s
oftalmoskooppisesti taikka silmänpohjasta otetusta valokuvasta. Lisäkeinona voi
käyttää silmänpohjan varjoainekuvausta. Taulukkoon yksi on koottu diabeettisen re
patian vallitsevuutta ja ilmaantuvuutta selvittäviä tutkimuksia. Retinopatian olemass
on yleensä esitetty helposti vertailtavassa muodossa, mutta retinopatian vaikeusa
luokittelu vaihtelee. Osassa tutkimuksista on selvitetty vaikean tai hoitoa vaativan re
patian vallitsevuutta ja ilmaantuvuutta, osassa on nimetty proliferatiivinen retinopati
makulopatia. Retinopatian ilmaantuvuuden ja vallitsevuuden vaihtelu on huomattava
tutkimusten tulosten välillä.
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Laajimmat epidemiologiset tutkimukset on tehty Wisconsinissa Yhdysvalloissa, jo
tutkittujen potilaiden kokonaismäärä oli 10 135 diabeetikkoa (Kleinet al. 1990, Mosset
al. 1990, Klein 1995a) ja Newcastlessa Australiassa, jossa silmänpohjavalokuvauk
tutkittuja potilaita oli yhteensä 5 519 vuodesta 1977 vuoteen 1988 (Mitchell 19
Mitchell 1990).

Taulukossa esitettyjen tutkimusten perusteella laskien diabeettinen retinopatia oli
kimäärin 40 %:lla diabeetikoista. Vastaavasti diabeettisen retinopatian kokonaisilmaa
vuus oli 8,8 % vuodessa ja progressio proliferatiiviseksi tai näköä uhkaavaksi 1,6 %
dessa. Diabeteksen kesto, sairastumisikä, hoitomuoto ja hoitotasapaino vaikuttivat re
patian ilmaantuvuuteen ja vallitsevuuteen (Kaivonen & Lavikainen 1983, Nielsen 198
Nielsen 1984b, Kleinet al.1990, Agardhet al.1994, Klein 1995a).

Tutkimusten mukaan diabeettisen retinopatian yhden vuoden ilmaantuvuusluvut n
tivät vaihtelevan viiden ja kymmenen prosentin välillä, mutta 10 vuoden kuluessa es
tiin tyypin 1 diabeetikoilla jo lähes 90 % ilmaantuvuuslukuja (Klein R 1995a). Myös pr
liferatiivisen retinopatian ilmaantuvuus vaihteli eri tutkimuksissa yhdestä neljään pros
tiin vuodessa. Wisconsinin tutkimuksessa on todettu, että tyypin 1 diabeteksessa reti
tia ilmaantui 10 vuodessa neljälle potilaalle viidestä ja insuliinihoitoa saaville tyypin
diabeetikoille lähes yhtä usein. Muilla tyypin 2 diabetesta sairastavilla retinopatia ilma
tuu 10 vuodessa noin kahdelle kolmesta (Klein 1995a). Tyypin 2 insuliinihoitoa saav
diabeetikoilla diabeettinen retinopatia oli lähes yhtä yleinen kuin tyypin 1 diabeetiko
(Agardhet al.1994, Klein 1995a).

Diabeettinen retinopatia näytti kehittyvän jo ennen tyypin 2 diabeteksen puhkeam
Länsi-Samoalla, jossa tyypin 2 diabetes on yleinen, todettiin lievä diabeettinen retino
5,1 %:lla potilaita, joilla oli heikentynyt glukoosin sieto (Collinset al. 1995). Vastaavaa
on todettu myös Pima intiaaneilla, joista 11,2 %:lla retinopatia oli diabeteksen totea
vaiheessa (Nagiet al. 1997) sekä Suomessa, missä retinopatiamuutoksia oli 4 %:lla p
laista, joilla oli heikentynyt glukoosin sietokyky (Rajalaet al. 1998). Lieviä retinopatia-
muutoksia on todettu jo diabetesta sairastavilla lapsilla. Oulussa 194:llä diabetesta k
määrin 4,5 vuotta sairastaneesta 4,6–16,6 vuotiaasta lapsesta oli retinopatiamuutok
potilaalla (11 %). Kahden ja puolen vuoden seurannan jälkeen oli muutoksia 33 potila
kahdelta muutokset olivat hävinneet (Falcket al.1996).

Suomalaisissa tutkimuksissa diabeettisen retinopatian vallitsevuus on todettu sa
suuntaiseksi kuin kansainvälisissä tutkimuksissa (Kaivonen & Lavikainen 19
Teräsvirta 1986, Karmaet al. 1986, Kokkonenet al. 1993). Oululaisessa Niemen tutki-
muksessa vallitsevuus oli alhaisempi, mutta kohteena olivat pelkästään dieettihoitois
tablettihoitoista diabetesta sairastavat (Niemi 1989). Diabeettisen retinopatian ilma
vuutta koskevia tutkimuksia ei Suomessa ole tehty lukuun ottamatta nuoria (alle 17-v
aita) diabeetikkoja, joilla retinopatian esiintyvyys lisääntyi 2,5 vuoden seuranta-aik
10,8 %:sta 28 %:iin ja vuosittainen ilmaantuvuus arvioitiin olevan 7 % (Falck 1996).
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Taulukko 1. Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus ja vallitsevuus eri tutkimus
mukaan.

2.2.2. Diabeettisen retinopatian ehkäisy

Diabeettisen retinopatian ehkäisyssä teoreettisesti tehokkain tapa olisi ehkäistä diab
sen synty. Tällaista keinoa ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt, mutta käynnissä on t
muksia, joissa pyritään estämään tai siirtämään diabeteksen puhkeamista (Alberti
Bingley 1997). Diabeteksen hyvän hoidon tehosta mikroangiopatioiden, m

Tutkija Vuosi Tyyppi N T Hoito-
muoto

Ilmaantu-
vuus %/

seuranta v

Paheneminen
%/seuranta v

Vallitse-
vuus %

Kaivonen & Lavi-
kainen 1983 1 ja 2 472 O

kaikki 34
insuliini 47
tabletti 16

Fouldset al. 1983 1 ja 2 1212 O kaikki 5/1 1,2/1 27*
Nielsen 1984a 1 227 O insuliini 6/1 2,3/1 52
Nielsen 1984b 2 306 O tabl/diet 4,8/1 1,1/1 45
Dwyer et al. 1985 1 ja 2 1135 O kaikki 17,4/1 1,6/1
Mitchell 1985 1 ja 2 1210 F kaikki 8/1 49
Karmaet al. 1986 1 ja 2 328 O kaikki 59
Jerneld 1988 1 368 F insuliini 47

2 140 F tabl 17
Niemi 1989 2 1063 F tabl/diet 19
Mitchell 1990 1 ja 2 5519 F kaikki 8/1 35
Klein R et al. 1990 1 996 F insuliini 59/4 10,5/4 71

2 674 F insuliini 47,4/4 7,4/4 70
2 696 F tabl/diet 43,4/4 2,3/4 39

Lairsonet al. 1991 1 ja 2 352 F,O kaikki 21
Leeet al. 1992 2 927 F,O tabl/diet 18,6/12,7 25
Reenderset al. 1993 2 387 O tabl/diet 14
Kokkonenet al. 1993 1 80 F insuliini 80
Eggertsenet al. 1993 2 213 F,O kaikki 42
Araki et al. 1993 2 110 O kaikki 6,8/1
Agardhet al. 1994 2 212 O insuliini 41,0/4 5,7/4 53

2 157 O tabletti 30,8/4 16,1/4 35
Klein R 1995a 1 712 F insuliini 89,3/10 29,8/10 71

2 417 F insuliini 79,2/10 23,6/10 70
2 487 F tabl/diet 66,9/10 9,7/10 39

Collinset al. 1995 2 263 F kaikki 43
Schranzet al. 1995 2 197 O kaikki 57
Jacobet al. 1995 1,2 1050 F,O kaikki 27
Kristenssonet al. 1997 1 205 O insuliini 38,1/4 6,6/4
Kuiv et al. 1997 1 99 F insuliini 82

Ilmaantuvuus- ja vallitsevuusluvut prosentteina. *Tutkimuksessa esitetty useampia ilmaantuvuuslukuja.
T= Tutkimustapa; O= Oftalmoskopia; F= Silmänpohjakuvaus; N= Tutkittujen potilaiden määrä.
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retinopatian ehkäisyssä on olemassa selkeää näyttöä. Amerikkalainen tutkimusr
totesi, että tehokas hoito viivyttää selkeästi komplikaatoiden syntyä ja hidastaa ni
kehitystä tyypin 1 diabeetikoilla. Tehostetun hoidon todettiin tutkimuksessa vähentä
retinopatian kehittymisriskiä 76 %:lla perinteiseen hoitoon verrattuna potilailla, joilla
hoidon alussa ollut retinopatiaa ja hidastavan retinopatian etenemistä 54 %:lla niistä
laista, joilla hoidon alussa oli hyvin lieviä tai keskivaikeita ei-proliferatiivisia retinopati
muutoksia. Retinopatian kehittyminen proliferatiiviseksi taikka vaikeaksi ei-proliferatii
seksi väheni 47 %:lla (DCCT Research Group 1993). Huonon sokeritasapainon on to
olevan yhteydessä diabeettisen retinopatian kehittymiseen myös muissa tutkim
(Klein 1995b, Agardhet al.1997). Psyykkinen stressi näyttää edelleen lisäävän retino
tian riskiä huonossa sokeritasapainossa olevilla (Jacobsonet al.1985).

Glukoositasapaino on yhteydessä komplikaatoiden kehittymiseen myös tyypin 2
beteksessa. Hyvän glukoositasapainon hyöty on sitä suurempi, mitä varhemmin diab
sen toteamisen jälkeen se saavutetaan ja mitä lähempänä normoglykemiaa pys
(DCCT Research Group 1995). Toisaalta, koska äkillinen sokeritasapainon paranem
näyttää nopeuttavan retinopatian kehittymistä, retinopatiaa tulee hoitoa tehostettaess
rata tiiviisti. Jos hoitoa vaativia muutoksia on, laserhoito tulee antaa ennen diabete
hoidossa tehtäviä muutoksia (Henricssonet al. 1996a, Chantelau & Kohner 1997). Tyy-
pin 2 diabeteksessa myös hyvän hoitotasapainon tavoittelemiseen on todettu liitt
ongelmia (Nathan 1995).

Norjalaisessa tutkimuksessa todettiin, että diabeteksen pitkäkestoinen tehostettu
hidastaa ei-proliferatiivisen retinopatian kehittymistä (Brinchmann-Hansenet al. 1992).
Samoin Italiassa todettiin 10 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa, että huono
bolinen kontrolli sekä lisäsi diabetesta sairastavan riskiä kehittää retinopatia että nop
olemassa olevan retinopatian pahenemista (Giansantiet al. 1994). Vastaava tulos saatiin
myös Japanissa, jossa veren glukoositaso, diabeteksen kesto ja proteinuria olivat tä
retinopatian riskitekijöitä iäkkäillä diabeetikoilla (Arakiet al. 1993). Raskauden aikana
diabeetikoilla on todettu jo vähäinen veren glukoosipitoisuuden lisääntymisen lisää
diabeettisen retinopatian pahenemisen riskiä (Chewet al. 1995a). Diabeteksen perushoi
don ohessa on huolehdittava hyperlipidemian (Chewet al. 1996) ja kohonneen verenpai-
neen hoidosta (Parving 1991).

Wisconsinin tutkijaryhmä korosti sekä diabeetikoiden että hoitavan henkilöstön ko
tuksen merkitystä näkövammaisuuden ehkäisyssä (Newcombet al. 1992). Myös englanti-
lainen tutkijaryhmä tähdensi henkilöstön koulutusta ja lisäksi potilaiden tietotason me
tystä. Todettiin, että diabeetikoiden on tärkeää ymmärtää, että diabeettinen retinopat
edetä oireettomana näköä uhkaavaksi (Owenset al.1991).

Angiotensiiniä konvertoivaa entsyymiä inhiboivista lääkkeistä kaptopriilin on tode
hidastavan diabeettisesta mikroangiopatiasta johtuvaa munuaistoiminnan heikkene
(Chan et al. 1992, Lewiset al. 1993). Näiden lääkkeiden myönteisestä vaikutukses
myös retinopatiaan alkaa olla yhä vahvempaa näyttöä (Jacksonet al. 1992, Chaseet al.
1993, Chaturvediet al. 1998b). Trombosyyttien aggregoitumista estävien dipyridamo
ja asetyylisalisyylihapon kyvystä estää mikroaneurysmien syntyä on esitetty jonkinla
viitettä (Clark & Lee 1995). Asetyylisalisyylihappohoito ei toisaalta näyttänyt lisääv
lasiaisvuotojen määrää (Chewet al. 1995b). On myös esitetty, että pentoksifylliini kyke
nee lisäämään silmän suonikalvon verenkiertoa (Sebaget al. 1994). Näitä lääkkeitä ei
kuitenkaan käytetä yleisesti diabeettisen retinopatian ehkäisyssä.
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2.2.3. Diabeettisen retinopatian hoito

Diabeettisen retinopatian hoidossa keskeistä on diabeteksen hyvä perushoito, vasku
ten lisätautien, erityisesti korkean verenpaineen hoito, silmänpohjien fotokoagulaatio
laserhoito ja retinopatian komplikaatioissa erityyppiset kirurgiset hoitomuodot (Suom
diabetesliitto ry:n retinopatiatyöryhmä 1992). Diabeettisen retinopatian keskeinen h
muoto on foto- eli valokoagulaatio, jonka Meyer-Schwickerath otti ensimmäisenä k
töön vuonna 1959 käyttäen ksenon-valoa (Meyer-Schwickerath 1959). Fotokoagula
energialähteenä käytetään nykyisin useimmiten argonlaseria, jonka valo on mono
maattista, vihreää (aallonpituus 514 nanometriä) (Klemetti & Karma 1986). Fotokoa
laatio ehkäisee uudissuonten muodostusta ja vähentää makulaturvotusta (Davis &
1992). Laserhoidolla pyritään iskeemisen ja hypoksisen verkkokalvon arpeuttamis
jolloin sekä hapen tarve että kulutus vähenevät. Laserhoidon sinänsä on todettu aih
van näkökenttämuutoksia, mutta niiden merkitys jokapäiväisessä elämässä oli väh
(Henricsson & Heijl 1994b).

Fotokoagulaatiopolttojen määrä riippuu retinopatian vaikeudesta. Tavallisesti se
1 500–3 000 polttoa silmää kohti (Klemetti & Karma 1986). Hoito riippuu retinopati
tyypistä. Makulopatiassa laserhoidolla pyritään tihkuvien kapillaarien sulkemiseen ja
kautta turvotuksen ja lipidieksudaattien hoitamiseen makulan alueella. Tärkeänä ta
teena on keskeisen näön säilyttäminen. Vaikean taustaretinopatian hoito on harvahko
2 000 polttoa silmää kohti) panretinaalinen laserhoito. Proliferatiivisen retinopatian h
on välitön panretinaalinen laserhoito, jossa annetaan vähintään 2 000–3 000 poltto
mää kohti.

Lasiaisvuoto hoidetaan aluksi konservatiivisesti, ja ellei lasiainen kirkastu, tehd
lasiaisenpoistoleikkaus, joka on osoittautunut hyödylliseksi (Summanen 1989). Sam
täydennetään tarvittaessa laserhoito uusien vuotojen ehkäisemiseksi. Verkkokalvon
minen vaatii tilanteen mukaisia kirurgisia lisätoimenpiteitä. Diabeettiseen retinopat
liittyvän uudissuoniglaukooman hoitona on laserhoito, glaukooman oireenmukainen h
ja tarvittaessa perifeerisen retinan ja sädekehän jäädytyshoito (Suomen diabetesliito
nopatiatyöryhmä 1992).

Fotokoagulaatiohoito ehkäisee näkövamman kehittymisen vähintään 50–60 %:lla
detuista (The Diabetic Retinopathy Study Research Group 1978 ja 1981, Retinop
Working Party 1991, Davis & Rand 1992). Näkövamman ehkäisyteho on erään ar
mukaan yli 70 %, kun otetaan huomioon, että toisen silmän näkökyvyn säilyminen on
minnan kannalta ratkaisevaa (Rohanet al. 1989). Laserhoidon teho on todettu myö
makulaturvotuksessa (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research G
1985). Viime aikoina on esitetty, että diabeettisen retinopatian potentiaalisesti aihe
masta sokeudesta voitaisiin tehokkaalla seulonnalla ja hoidolla ehkäistä jopa yli 9
(Ferris 1994). Hoidon varhainen toteuttaminen on tärkeää (The Diabetic Retinop
Study Research Group 1978). Laserhoidon on myös väitetty ehkäisevän näkökyvyn
kenemistä jopa tehokkaammin tyypin 2 kuin tyypin 1 diabeetikoilla (Ferris 1996).
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2.3. Näkövammaisuus

WHO:n määrittelyn mukaannäkövammaisiaovat heikkonäköiset ja sokeat. Heikkonäköi
sillä on paremman silmän näöntarkkuus lasikorjauksen jälkeen alle 0,3 tai näkökent
supistunut halkaisijaltaan 60°:een tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaa
tavalla. Sokeita ovat henkilöt, joiden paremman silmän näöntarkuus on lasikorjaukse
keen alle 0,05 tai näkökentän halkaisija on alle 10° (WHO 1973, Näkövammarekist
vuosikirja 1993). Tutkimuksissa sokeuden ja näkövammaisuuden määrittely ja rajat v
televat jossain määrin maittain. Seuraavassa käytetään referoitujen tutkimusten mu
käsitteitä.

Näkövamman kehittymisriskiksi on hoitamattomassa proliferatiivisessa diabeettis
retinopatiassa arvioitu 50 % viiden vuoden kuluessa taudin toteamisesta (Deckertet al.
1967, Laatikainen 1981, Ferris 1993). Makulaturvotuksessa on vastaavasti arvioitu
ilman hoitoa näkövamman kehittymisriski on 33 % kolmessa vuodessa, mikäli ödeem
makulan keskeisellä alueella, ja 16 %, mikäli ödeemaa ei ole keskeisellä alueella (C
& Lee 1995). Diabeettiseen retinopatiaan liittyvien näkökenttämuutosten todettiin et
vän taudin etenemisen myötä (Henricsson & Heijl 1994a). Samoin värinäkö ja kontra
erotuskyky heikkenevät retinopatiapotilailla (Northet al. 1997). Makulaödeeman on toi-
saalta arvioitu kehittyvän hitaasti (Gaudric & Massin-Korobelnik 1993). Pitkäkestois
diabeteksen aiheuttamaksi sokeutumisriskiksi on arvioitu 5–10 %, tästä on pääosa r
patiasta johtuvaa (Kohner & Oakley 1975).

Wisconsinissa diabeetikkojen sokeutumisinsidenssiksi on todettu 1,8 % tyypin 1
beetikoilla 10 vuodessa, 4,0 % tyypin 2 insuliinihoitoisilla ja 4.8 % tyypin 2 ei insuliin
hoitoa saavilla. Näkövammaisuuden ilmaantuvuus oli vastaavasti 9,4 %, 37,2 % ja 23
(Moss et al. 1994). Näkövammaisuuden kehittyminen oli yhteydessä ikään, retinopa
vaikeusasteeseen ja makulaödeeman esiintymiseen (Mosset al. 1988). Ruotsissa 2 133
diabeetikon aineistossa oli sokeutumisen ilmaantuvuus 1,0 tuhatta potilasvuotta ko
näkövammaisuuden vastaavasti 4,6 tuhatta potilasvuotta kohti (Henricssonet al. 1996).
Englannissa 6 780 potilaan aineistossa sokeus ilmaantui 0,28 %:lle tyypin 1
0,097 %:lle tyypin 2 diabetesta sairastavalle potilaalle (Nabarro 1991).

Diabeteksen silmäkomplikaatioiden on arvioitu olevan työikäisen väestön tärk
sokeuden aiheuttaja teollistuneissa maissa ja kasvava ongelma myös kehitysmaissa
beettisen retinopatian katsotaan aiheuttavan lähes 90 % diabetekseen liittyvästä s
desta (Retinopathy Working Party 1991). Saksalaisen tutkimuksen mukaan diabeet
jen sokeutumisriski oli yli viisinkertainen muuhun väestöön verrattuna (Trautneret al.
1997). Yhdysvalloissa diabeteksen on arvioitu aiheuttavan noin 5 000 uutta näköv
maista vuosittain (Klein & Moss 1992). Diabeettinen retinopatia oli siellä toiseksi tärk
sokeuden (legal blindness) syy ja tärkein sokeuden syy 25–75-vuotiaiden ikäryhm
(Klein et al. 1990) ja uudemman arvion mukaan tärkein näön menettämisen (visual l
syy (Klein 1995a). Myös Amerikan diabetesyhdistyksen tuoreen raportin mukaan
beettinen retinopatia on tärkein näkövammaisuuden aiheuttaja työikäisillä aina 74
den ikään saakka (American Diabetes Association 1998).

Näkökyvyn heikkeneminen iän myötä on osoitettu useissa tutkimuksissa (Kleinet al.
1996, Rubinet al. 1997). Baltimoressa näkövammaisuus todettiin erittäin yleiseksi v
hainkotipotilailla (nursing home). Sokeita oli 17 % (näöntarkuus alle 20/200) ja lieve
min näkövammaisia 18,8 % (näöntarkuus alle 20/40). Diabeettinen retinopatia oli sy
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sokeuteen 6,4 %:ssa sokeista silmistä (Tielschet al. 1995). Lontoossa 65 vuotta täyttä-
neistä näkö oli heikentynyt 30 %:lla (Reibyet al. 1998) ja Yhdysvalloissa sokeiden osuu
90-vuotiaissa oli jo 17 % ja heikkonäköisten 39 % (Saliveet al. 1992). Baltimoren väes-
tössä diabeettisen retinopatian osuus näkövammaisuudesta oli 6,6 % (Rahmaniet al.
1995). Isossa-Britanniassa diabetes on yksi neljästä yleisimmästä sokeutumisen s
työikäisessä väestössä (Fouldset al. 1983). Singaporessa diabeettisen retinopatian
todettu olevan johtava ja lisääntyvä sokeutumisen syy aikuisilla (Yeoet al. 1993).
Pohjois-Italiassa diabeettisen retinopatian todettiin olevan toiseksi yleisin molemmin
lisen sokeuden syy; se on syynä 13,1 %:iin sokeutumisista (Portaet al.1995).

Diabeettisesta retinopatiasta johtuvan rekisteröidyn näkövammaisuuden on to
vähentyneen Tanskassa 1960- ja 70-luvuilla. Vuosina 1958–61 rekisteriin ilmoitet
näkövammaisuudesta 22,8 % johtui diabeettisesta retinopatiasta ja vuonna 1993
8,4 % (Rosenberg & Klie 1996). Sama kehityssuunta on todettu myös Ruotsissa,
tehostuneen seulonnan ja hoidon myötä diabetekseen liittyvä sokeus (visus 3/6
vähemmän) on vähentynyt 70 %:lla vuosista 1981–85 vuosiin 1991–95 (Bäcklundet al.
1997).

Suomessa arviot näkövammaisten määrästä vaihtelevat. Näönhuollon työryhmä a
vuonna 1981, että heikkonäköisiä, joilla näöntarkkuus on 0,1 tai vähemmän (määri
poikkeaa WHO:n määritelmästä), on noin 30 000–40 000. Mini-Suomi-tutkimuks
perusteella 1980-luvun alussa Suomessa oli yli 30-vuotiaassa väestössä noin 100 00
kilöä, joiden näkö on selvästi heikko tai jotka ovat sokeita, noin 55 000 henkilöä, jo
eivät pystyneet lainkaan lukemaan sanomalehtitekstiä ja noin 300 000 sellaista, jotka
tyvät lukemaan, mutta joille lukeminen tuottaa vaikeuksia. Stakesin vuodelta 1995
van puhelinkyselyn tulosten perusteella laskien 15 vuotta täyttäneistä suomala
62 200 henkilöä ei pysty lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (Näkövammarekis
vuosikirjat 1992–1997). Oulun seudulla väestöotoksesta tutkituista 70 vuotta täyttän
oli sokeita 1,9 % ja heikkonaäköisiä 10 % (Hirvelä 1995).

Diabeettinen silmäsairaus on yksi keskeisistä työikäisten näkövammaisuuden aihe
jista myös Suomessa. Näkövammarekisterin mukaan diabeettisen retinopatian joh
näkövammaisia oli vuonna 1997 yhteensä 1 122 kaikkiaan 11 716:sta rekisterissä ole
näkövammaisesta eli 9,6 %. Nuorilla aikuisilla osuus oli 10 %, keski-ikäisillä 14 %
ikääntyneillä 9 %. Rekisterin oman arvion mukaan rekisterissä olisi noin joka vii
näkövammainen. Keskussairaaloiden silmäklinikoiden hoidossa olevista näkövam
sista ja näkövammaisten joidenkin yhdistysten jäsenistä tehdyissä selvityksissä rekis
tyjen osuus on vaihdellut 30–60 %:iin. (Näkövammarekisterin vuosikirjat 1992–1997)

Edellä mainittujen arvioiden perusteella diabeettisen retinopatian johdosta näköv
maisia olisi Suomessa noin 1 900 tai enemmän. Uusia diabeettisen retinopatian v
näkövammaisia rekisteriin on ilmoitettu vuosittain noin 150 henkilöä, joista prolifera
vista retinopatiaa sairastavia noin 60 ja ei-proliferatiivista retinopatiaa sairastavia noin
Määrä on ollut hiljalleen kasvussa, vuonna 1994 rekisteriin ilmoitettiin 176 ja vuon
1997 jo 221 diabeettisen retinopatian johdosta näkövammaista henkilöä (Näkövam
rekisterin vuosikirja 1997). Diabeettisen näkövammaisuuden kehityksestä ei kuiten
vielä ole luotettavaa tietoa käytettävissä.
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3. Diabeettisen retinopatian seulonta

3.1. Diabeettinen retinopatia seulonnan kohteena

Seulonta on sekundaariprevention piiriin kuuluva terveyteen vaikuttamisen keino,
tarkoitetaan oireettoman sairauden etsimistä ja löytämistä vaiheessa, jossa saira
paremmin, tehokkaammin ja tuloksellisemmin hoidettavissa kuin oireisena (Cohe
Henderson 1993). Ennen seulontaan ryhtymistä on tärkeää muistaa, että seulonna
teena olevan taudin ja seulontatestin sekä kohdeväestön tulee täyttää tiettyjä edellyt
Nämä Wilsonin ja Jungnerin WHO:n raportissa esittämät seulonnan yleiset periaa
ovat seuraavat: Seulonnan kohteen tulee olla tärkeä kansanterveysongelma. Hav
tautia sairastaville tulee olla olemassa hyväksytty hoito. Havaitun taudin diagnosointi
hoitoon tulee olla voimavaroja. Seulonnan kohteena olevalla taudilla tulee olla hava
vissa oleva esiaste tai varhainen oireinen vaihe. On oltava olemassa sopiva testi tai
musmenetelmä. Testin tulee olla väestön hyväksymä. Taudin luonnollinen kulku, mu
lukien kehitys piilevästä ilmisairaudeksi, tulee olla tiedossa. Tulee olla hyväksytty
mintamalli siitä, keitä hoidetaan potilaina. Kustannusten (mukaan lukien todettujen t
usten diagnosointi ja hoito) tulee olla taloudellisessa tasapainossa muuhun terveyden
toon käytettyihin varoihin verrattuna ja tautitapausten etsinnän tulisi olla jatkuva prose
ei ‘kerran kaikille’ projekti (Wilson & Jungner 1968). Kohnerin mukaan diabeettinen re
nopatia täyttää seulonnan edellytykset hyvin (Kohner 1993).

Yleisesti seulontaan liittyy eettisiä ongelmia, koska seulonnassa joudutaan käyttäm
testiä, joka ei ole täydellinen. Testin avulla voidaan todeta vain osa siitä, mitä halutaa
samalla saadaan vääriä positiivisia tuloksia, jotka eivät osoittaudu merkityksellis
Väärät negatiiviset tulokset aiheuttavat väärää turvallisuudentunnetta. Ongelma on
se, että seulottava sairaus ei ole todettaessa aina kaikilta hoidettavissa tai sairastam
pitenee seulonnan johdosta (Vertio 1998).

Seulontaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon seulonnan edellytykset: laatu, t
kuus, tyydyttävyys ja erottelutaipumus (Abramson 1990). Seulontaa varten on keh
tävä menetelmä, seulontatesti riskiryhmän havaitsemiseksi (Bron & Cheng 1986).
beettisen retinopatian seulontaan on käytettävissä silmänpohjan suoraan aistinvar
tarkasteluun perustuva oftalmoskopia ja silmänpohjan tilan dokumentointi valokuva
sen avulla (Retinopathy Working Party 1991). Valokuvaus voidaan tehdä laajennetu
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laajentamattoman mustuaisen kautta, mustavalkoiselle filmille tai värifilmille erilais
kuvakulmilla (tavallisimmin 30°, 45° tai 60°), ja kuvia voidaan ottaa yksi tai useamp
kaksiulotteisena tai stereoskooppisena. Yhdysvaltalainen seulontasuositus pitää s
skooppista 7-kentän silmänpohjakuvausta diabeettisen retinopatian seulonnan tiet
sena kultaisena standardina, johon muita seulontamenetelmiä tulisi verrata, (Ame
Gollege of Physicianset al.1992).

Seulontatestiä arvioitaessa tärkeitä käsitteitä ovat testin herkkyys (sensitivisyy
osuvuus (spesifisyys) (Sox 1989). Ideaalisen seulontatestin herkkyyden tulisi olla 10
ja sillä tulisi olla myös hyvä osuvuus. Tarkoituksenmukaisimman seulontamenetel
valintaan vaikuttavat paitsi menetelmän herkkyys ja osuvuus myös siitä aiheutuvat
tannukset, toteuttamiskelpoisuus terveydenhuoltojärjestelmässä ja hyväksyttävyys k
ryhmän keskuudessa. Sekä oftalmoskopiaa että erimuotoista silmänpohjakuvaus
menestyksellisesti käytetty diabeettisen retinopatian seulonnassa (Agardhet al. 1993,
Taylor 1995, Hardinget al. 1995, Joannouet al. 1996). Seulontamenetelmän ohella seu
lonnan toteutustapa, seulontamallin valinta on tärkeää. Suomessa valtaosa diabeet
hoidetaan terveyskeskuksissa (Kangas 1993), joille on annettu myös muita seulonta
viä (Valtakunnallinen suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vuo
1993–1996). Myös Englannissa on erikoisklinikoihin perustuvaa seulontaa pidetty ri
mättömänä (Leeseet al.1996).

3.2. Diabeettisen retinopatian seulontatutkimuksia

Diabeettisen retinopatian seulontaa on selvitetty useissa tutkimuksissa. Sellaisia
muksia, joissa ilmoitetaan herkkyys tai osuvuus, on koottuna taulukkoon 2. Tutkimu
perustuvat joko oftalmoskopiaan (Reenderset al. 1992), silmänpohjakuvaukseen (Kalm
1993) tai näiden vertailuun (Owenset al. 1998) ja ne on toteutettu joko perusterveyden
huollossa (Jacobet al. 1995), erikoissairaanhoidon klinikalla (Joannouet al. 1996) taikka
näiden yhdistelmänä (Lairsonet al.1992).

Englannissa tehdyssä monikeskustutkimuksessa verrattiin siirrettävällä non-myd
polaroid -kameralla laajennetun mustuaisen kautta otettuihin silmänpohjakuviin peru
vaa ja oftalmoskopiaan perustuvaa diabeettisen retinopatian seulontaa 2 159 poti
Tutkijoiden loppupäätelmänä tutkimuksestaan on, että silmänpohjan valokuvaus
vähintään yhtä hyvä toteamaan uudissuonten muodostumisen sekä retinopatian p
olon kuin diabetesklinikalla tehty oftalmoskooppinen tutkimus ja merkittävästi t
parempi eksudatiivisen makulopatian toteamisessa (Tayloret al. 1990). Seulontaa siirret-
tävällä silmänpohjakameralla on jatkettu: tutkittujen potilaiden määrä on jo 64 905 ja
lonnan perusteella on lähetetty hoitoarvioon 5,6 % seulotuista ja laserhoito on an
1,2 %:lle seulotuista, 21,5 %:lle lähetetyistä. Menetelmä on todettu vaikuttavaksi, te
kaaksi ja selkeäksi (Taylor 1996). Toisessa englantilaisessa tutkimuksessa verratti
seulontamenetelmien herkkyyttä ja osuvuutta. Oftalmoskopian osalta herkkyys vai
0,41–0,67 ja silmänpohjakuvauksen osalta 0,35–0,67 (Buxtonet al.1991). Tutkijat pitivät
molempia seulontamenetelmiä herkkyydeltään yhtä tehokkaina, mutta kolmasosa re
patiapotilaista jäi lähettämättä (Buxtonet al.1991).
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Taulukko 2. Diabeettisen retinopatian seulontaa käsitteleviä tutkimuksia.

Teksasissa verrattiin 45°:n silmänpohjakameralla otettuihin silmänpohjakuviin pe
tuvaa seulontaa oftalmoskooppiseen seulontaan. Kuvauksessa vaihtoehtoina oliva
kuva laajentamattoman mustuaisen kautta tai kolme kuvaa laajennetun mustuaisen k
Kuvat otti avustaja tai hoitaja ja ne arvioi diabetesklinikan sisätautilääkäri ja lisä
Wisconsinin yliopiston koulutetut asiantuntijat. Oftalmoskopian tekivät joko silmälääk
tai koulutetut avustajat. Perusterveydenhuollossa tehty silmänpohjakuvaus laajen
mustuaisen kautta osoittautui herkimmäksi, ja tutkijat toteavat sen soveltuvan diabee
retinopatian seulontaan (Lairsonet al. 1992).

Hollannissa 19 perusterveydenhuollon lääkäriä tutki vastaanotollaan oftalmoskoo
silmänpohjat 252:ltä tyypin 2 diabeetikolta. Vertailevan oftalmoskopian tekivät silmäl
kärit. Perusterveydenhuollon lääkäreiden oftalmoskopian herkkyys jäi alhais
(Reenderset al. 1992). Silmälääkärien tekemissä oftalmoskopioissa löydettyjen retino
tiatapausten määrä kaksinkertaistui vastaanotoilla tiedossa olleisiin verrattuna (Ree
et al. 1993). Ruotsissa tutkittiin 154:n perusterveydenhuollossa hoidetun tyypin 2 dia
tikon silmänpohjat 45°:n silmänpohjakameralla ja oftalmoskopialla ja tuloksia verrat
biomikroskoopilla tehtyyn silmänpohjatutkimukseen. Silmänpohjakuvaus osoittautui
mivaksi ja herkemmäksi sekä diagnostiselta kyvyltään oftalmoskopiaa paremmaksi
kissa retinopatian muodoissa (Kalm 1993). Silmänpohjakuvauksen toimivuutta koro
taan myös toisessa ruotsalaisessa tutkimuksessa, jossa se todettiin helpoksi toteu
aikaa säästäväksi (Eggertsenet al.1993).

Tutkija Vuosi P/E N Menetelmä Herkkyys Osuvuus
Taylor et al. 1990 E

E
2159
2159

kuvaus
oftalm. 2)

0,65*
0,79

0,60*
0,40

Buxtonet al. 1991 P
P
E
E

1207
641
427
427

oftalm
kuvaus
oftalm
kuvaus

0,57
0,67
0,67
0,67

0,95
0,98
0,96
0,97

Lairsonet al. 1992 P
P
E
E

352
352
352
352

kuvaus
kuvaus 1)
oftalm 2)
oftalm 3)

0,61
0,81
0,33
0,10

0,85
0,96
0,99
0,99

Reenderset al. 1992 P 252 oftalm 0,52 0,84
Kalm 1993 E 154

154
kuvaus
oftalm

0,87/0,97
0,69/0,61

Hardinget al. 1995 P
E

358
326

kuvaus 1)
oftalm.

0,89
0,65

0,86
0,97

Peterset al. 1993 E 522 kuvaus 1,00 0,82
Joannouet al. 1996 E 663

663
kuvaus
kuvaus

0,93
1,00**

0,89
0,75**

Owenset al. 1998 P
P
P
P

597
597
597
597

kuvaus
kuvaus
oftalm
oftalm

0,79
0,87**
0,626
0,66**

0,74
0,85**
0,75
0,94**

N = Seulontaan osallistuneet; P = Perusterveydenhuolto; E = Erikoissairaanhoito/silmäklinikka; 1
Mustuainen laajennettu; 2) = Silmälääkäri; 3) = Avustaja; * = Uudissuonten löytäminen; ** = Vaik
retinopatia.
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Englantilaisessa tutkimuksessa, jossa silmänpohjista otettiin kolme osittain päällek
menevää kuvaa, todetaan menetelmän herkkyyden perusteella, että silmänpohjaku
on pidettävä ensisijaisena kansallisissa, yhteiskunnan toimesta tehtävissä seulonta
missa (Hardinget al. 1995). Kalifornialaisessa tutkimuksessa, jossa silmänpohjat kuv
tiin pimeässä huoneessa 45°:n silmänpohjakameralla, todettiin, että menetelmällä lö
tään hoitoa vaativa retinopatia erittäin hyvin (Peterset al. 1993). Eteläafrikkalaisessa tut-
kimuksessa, jossa verrattiin yhtä tai kahta 45°:n ja 60°:n silmänpohjakuvaa silmälää
oftalmoskooppiseen arvioon, osoittautui 60°:n silmänpohjakuva parhaaksi, retinopa
pauksia löytyi jopa enemmän kuin oftalmoskopiassa (Joannouet al.1996).

Walesissa verrattiin viiden perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolla diabeet
retinopatian löytymistä oftalmoskopian ja värifilmille otetun silmänpohjakuvan avul
Kuvat arvioi perusterveydenhuollon lääkäri ja vertailuna käytettiin kuvien arvioint
jonka asiantuntijat tekivät Lontoossa. Seulontaan osallistui 897 potilasta ja vertailuke
set tiedot kuvauksesta ja oftalmoskopiasta saatiin 597 potilaasta. Silmänpohjaku
osoittautui oftalmoskopiaa herkemmäksi ja se näytti toteavan retinopatian hyväks
vässä määrin (Owenset al.1998).

Oulussa tehdyssä 1 026:n ruokavalio- ja tablettihoitoisen diabeetikon silmänpohj
vaukseen perustuvassa diabeettisen retinopatian esiintymistä selvittävässä tutkimu
todettiin, että silmänpohjakuvaus soveltuu hyvin joukkotutkimusmenetelmäksi perus
veydenhuoltoon. Terveyskeskuslääkärit kykenivät arvioimaan silmänpohjakuvat luot
vasti; retinopatia voitiin todeta varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa voitiin konsul
silmäklinikkaa (Niemi 1989).

Suomalaisia diabeteksen hoitokäytäntöjä selvitettäessä todettiin, että tabletti- ja ru
valiohoitoisten diabeetikkojen silmänpohjia ei ollut tutkittu koskaan 42 %:lta Turun
29,1 %:lta Kuopion yliopistollisessa sairaanhoitopiirissä. Insuliinihoitoa saavien poti
den silmänpohjat olivat tutkimatta 7,7 %:lta Turun ja 1,5 %:lta Kuopion seudu
(Seppäläet al. 1989). Näin oli huolimatta siitä, että terveyskeskuslääkäreille on anne
tietoa silmänpohjien oftalmoskooppisesta tutkimisesta (Karma 1989, Karma 1994).

Australiassa on todettu, että yleislääkäreistä 53 % ei tutkinut lainkaan tai vähem
kuin puolet diabeetikkopotilaistaan oftalmoskooppisesti diabeettisen retinopatian tote
seksi (Dicksonet al. 1996). Tilanne on vastaava Hollannissa, jossa diabeetikkojen sa
uskertomuksissa oli maininta retinopatian olemassaolosta tai poissaolosta vain 28,4
(Rutten 1990). Yhdysvalloissa on todettu, että perusterveydenhuollon lääkärit lähet
alle puolet diabeetikoista silmälääkärin tutkimuksiin ja vielä harvemmat tekevät oftalm
skooppisen tutkimuksen itse, eivätkä oftalmoskopia ja lähettäminen korvaa tois
(Kraft et al.1997).

Devonissa Englannissa tehdyssä tutkimuksessa koulutettu seuloja otti silmänpoh
vat ja teki oftalmoskooppisen tutkimuksen 17 yleislääkärin vastaanottojen yhteensä 1
potilaalle. 45 potilasta lähetettiin jatkotutkimuksiin (Jacobet al. 1995). Englannissa
Birminghamissa selvitettiin potilaiden silmälääkärille lähettämisen käytäntöjä 1 113 lä
tetyn uuden potilaan aineistossa. Yleislääkärit olivat lähettäneet 546 potilasta ja op
439 potilasta. Optikot olivat diagnosoineet hoitoa vaativan retinopatian yleislääk
todennäköisemmin (Harrisonet al. 1988). Optometristien toteuttamassa seulonnassa
jatkotutkimuksiin pyydetty 129 potilasta (6,7 %) 1922 tutkitusta. 59 ensimmäise
jatkotutkimuksiin pyydetystä potilaasta oli 15 (28 %) lähetetty silmäklinikkaa
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laserhoitoon tai muuhun hoitoon vaikean retinopatian vuoksi (Gatlinget al. 1995). Sel-
keän toimintastrategian luomista ja laadun varmistusta seulonnassa onkin vaa
(Greenwood 1996).

Seulontamenetelmiä vertailevissa tutkimuksissa todetaan usein, että silmänpoh
vaus on vähintään yhtä hyvä kuin oftalmoskopia (Tayloret al. 1990, Lairsonet al. 1992,
Kalm 1993, Leeet al. 1993), mutta myös kriittisiä näkemyksiä silmänpohjakuvausta va
taan sekä silmälääkärin suorittaman oftalmoskooppisen tutkimuksen puolesta on es
(Buxtonet al.1991). Silmän sarveiskalvon tunnon on todettu heikentyneen diabeettis
retinopatiassa (Ruben 1994) ja tähän perustuvaa seulontamenetelmää on esitetty (S
Mittal 1996), mutta menetelmän käyttökelpoisuudesta ei ole tarkempaa tietoa.

3.3. Diabeettisen retinopatian seulontasuosituksia

Diabeettisen retinopatian seulontaa on pidetty tärkeänä, mistä osoituksena ovat usea
situkset, esimerkiksi Yhdysvalloissa on annettu peräti neljä erillistä suositusta (Singet
al. 1992). Seulontaa on pidetty kannattavana, koska varhainen retinopatia on oireet
näkövammaisuuden estoon on käytettävissä tehokas hoito (Kohner 1993). WHO:n E
pan aluekomitea julkisti yhdessä Euroopan maiden hallitusten terveysviranomaiste
potilasjärjestöjen kanssa diabeteksen hoitoa ja tutkimusta koskevan St. Vincentin juli
sen lokakuussa 1989. Julistuksen tavoitteena on mm. vähentää diabeteksen aiheu
sokeutumista vähintään kolmanneksella (Kohner & Porta 1992). Eurooppalainen a
tuntijakokous on laatinut suosituksen diabeettisen retinopatian seulonnasta (Retino
Working Party 1991). Suositukseen liittyen on julkaistu ohjekuvasto silmänpohjalöyd
sistä (Kohner & Porta 1992).

Silmänpohjan tutkimiseen suosituksessa esitetään joko oftalmoskopiaa taikka sil
pohjan valokuvausta. Suosituksen mukaan seulonnan tekijöinä olisivat silmälääk
mutta jos tämä ei ole mahdollista, diabeetikkoa hoitavan lääkärin tulisi vastata seu
nasta yhdessä lähimmän silmäklinikan kanssa. Seulonta tulisi järjestää diabeetik
puberteetissa ja sen jälkeen joka toinen vuosi ja retinopatian toteamisen jälkeen vu
tain, tarvittaessa useamminkin (Retinopathy Working Party 1991).

Englantilaisen asiantuntijakokouksen suosituksessa korostetaan mm. sitä, että ka
diabeetikoille tulisi järjestää diabeettisen retinopatian seulonta ja tarvittaessa nop
hoito osana diabeteksen hoitojärjestelmää. Tämä edellyttää toimivia tietojärjestelm
koulutusta. Myös näkövammaisille tulisi järjestää tarpeelliset ja riittävät kuntoutus
tukipalvelut (Kohneret al.1996).

Amerikkalaisessa yhteenvetoartikkelissa suositellaan tyypin 1 diabeetikkojen seu
taa vuosittain puberteetin jälkeen tai viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Vastaa
tyypin 2 diabeteksessa suositellaan seulontaa diagnoosintekovaiheessa ja neljän v
kuluttua vuosittain. Lisäksi suositellaan raskaana olevien diabeetikkojen seulo
(Singer et al. 1992). Amerikan diabetesyhdistys suosittaa vuosittaista silmälääkärin
optometristin tekemää tarkastusta (American Diabetes Association 1998).

Ruotsissa työryhmäraportti esittää yli 10-vuotiaiden tyypin 1 diabeetikkojen näönt
kuuden ja silmänpohjien tutkimusta säännöllisesti joka toinen vuosi ja tyypin 2 diabee
kojen vähintään diagnosointivaiheessa (The Swedish Council on Technology Assess
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in Health Care 1994). Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion 1 221 silmälääkäristä
90 % suositteli diabeetikon silmänpohjien tarkastusta vähintään vuosittain (Olsenet al.
1989). Islannissa hyvänä pidetään diabeettisen retinopatian seulontaa puolivuos
(Kristenssonet al.1995).

Suomessa sokeritautitoimikunta esitti jo vuonna 1976, että diabetesta hoitavan lää
tulisi tutkia aikuisdiabeetikon silmänpohjat 1–2 kertaa vuodessa ja lähettää hänet s
lääkärille, mikäli havaitsee muutoksia verkkokalvossa (Komiteamietintö 5, 1976).
mänpohjatutkimuksen tärkeyttä on korostettu myös diabeetikon siirtyessä terveyske
lääkärin seurantaan (Karmaet al. 1986ab). Suomen diabetesliiton retinopatiatyöryhmä
antanut suosituksen diabeettisen retinopatian seurannasta, hoidosta ja näkövamm
diabeetikon kuntoutuksesta (Suomen Diabetesliitto ry:n retinopatiatyöryhmä 1992).

Seulontamenetelmiksi Diabetesliiton suosituksessa esitettiin joko silmänpohjan o
moskooppista tutkimusta tai silmänpohjan valokuvausta. Molempien menetelmien o
korostettiin mustuaisen laajentamista. Suosituksessa arvioitiin, että valtaosa nuoruu
pin diabeetikoista on järjestelmällisen ja useimmiten silmätautien erikoislääkärin silm
pohjaseurannan piirissä. Ensisijainen vastuu diabeetikon silmänpohjien säännölli
seurannasta on potilaalle ja häntä hoitavalla lääkärillä. Silmänpohjat suositeltiin tutk
vaksi vuosittain tai tarvittaessa tiheämmin. Seurantatiheydeksi esitetään samaa
eurooppalaisessa mallissa, lisäksi korostetaan diabeetikon silmänpohjien tutkimista
kautta suunniteltaessa tai sen alettua ja raskauden loppupuolella (Suomen Diabete
ry:n retinopatiatyöryhmä 1992).

Diabeettisen retinopatian seulontaa koskevien suositusten ja seulonnasta viime vu
tehtyjen tutkimusten perusteella seulonnan tarpeellisuudesta näyttää vallitsevan
yksimielisyys, ja yhä useammat tutkijat pitävät silmänpohjakuvausta vähintään
hyvänä ja sen herkkyyden perusteella jopa parempana kuin oftalmoskopiaa.
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4. Diabeettisen retinopatian seulonnan taloudellinen
arviointi

Terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa terveyttä, mutta taloudellinen ajattelu ja
minta heijastavat kansantalouden perusparadigman, niukkuuden talouden olemusta.
tarkoittaa käytännössä sitä, että voimavaroja (kuten rahaa, henkilöstöä, kalustoa jn
aina rajallisesti suhteessa ihmisten tarpeisiin, joista terveys on yksi keskeinen. Joud
tekemään valintoja, joihin terveystaloustieteessä on kehitetty menetelmiä, joissa ot
huomioon sekä kustannukset että terveysvaikutukset (Drummond 1990, Mooney 1
Drummondet al. 1997).

Terveys on subjektiivinen käsite, eikä sitä ole voitu määritellä yksiselitteisesti. Kä
teellisesti voidaan erottaa täydellinen terveys ja optimaalinen terveys. Täydellistä
veyttä on tuskin olemassa, mutta optimaalisesta terveydestä voidaan puhua silloin
terveyden lisäämiseen tähtäävä voimavarojen käyttö tavoittaa saavutettavan terv
lisäyksen tuottaman hyödyn (Cohen & Henderson 1993). Terveys määrittyy tutkittav
kohteesta ja käytetyn intervention aiheuttamasta muutoksesta.

Taloudellinen arviointi antaa yhden ulottuvuuden terveydenhuolto-ohjelman arvio
tiin. Sen vuoksi ennen taloudellista arviointia tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: Vo
ohjelma toimia? Onko toimenpiteestä, palvelusta tai ohjelmasta enemmän hyötyä vai
taa ihmisille, jotka noudattavat täysin sen ohjeita ja suosituksia? Tämä arviointi selv
ohjelman tehoa (efficacy). Toimiiko ohjelma? Tuottaako toimenpide, palvelu tai ohje
enemmän hyötyä vai haittaa niille ihmisille, joille sitä tarjotaan? Tällainen terveydenhu
lon arviointi, joka käsittelee sekä palvelun tehoa että palvelua käyttävien hyväksyntä
vaikuttavuuden (effectiveness) taikka käytettävyyden arviointia. Saavuttaako ohjelm
jotka sitä tarvitsevat? Onko toimenpide, palvelu tai ohjelma kaikkien siitä mahdollis
hyötyvien käytettävissä? Tällainen arviointi käsittelee saavutettavuutta (availabi
(Drummondet al.1997).
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4.1. Diabeettisen retinopatian seulonta taloudellisen arvioinnin
kohteena

Diabeettisen retinopatian seulontaan käytetyt voimavarat ovat poissa muista käyttöta
tuksista; taloustieteessä käytetään tällöin käsitettä vaihtoehtoiskustannus (Blair & K
1987). Voimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää sitä, että selvitetään n
kohdentamisen tehokkuus, eli se mihin voimavarat käytetään, ja tuotannollinen te
kuus, eli se miten voimavarat käytetään. Lisäksi oleellista on, kenelle palveluja tuote
(Santerre & Neun 1996). Keskeiset kysymykset ovat siten seuraavat: Onko tämä ter
toimenpide, -palvelu tai -ohjelma toteuttamisen arvoinen verrattuna samojen voimav
jen käyttöön muuhun tarkoitukseen? Olemmeko tyytyväisiä, että terveydenhuollon
mavarat käytetään juuri näin eikä muutoin? (Drummondet al.1997).

Edellä on osoitettu diabeettisen retinopatian seulonnan kyky löytää hoidettava tau
laserhoidon kyky estää muutoin syntyvä näkövamma (Tayloret al. 1990, Hardinget al.
1995, Retinopathy Working Party 1991, Davis & Rand 1992). Samoin on selkeästi o
tettu, että diabeettisen retinopatian seulonnan ja hoidon avulla voidaan ehkäistä näkö
maisuutta (Ferris 1994). Ongelmana on nykyisen seulonta- ja hoitokäytännön kan
perusterveydenhuollossa tehtävän oftalmoskopian huono herkkyys ja tutkimuksen
mättä jättäminen (Reenderset al.1992) ja toisaalta se, että silmälääkärit, joilla on merki
tävä osa nykyisessä hoitojärjestelmässä, ovat keskittyneet suuriin kaupunkeihin. Ter
keskuksissa tehtävän silmänpohjavalokuvausseulonnan voi olettaa parantavan saav
vuutta.

Seulonnan kustannuksia, vaikuttavuutta ja hyötyjä on selvitetty lukuisissa tutkim
sissa ja erilaisilla menetelmillä mm. diabeteksen toisen mikroangiopatiakomplikaa
nefropatian osalta (Borch-Johnsenet al. 1993, Le Flochet al. 1994, Kiberd & Jindal
1995). Cohen ja Henderson (1993) referoivat useita seulontatutkimuksia kustannus-
näkökulmasta. He toteavat yhteenvetonaan, että monissa syöpäsairauksissa laaje
väestön seulonta on todennäköisesti kannattavampaa kuin saman väestön toistuv
lonta. Kohdennetun seulonnan, jollaisesta diabeettisen retinopatian seulonnassa on
hyöty riippuu riskitekijöitä koskevasta epidemiologisesta tiedosta (Szklo 1990). M
seulonnan tehokas jäärjestäminen ja korkea etiikka ovat tärkeitä (Holland 1993).

Käytännössä seulonta on usein monivaiheista toimintaa, jossa ei riitä pelkästään y
seulontatestin herkkyyden, osuvuuden ja kustannusten tutkiminen. Tämän takia joud
useissa tutkimuksissa turvautumaan myös aikaisempaan tutkimustietoon perustuviin
oihin. Seulonnan kannattavuuskaan ei ole itsestään selvyys (Szklo 1990, Holland 1
Noller 1996, Smeeth & Iliffe 1998). Terveydenhuollon teknologian arviointitutkimu
sissa käytettyjen diagnostisten testien luonne aiheuttaa virheellisten arviointien kert
mista ja vain tutkimuksissa, joissa menetelmien herkkyyttä ja osuvuutta voidaan arvio
voidaan valaista virheen suuruutta ja suuntaa (Phelps 1993).

4.2. Kustannusten laskeminen

Terveydenhuollon taloudellisessa arvioinnissa kaikki merkittävät kustannukset ja va
tukset tulee määrittää, mitata ja arvottaa riippumatta siitä, kenelle ne kohdistuvat. Tä
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tekemistä varten on laadittu yleisiä ohjeita (Drummond 1990, Drummondet al. 1997,
CCOHTA 1997, Goldet al. 1996). Terveydenhuoltoon liittyvien toimintojen kustannuk
set voidaan jakaa suoriin (direct costs), epäsuoriin (indirect costs) sekä aineetto
(intangible costs) kustannuksiin (Luce & Elixhauser 1990).

Suorat kustannuksetmuodostuvat suoraan jonkin toimenpiteen tai toiminnan vaikutu
sesta. Ne kuvaavat palvelun tuottamiseen tarvittavan terveyspalvelun ja muun pal
käyttöä. Potilaalle aiheutuvia suoria kustannuksia ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot,
kekustannukset ja matkakustannukset. Suorat kustannukset jaetaankiinteisiin ja muuttu-
viin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset vaihtelevat palvelutuotannon mukaan,
vastaavasti kiinteät kustannukset pysyvät vakiona lyhyellä aikavälillä. Suorien yhteis
nallisten kustannusten voidaan katsoa heijastavan niiden voimavarojen arvoa, jotk
veydenhuoltoon käytettynä ovat poissa muusta käytöstä (Koivukangas & Syrjälä 19
Yleiskustannuksiatovat mm. toiminnan ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia, kuten h
linto ja toimitiloista huolehtiminen (Drummondet al. 1997).

Epäsuoria kustannuksiaovat mm. menetetyn ajan vaihtoehtoiskustannukset (Sante
& Neun 1996, CCOHTA 1997).Aineettomilla kustannuksillaei ole selkeää taloudellista
implikaatiota, mutta ne heijastavat ihmisten rajoituksia tavallisissa toiminnoissa. Tä
sina voidaan pitää kuolemaa, kipua, elämänlaadun heikkenemistä, jopa epämukav
(Luce & Elixhauser 1990). Taloudelliselta kannalta niitä voi pitää periaatteessa vä
sinä kustannuksia.

Kokonaiskustannuksetvoidaan ilmaista kiinteiden ja muuttuvien kustannusten sum
mana. Keskimääräinen kustannus saadaan jakamalla kokonaiskustannus tuotokse
rällä. Rajakustannuksellatarkoitetaan sitä kokonaiskustannusten lisäystä, joka synt
kun tuotosta lisätään yhdellä yksiköllä (Sintonenet al. 1997).

Kustannusten tunnistaminenlähtee kyseisen hoitoketjun kuvaamisesta. Kokonaisv
taisesta yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsoen kaikki hoitoketjuun liittyvät kustan
set tulisi sisällyttää mukaan. Kuitenkaan tulonsiirtoja, kuten sairausvakuutuskorvau
työttömyysturvaa ja toimeentulotukea, ei kaikissa tutkimuksissa ole välttämätöntä o
mukaan. On jopa esitetty, että ne tulisi jättää kokonaan pois (CCOHTA 1997). Sairau
aiheuttamien epäsuorien kustannusten käyttö tuotannon menetyksen laskemiseksi o
keskustelun ja skeptisyydenkin aiheena. Jotkin tutkijat eivät sisällytä näitä kustannu
lainkaan laskelmiinsa (Gerard & Mooney 1993), kun taas toiset painottavat nii
mukaanottamista, kunhan ne on tarkoin laskettu (Koopmanschap & Rutten 1996). Po
tai heidän perheenjäsenensä voivat menettää työ- tai muuta aikaa sairauden tai h
vuoksi. Menetetty aika, kenen osalta ja mistä, tulisi yleensä ottaa huomioon.

Tunnistamisen jälkeen kustannukset tulee mitata luonnollisina yksikköinään (mar
nahintoina). Mitattaessa on tärkeää tutkia rajamuutoksia. On empiiristä näyttöä siitä
muu kuin marginaali- tai inkrementaalikustannusten ja -hyötyjen mittaaminen voi joh
tehottomaan voimavarojen kohdentamiseen (Weinstein 1990, McGuireet al. 1992). Kus-
tannukset ja vaikutukset tulee siten raportoida sekä inkrementteinä eli kahden vaih
don välisinä eroina että kokonaisina. Yleiskustannukset tulisi myös ottaa huomioon, p
jos kyseessä on niin pieni toiminto, ettei se vaikuta niihin.Kustannusten mittaaminen
koostuu tiettyyn toimintoon käytettyjen voimavarojen määrän selvittämisestä.Kustannus-
ten arvottaminenkoostuu yksittäisen voimavaran kustannuksen/hinnan määrittämise
On tärkeää tehdä ero kustannusten arvottamisen ja mittaamisen välillä. Taloudelli
näkökulmasta toiminnan todellisia kustannuksia kutsutaanvaihtoehtoiskustannuksiksi.
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Kyseessä on se arvo, mikä samalla voimavaralla on käytettynä toiseen tarkoituk
Täydellisen kilpailun markkinoilla hinta ja vaihtoehtoiskustannus ovat yhtenevät (Luc
Elixhauser 1990).

Markkinahintoja käytetään kaikissa mahdollisissa hoitoketjun kohdissa. Näitä hin
voidaan käyttää suoraan arvottamisessa. Ei-markkinahintaisten menojen, kuten k
tehtävän työn, arvottamisessa voidaan käyttää arviohintana kotiavun hintaa. Tätä k
taan varjohinnoitteluksi. Monissa käytännön tilanteissa markkinahinnat antavat riittä
tarkan arvion vaihtoehtoiskustannuksesta. Terveydenhuollon voimavarojen muuto
arvottaminen voi kuitenkin olla ongelmallista luotettavan tiedon puuttumisen vuo
Kanadan terveydenhuollon teknologian arviointiyksikön laatimien suuntaviivo
(CCOHTA 1997) mukaan tulisi käyttää kustannusten taloudellista, ei vain laskennal
määrittelyä.

Tulevaisuudessa syntyvät kustannukset ja vaikutuksetdiskontataannykyarvoon, koska
ihmisillä ja yhteisöillä on ajan suhteen positiivisia korko-odotuksia (Gafni & Torran
1984, Lipscomb 1989, Krahn & Gafni 1993). Ihmiset arvostavat nykyhetkellä tapahtu
asiat merkittävämmiksi kuin tulevaisuudessa tapahtuvat. Tulevaisuudessa toteutuv
raus tai haitta ei ole yhtä paha kuin nykyhetkellä tapahtuva. Vastaavasti tulevaisuud
maksettavat kustannukset vaikuttavat vähäisemmiltä kuin tällä hetkellä maksett
Koron ei toisaalta tarvitse olla aina sama, vaan se voi pienetä ajan myötä (Harvey 1
Perusdiskonttokorkona analyyseissä pidetään 5 %:a vuodessa. Muita korkotasoja
käyttää herkkyysanalyysissä. Suositellaan ainakin 0 %:n ja 3 %:n korkotasojen kä
(CCOHTA 1997).

4.3. Vaikutusten arviointi

Terveydenhuollon teknologiaa arvioitaessa on keskeistä se, mitä pidetään terveyden
lon toiminnan ja sen käyttämän teknologian tuloksena. Terveydenhuollon toimintaa
oitaessa puhutaanterveystuloksesta(health outcome) tai terveyden tuotannonlopputulok-
sesta(Sintonenet al. 1997), jonka perusteella terveyspalveluja tulisi arvioida (Does
1987). Terveystulos kuvaa terveydenhuollon teknologian vaikuttavuutta. Tällöin te
yttä tulee pitää moniulotteisena ja dynaamisena käsitteenä (Koivukangas 1993).

Terveydenhuollon toiminnan aikaansaamat säästöt lasketaan rahamääräisesti
tyinä kustannuksina. Myös säästöjen osalta voidaan laskea mukaan terveydenhu
lisäksi muiden sektoreiden sekä potilaan ja hänen perheensä säästöt (Drummond
1997). Terveydentilamuutosten mittaamiseen on kehitetty lukuisia elämänlaatumitta
joita esitetään luvussa viisi.

Aineettomien kustannusten (ja hyötyjen) arvottamiseen on kehitetty mm. inhimilli
pääoman (human capital) ja maksuhalukkuus menetelmät (willingness to pay).Inhimilli-
sen pääoman menetelmässäihminen ymmärretään pääomaksi tuotannontekijämielessä
lisäarvoa tuottavaksi, ja kustannuksena on terveyden menetyksen aiheuttamasta työ
tömyydestä taikka kuolemasta johtuva tuotannon menetys (Robinson 1993e).

Maksuhalukkuusmenetelmässäihmisiltä kysytään, mitä he olisivat valmiit maksamaa
tietynsuuruisesta muutoksesta terveydessään, invaliditeetin tai kuoleman välttäm
(Warner & Luce 1982, Donaldsonet al. 1995). Menetelmää käytettäessä tulisi kysy
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paljonko ihmiset ovat valmiit etukäteen maksamaan siitä, että tietty palvelu on saata
tarvittaessa. Palvelun tarve tulisi esittää todennäköisyyksinä ja kysymykset tulisi es
riittävän edustavalle väestöotokselle (Morrison & Gyldmark 1992). Menetelmän erit
sovellus on kontingenssimenetelmä, jossa saadaan rahalliset arvot ihmisen maksu
kuudelle (Mitchell & Carson 1989, Portney 1994). Teoreettisesti tätä voi pitää parha
menetelmänä kustannus-hyötyanalyysissä käytettäväksi (CCOHTA 1997).

4.4. Taloudellisen arvioinnin menetelmiä

Sopiva taloudellisen arvioinnin menetelmä kussakin tilanteessa riippuu teknologia
arvioinnin yhteyksistä (Robinson 1993a, O’Brien 1995, Drummondet al. 1997).Kustan-
nusanalyysion yksinkertainen tapa tarkastella uuden teknologian aiheuttamia kustan
sia ja verrata niitä aiemmin käytössä olleiden toimintamuotojen kustannuksiin. Esim
kinä reisiluunkaulanmurtuman saaneiden potilaiden nopean kotiutuksen vaikutus ku
nuksiin (Hollingworthet al. 1993) ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon v
tailu alaselkäkivun hoidossa (Careyet al.1995).Kustannus- seurausanalyysissätoiminta-
ohjelman kustannukset ja seuraukset listataan erikseen ja johtopäätösten teko jä
päättäjille (CCOHTA 1997).

Kustannusten minimointiinpyrkivässä analyysissä vaihtoehtoisten hoitotapojen lopp
tulos on sama tai samankaltainen; esimerkiksi esiintyykö komplikaatioita tai uusiutu
tauti. Ratkaisu tapahtuu hinnan perusteella eli taloudellisen analyysin avulla verra
pelkästään kustannuksia (Robinson 1993b, Drummondet al. 1997).

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi (KVA)perustuu laajaan kustannusten ja vaikutuste
arviointiin. Eri hoitomuotoja arvioidaan ja lääketieteellisten tavoitteiden saavuttami
lisäksi tarkastellaan myös potilaan myöhempää selviytymistä ja elämänlaatuun vaik
via tekijöitä. Tällöin on aina tehtävä vertailu useamman vaihtoehdon välillä. Kustann
sia verrataan tuloksiin, joita mitataan luonnollisissa yksiköissä kuten, säästetty el
saavutettu elinvuosi ja kivuton tai oireeton päivä (Robinson 1993c, Drummondet al.
1997).

Kustannus-vaikuttavuusanalyysissä tulee päteä toisen seuraavista:

a) on olemassa yksi, yksiselitteinen toimenpiteiden kohde ja siten selkeä ulottuv
jonka perusteella vaikuttavuutta voidaan arvioida, tai

b) on useita kohteita, mutta vaihtoehtoisten toimenpiteiden ajatellaan vaikuttavan n
samassa määrin (Drummondet al.1997).
Kustannus-vaikuttavuusanalyysin lähtökohtana voivat olla joko kiinteät kustannuk

joilla pyritään saamaan aikaan paras mahdollinen vaikuttavuus, tai kiinteä vaikuttav
joka pyritään saavuttamaan mahdollisimman pienin kustannuksin (CCOHTA 1997).
kutusten vertailuun on kehitetty erilaisia menetelmiä (Torrance 1986, Torranceet al.
1989, Dolanet al. 1996, Drummondet al.1997). Tätä menetelmää on käytetty runsaas
myös Suomessa (Vehmanen 1993, Rissanen 1996).

Kustannus-utiliteettianalyysissä (KUA), jota voi pitää kustannus-vaikuttavuusanalyy
sin erityisversiona, pyritään vertaamaan hoitokustannuksia ja saatuja hyötyjä siten
voidaan esittää kustannusarvio hyvää elinvuotta varten. Teknologian vaikutuksia ar
daan laatupainotettuina elinvuosina (QALY, quality adjusted life years). Ihmis
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kysytään, mitä asioita he arvostavat elämässään ja näin määritellään niin sanottu
elinvuosi. Elämänlaadun mittaamisessa käytetään erilaisia standardoituja mittareita
luku 5.1.). Tässä menetelmässä korostuu yksilöiden subjektiivinen lääketieteellisen
don vaikutusten arvostus. Eri toimintavaihtoehtojen vertailu tehdään laskemalla laat
notettujen elinvuosien rajakustannuksia (Robinson 1993d). Kustannus-utiliteettianaly
on käytetty hoitomenetelmiä arvioitaessa, sekä myös erilaisia priorisointijärjestyksiä
dittaessa (Tubmanet al.1990, Pekurinen 1994).

Kustannus-hyötyanalyysin (KHA)periaatteena on, että kaikki hyödyt ja kustannuks
pyritään arvioimaan rahamääräisinä (McGuireet al. 1988). Oleellisin ero kustannus-
hyötyanalyysissä kustannus-vaikuttavuusanalyysiin verrattuna on se, että kustannus
tyanalyysissä lasketaan projektin tai hankkeen kaikki mahdolliset ja kaikkiin osapuo
kohdistuvat vaikutukset rahassa. Koska kustannus-hyötyanalyysi tuottaa informaa
absoluuttisesta hyödystä, sen avulla voidaan verrata toteutettua ohjelmaa nolla-vaih
toon eli tilanteeseen ilman ohjelmaa (Drummondet al. 1997). Kustannus-hyötyanalyysiä
voidaan pitää kokonaisvaltaisimpana taloudellisen arvioinnin muotona (Robinson 199
ja sitä on pidetty periaatteessa parhaimpana taloudellisen analyysin muotona (M
1988). Hyötyjen arvottamisessa rahallisesti on kuitenkin useimmiten kyse toiminto
kustannussäästöistä. Tätä voidaan pitää ongelmana (Santerre & Neun 1996, Drummet
al. 1997).

Taloudellisen arvoinnin tuloksista valitaan tiettyjen kriteerien, päätöksentekosää
jen perusteella vaihtoehdoista paras. Kustannus-hyötyanalyysissä käytettujä krite
ovat seuraavat (Sintonen et al. 1997):

Nettohyötykriteeri, laskettujen hyötyjen (ΣB) ja kustannusten (ΣC) erotus eli
nettohyöty =ΣB - ΣC

Vaihtoehdon hyväksymiskriteerion, että hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset e
ΣB > ΣC tai ΣB - ΣC > 0

Valintakriteeri on se, että valitaan hyväksyttävistä vaihtoehdoista se, jonka nettohy
on suurin.

Hyöty-kustannussuhdeeli ΣB/ΣC > 1
Kustannus-vaikuttavuusanalyysissä kaikki mahdolliset tilanteet tulevat huomioon

tuksi, jos käytetään inkrementaalista eli marginaalistakustannus-vaikuttavuussuhdettaeli
vanhan ja uuden hoitomuodon kustannusten erotus jaettuna niiden vaikutusten er
sella (Sintonenet al.1997).

4.5. Diabeettisen retinopatian seulonnan arviointia koskevia
tutkimuksia

Diabeettisen retinopatian seulonnan kustannuksia ja hyötyjä on arvioitu useissa tutki
sissa. Yhdistelmä tutkimuksista on taulukossa 3. Taulukossa esitetyistä tutkimuk
neljä (Dasbachet al. 1991, Javittet al. 1990, Javittet al. 1994, Javitt & Aiello 1996)
perustuu matemaattiseen mallintamiseen ja muut ovat enemmän tai vähemmän em
seen aineistoon pohjautuvia tai kirjallisuustietoihin perustuvia laskelmia.

Skotlantilaisessa tutkimuksessa seulottiin diabeettista retinopatiaa oftalmoskoo
sesti. Ensimmäisessä tutkimuksessa oli mukana 1 212 potilaalta ja toistet
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tutkimuksessa 903 potilaalta. Ensimmäisen 1 000 potilaan osalta diabeettisen retin
tian vallitsevuus oli 26,7 %, josta vakavaa (serious) retinopatiaa oli 9,5 %:lla. Retino
tian ilmaantuvuus oli 5 % vuodessa ja vakavan retinopatian 1,5 % vuodessa (Fouldset al.
1983). Kustannus-vaikuttavuusanalyysi perustui kaikkien diabeetikkojen ehdotet
vuosittaiseen oftalmoskooppiseen tutkimukseen. Kustannusten laskemista varten se
tiin seulonnassa ja näköä uhkaavan retinopatian hoidossa tarvittava henkilökunta j
ajankäyttö. Diagnosoidun diabeteksen vallitsevuutena pidettiin yhtä prosenttia. La
mien perusteella uhkaavassa sokeutumisriskissä olevaa potilasta kohti kustannukse
vat 387 puntaa. Näkövammaisuuden haittakustannuksiksi arvioitiin yhteensä 3 575
taa vuodessa. Seulonnan ja hoidon nettosäästöiksi arvioitiin 2,5 miljoonan asukkaan
tössä 135 025 puntaa oletettaessa, että 90 ihmistä estetään sokeutumasta (Fouldet al.
1983).

Javitt työtovereineen selvitti tyypin 1 diabeetikkojen retinopatian toteamista ja ho
käyttäen Monte Carlo -simulaatiota. Mallissa tarkasteltiin teoreettista diabeetikkokoh
tia, joille diabetes oli kehittynyt samana vuonna toistuvina 2-vuotissykleinä kunkin yk
lön elinajan. Monte Carlo -simulaatiota käytettiin selvittämään kaikkia mahdollisia tap
tumia, jotka yksilö saattoi kohdata. Kunkin syklin alussa laskettiin jokaisen yksilön os
tapahtumien todennäköisyys käyttäen eri tutkimusten kautta saatua epidemiologist
toa (Javittet al. 1990). Seulonnan tiheys, herkkyys, osuvuus ja kustannukset määrite
kunkin simulaation alussa. Todetut retinopatiat arvioitiin lähetettävän fotokoagulaatio
toon, mikäli tauti oli hoidettavissa. Hoidon tehoa arvioitiin kliinisten tutkimustietoje
perusteella. Seulonnan hyöty laskettiin saavutetun näkökyvyn säilymisen ja vai
näönmenetyksen estymisen määrällä. Näön menetyksen kustannukset laskettiin so
turvakulujen mukaan (Social Security Disability Insurance ja Supplemental Secu
Income -ohjelmat) (Javittet al.1990).

Seulontavaihtoehtoina oli oftalmoskooppinen tutkimus toteutettuna viidellä eri fr
venssillä. Tulosten mukaan diabeettisen retinopatian seulonta ja hoito saivat aikaan
kittäviä säästöjä kaikilla seulontastrategioilla. Vuosittainen oftalmoskopia täydennet
puolivuosittaisella oftalmoskopialla, kun retinopatia on todettu, osoittautui lääketiete
sesti ja taloudellisesti parhaaksi, joskin pelkkä vuosittainen oftalmoskopia säästi e
rahaa. Mallin muuttujien herkkyysanalyysi suhteen osoitti, että vielä 10 %:n korkotaso
kin seulonnan avulla saadaan säästöjä ja että näkövammaisuuden vuodella esty
tuoma kustannussäästö vaikutti selvimmin tuloksiin, kannattavuusraja oli 2 500 doll
säästö estettyä näkövammavuotta kohti. Seulonnan spesifisyys vaikutti vain väh
hyöty oli havaittavissa jo 20 %:n hoitoteholla (Javittet al.1990).

Wisconsinin tutkijaryhmä analysoi kehittämällään tietokonemallilla diabeettisen r
nopatian toteamisstrategioiden kustannusvaikuttavuutta. Ryhmä kehitti kaksi epidem
giseen tutkimusaineistoonsa perustuvaa mallia. Diabeettisen retinopatian sairausm
tarkasteltiin kolmea diabeetikkojen alaryhmää: vähintään viisi vuotta sairastaneet tyyp
diabeetikot, insuliinihoitoa saavat tyypin 2 diabeetikot ja muut tyypin 2 diabeetikot. S
rauden etenemistä tarkasteltiin kunkin alaryhmän osalta Markovin prosessin avulla.
tomallissa sairauden kulkua kuvaavaan Markovin malliin lisättiin erilaisten retinopa
toteamis- ja hoito-ohjelmien vaikutukset kunkin ryhmän osalta. Mallinnuksessa tarka
tiin kuutta erilaista hoitostrategiaa 10 ja 60 vuoden aikaperspektiivillä. Diskonttokork
käytettiin 5 %:a ja kuolleisuuden vaikutus otettiin huomioon (Dasbachet al. 1991). Mal-
linnuksen tulokset osoittivat, että tyypin 1 ja tyypin 2 insuliinihoitoa saavien potilaid
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seulonta ja hoito tuottivat nettosäästöä. Sen sijaan tabletti- tai dieettihoitoisten koh
säästöä ei syntynyt tai se jäi vähäiseksi. Vuosittaiseen mustuaiset laajennettuna ot
silmänpohjakuvaukseen perustuva seulontamalli oli vaikuttavin. Näkökykyä uhkaa
diabeettisen retinopatian seulonta- ja hoito-ohjelman toteuttaminen osoittautui ka
kaikkiaan yhteiskunnallisesti kannattavaksi. (Dasbachet al.1991).

Drummond työtovereineen tutki retrospektiivisesti Yhdysvalloissa tehdyn diabeett
retinopatiaa koskevan tutkimuksen (Diabetic Retinopathy Study, DRS, 1972-81) kus
nuksia ja hyötyjä. Tutkijat käyttivät päätöspuu-menetelmää kuvaamaan taudin etene
ja toimenpiteitä eri vaiheissa. Proliferatiivisen retinopatian vallitsevuus- ja ilmaantuvu
tietoina käytettiin englantilaisia ja amerikkalaisia tutkimustuloksia sekä asiantun
arvioita. Kustannustiedot olivat peräisin Yhdysvaltain kansallisesta näkökeskuks
(National Eye Institute) (Drummondet al. 1992). Toiminnan suorat kustannukset arvio
tiin käytettyjen voimavarojen ja keskimääräisten kustannusten mukaan. Näkövamma
den aiheuttamat tuotannon ja työajan menetyskustannukset perustuivat työstäpois
päiviin, työkyvyttömien määrään, kodinhoitoon kykenemättömien henkilöiden määrä
laitoshoitoon joutuneiden aiheuttamaan työajan menetykseen ja silmähoidon odotu
arvoon. Menetysten arvioinnissa käytettiin keskimääräisiä tulo- ja työhön osallistumis
toja. Diskonttauskorkona käytettiin 5 %:a ja herkkyysanalyysi tehtiin diabeettisen ret
patian eri vaikeusasteiden hoitotodennäköisyyksistä, molempien silmien sairastum
dennäköisyydestä sekä laserhoidon kustannusten ja hyötyjen kestosta. Tulokset o
vat, että diabeettisen retinopatian seulonta ja hoito vähentävät yhteiskunnan kustann
(Drummondet al.1992).

Wisconsinissa tehdyssä empiiriseen aineistoon perustuvassa tutkimuksessa ver
kahden eri tavalla toteutetun silmänpohjakuvauksen sekä lääkärin ja hoitajan (vasta
toapulainen tai sairaanhoitaja) tekemään oftalmoskopiaan perustuvan diabeettisen r
patian seulonnan kustannusvaikuttavuutta 352 potilaan aineistossa. Eri menete
tehokkuutta arvioitiin todettujen oikeiden positiivisten löydösten määrällä; positiivise
pidettiin lievää ei-proliferatiivista retinopatiaa vaikeampaa tautia (Lairsonet al. 1992).
Seulonnan kustannuksina laskettiin todellinen voimavarojen käyttö hoitojärjestel
osalta ja potilaiden ajankäyttökustannukset sekä matkakustannukset. Hoitojärjeste
yleiskuluiksi arvioitiin 29,7 %. Kustannus-vaikuttavuusmittana käytettiin kustannu
oikeaa positiivista löydöstä kohti. Menetelmistä herkin oli kuvaus laajennetun must
sen kautta (0,81) ja osuvin silmälääkärin oftalmoskopia (0,99). Alhaisin kustannus to
tua oíkeaa positiivista löydöstä kohden oli sekä terveydenhuoltojärjestelmän että pot
kannalta kuvaus laajennetun mustuaisen kautta. Herkkyysanalyysin mukaan seulon
män koko vaikutti tuloksiin silmänpohjakameraa käytettäessä ja menetelmän herk
hoitajan tekemässä oftalmoskopiassa (Lairsonet al.1992).

Englantilaisessa diabeettisen retinopatian seulonnan kustannus-vaikuttavuus-tutk
sessa seulottiin 3 423 diabeetikosta 2 891 laajennetun mustuaisen kautta tehdyllä
moskopialla. Seulojana oli 2 476 potilaan osalta yleislääkäri (GP) ja 415 potilaan os
optikko (ophthalmic optician). Näiden potilaiden sekä lisäksi myös 532 potilaan, joille
ollut tehty oftalmoskopiaa, silmänpohjat kuvattiin. Silmänpohjakuvien ja vastaav
oftalmoskopialöydöksen perusteella potilaan tutkinut arvioi lähettämistarpeen. Kaikk
seulontamalleja oli 13 (Sculpheret al. 1992). Seulonnan vaikuttavuutta arvioitiin seulon
nan herkkyyden ja osuvuuden perusteella. Terveydenhuollon voimavarojen käyttöä
kevat tiedot kerättiin kustakin seulontavaihtoehdosta. Kustannuksina laske
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henkilökunnan ajankäyttö, matkakustannukset, välineet ja kulutustarvikkeet sekä y
kustannukset. Potilaiden matkakustannuksia selvitettiin 10 %:lle tehdyllä kysely
Kustannus-vaikuttavuus- suhteena pidettiin kustannusta todettua oikeaa positiivista
usta kohti. Retinopatian yleisenä vallitsevuutena pidettiin 5,8 %:a diabeetiko
(Sculpheret al.1992).

Yhden seulontamenetelmän mallissa herkkyys vaihteli 0,4–0,58 ja osuvuus 0,91–
Yhdistetyissä seulontamalleissa silmänpohjakuvauksen lisääminen paransi herkkyy
heikensi osuvuutta. Ei-valikoivassa seulonnassa kustannukset löydettyä retinopatiaa
vaihtelivat, halvin oli silmänpohjakuvaus yleislääkärin vastaanotolla. Valikoivassa s
lonnassa halvin oli vaihtoehto, jossa matalan riskin potilaita ei seulottu. Herkkyysana
sissä todettiin, että silmänpohjakameran kustannuksen merkitys oli vähäinen ja opt
jen pienemmät palkkakustannukset eivät tehneet kyseistä seulontaa edulliseksi. Lop
loksena tutkijat totesivat, että mikäli seulonta voidaan järjestää perusterveydenhuol
muun hoidon yhteydessä, saadaan huomattavia kustannussäästöjä verrattuna eri
järjestettyyn seulontaan (Sculpheret al.1992).

Javitt työtovereineen osoitti PROPHET-mallitukseen perustuvalla simulointimene
mällä diabeettisen retinopatian seulonnan ja hoidon kannattavaksi. Diabeettisen reti
tian ja siitä johtuvan näkövammaisuuden epidemiologiaa koskevat tiedot oli koottu a
semmista tutkimustuloksista. Seulonnan ja hoidon kustannukset laskettiin keskimää
ten kustannustietojen mukaan ja näkövammaisuuden haittakustannukset yhteiskun
sina kustannuksina (Javittet al. 1994). Javitt ja Aiello tutkivat diabeteksen toteamisen
hoidon vaikuttavuutta samalla PRPOHET-mallituksella sairausvakuutuksen näkö
masta käyttäen laatupainotettuja elinvuosia mittarina ja totesivat retinopatian ehkäis
jelman kustannusvaikuttavaksi investoinniksi (Javitt & Aiello 1996).

Tirolissa Itävallassa tehdyssä diabeettista silmäsairautta käsitelleessä kusta
hyötyanalyysissä tarkasteltiin erikseen tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikkoja. Diabeetti
retinopatian vallitsevuus ja ilmaantuvuus arvioitiin tutkimustulosten perusteella, sam
eri retinopatiamuotoihin liittyvä näkövammariski. Vaikeaa retinopatiaa sairastavien e
ajan odotteeksi arvioitiin 10 vuotta. Seulontamenetelmällä oletettiin todettavan ka
hoitoa vaativat retinopatiatapaukset, jotka kaikki myös hoidettaisiin. Tutkimuks
mukaan 252 potilaasta, joilla on näköä uhkaava diabeettinen retinopatia, sokeus vo
estää 179 potilaalta. Tutkijat laskivat, että estettävissä olevan näkövammaisuuden ku
nukset olisivat 14,6 miljoonaa shillinkiä vuodessa, seulonnan ja hoidon vastaavasti
miljoonaa shillinkiä, jolloin hyöty olisi 3,9 miljoonaa shillinkiä vuodessa (Matzet al.
1996).
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Taulukko 3. Diabeettisen retinopatian seulonnan kustannushyötyä ja kustannu
kuttavuutta koskevia tutkimuksia.

Diabeettisen retinopatian fotokoagulaatiohoidon tarvetta ja kustannusvaikuttavuut
selvitetty myös muissa tutkimuksissa. Englannissa tehty tutkimus perustui muista t
muksista saatujen tulosten pohjalta tehtyihin arvioihin diabeteksen ja retinopatian ilm
tuvuudesta, vallitsevuudesta ja hoidontarpeesta sekä 4 019 hoidettavan potilaan sa
kertomustietoihin. Kustannukset hoidettua potilasta kohti olivat 170 puntaa vuod
(1981–82 hinnoin) ja sokeuden aiheuttamiksi kustannuksiksi arvioitiin 2 871 puntaa v
dessa. Tutkijat korostavat varhaisen toteamisen ja hoitoon lähettämisen tärk
(Savolainen & Lee 1982). Laajassa englantilaisessa monikeskustutkimuksessa seu
kustannukset olivat 13,11 puntaa seulottua kohti ja 1 110 puntaa laserhoitoa vaativaa
den. Seulotuista 5,6 % lähetettiin jatkotutkimuksiin ja näistä laserhoidon sai 21,5
1,2 % seulotuista (Taylor 1996).

Diabeettisen retinopatian seulonnan (ja hoidon) kustannushyöty- ja kustan
vaikuttavuustutkimuksissa on verrattu eri seulontamenetelmiä, kuten silmänpohjaku
ja oftalmoskopia, ja eri seulontamalleja sekä arvioitu näkövammaisuuden estomah
suuksia. Keskeisiksi ongelmiksi näyttävät muodostuvan riittävän kattavuu

Tutkija Vuosi DM
tyyppi

Kohderyhmä Seulonta
menetelmä

Analyysi
menetelmä

Hyöty

Fouldset al 1983 1212 O KVA +
Javittet al 1990 1 USA väestö O 2 v*

O 1 v*
O 1+½ v*
O + F 1 v*
O + F 1+½*

KHA
Monte Carlo
simulaatio

+
+
+
+
+

Dasbachet al 1991 1
2 ins.

2 ei-ins

Wisconsinin epi-
demiologisen tut-
kimuksen väestö

F tai O
F tai O
F tai O

+
+
–

Drummondet al 1992 USA väestö KVA
Päätöspuu

+

Lairsonet al 1992 1 ja 2 352
352
352
352

F
F dil
O lää
O opt

KVA +

Sculpheret al 1992 1 ja 2 2891
2891
3423
3423
3423
3423

O YL
O opt.
F sairaala
F YL
YL O + F
opt O + F

KVA

Javittet al 1994 2 USA:n väestö F tai O KVA
PROPHET-
(Monte Carlo)
mallitus

+

Javitt & Aiello 1996 1 ja 2 USA:n väestö KVA (QUALY)
PROPHET-
(Monte Carlo)
mallitus

+

Matzet al 1996 1 ja 2 Tirolin väestö F tai O KHA +

YL = Yleislääkäri; F = Silmänpohjakuvaus; Opt = Optikko; * = Seulontatiheys; KVA = Kustannus
vaikuttavuusanalyysi; KHA = Kustannus-hyötyanalyysi.
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Seulonnan ja hoidon kustannukset seulottua kohti ovat olleet helpommin laskettaviss

Kustannus-vaikuttavuus- ja kustannus-hyötyanalyysitutkimusten arviointiin esi
Udvarheley työtovereineen kuutta kriteeriä, joiden perusteella he analysoivat 77 julk
tua tutkimusartikkelia todeten niissä huomattavia puutteita käyttämiensä kritee
valossa (Udvarheleyet al. 1992). Drummond työtovereineen on esittänyt kymmenos
sen tarkistuslistan taloudellisten arviointitutkimusten arvottamiseen (Drummondet al.
1997). Taulukossa 3 esitetyt tutkimukset näyttäisivät täyttävän Udvarheleyn krite
paremmin kuin Udvarheleyn artikkelissaan analysoimat. Taulukossa 3 analysoitujen
kimusten näkökulma on säännönmukaisesti ollut yhteiskunnan ja terveyspalvelujärje
män näkökulma. Mukaan on kuitenkin otettu seulontaan osallistuvien kustannuksia
näkövammaisuuden yksilölle aiheuttamien haittojen kustannuksia. Ajan vaikutusta
tannuksiin, diskonttausta, on käsitelty vain osassa tutkimuksia.
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5. Diabeettista retinopatiaa sairastavien ja sen vuoksi
näkövammaisten elämänlaatu ja kuolleisuus

5.1. Elämänlaadun arviointi

Elämänlaadun (quality of life) käsitettä käytetään usein kuvaamaan ihmisen terveyd
hyvinvoinnin tilaa terveydenhuollon toimintojen tuloksellisuutta mitattaessa. Elämän
dulle ei ole olemassa yhteisesti sovittua määritelmää, vaan se sisältää monia eri näk
mia esimerkiksi toimintakyvystä ja selviytymisestä, sosiaalisesta ja yhteisöllisestä vu
vaikutuksesta, psykologisesta hyvinvoinnista, somaattisista tuntemuksista sekä el
tyydyttävyydestä (Bowling 1991). Moniulotteisen terveyden kuvaamisessa käytetään
jektiivisia terveysidikaattoreita; terveys on koettu tila tai toimintakyky. WHO on mää
tellyt toimintakykyä kuvaamaantoiminnnan vajeen(impairment), toimintakyvyn puut-
teen(disability) javamman(handicap) (WHO 1980). Elämänlaatumittarit voivat olla jok
subjektiivisia, koettuun terveydentilaan perustuvia tai objektiivisiin mittauksiin perus
via. Mittarit voivat myös olla joko yleisiä tai tautikohtaisia.

Tässä tutkimuksessa käytettävä Nottingham Health Profile (NHP) on alun perin E
lannissa kehitetty (Huntet al. 1980, Huntet al. 1981), mutta myös Suomessa arvotett
mittari (Koivukangaset al. 1992, Koivukangaset al. 1995). NHP:n I osa koostuu 38 väit-
tämästä, jotka ovat jokapäiväisen “vaivan” ja “kärsimyksen” ilmaisuja. Samalla ne o
terveysongelmiin liittyviä väittämiä, joista muodostuu kuusi koetun terveydentilan ulo
vuutta: tarmokkuus, uni, kipu, tunnereaktiot, sosiaalinen eristäytyminen ja liikkumin
Ulottuvuuksien väittämien määrä vaihtelee. Kunkin ulottuvuuden väittämille lasket
painokertoimet siten, että jokaisessa ulottuvuudessa painokertoimien summa on
Ihminen, jolla ei ole minkäänlaisia terveysongelmia, saa indeksiarvon 0 ja hän, jolla
kaikki esitetyt terveysongelmat, saa arvon 100. NHP-mittarin tulosten arviointi tapah
jokaisessa ulottuvuudessa erikseen. II osa käsittää 7 keskeistä elämänaluetta käsitt
kysymystä. NHP:tä on käytetty Suomessa jo useissa tutkimuksissa (mm. Ohinmaaet al.
1993, Keinänen-Kiukaanniemiet al. 1994, Keinänen-Kiukaanniemiet al 1996, Noro &
Aro 1996) ja siitä on kokemuksia monista eri maista mm. Ruotsista (Wiklund 1990).
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Oulussa todettiin NHP-mittarilla 1 796 aikuisdiabeetikon elämänlaatu kaikilla ku
della elämänlaadun osa-alueella merkitsevästi huonommaksi kuin vastaavanikä
muulla väestöllä. Tableteilla hoidettujen elämänlaatu oli huonompi kuin pelkästään
kavaliohoitoisten, mutta ei eronnut tabletti- ja insuliinihoidon yhdistelmällä hoidettu
elämänlaadusta (Keinänen-Kiukaanniemiet al. 1994). Ruotsissa on havaittu, että mie
hillä on myönteisempi asenne diabetekseensa kuin naisilla (Wikbladet al.1990).

Amerikkalainen tutkimusryhmä kehitti erityisesti insuliinihoitoisille diabeetikoille ta
koitetun elämänlaatumittarin. Tällä mittarilla saatujen tulosten mukaan diabetes vai
tutkittavien elämänlaatuun vain kohtuullisesti ja naisilla todettiin diabeteksen aiheutta
vaikeuksia enemmän kuin miehillä (DCCT Research Group 1988). Tautispesifisen D
elämänlaatumittarin todettiin toisessa tutkimuksessa soveltuvan diabeetikkojen kesk
seen vertailuun ja komplikaatioiden merkityksen arviointiin. Vastaavasti yleisen SF-
elämänlaatumittarin arvioitiin soveltuvan diabeetikkojen elämänlaadun seurantaan ja
tailuun muita sairauksia sairastavien kanssa (Andersonet al.1997).

Verrattaessa tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastavien elämänlaatua Englan
SDQ (Social Difficulty Questionnaire) mittarilla todettiin, että tyypin 2 diabetes vaiku
taa verrattain vähän useimmilla elämän alueilla, mutta 27 % ilmaisi tyytyväisyyden
sosiaalisen kanssakäymisen vähentyneen. Tyypin 1 diabeetikoilla vaikeudet sosiaa
suhteissa liittyivät enemmän työntekoon ja vähemmän vapaa-aikaan (Mayouet al.1990).
Hypertensiivisillä diabeetikkoilla todettiin diabetekseen yhteydessä olevia ja myös ve
painelääkkeiden aiheuttamia sivuvaikutuksia enemmän kuin muilla hypertooniko
(Testa & Simonson 1988). Diabeteksen ja heikentyneen glukoosin sietokyvyn on tod
vähentävän iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä (Hiltunenet al.1996, Hiltunen 1997).

Tehostetun hoidon havaittiin muuttavan potilaiden käyttäytymistä, parantavan gluk
sitasapainoa ja vähentävän toiminnallisia rajoituksia (Greenfieldet al. 1988). Toisessa
tutkimuksessa todettiin lisäksi, että dieettimuutos ja liikunnan lisääminen parantavat
pin 2 diabetesta sairastavien elämää (Kaplanet al. 1987). Neuropatia ja muut diabetek
seeen liittyvät ja periaatteessa muutettavissakin olevat tekijät heijastuivat koettuun te
dentilaan (Kleinet al. 1998). Elämänlaatua parantavien toimien merkitystä korostaa
että munuaissiirron jälkeen koettu terveydentila parani diabeetikoilla jopa enemmän
muilla munuaissiirtopotilailla (Manninen & Evans 1988).

Bardsley työtovereineen vertasi kolmea elämänlaatumittaria avohoidossa olleiden
beetikkojen aineistossa. Käytetyt mittarit olivat NHP, FLP (the Functional Limitatio
Profile) ja PWB (Positive Wellbeing). NHP ja FLP poimivat ongelmia, joita useimmil
väestössä ei ole. Vaikea näkövammmaisuus näkyi vain NHP:n dimensiossa liikkum
ja FLP:n osioissa liikkumiskysy (ambulation) ja kodinhoito (home manageme
(Bardsleyet al.1993).

Ojamon näkövammarekisterin aineiston perusteella tekemän tutkimuksen mukaan
liferatiivista diabeettista retinopatiaa sairastavista näkövammaisista oli työllisiä vain 1
ja ei-proliferatiivista retinopatiaa sairastavista 8 %. Sen sijaan näkövamman aste ei
vaikuttanut työllistymiseen, heikkonäköisistä on työelämässä 24 % ja sokeista 2
(Ojamo 1995). Kuotolan tutkimuksen mukaan näkövammaisten integraatio yhteis
taan todettiin usein vähemmän onnistuneeksi. Vaikeuksia todettiin liikkumisessa
sopeutumisessa jokapäiväiseen elämään (Kuotola 1976).
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On havaittu, että jo näkökyvyn heikkeneminen näyttää aiheuttavan yhtä paljon ps
sosiaalisia vaikeuksia kuin sokeus (Wulsinet al. 1987). Diabeettisesta retinopatiasta joh
tuvan näön menetyksen on todettu heikentävän kykyä hoitaa diabetesta (Bernbaumet al.
1988). Pitkälle edenneen proliferatiivisen diabeettisen retinopatian on havaittu saatt
olla yhteydessä sopeutumisvaikeuksiin ja jo suhteellisen lievä näkövammaisuus sa
aiheuttaa merkittäviä psykososiaalisia seuraamuksia (Wulsinet al. 1993). Toisaalta näkö-
kyky on yhteydessä sopeutumiskykyyn, psykologisiin oireisiin ja tunteisiin liittyvä
sopeutumiseen (Wulsinet al.1991).

Näkö on ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeinen aisti ja sen osittainen tai täyd
nen puuttuminen vaikuttaa huomattavasti sekä käytännön elämästä suoriutumisee
elämänlaatuun. Näön menettämisen vaikutuksista sinänsä on tietoa, mutta näön me
sestä toisen merkittävästi elämään vaikuttavan sairauden, diabeteksen, yhteyde
Suomesta ole tutkimustietoa käytettävissä. Diabeteksen hoidon toteutuksessa näkö
peellinen aisti, ainakin insuliinihoitoa saavilla potilailla.

5.2. Kuolleisuuden arviointi

Diabeteksen on todettu lisäävän kuolemanriskiä noin kaksinkertaiseksi muuhun väe
verrattuna (Jarretet al. 1985, Tuomilehto & Lounamaa 1990, Mykkänen & Niskane
1990). Tyypin 2 diabeetikoilla todettiin suuren kuolleisuuden syiksi sydän- ja verenk
toelinsairaudet, erityisesti sepelvaltimotauti ja aivoverenkierron sairaudet (Sprafkaet al.
1993). Ruotsalaisessa tutkimuksessa todettiin verensokeritason ja diabete
diagnosointi-iän olevan yhteydessä verenkiertoelinsairauksiin ja sepelvaltimotautiin li
vään kuolemanriskiin (Andersson & Svärdsudd 1995). Suuri verensokeripitoisuus sin
ilman diabetesta on todettu kuolemanriskiä lisääväksi (Balkau et al. 1998). Diabeetikko-
jen riski kuolla sydäninfarktiin oli muita potilaita suurempi myös Etelä-Koreassa (Chunet
al. 1997). Etnisellä taustalla ja geneettisellä perimällä näyttäisi olevan vaikutusta ku
manriskiin (Chaturvediet al 1996b). Alaskan alkuperäiskansojen diabeetikoilla kuolle
suus oli 43.2 tuhatta henkilövuotta kohti (Schraeret al. 1997). Koetun terveydentilan
todettiin ennustavan kuolleisuutta tyypin 2, mutta ei tyypin 1 diabeetikoilla (Dasbachet
al. 1994). Sosiaalisen aseman sinänsä on osoitettu olevan yhteydessä kuolleisuus
(Pakkanenet al. 1995, Smithet al. 1998), joskin diabeetikoiden kuolleisuusriskistä o
vastakkaisiakin käsityksiä (Koskinenet al. 1996, Chaturvediet al. 1998a). Koetun elä-
mänlaadun heikkenemisen sinänsä on todettu vaikuttavan lisäävän kuoleman
(Svärdsudd & Tibblin 1990).

Näkövammaisten kuolemanriski on todettu lisääntyneeksi (Kleinet al. 1995c), mutta
diabeettista retinopatiaa sairastavien tai sen vuoksi näkövammaisten kuolleisuudes
niukasti tietoa (Daviset al. 1979). Saksassa tutkittiin diabeettista retinopatiaa sairas
vien kuolleisuutta laserhoitoa saaneilla potilailla. Laserhoidetuista tyypin 1 diabetesta
rastavista potilaista oli kuollut viiden vuoden kuluttua hoidosta 10,7 % ja tyypin 2 diab
tikoista 24,2 %. Sepsis, sydäninfakti ja uremia olivat tavallisimpia kuolinsyitä laserhoi
tuilla tyypin 1 diabeetikoilla ja vastaavasti sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta ja u
mia tyypin 2 diabeetikoilla (Diglaset al. 1992). Wisconsinin diabeettista retinopatiaa se
vittävässä tutkimuksessa laskettiin, että tyypin 1 matalan retinopatiariskin diabeetik
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viisivuotiskuolemanriski oli 6,3- ja korkean retinopatiariskin potilailla 28,1-kertainen va
taavan ikäiseen väestöön verrattuna ja vastaavasti tyypin 2 diabeetikoilla matalan re
patiariskin ryhmässä 2,6- ja korkean retinopatiariskin ryhmässä 7,2-kertainen vasta
ikäiseen väestöön verrattuna (Dasbaschet al.1991).



6. Tutkimuksen tarkoitus ja hypoteesit

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli tutkia diabeettisen retinopatian silmänpohja-
kuvauksella tehtävän seulonnan kustannuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä näkövammaisuu-
den ehkäisyssä.

Hypoteesit olivat seuraavat:

Diabeettisen retinopatian silmänpohjavalokuvausseulonta on kannattavaa verrat-
taessa seulonnan ja hoidon kustannuksia retinopatiasta johtuvan näkövammaisuu-
den aiheuttamiin kustannuksiin.

Järjestelmällinen perusterveydenhuollossa silmänpohjavalokuvauksella toteutet-
tava retinopatiaseulonta on näkövammaisuuden ehkäisyssä vaikuttavampi kuin
nykykäytännön mukainen terveyskeskuslääkärin tekemä silmänpohjien oftalmo-
skooppinen tarkastus.

Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli
– selvittää diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus
– analysoida diabeettisen retinopatian aiheuttamasta näkövammaisuudesta johtu-

via haittoja
– arvioida näkövammaisten diabeetikkojen elämänlaatua sekä
– verrata diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten kuolleisuutta laserhoi-

toa saaneiden näkönsä säilyttäneiden, muiden diabeetikoiden ja normaaliväestön
kuolleisuuteen.



4) ja
kki ja
hjois-

ma-
lusta

sa
ku-

aus.
ksen
kilöä.
sta ja
ujen
7. Aineistot ja menetelmät

7.1. Aineistot

Tutkimuksen kohteena olivat Oulun kaupungissa (106 419 asukasta vuonna 199
Raahen seudun terveyskeskuksen alueen kunnissa (Pattijoki, Pyhäjoki, Raahe, Ruu
Siikajoki, 34 411 asukasta) asuvat diabeetikot yhteensä noin 3 500 henkilöä sekä Po
Pohjanmaalta ilmoitetut diabeettisen retinopatian johdosta näkövammaiset, näkövam
rekisterin mukaan yhteensä 120 henkilöä. Yhteenveto aineistoista ja tutkimuksen ku
on kuviossa 1.

7.1.1. Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuutta, seulontaa ja hoitoa
koskevat aineistot

Silmänpohjakuvausseulonta-aineistotperustuvat Oulun kaupungin terveyskeskukses
tehtyihin silmänpohjakuvauksiin. Oulussa asuville diabeetikoille on tehty silmänpohja
vaus vuonna 1987 (Niemi 1989). Talvella 1991–92 järjestettiin uusi silmänpohjakuv
Kuvaukseen kutsuttiin kaikki Oulun kaupungissa asuvat vuonna 1991 terveyskesku
tiedostoista löydettävissä olevat 18 vuotta täyttäneet diabeetikot, yhteensä 2 519 hen
Vuosina 1993–95 järjestettiin Oulun terveyskeskuksen diabetesvastaanoton toime
kutsumana silmänpohjakuvaus, johon osallistui 1484 oululaista diabeetikkoa. Kuvatt
ikä- ja sukupuoli- sekä hoitomuotojakauma on taulukossa 4.
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Taulukko 4.Tutkimusaineistojen iän, sukupuolen- ja diabeteksen hoitomuodon muka
jakautuminen.

Silmänpohjakuvaukseen vuosina 1991–92 osallistui yhteensä 1 844 henkilöä, 73
kutsutuista. Kuvattujen keski-ikä oli 63,2 vuotta ja osallistumatta jääneiden samoin
vuotta. Kuvatuista oli miehiä 42,9 % ja kuvaukseen osallistumattomista 43,0 %. Osa
tumatta jääneistä 675 henkilöstä 60 henkilöä oli muuttanut; 55 oli Oulun yliopistollis
sairaalan hoidossa ja 46 ilmoitti olevansa huonokuntoinen, sairas tai sairaalassa. Ku
seen osallistumatta jääneistä noin kolmasosalla (228) oli tutkijoiden tiedossa oleva s
noin kaksi kolmasosaa (447) jäi pois ilman tiedossa olevaa syytä. Kuvaa ei voitu otta
saatu otettua 17 henkilöltä ja 86 henkilön kohdalla ei retinopatiaa voitu arvioida kumm
takaan silmästä eri syistä johtuvan kuvan huonon teknisen laadun vuoksi. Seulonta
vähintään yhden silmän osalta saatiin siten 1 741 henkilöstä eli 94,4 %:lta osallistune
Kuvauksen yhteydessä kuvattavat vastasivat diabeteksen hoitoa, silmäsairauksia ja
kykyä sekä elämänlaatua koskevaan kyselyyn.

Vuosien 1993–95 aikana jatkettuun silmänpohjakuvausseulontaan osallistune
1 484 oululaisen diabeetikon keski-ikä oli 60,8 vuotta, Oulun terveyskeskuksen muu
neen käytännön mukaan 70 vuotta täyttäneitä ei kutsuttu tähän tutkimukseen. Seulo
käytettyä aikaa sekä kuvattavien ja saattajien matkakustannuksia ja ajankäyttöä kos
tiedot kerättiin syksyn 1994 aikana silmänpohjakuvauksen yhteydessä. Tiedot ker
yhteensä 185:ltä peräkkäin kuvatulta, tietojenkeruulomake liitteenä (Liite 1).

Peräkkäisiin silmänpohjakuvauksiin 1987 ja 1991–92 osallistui 538 diabeetikkoa;
tailukelpoiset silmänpohjakuvat saatiin 508 diabeetikolta. Kuvaukseen vuosina 199
osallistumatta jääneistä oli kuollut 59 % ja muuttanut 6 %. Poisjäännin syy ei ollut
dossa 35 %:n osalta. Kuvaukseen osallistuneiden ja osallistumattomien diabeetik
keski-ikä, diabeteksen keskimääräinen kesto ja keskimääräinen verensokeritaso v
1987 tehdyn silmänpohjakuvauksen aikana on taulukossa 5.

Aineisto N Keski-ikä Miehiä Hoitomuoto Osuus %

vuotta % dieetti tabletti tabl+ins insuliini

Silmänpohjakuvaus 1991–92 1844 63,2 42,9 36,9 37,7 7,3 18,2

Silmänpohjakuvaus 1993–95 1484 60,8 50,7 32,6 32,0 10,2 24,6

Ajankäyttö 185 60,8 61,7 23,1 47,3 9,9 19,8

Raahen seudun tk 242 65,9 47,7 31,4 52,5 9,1 7,0

Näkövammaiset 50 63,0 34,0 2.0 26,0 17,0 52,0
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Taulukko 5. Silmänpohjakuvaukseen 1991–92 osallistuneet ja osallistumattomat diabeeti

Vuosina 1991–92 ja 1993–95 peräkkäisiin silmänpohjakuvauksiin osallistui 726 h
kilöä. Vuosina 1993–95 kuvaukseen osallistumatta jääneistä oli kuollut 21 %, muutt
4 % ja 35 % osalta ei poisjäännin syystä ollut tietoa. 70 vuotta täyttäneinä oli kuvaam
jäänyt 40 % poisjääneistä. Vuosien 1993–95 kuvauksiin osallistuneiden ja osallistum
mien diabeetikkojen keski-ikä, diabeteksen keskimääräinen kesto ja keskimäärä
verensokeritaso silmänpohjakuvauksen 1991–92 aikana on esitetty taulukossa 6.

Oftalmoskopia-aineistoksikuvaamaan terveyskeskuslääkärin vastaanotolla tapahtu
diabeettisen retinopatian seulontaa ja diagnosointia kerättiin tiedot Raahen seudu
veyskeskuksesta. Raahessa on vuodesta 1980 lähtien toiminut erillinen diabetesva
otto, joka on vastannut pääosin tyypin 2 diabeetikkojen hoidosta Raahen ja Pattijoen
Siikajoen) kunnissa. Vastaanotolla työskentelee diabeteksen hoitoon perehtynyt er
sairaanhoitaja ja 1–2 diabeteksen hoitoon perehtynyttä terveyskeskuslääkäriä.

Taulukko 6. Silmänpohjakuvaukseen 1993–95 osallistuneet ja osallistumattomat diabeeti

N Kuvattu 1991–92 N Ei kuvattu 1991–92 T-testin p-arvo

Kaikki diabeetikoti

Ikä 538 63,3 v 540 69,8 v 0,0001

Taudin kesto 530 6,6 v 526 8,1 v 0,0001

Verensokeritaso 513 8,9 mmol/l 506 9,4 mmol/l 0,0052

Tablettihoito

Ikä 223 64,4 v 271 70,8 v 0,0001

Taudin kesto 222 8,3 v 269 9,5 v 0,0009

Verensokeritaso 216 10,3 mmol/l 263 9,4 mmol/l 0,0306

Dieettihoito

Ikä 287 62,9 v 216 68,8 v 0,0001

Taudin kesto 285 5,1 v 216 6,0 v 0,0009

Verensokeritaso 280 7,7 mmol/l 206 7,4 mmol/l 0,1953

N Kuvattu 1993–95 N Ei kuvattu 1993–95 T-testin p-arvo

Kaikki

Ikä 726 56,6 v 975 66,9 v 0,0001

Taudin kesto 707 10,0 v 919 11,6 v 0,0001

Verensokeritaso 591 10,1mmol/l 841 9,3 mmol/l 0,0001

Tablettihoito

Ikä 232 61,8 v 371 71,4 v 0,0001

Taudin kesto 227 9,6 v 355 11,6 v 0,0001

Verensokeritaso 208 11,3mmol/l 348 10,6 mmol/l 0,0006

Dieettihoito

Ikä 238 59,1 v 415 67,0 v 0,0001

Taudin kesto 233 6,0 v 381 8,1 v 0,0001

Verensokeritaso 174 8,6mmol/l 345 7,5 mmol/l 0,0001
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Terveyskeskusalueen väestömäärä oli 1.1.1993 yhteensä 34 535 henkilöä. Kans
kelaitoksen paikallistoimiston tietojen mukaan alueella oli vuonna 1993 yhteensä
potilasta, joilla oli oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen perusteella, m
vastaa 2,1 %:a väestöstä. Terveyskeskuksen eri vastaanotoilla oli hoidossa yhteens
diabeetikkoa, insuliinihoitoisia 41 ja tabletti- tai ruokavaliohoitoisia 447. Lääkehoito
384 potilaalla. Raahen aluesairaalan sisätautien poliklinikalla, jossa hoidetaan pääos
eella asuvista tyypin 1 diabetesta sairastavista, Oulun yliopistollisen keskussairaala
tentautien poliklinikalla ja yksityislääkäreiden vastaanotoilla sekä pysyvässä laitos
dossa oli siten hoidossa ainakin 350 diabeteksen perusteella erityiskorvattaviin lääkk
oikeutettua potilasta.

Pääterveysaseman diabetesvastaanotolla oli hoidossa yhteensä 293 diabeetikkoa
insuliinihoitoisia 26 (8,9 %) ja tabletti- tai dieettihoitoisia 267 (91,1 %). Näiden potila
den sairauskertomuksista diabetesta ja diabeettisen retinopatian toteamista koskeva
kerättiin erilliselle tietojenkeruulomakkeella (Liite 2) talven 1992–93 aikana. Aineist
tiedot rajattiin huhtikuun 1993 loppuun, koska silloin oli tiedossa, että syksyllä 1993 a
tetaan silmänpohjakuvaukset. Tiedot saatiin 242 potilaan sairauskertomuksista (82
vastaanoton potilaista).

Potilaista oli naisia 53,3 % ja miehiä 47,7 %. Potilaiden keski-ikä oli 65,9 vuotta (va
teluväli 26–86 vuotta). Työssä käyviä oli noin neljäsosa (24,6 %). Hoitomuoto on esit
taulukossa 4. Potilaat olivat käyneet terveyskeskuslääkärin vastaanotolla viimeisen
den aikana keskimäärin 4,8 (1–22) kertaa (mukana myös muusta syystä kuin diab
sesta johtuvat käynnit) ja diabeteshoitajan vastaanotolla keskimäärin 3,5 (0–8) ke
Diabeteksen diagnosoinnista oli kulunut keskimäärin 9,4 vuotta, 41,7 %:lla 0–4 vuotta
%:lla 5–9 vuotta, 20 %:lla 10–14 vuotta ja 5,8 %:lla yli 15 vuotta.

Diabeettisen retinopatian hoitoa selvittävät aineistotperustuivat Oulun yliopistollisen
sairaalan sairauskertomuksiin. Sairauskertomusrekisterissä vuonna 1993 olleista p
tiin kaikki vuosina 1983–1993 sairaalassa hoidossa olleet tutkimusalueen kunnissa
vat potilaat, joiden diagnoosina oli diabetes (Dg 250/ICD9) ja/tai diabeettinen retinop
(Dg 362/ICD9) ja jotka olivat syntyneet vuonna 1976 tai aiemmin. Sairauskertomuks
koottiin näistä potilaista tiedot diabeteksen ja diabeettisen retinopatian osalta vuo
1983–1994. Tietojenkeruulomake liiteenä (Liite 3). Tiedot saatiin 658 sairauskertomu
kiston rekisterissä olleesta 791 potilaasta eli 83,2 %:sta. 133 rekisterissä olleen po
sairauskertomukset eivät olleet arkistosta tavoitettavissa tietojenkeruuaikana (marra
lukuu 1994).

Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetuista diabeetikoista oli diabeettista retin
tiaa sairastavia yhteensä 447, 68 %:a (N=658) hoidossa olleista. Tämä vastaa 0,3
tutkimusalueen väestöstä ja 13 %:a arvioidusta diabeetikkojen kokonaismäärästä.
beettista retinopatiaa sairastavat potilaat jakautuivat alueittain taulukon 7 mukais
Potilaiden keski-ikä oli 54,5 vuotta (vaihteluväli 18–95). Diabeettista retinopatiaa sai
tavilla oli diabetes kestänyt keskimäärin 19,5 vuotta (vaihteluväli 0–52) ja diabeetti
retinopatia 8,4 vuotta (0–29). Näistä potilaista oli näkövammaisia yhteensä 28 (6,3
sokeita oli 3 (0,7 %).
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Taulukko 7. Diabeettista retinopatiaa sairastaneet potilaat ja väestö alueittain.

Silmänpohjakuvaukseen Oulussa 1991/92 osallistuneista oli 276 eli 15 % ollut O
yliopistollisen sairaalan hoidossa ja vastaavasti Raahen diabetesvastaanoton potilas
toon kuuluneista 14 eli 6 %.

Lisäksi tutkija poimi Oulun yliopistollisen keskussairaalan silmätautien poliklinika
kahdesta toimenpidepäiväkirjasta tiedot kaikista laserhoidossa käyneistä potilaista
4.4.1990–18.10.1993. Potilaita oli yhteensä 1 483, joista diabeettisen retinopatian v
hoidettuja oli 533, ja hoitokertoja oli 2 391, joista diabeettisen retinopatian vuoksi 1 1
Diabeettisen retinopatian vuoksi hoitoja oli annettu keskimäärin 2,1 kertaa potilasta k
Diabeettisen retinopatian vuoksi hoidettujen potilaiden keski-ikä oli 61 vuotta (19–88)

7.1.2. Näkövammaisuutta ja sen aiheuttamia haittoja selvittävä aineist

Näkövammarekisterissä oli 31.12.1993 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alu
asuvia diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammautuneita yhteensä 120 henkilö
33,9/100 000 asukasta, koko maassa vastaava luku oli 881 henkilöä eli 17,3/100 000
kasta. Pohjois-Pohjanmaan diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisista oli n
85 (70,8 %) ja miehiä 35 (29,2 %), keski-ikä oli 66 vuotta (28–88) (Taulukot 9 ja 11).

Tehtävään koulutettu terveydenhuollon sihteeri haastatteli näkövammaisista n
henkilöä, jotka tavoitettiin puhelimitse tai kirjeitse ja jotka suostuivat haastatteluun. Ha
tattelut tehtiin joulukuun 1994 ja huhtikuun 1995 välisenä aikana ja tiedot kerättiin str
turoidulle haastattelulomakkeelle (Liite 4). Ennen haastattelua 22 näkövammaista
kuollut, 9 oli laitoshoidossa ja 5 muutoin haaastatteluun kykenemättömiä. 16 näköv
maista ei vastannut lähetettyyn kirjeeseen ja loppuihin ei saatu muutoin yhteyttä. Haa
telutiedot saatiin 50 näkövammaisesta, 42 % kaikista ja 51 % elossa olleista ja 7
elossa olleista ja tavoitetuista näkövammaisista.

Vuoden 1994 alusta haastattelujen päättymiseen huhtikuussa 1995 oli näkövam
kisterissä olleista potilaista kuollut 21 (17,5 %) ja vuoden 1997 loppuun menness
(48 %). Laitoshoidossa oli näkövammaisista yhteensä 9 (7,5 %), lisäksi 5 (4,2 %)
muutoin niin huonokuntoisia, ettei heitä voitu haastatella. Muita näkövammaisia ei ta
tettu tai haastattelua ei voitu tehdä. Kun otetaan huomioon huonon kuntonsa vuoksi
tattelematta jääneet, tavoitettiin elossa olleista näkövammaisista 64,6 %. Alueittain r
terissä olleet ja haastatellut näkövammaiset jakautuivat taulukossa 8 esitetyllä ta
Haastateltujen keski-ikä oli 63 vuotta (31–83), naisia oli 33 (66 %) ja miehiä 17 (34 %

Oulun yliopistollisen keskussairaalan arkistosta käytettävissä olevista 42 näkövam
sen sairauskertomuksista kerättiin tiedot diabeteksen hoitomuodosta, diabeteksen j
beettisen retinopatian toteamisajankohdasta, perushoitopaikasta sekä käynneistä
yliopistollisessa sairaalassa vuonna 1994.

Kunta Potilaita % potilaista Väestö
1994

Potilaita % asukkaista

Oulu 348 78 106 419 0,33

Raahen seutu 99 22 34 411 0,28

Yhteensä 447 100 140 830 0,32
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Haastateltujen ja näkövammarekisterissä olleiden näkövammaisuuden aste oli t
kon 9 mukainen.

Taulukko 8. Haastatellut ja rekisterissä olleet näkövammaiset.

Taulukko 9. Näkövammaluokitus näkövammaisilla ja haastatelluilla.

7.1.3. Elämänlaatua ja kuolleisuutta selvittävät aineistot

Oulussa 1991–92 järjestetyn silmänpohjakuvauksen yhteydessä tehtiin kuva
Suomessa standartoidulla NHP mittarilla elämänlaatua koskeva kysely (Koivukanget
al. 1992, Koivukangaset al.1995), jota koskevan lomakkeen kuvattavat täyttivät vastaa
ottohuoneessa kuvausta odottaessaan, lomake liitteenä (Liite 5). Tämä aineisto on ku
tarkemmin toisaalla (Keinänen-Kiukaanniemiet al.1994).

Näkövammaiset vastasivat haastattelun yhteydessä myös NHP-lomakkeen kysy
siin. Täytetyt lomakkeet saatiin 49 näkövammaiselta, 98 %:lta haastatelluista ja 58 %
elossa olleista haastatteluun kykenevistä näkövammaisista.

Näkövammarekisterissä vuoden 1993 lopussa olleen 120 diabeettisen retinop
vuoksi näkövammaisen pohjoispohjalaisen kuolleisuutta seurattiin tilastokeskuksen r
teritietojen perusteella neljän vuoden ajan, vuoden 1997 loppuun saakka. Näkövam
sille poimittiin iän, sukupuolen ja mahdollisuuksien mukaan diabeteksen hoitomuo
mukaisesti kaltaistetut verrokit Oulussa 1991–92 silmänpohjakuvauksiin osallistune
OYS:ssa laserhoitoa saaneista Oulun ja Raahen seudun diabeettista retinopatiaa se
vista henkilöistä sekä väestörekisteristä.

Alue Näkövammaisia % Haastateltu %

Oulu 30 25,0 15 30

Raahen seutu 10 8,3 3 6

Muu Pohjois-Pohjanmaa 80 66,7 32 64

Yhteensä 120 100 50 100

WHO luokka Näkövammarekisterissä vuonna 1993
Haastatellut

Koko rekisteri Pohjois-Pohjanmaa

1-3 (heikkonäköinen) 767 87,1 % 108 90,0 % 45 90 %

4-5 (sokea) 114 12,9 % 10 8,3 % 4 8 %

ei tietoa 0 0,0 % 2 1,7 % 1 2 %

Yhteensä 881 100,0 % 120 100,0 % 50 100 %
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7.1.4. Aineistojen vertailu

Seulonta-aineistot ja näkövammaisten haastatteluaineisto jakautuvat taustamuut
perusteella taulukon 4 mukaisesti. Ajankäyttöaineistossa ei ollut mukana 70 vuotta tä
neitä, vuosien 1991/92 silmänpohjakuvausaineistossa tämän ikärajan ylittäneiden
oli 33,6 %. Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidossa olleet diabeetikot olivat m
nuorempia, keski-ikä 54,5 vuotta, silmätautien poliklinikalla laserhoidossa olleitten ke
ikä oli 61 vuotta. Näkövammaisissa naisten osuus oli suurempi kuin muissa aineisto
Miehiä oli ajankäyttöaineistossa runsas kolme viidesosaa ja naisia näkövammaisista
kaksi kolmasosaa.

Diabetes oli kestänyt pisimpään näkövammaisilla ja Raahen seudun terveyskesk
diabetesvastaanoton potilailla lyhyemmän aikaa kuin Oulun terveyskeskuksessa si
pohjakuvaukseen osallistuneilla. Insuliinihoitoisia oli suhteessa eniten näkövammai
ja vähiten Raahen seudun terveyskeskuksen diabetesvastaanotolla hoidossa olleist
laista.

Vuosien 1987, 1991–92 ja 1993–95 silmänpohjakuvauksiin osallistuneiden diabe
kojen keskimääräinen taudin kesto ja verensokeriarvojen keskiarvot hoitomuodoittai
esitetty taulukoissa 10a ja 10b.

Taulukko 10 a. Keskimääräinen taudin kesto hoitomuodoittain.

Taulukko 10 b. Keskimääräinen verensokeritaso hoitomuodoittain.

Tablettihoitoiset diabeetikot, joilla ei ollut retinopatiaa edellisessä kuvauksessa, ja
tuvat edellisen kuvauksen aikana todetun keski-iän, keskimääräisen diabeteksen kes
keskimääräisen verensokeritason suhteen taulukon 11 mukaisesti.

Kahdella kolmasosalla Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidettavana olleista
beettista retinopatiaa sairastavista potilaista oli perushoitopaikkana terveyskeskus
viidennellä erikoissairaanhoito ja 12 %:lla yksityislääkäri. Neljällä viidestä näkövamm
sesta oli perushoitopaikkana terveyskeskus ja yksityislääkäri vain 5 %:lla.

Hoitomuoto Kuvaus 1987 Kuvaus 1991–92 Kuvaus 1993–95

N vuotta N vuotta N vuotta

Dieetti 607 5,6 650 7,4 468 5,8

Tabletit 521 9,0 568 11,0 464 7,9

Insuliini 327 16,8 356 16,0

Tabl. ja ins. 127 14,8 150 14,3

Kuvaus 1987 Kuvaus 1991–92 Kuvaus 1993–95

N mmol/l N mmol/l N mmol/l

Dieetti 588 7,6 554 7,9 385 7,9

Tabletit 577 10,6 633 10,8 397 10,2

Insuliini 254 10,0 264 10,1

Tabl. ja ins. 125 10,6 132 10,6
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Taulukko 11. Tablettihoitoisten diabeetikkojen keski-ikä, keskimääräinen diabete
kesto ja verensokeritaso.

7.2. Menetelmät

7.2.1. Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuuden ja vallitsevuuden
tutkiminen

Silmänpohjakuvaus tehtiin Non-Mydriatic Retinal Camera CR4-45NM (Canon, Jap
kameralla, jolla otettiin yksi 45°:n foveakeskeinen kuva kummastakin silmänpohjas
Mustuaiset laajennettiin ennen kuvausta. Kuvauksen suoritti tehtävään perehtynyt p
hoitaja tai terveyskeskusavustaja. Kuvat arvioi kaksi OYS:n silmäklinikan erikoislää
riä ja mikäli tulkinnat poikkesivat teki arvion vielä kolmas erikoislääkäri. Arvion lase
hoidon tarpeesta teki silmätautien erikoislääkäri kuvien perusteella.

Diabeettinen retinopatia luokiteltiin silmänpohjavalokuvista vaikeusasteen peruste
neljään ryhmään: 1) ei retinopatiamuutoksia, 2) lievä taustaretinopatia, taustaretinop
muutoksia vähemmän kuin vertailukuvissa, 3) vaikea taustaretinopatia, taustaretinop
muutoksia enemmän kuin vertailukuvissa ja 4) proliferatiivinen retinopatia (Daviset al.
1985, Niemi 1989). Myöhemmissä analyyseissä ryhmät 3 ja 4 on yhdistetty keskiva
tai vaikea retinopatia -ryhmäksi. Erikseen luokiteltiin kuvat, joita ei heikon teknisen l
dun vuoksi voitu arvioida. Luokittelu retinopatian perusteeella tehtiin huonomman
män mukaan ja jo yksikin mikroaneurysma toisessa silmässä luokiteltiin muutokseksi

Diabeettisen retinopatian vallitsevuus ja ilmaantuvuus laskettiin Oulussa tehtyjen
mänpohjakuvausten aineistoista (kuvausvuodet 1987, 1991–92, 1993–95) silmänp
löydöstön muutosten perusteella. Vuoden 1987 aineisto koostuu pelkästään table
dieettihoitoista diabetesta sairastavista, joten ilmaantuvuus 1987–1991/92 kuvaa
näitä diabeetikkoryhmiä. Ilmaantuvuus 1991/92–1993/95 kuvaa vastaavasti kaikkia
beteksen hoitoryhmiä.

Diabeettisen retinopatian aiheuttaman näkövammaisuuden vallitsevuutta ja ilma
vuutta arvioitiin näkövammarekisterin tietojen pohjalta. Lisäksi käytettiin kirjallisu
desta saatuja tietoja. Eriasteisen diabeettisen retinopatian näkövammariskiä arvioitii
jallisuuden perusteella. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty silmänpohjakuvauksen t
terveyskeskuksessa tehtävän oftalmoskopian herkkyyttä tai osuvuutta, vaan nämä a
tiin kirjallisuustietojen perusteella. Silmänpohjakuvaukseen osallistuminen, onnistu
nen ja oftalmoskopian toteutuminen laskettiin tutkimusaineistojen perusteella. Lase
don näkövamman estämiskyky arvioitiin kirjallisuuden perusteella. Laserhoidon toteu
määrät laskettiin tutkimusaineistojen perusteella.

N Kuvaus 1991–92 N Kuvaus 1993–95 T-testin p-arvo

Ikä 167 64,6 v 174 61,7 v 0,0018

Taudin kesto 166 7,5 v 171 8,7 v 0,2792

Verensokeritaso 165 10,2 mmol/l 160 11,3 mmol/l 0,0001
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7.2.2. Kustannusten laskeminen

Seulonnan kustannuksiksilaskettiin todellinen työajan käyttö silmänpohjakuvausten aja
käyttöä koskevasta aineistosta kuvauksen tehneen kuvaajan osalta. Kuvaukseen ku
seen käytetty aika arvioitiin kutsuja käytännössä hoitaneiden arvion perusteella, sa
lääkärin silmänpohjakuvien tarkastukseen käyttämä aika arvioitiin kuvia tarkastane
arvioiden perusteella. Palkkakustannukset laskettiin vuonna 1994 voimassa olleen
nallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (Kunnallinen työmarkkinalaitos 19
työnantajan sosiaalikuluiksi arvioitiin 35 % palkkakustannuksista ja poissaoloista (vu
lomat, sairaslomat yms.) johtuviksi kustannuksiksi 25 % palkkakustannuksista. Tunt
kan kustannuskerroin oli siten 1,6. Käytetyt ammattiryhmäkohtaiset tuntipalkat on esi
liitteessä (Liite 6).

Seulontaan kutsumisen materiaalikustannukset arvioitiin terveyskeskuksesta saa
tietojen perusteella. Silmänpohjakuvauskameralle laskettiin vuosittainen käyttökusta
ja sen perusteella kameran käytöstä aiheutuva kustannus kuvattua kohti. Kameran p
aika on 10 vuotta, korko 8 %. Filmin ja kuvien kehittämiskustannus arvioitiin todellis
hintatason mukaan Terveyskeskuksen yleiskustannuksiksi (toimitilat ja hallinto) arvio
10 % toteutuneista henkilöstö- ja materiaalikustannuksista. Seulonnan kustannuksii
kettiin mukaan myös silmälääkärin tekemä silmänpohjakuvien uudelleenarviointi.

Seulontaan osallistuvien matkakustannukset laskettiin silmänpohjakuvausten ajan
töä ja matkakustannuksia koskevan aineiston sekä näkövammaisten haastatteluista
jen matkojen pituuksia koskevan aineiston perusteella. Seulontaan osallistuneiden ja
saattaneiden ajankäytön vaihtoehtoiskustannukset laskettiin seulontaan osallistun
ajankäyttöä koskevasta aineistosta ja tuntipalkkoina käytettiin Suomen virallisen tila
mukaisia tuntipalkkoja (Suomen tilastollinen vuosikirja 1994).

Laserhoidon kustannuksina laskettiin lääkärin ja hoitajan ajankäytön kustannu
Oulun yliopistollisen sairaalan silmätautien poliklinikalta saadun (Miettinen henkilöko
tainen tiedonanto, Kauppi 1997) tiedon mukaan sekä laserhoitolaitteen käyttökusta
hoidettua potilasta kohti; laitteen poistoaika kahdeksan vuotta, korko 8 %. Henkilö
sosiaalikulut ja yleiskulut arvioitiin samoin kuin terveyskeskuksessa. Vertailutietona k
tettiin Oulun yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikan hinnaston mukaista kunta
kutushintaa (Oulun yliopistollisen sairaalan palveluhinnasto vuodelle 1994). Kustann
siin laskettiin mukaan myös potilaan maksama poliklinikkamaksu (Asetus sosiaali- ja
veydenhuollon asiakasmaksuista, 1996). Potilaiden matkakustannukset laskettiin
vammaisten haastatteluaineiston tietojen perusteella ja ajankäyttö silmätautien poli
kalta saadun arvion mukaan, ajankäytön kustannukset laskettiin kuten seulonnan osa

Terveyskeskuksen normaalitoiminnan ohessa tapahtuvan seulonnan osalta las
seulonnan suorittaneiden ja siinä avustaneiden oftalmoskopiaan käyttämän lisäajan
tannukset terveyskeskuksesta saatujen tietojen perusteella. Seulonta- ja hoitokusta
set laskettiin seulottua diabeetikkoa kohti. Eri seulontavaiheiden osalta käytettiin ky
seen vaiheeseen osallistuneiden diabeetikkojen osuutta kustannuskertoimena. Os
vaikuttaa keskeisesti seulontamenetelmän kustannuksiin. Tämä otettiin seulonnan ku
nuksia laskettaessa huomioon siten, että seulonnan jatkovaiheissa laskettiin mukaan
väärien positiivisten testitulosten aiheuttamat toimenpiteet.

Näkövammaisuudenaiheuttamatkustannuksetlaskettiin näkövammaisten haastattelu
aineiston tietojen perusteella näkövammaista kohti. Suorina kustannuksina lask
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näkövammaisten käyttämien terveyspalvelujen, sosiaalipalvelujen, kuntoutuksen ja
aaliturvan kustannukset. Palvelujen käyttöön kuuluneita matkakustannuksia ei las
erikseen. Epäsuorina kustannuksina laskettiin näkövammaisen ja perheenjäsenen
vammasta johtuvat keskimääräiset ansionmenetykset samoilla perusteilla kuin seulo
osallistuneiden ajankäytön vaihtoehtoiskustannus. Perusdiskonttokorkona käyt
5 %:a.

Käytettyjen terveyspalvelujen hintoina pidettiin terveyskeskusten todellisia palve
hintoja. Vastaavasti käytettyjen sosiaalipalvelujen hintoina käytettiin kuntien todell
hintoja. Sosiaaliturvan kustannuksina käytettiin näkövammaisten haastattelutietoja ja
tailukustannuksina Kansaneläkelaitoksen ja Tilastokeskuksen tilastojen mukaisia ku
nuksia.

7.2.3. Kustannus-hyöty- ja kustannus-vaikuttavuusanalyysi

Seulonnan ja laserhoidon kyky estää näkövamma laskettiin seulonnassa todettujen r
patiatapausten sekä laserhoidon näkövammaisuuden ehkäisytehon perusteella. Se
prosessi etenee kuvan 2 mukaisesti.

Seulonnan avulla estettävissä olevien näkövammojen määrää (E) arvioitiin seul
prosessia kuvaavalla seuraavalla lausekkeella:

E = pi * N, i = 1-6, jossa
E = estettyjen näkövammojen määrä
p1 = seulontaan osallistuneiden osuus
p2 = onnistuneiden seulontojen osuus
p3 = seulontamenetelmän herkkyys
p4 = diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus
p5 = näköä uhkaavan/hoitoa vaativan retinopatian osuus eli näkövammariski
p6 = laserhoidon kyky estää näkövammaa
N = seulottavien diabeetikkojen määrä
Kullekin lausekkeen muuttujalle, jotka ovat toisistaan riippumattomia, arvioitiin per

arvo tämän tutkimuksen aineiston ja kirjallisuuden perusteella. Mallia sovellettiin s
silmänpohjakuvauksella että terveyskeskuslääkärin oftalmoskopialla tehtyyn seulonta

Seulonnan lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä eri seulontavaiheissa voidaan arv
seuraavasti. Seulontaan osallistumatta jääminen huonontaa seulonnasta saatavaa
naishyötyä, mutta ei vaikuta jatkovaiheisiin muutoin, ellei erillisin toimenpitein (uud
leen kutsuminen tms.) pyritä parantamaan osallistumisastetta. Sama pätee seulonna
niseen onnistumiseen. Nämä kaksi tekijää voitaisiin yhdistää, mutta tässä tutkimuk
ne laskettiin erikseen, koska tekniseen onnistumiseen yhdistettiin se, oliko vastaan
käyneelle potilaalle yleensä tehty oftalmoskopiaa.
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Kuvio. 2. Diabeettisen retinopatian seulonnan kulku.
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Seulontatestin herkkyys vaikuttaa edellisten tekijöiden tavoin: hyvä herkkyys para
ja vähäinen heikentää kokonaistulosta. Bayes’in teoreeman mukaan positiivisen te
loksen todennäköisyys P(+) = p(D)*TPR+[1-p(D)]*FPR, jossa testiä edeltävä sairau
todennäköisyys on p(D), oikea positiivinen tulos TPR ja väärä posiviivinen tulos F
Teoreemasta seuraa, että osuvuudella (väärien positiivisten tulosten osuudella) on
män merkitystä testituloksen ollessa positiivinen, mutta ei juuri merkitystä testitukok
ollessa negatiivinen. Vastaavasti herkkyydellä (oikeiden positiivisten tulosten osuud
on merkitystä testituloksen ollessa negatiivinen (Soxet al. 1989).

Kustannus-hyötyanalyysissälaskettiin diabeettisen retinopatian silmänpohjavalok
vausseulonnan ja laserhoidon avulla estetyn näkövamman ja näkövamman aiheut
kustannuksen erotus.

Seulonnasta saatava hyöty (B) on tällöin seuraava:
B = CN–CS, jossa
CN = näkövamman aiheuttama kustannus
CS = seulonnan ja hoidon kustannus estettyä näkövammaa kohti.
Seulonnan nettohyöty (NB) on tällöin vastaavasti seuraava:
NB = � CNi–� CSj , jossa
NB = seulonnan ja hoidon avulla saavutettava nettohyöty
CNi = estetyn näkövamman kustannus
i = estetyttyjen näkövammojen määrä
CSj = seulonnan ja hoidon kustannus seulottua kohti
J = seulottujen diabeetikkojen määrä.
Kustannus-vaikuttavuusanalyysissälaskettiin perinteisen oftalmoskooppisen seulon

nan kustannus estettyä näkövammaa kohti ja verrattiin sitä valokuvaseulonnan kusta
seen estettyä näkövammaa kohti.

Kustannus-vaikuttavuussuhde (R) on tällöin seuraava:
R = CF / CO, jossa
CF = valokuvaseulonnan kustannus estettyä näkövammaa kohti, ja
CO = perinteisen seulonnan kustannus estettyä näkövammaa kohti.
Malleja verrattiin sekä estetyn näkövamman kustannus-vaikuttavuussuhteella

estettyjen näkövammojen määrällä. Vertailussa käytettiin inkrementaaliskustannu
(Torgerson & Spencer 1996). Herkkyysanalyyseillä testattiin malleista seulonnan a
käyttöä, seulonnan osuvuutta, näkövammaisten sosiaali- ja terveyspalvelukustann
korkotasoa, näkövammaan johtavan diabeettisen retinopatian ilmaantuvuutta ja retin
tian vuoksi näkövamman saaneiden työkyvyttömyyden kestoa sekä näkövamman v
tusaikaa.

7.3. Diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten elämänlaadun
ja kuolleisuuden arviointi

Diabeetikkojen ja näkövammaisten elämänlaatua verrattiin NHP-mittarilla tapaus-ver
kiasetelmalla, jossa kullekin haastatellulle näkövammaiselle poimittiin kaksi iän, su
puolen, diabeteksen hoitomuodon ja diabeteksen keston mukaisesti kaltaistettua verr
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Oulussa 1991–92 silmänpohjakuvauksiin osallistuneista. Lisäksi näkövammaisten
mänlaatudimensioita verrattiin mittarin validoinnissa käytettyyn suomalaisväest
(Koivukangaset al.1995).

Diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten kuolleisuutta verrattiin iän, su
puolen ja mahdollisuuksien mukaan diabeteksen hoitomuodon mukaan kaltaistet
verrokkien kuolleisuuteen. Kaltaistetut verrokit poimittiin seulontaan 1991–92 osallis
neista diabeetikoista, Oulun yliopistollisessa sairaalassa diabeettisen retinopatian v
laserhoitoa saaneista tutkimusaineistoon kuuluneista potilaista. Lisäksi otettiin väest
kisteristä samaa sukupuolta olevat, samana tai lähinnä seuraavana päivänä syntyne
rokit.

7.4. Aineistojen tilastollinen käsittely

Koottujen aineistojen tallennus ja tietojenkäsittely tehtiin Oulun yliopiston kansanter
ystieteen laitoksessa käyttäen SAS-tilasto-ohjelmaa sekä SPSS 6.1 for Windows-o
maa. Ristiintaulukointia käytettiin seulontaa ja näkövammaisia koskevien aineistojen
tailuun ikä- ja sukupuolirakenteen sekä diabeteksen hoitomuodon mukaan. Tilastollis
testauksessa käytettiin khiin neliötestiä ja Studentin t-testiä. Diabeettisen retinop
ilmaantuvuuteen vaikuttavia tekijöitä analysoitiin askeltavalla logistisella regres
analyysillä.

Kuolleisuusanalyysi tehtiin Kaplan-Mayerin eloonjäänti-analyysillä ja Coxin regre
sioanalyysillä (Cox & Oakes 1984). Kustannus-hyötyanalyysin laskelmat ja herkkyysa
lyysit tehtiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.
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8. Tulokset

8.1. Diabeettisen retinopatian vallitsevuus, ilmaantuvuus ja
näkövammaisuus

Vuosien 1991–92 kuvausten perusteelladiabeettisen retinopatian vallitsevuusoli kaikilla
diabeetikoilla yhteensä 23,2 % (95 % luottamusväli 21,2–25,3). Lievää taustaretinop
oli 18,9 % (17,0–207), vaikeaa taustaretinopatiaa 3,4 %:lla (2,6–4,4) ja proliferatiiv
retinopatiaa 0,9 %:lla (0,5–1,5) kuvatuista. Oulun yliopistollisen sairaalan silmätau
klinikassa oli lisäksi ollut diabeettisen retinopatian johdosta hoidossa 119 seulontak
ukseen osallistumatonta henkilöä, joista 54:lle oli annettu laserhoitoa diabeettisen re
patian vuoksi. Vuosina 1993–95 uudelleen silmänpohjakuvaukseen osallistuneist
vuosien 1991–92 kuvauksessa diabeettinen retinopatia ollut 26,1 %:lla, lievä taustare
patia 20,5 %:lla ja vaikea taustaretinopatia taikka proliferatiivinen retinopatia 5,6 %:lla

Diabeettisen retinopatian esiintyminen on voimakkaasti yhteydessä diabeteksen
toon, mikä on esitetty taulukossa 12 (vaikea taustaretinopatia ja proliferatiivinen retin
tia yhdistetty keskivaikeaksi tai vaikeaksi retinopatiaksi). Diabeteksen toteamisesta
nopatian toteamiseen oli kulunut keskimäärin 13 vuotta.

Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuuson esitetty taulukossa 13. Kokonaisilmaantu
vuus oli Oulussa 1987 ja 1991–92 tehtyjen silmänpohjakuvausten perusteella diee
tablettihoitoisilla diabeetikoilla 3,0 tapausta sataa henkilövuotta kohti ja vastaavasti
kean tausta- tai proliferatiivisen retinopatian (keskivaikea ja vaikea retinopatia) retino
tian 1,2 tapausta sataa henkilövuotta kohti. Diabeteksen hoitomuoto oli samanaika
muuttunut siten, että vuonna 1987 ruokavaliohoitoisista diabeetikoista oli uusintakuv
sen aikaan 1991–92 45,5 %:lla tablettihoito ja 2,8 %:lla insuliini joko yksin tai yhde
tablettien kanssa. Vastaavasti tablettihoidossa vuonna 1987 olleista oli seurantaku
sessa 30.5 %:lla hoidossa mukana insuliini ja 2,7 % diabeetikoista oli voinut palata ru
valiohoitoon.
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Taulukko 12. Diabeettisen retinopatian vallitsevuus diabeteksen keston mukaan 1991

Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus oli kaikilla diabeetikoilla vuosina 1991–9
1993–95 sataa henkilövuotta kohti 9,4 tapausta ja vaikean tausta- tai proliferatiivisen
nopatian 2,8 tapausta sataa henkilövuotta kohti. Samaan aikaan oli diabeteksen
muoto muuttunut siten, että ruokavaliohoitoa saaneista 34,9 %:lle oli aloitettu tabl
hoito ja 1,3 %:lle insuliini. Tablettihoitoa saaneista 26,7 %:lle oli aloitettu insuliini
0,8 % oli siirtynyt ruokavaliohoitoon. Insuliinia hoitona saaneista 1,2 % oli siirtyn
tablettihoitoon ja 0,4 % ruokavaliohoitoon.

Taulukko 13. Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus 1987–1991–92 (vain dieetti
tablettihoitoiset) sekä 1991–92–1993–95 (kaikki hoitomuodot).

Diabeteksen hoitomuodon mukainen diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus on es
taulukossa 14.

Diabeteksen kesto Retinopatia

Ei retinopatiaa Lievä Keskivaikea tai vaikea

N % N % N %

0–4 vuotta 400 90,7 41 9,3 0 0

5–9 vuotta 314 86,0 44 12,1 7 1,9

10–14 vuotta 253 73,6 77 22,4 14 4,1

15–vuotta 274 57,6 139 29,2 63 13,2

Yhteensä 1241 76,3 301 18,5 84 5,2

Jakso Potilaita,
joilla riski

Todettuja
tapauksia

Potilasvuosia
keskimäärin

Ilmaantuvuus
sataa henkilö-
vuotta kohti

95 %:n
luottamusväli

Kaikki retinopatia

1987–1991/92 416 52 4,12 3,0 2,3–3,8

1991/92–1993/95 536 147 2,91 9,4 8,1–10,7

Keskivaikea tai vaikea retinopatia

1987–1991/92 499 24 4,12 1,2 0,8–1,7

1991/92–1993/95 685 56 2,94 2,8 2,1–3,8
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Taulukko 14. Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus hoitomuodoittain.

Dieettihoitoisilla diabeetikoilla ilmaantuvuus on selvästi alhaisin, mutta tablettihoit
silla lähes samaa tasoa kuin insuliinihoitoisilla diabeetikoilla. Kaikkein korkein ilmaan
vuus on sekä tabletti- että insuliinihoitoa saavilla diabeetikoilla.

Askeltavassa logistisessa regressioanalyysissä diabeettisen retinopatian ilma
vuutta selittivät merkitsevästi diabeteksen hoitotasapaino ja kesto, diabeteksen h
muoto, vertailuna ruokavaliohoito. Regressioanalyysin tuloksia on esitetty taulukoissa
16, 17 ja 18.

Taulukko 15. Retinopatian ilmaantuvuutta selittäviä tekijöitä 1987–1991–92.

Hoitomuoto Potilaita,
joilla riski

Todettuja
tapauksia

Potilasvuosia
keskimäärin

Ilmaantuvuus sataa
henkilövuotta kohti

95 % luot-
tamusväli

Kaikki retinopatia

87-91/92

dieetti 251 20 4,13 1,9 1,2–2,9

tabletit 167 32 4,14 4,6 3,2–6,1

91/92–93/95

dieetti 205 18 2,89 3,0 1,8–4,8

tabletit 174 60 2,89 11,6 9,5–4,8

insuliini, tabletit ja insuliini 157 69 3,03 14,5 11,9–17,1

tyyppi 2 insuliini 37 15 2,97 13,7 8,3–19,5

tyyppi 1 insuliini 82 34 3,01 13,8 10,2–17,6

tabletit ja insuliini 38 20 2,64 19,9 13,6–26,1

Keskivaikea tai vaikea retinopatia

87–91/92

dieetti 287 5 4,13 0,4 0,1–1,0

tabletit 215 19 4,14 2,1 1,3–3,3

91/92–93/95

dieetti 237 1 2,89 0,15 0,02–0,8

tabletit 221 30 2,89 4,7 3,1–6,3

insuliini, tabletit ja insuliini 227 25 3,00 3,7 2,3–6,9

tyyppi 2 insuliini 55 7 2,97 4,3 1,8–8,2

tyyppi 1 insuliini 119 11 3,01 3,1 1,6–5,1

tabletit ja insuliini 53 7 2,64 5,0 2,1–9,6

Tekijä OR 95 %:n luottamusväli

sukupuoli, mies 1,54 0,768–3,10

ikä, yli 60 v 0,861 0,442–1,68

verensokeritaso, yli 9.0 mmol/l 4,03 1,84–8,83

diabeteksen kesto yli 10 vuotta 1,55 0,62–3,89

tablettihoito 1,28 0,596–2,73

hoitomuodon muutos 0,782 0,389–1,58
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Taulukko 16. Retinopatian ilmaantuvuutta selittäviä tekijöitä 1991–92–1993–95.

Hoitomuodoittain tehdyt regressioanalyysit vahvistivat sokeritasapainon ja diabe
sen keston merkitystä diabeettisen retinopatian ilmaantuvuudessa. Sukupuoli ja ikä
nousseet merkitseviksi ilmaantuvuutta selittäviksi tekijöiksi. Yli 65 vuoden ikään nä
jopa liittyvän vähentynyt retinopatian ilmaantumisriski vuosien 1991–82–1993–95 ain
tossa.

Taulukko 17. Vaikean tausta- ja proliferatiivisen retinopatian ilmaantuvuutta selittäv
tekijöitä 1987–1991–92.

Taulukko 18. Vaikean tausta- ja proliferatiivisen retinopatian ilmaantuvuutta selittäv
tekijöitä 1991–92–1993–95.

Tekijä OR 95 %:n luottamusväli

sukupuoli, mies 0,939 0,577–1,53

ikä, yli 60 v 0,857 0,506–1,45

verensokeritaso, yli 9.0 mmol/l 2,65 1,460–4,80

diabeteksen kesto, yli 10 vuotta 2,71 1,650–4,45

tablettihoito 3,73 1,720–8,09

insuliinihoito 5,19 2,140–12,6

tabletti- ja insuliinihoito 7,15 2,500–20,5

hoitomuodon muutos 1,52 0,767–2,99

Tekijä OR 95 %:n luottamusväli

sukupuoli 1,51 0,763–2,98

ikä, yli 60 vuotta 0,809 0,378–1,73

verensokeritaso, yli 9.0 mmol/l 3,85 1,760–8,43

diabeteksen kesto, yli 10 vuotta 2,11 1,010–4,42

tablettihoito 1,18 0,551–2,54

hoitomuodon muutos 0,725 0,365–1,44

Tekijä OR 95 %:n luottamusväli

sukupuoli 0,784 0,499–1,23

ikä, yli 60 vuotta 0,879 0,536–1,44

verensokeritaso, yli 9.0 mmol/l 2,34 1,35–4,04

diabeteksen kesto, yli 10 vuotta 1,68 1,05–2,68

tablettihoito 3,46 1,64–7,31

insuliinihoito 3,22 1,36–7,60

tabletti- ja insuliinihoito 4,82 1,83–12,7

hoitomuodon muutos 1,42 0,753–2,68
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Silmänpohjanoftalmoskooppinen tutkimus diabeettisen retinopatian toteamiseksioli
Raahen seudun terveyskeskuksen diabetesvastaanotolla tehty viimeisen kahden v
aikana 128 potilaalle 242:sta hoidossa olleesta potilaasta (52,9 %, 95 % luottamu
46,6–59,2), mustuainen laajentaen neljälle viidestä (80,6 %). Poikkeava silmänpohj
dös oli todettu 18 potilaalla (14,1 % tutkituista). Jatkotoimenpiteitä oli silmälöydös
perusteella suunniteltu yhteensä 26 potilaalle (10,7 % kaikista potilaista ja 20,3 % n
joiden silmänpohjat oli tutkittu). Kontrollitutkimukseen terveyskeskukseen oli ohjattu
potilasta, silmälääkärille oli kehotettu 4 potilasta ja lähete silmälääkärille oli tehty 7 p
laasta. Yhteensä silmälääkärille oli ohjattu 11 potilasta (8,6 % niistä, joiden silmänpo
oli tutkittu ja 4,5 % kaikista potilaista). Terveyskeskuksen sairauskertomuksessa oli
ninta yhteensä 48 potilaan käynnistä silmälääkärillä (19,8 % potilaista). Oulussa k
tuista oli silmälääkärillä käynyt vuoden aikana 32,2 %. Tulkitsemalla poikkeavaksi m
kitty silmänpohjalöydös retinopatiaksi (läheskään kaikissa sairauskertomuksissa e
mänpohjalöydöksen luonnetta ollut tarkoin kuvattu) päädytään Raahen diabetesvas
oton pääosin tyypin 2 diabetesta sairastavien diabeettisen retinopatian vallitsevuuslu
14,1 % (95 % luottamusväli 8,0–20,1).

Diabeettisen retinopatian hoitototeutettiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS
Oulussa silmänpohjakuvaukseen 1991–92 osallistuneista henkilöistä 73:n (3,8 % k
tuista) kuvat lähetettiin OYS:n silmätautien klinikalle jatkoarviointia ja mahdollista ho
toa varten. Lähetetyistä potilaista 25 (34 % lähetetyistä) hoidettiin laserhoidolla vuo
1991–94. Näistä 25:stä oli 13 potilasta saanut laserhoitoa myös vuosien 1983–90 a
ennen kuvausta. Uusia laserhoitoa vaatineita diabeettisen retinopatian tapauksia o
kuvatuista 0,7 % ja 16,4 % lähetetyistä. Kuvaukseen osallistumattomista henkilöist
laserhoitoa vuosina 1991–94 saanut 21 henkilöä, joista 11 myös vuosina 1983–90.

Oululaisista, jotka olivat OYS:n potilasrekisterissä vuoden 1993 lopussa, oli 348
beettista retinopatiaa sairastavaa potilasta ollut hoidossa vuosina 1983–93, mikä v
13,3 %:a vuonna 1990 tiedossa olleiden diabeetikkojen määrästä ja vastaavasti R
alueen kuntien potilaita oli hoidossa ollut 99 potilasta, mikä vastaa 13,8 %:a vuonna 1
lääkehoitoon oikeutettujen diabeetikkojen määrästä ja 11,0 %:a arvioidusta 900 diab
kon kokonaismäärästä. OYS:n silmätautien poliklinikalla käyneistä diabetesta sair
vista potilaista oli 73,7 %:lla käynnin syynä diabeettinen retinopatia. Diabeettista ret
patiaa sairastavat potilaat olivat käyneet yliopistosairaalan poliklinikalla tavallisimm
(50,7 %) enintään kaksi kertaa enimmillään 16 kertaa. Laserhoitoa saaneilla potilaill
laserhoitokertoja 11 vuoden seuranta-aikana keskimäärin 3,4 (1–12).

OYS:n silmätautien poliklinikalla 3,6 vuoden aikana diabeettisen retinopatian j
dosta laserhoitoa saaneiden 533 potilaan mukaan laskien oli laserhoitoa saaneiden p
den määrä Pohjois-Pohjanmaalla 43/100 000 asukasta vuodessa, mikä vastaa 1,6
beetikoista, mikäli diabeteksen vallitsevuudeksi arvioidaan 2,5 %. Poliklinikan toimen
dekirjan mukaan potilaat olivat saaneet laserhoitoa diabeettisen retinopatian hoidoks
ranta-aikana (2,54 vuotta) keskimäärin 2,1 hoitokertaa (1–11). Laserpolttoja oli sil
kohti annettu hoitokerralla keskimäärin 412 (4–1 386).

Näkövammarekisterin mukaan mukaan Pohjois-Pohjanmaalla oli 120diabeettisen reti-
nopatian vuoksi näkövammaistavuoden 1994 alussa. Oulun yliopistollisen keskussaira
lan sairauskertomusten perusteella lisäksi viisi diabeettista retinopatiaa sairastavaa
viimeisimmän visusmerkinnän perusteella näkövammaisuuden kriteerit. Täm



67

aalla
seu-

ie-
, joi-
läk-

ossa
steella

s
shoi-
,35
ttia.

öiän
ulla
Filmi
kus-

väli
kaan

in
ku-
ilö-
lki-
oa
%.
don
ana
i tai

ä lisää
ttoon
Esite-
tun-
ilmän-
perusteella diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisia oli Pohjois-Pohjanm
vähintään 125 eli 35,3/100 000 asukasta, joista tutkimuskunnissa (Oulu ja Raahen
dun kunnat) 45 eli 32,0/100 000 asukasta.

Kaikki haastatellut näkövammaiset olivat eläkkeellä ja keski-iältään 63-vuotiaita, h
man nuorempia kuin alueen kaikki diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaiset
den keski-ikä oli 66 vuotta. Näkövamma oli todettu keskimäärin 53 vuoden iässä, e
keelle jäänti oli tapahtunut keskimäärin 49 vuoden iässä, mikä selittyy sillä, että jouk
oli osa varsin korkeassa iässä näkövamman saaneita. Sairauskertomustietojen peru
arvioiden näkövammaisista noin puolet oli tyypin 2 diabeetikkoja.

8.2. Diabeettisen retinopatian seulonnan ja hoidon kustannukset

8.2.1. Seulonnan kustannukset

Seulottavien tunnistamiseen ja seulontaan kutsumiseenarvioitiin hoitajalta kuluvan
kolme minuuttia kutsuttavaa kohti ja materiaalikuluiksi arvioitiin (kutsukirje, postitu
yms) viisi markkaa kutsuttavaa kohti. Seulontakuvauksen tehneeltä kuvaajalta (peru
taja) kului ajankäyttöselvityksen mukaan aikaa kuvattavaa kohti keskimäärin 13
minuuttia, tauot huomioon ottaen keskimääräisenä ajankäyttönä pidettiin 15 minuu
Silmänpohjakameran hankintahinta oli noin 160 000 mk, josta kuuden vuoden käytt
ja 6 % koron perusteella laskien saatiin vuosikustannukseksi 30 700 mk. Arvioid
2 000 kuvauksen määrällä vuodessa kamerakustannus kuvattavaa kohti oli 15 mk.
ja sen kehitys maksoivat kuvattavaa kohti noin 10 mk, jolloin suoranaiset materiaali
tannukset kuvattavaa kohti ovat 20 mk.

Seulottavien matka terveyskeskukseen oli Oulussa keskimäärin 5,6 km (vaihtelu
0–20) ja Pohjois-Pohjanmaan näkövammaisilla vastaavasti keskimäärin 7,3 km. Mat
käytetty aika oli menomatkalla keskimäärin 24 min (10–120) ja paluumatkalla 20 m
(10–60). Kuvaukseen ja matkoihin käytetty kokonaisaika oli 73,5 min (15–210). Kul
neuvona oli Oulussa kuvatuilla menomatkalla julkinen kulkuneuvo 14,2 %:lla, henk
auto 54,6 %:lla, taksi 2,2 %:lla, ja jokin muu 29 %:lla ja vastaavasti paluumatkalla ju
nen kulkuneuvo 16 %.lla, henkilöauto 53 %:lla, taksi 3,3 %:lla ja muu 27 %:lla. Aut
ilmoitti kuljettaneen muu kuin kuvattava itse menomatkalla 39 % ja paluumatkalla 35
Matkakustannukset olivat keskimäärin 17 mk kuvattavaa kohti (enintään 60 mk), tie
oli ilmoittanut lähes kaksi kolmasosaa kuvattavista (66 %). Saattaja oli ollut muk
17 %.lla kuvattavista. Saattajana oli ollut mukana jokin perheenjäsen (puoliso, laps
muu) suurimmalla osalla (83 %) ja ystävä, kotiavustaja tai muu lopuilla (17 %).

Diabeettisen retinopatian seulonta terveyskeskuslääkärin vastaanoton yhteydess
lääkärin ja hoitajan vastaanottoon käyttämää aikaa 10 minuuttia ja potilaan vastaano
käyttämää aikaa 30 minuuttia (Raahen diabetesvastaanoton henkilökunnan arvio).
tyn arvion mukaan kokenut kuvien arvioija kykenee tarkastamaan jopa 100 kuvaa
nissa (Niemi 1989). Raahen seudun terveyskeskuksessa vuonna 1993 toteutetun s
pohjakuvauksen kokemusten perusteella arvioitiinseulontakuvien tarkastukseenkuluvan
3 min kuvattua kohti (Raahen diabetesvastaanoton henkilökunnan arvio).
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Kuvien tarkastuksessa poikkeaviksi ja hoidontarvearviota vaativiksi luokitellut ku
(ryhmät 3–4) lähetettiin edelleen silmätautien poliklinikalle hoidontarvearviota vart
Kiireellisessä tapauksessa muutosten ollessa hälyttäviä voi kuvat tarkastanut lääkäri
potilaasta samalla lähetteen laserhoitoa varten. Silmätautien poliklinikan lääkäri tar
lähetetyt kuvat ja teki arvion hoidontarpeesta. Tähän tarkastukseen arvioitiin kulu
saman verran aikaa kuin terveyskeskuslääkäriltäkin. Oulun silmänpohjakuvauks
1991–92 lähetettiin jatkoarvioon 4 % kuvista.

Yhdistelmä seulonnan kustannuksia laskettaessa käytetyistä yksikkökustannuksis
esitetty liitteessä 7. Seulonnan ja hoidon eri vaiheisiin osallistumisen osuuksia kuva
kertoimet on esitetty taulukossa 19.

Taulukko 19. Seulonnan ja hoidon eri vaiheiden osallistumisosuudet.

Yhdistelmä valokuvaseulonnan kustannuksista on esitetty taulukossa 20. Seulonnan
tannus seulottavaa kohti oli tämän laskelman mukaan 148 mk.

Yhdistelmä terveyskeskusvastaanoton yhteydessä tapahtuvan seulonnan kusta
sista on esitetty taulukossa 21. Tämän seulonnan kustannus seulottavaa kohti oli 68

Teoreettinen laskelma silmälääkärin oftalmoskooppisesta seulonnasta samoilla l
oletuksilla ja arviolla, että silmälääkärin aikaa potilaan tutkimiseen kuluu 12 minuu
seulottavaa kohti ja hoitajan aikaa saman verran, antoi samat kokonaiskustannukse
valokuvaseulonta, 148 mk seulottua kohti (Liite 8).

Taulukko 20. Valokuvaseulonnan kustannukset.

Vaihe Osuus Viite

Osallistuminen seulontaan 0,73 (0,72–0,75) Oulun kuvaus 1991–92

Seulonnan onnistuminen, valokuvaseulonta 0,94 (0,93–0,95) Oulun kuvaus 1991–92

Seulonnan onnistuminen/toteutuminen,
tk-oftalmoskopia

0,53 (0,50–0,59) Raahen diabetesvastaaanotto 1992–9

Jatkohoitoon lähetettyjen osuus 0,04 (0,03–0,05) Oulun kuvaus 1991–92

Laserhoidon osuus silmäklinikkaan lähetetyistä 0,34 (0,23–0,45) Oulun kuvaus 1991–92

Kustannuserä mk/yksikkö Yksiköt mk Osuus* Kustannus
Kutsu

Hoitajan aika 79 0,05 3,95 1,1 4,35
Materiaali 5 1 5 1,1 5,5

Seulonta
Kamera 15 1 15 1,1 16,5
Filmi ja kehitys 10 1 10 1,1 11
Hoitajan aika 79 0,25 19,8 1,1 21,7
Lääkärin aika 153 0,05 7,67 1,1 8,43
Lähettämiskustannus 10 1 10 0,044 0,44
Sairaalalääkärin aika 174 0,05 8,69 0,044 0,382

Seulottavan kustannus
Matka 20 1 20 1 20
Aika 38,7 1,25 28,4 1 48,4
Saattajan matka 20 0,17 3,4 1 3,4
Saattajan aika 38,7 0,213 8,22 1 8,22

Yhteensä 148
* = Osuuskerroin ilmoittaa yleiskustannusten osuuden sekä jatkotutkimuksiin lähetettyjen osuuden.
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Seulontakustannustenherkkyysanalyysissähenkilökunnan ajankäytön kaksinkertaista
minen lisäsi kustannuksia seulottua kohti 24 % ja puolittaminen vastaavasti vähensi 1
Vastaavasti materiaaliskustannusten kaksinkertaistaminen lisäsi kustannuksia 22
puolittaminen vähensi 11%. Seulottavan ajankäytön kustannusten jättäminen pois vä
kustannuksia 38 % ja seulottavan kustannusten poisjättämisen jälkeen kustannukset
vat 54 % ollen 68 markkaa seulottua kohti. Oftalmoskooppisen seulonnan kustannu
olivat suhteessa herkempiä henkilökunnan ajankäytöllä. Seulottavan kustannusten h
oon ottaminen sen sijaan vaikutti suhteessa vähemmän. Näiden kustannusten poisjä
nen laski kustannuksia 32 %. Vaihtoehtoisten seulontamallien kustannuslaskelmia o
tetty liitteessä 9.

Taulukko 21. Terveyskeskuksen oftalmoskopiaseulonnan kustannukset.

Olettaen, että tämän tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä koko Suomeen, o
valokuvaseulonnan kustannukset seulottaessa kaikki puberteetti-iän ylittäneet 15
diabeetikkoa 22,2 miljoonaa markkaa seulontakierrosta kohti. Oftalmoskopiaseulonn
terveyskeskuksissa olivat vastaavat kustannukset 10,2 miljoonaa markkaa seulont
rosta kohti ja silmälääkäreiden oftalmoskokpiaseulonnasta 22,2 miljoonaa markkaa
lontakierrosta kohti.

8.2.2. Hoidon kustannukset

Laserhoitoa vaativa potilas joko käy silmätautien poliklinikalla hoidontarpeen arvio
nissa taikka tulee suoraan laserhoitoon. Sairauskertomusten mukaan yliopistollisess
raalassa 11 vuoden aikana käyneistä 347:stä diabeettista retinopatiaa sairastavast
laasta oli laserhoitoa saanut yhteensä 252 (72,6 %) potilasta. Hoitokertoja oli keski
rin 3,4 potilasta kohti (1–12), noin kolmanosalla potilaista hoitokertoja oli 1–2.

Diabeettisen retinopatian laserhoito vie silmälääkärin työaikaa 60 minuuttia hoito
ralla proliferatiivisen retinopatian hoidossa potilasta kohti ja hoitajan aikaa 90 minuu
(OYS silmätautien poliklinikan arvio, Miettinen). Makulopatian hoidossa käytetty aika
lyhyempi. Laserhoitolaitteiston hinta on 180 000 mk, josta kahdeksan vuoden kuole
ajalla ja kuuden prosentin korolla tulee vuosikustannukseksi 34 500 mk. Laitekusta
potilasta ja hoitokertaa kohti on siten keskimäärin 110 mk. Laserhoidon jälkeen poti
tilaa seurataan silmätautien poliklinikalla noin 15–30 min, joten aikaa poliklinikalla v
arvioita kuluvan 90 min hoitokertaa kohti.

Kustannustekijä mk/yksikkö Yksiköt mk Osuus Kustannus
Seulonta
Hoitajan aika 91,8 0,17 15,6 1,1 17,2
Lääkärin aika 153 0,17 26,1 1,1 28,7
Seulottavan kustannus
Aika 38,7 0,5 19,4 1 19,4
Saattajan aika 38,7 0,085 3,29 1 3,29
Yhteensä 68
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Potilaalle aiheutuu laserhoidosta matkakustannuksia, poliklinikkamaksu sekä ajan
tön kustannus. Näkövammaisten haastattelujen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on
määräinen matka keskussairaalaan 71,7 km, jonka voi arvioida vievän vähintään tu
yhteen suuntaan. Kulkumuodon ja saattajien tarpeen arviointiin laserhoitoon tule
potilaiden kohdalla käytettiin seulonnan yhteydessä kerättyjä tietoja.

Yhdistelmä hoidon kustannuksia laskettaessa käytetyistä yksikkökustannuksist
esitetty liitteessä 7.

Yhden laserhoidon kustannukset olivat laskelman mukaan 472 mk. Diabeettisen
nopatian laserhoidon kustannukset laskettuna seulottavaa diabeetikkoa kohti on e
taulukossa 22. Kustannukset olivat 44 markkaa seulottavaa kohti.

Seulottaessa ja hoidettaessa 150 000 diabeetikkoa olisivat hoitokustannukset yht
6,6 milj mk seulontakierrosta kohti. Herkkyysanalyysissä laite- ja materiaalikustannu
kaksinkertaistaminen lisäsi kustannuksia 18 % ja puolittaminen vähensi 9 %. Henk
tön ajankäytön kaksinkertaistaminen vastaavasti nosti kustannuksia 36 % ja puolitt
nen laski 18 %. Hoidettavan ajankäyttökustannusten poisjättäminen vähensi kustan
sia 25 %. Seulottavista hoitoon ohjautuvien osuuden muutos vaikuttaa suoraan hoit
tannuksiin seulottavaa kohti. Diabeettisen retinopatian laserhoidon vaihtoehtoisia ku
nuslaskelmia on esitetty liitteessä 10.

Taulukko 22. Diabeettisen retinopatian laserhoidon kustannukset seulottavaa diabe
koa kohti.

Seulonnan ja hoidon yhteenlasketut kustannukset seulottavaa kohti olivat silmänp
kuvaseulonnassa 192 mk ja terveyskeskusten oftalmoskopia-seulonnassa 112 m
88 mk, kun hoitoon ohjautuvien pienmpi osuus otetaan huomioon.

Olettaen, että tulokset ovat yleistettävissä koko Suomeen, 150 000 diabeetikon se
nan ja hoidon kustannukset olivat valokuvaseulonnassa 28,8 milj mk ja oftalmosk
aseulonnassa 16,8 (13,2) milj mk seulontakierrosta kohti. Mikäli seulottavien mää
arvioitaisiin jäävän 120 000:een, olisivat valokuvaseulonnan kustannukset 23,04 mi
naa markkaa ja oftalmoskopiaseulonnan 13,44 milj mk.

Kustannustekijä mk/yksikkö Yksiköt mk Osuus* Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,015 5,61
Materiaalit 50 3,4 170 0,015 2,55
Hoitajan aika 91,8 5,1 468 0,015 7,02
Lääkärin aika 174 3,4 591 0,015 8,87

Hoidettavan kustannus
Matka 143 3,4 488 0,014 6,83
Aika 38,7 11,9 461 0,014 6,45
Poliklinikkamaksu 100 3,4 340 0,014 4,76
Saattaajan matka 143 0,578 82,9 0,014 1,16
Saattajan aika 38,7 2,02 78,2 0,014 1,09

Yhteensä 44
* = Yleiskustannusten vaikutus ja hoidettujen osuus seulotuista
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8.3. Näkövammaisuuden aiheuttamat kustannukset

Haastattelujen mukaan näkövammaiset olivat käyttäneet näkövamman johdostatervey-
denhuollon, sosiaalitoimen- ja kuntoutuspalvelujaviimeksi kuluneen vuoden aikana vaih
televasti. Taulukossa 23 on esitetty haastattelujen perusteella laskettu palveluja käyt
den osuus näkövammaisista sekä keskimääräinen käytettyjen palvelujen määrä. T
kossa 24 on esitetty yhteenveto näkövammaisuuden aiheuttamien kustannusteki
määristä ja yksikkökustannuksista.

Kotisairaanhoitopalveluja käyttäneistä 22 näkövammaisesta palveluja oli käyttänyt
koittain 12, kuukausittain 9 ja harvemmin 1. Viikoittain kotisairaanhoitopalveluja tarv
neista palvelua oli päivittäin tarvinnut 2, viitenä päivänä viikossa 1, kahtena päivänä
kossa 4 ja kerran viikossa 5. Lääkkeitä ilmoitti näkövammansa johdosta käyttävän
Matka lähimpään terveyskeskukseen oli haastatelluilla keskimäärin 7,3 km (0,2–53
keskussairaalaan 71,7 km (2–200).

Kotiavustajan tai kodinhoitajan palveluja viimeisen vuoden aikana tarvinneilla
näkövammaisella avuntarve oli ollut päivittäistä 4:llä, viikoittaista 8:lla, kuukausittai
3:lla ja harvemmin tapahtuvaa 3:lla. Muuta vammaispalvelua oli näkövamman johd
käyttänyt 1.

Henkilökohtaista hoitajaa tarvinneilla 45 näkövammaisella tarve oli ollut jatkuv
4:llä, päivittäistä 28:lla, viikoittaista 8:lla ja harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuv
5:llä. Hoitaja oli 12:ssa tapauksessa lähisukulainen (puoliso, vanhempi, isovanhe
lapsi tai muu lähisukulainen), 2 tapauksessa kotiavustaja tai kotisairaanhoitaja ja m
tapauksissa muu henkilö (62 %).

Toimintaterapeuttista hoitoa viimeisen viiden vuoden aikana saaneen näkövamm
lisäksi yksi näkövammainen arvioi, että olisi tarvinnut hoitoa, mutta ei ollut sitä saan
Samoin sopeutumisvalmennusta näkövammansa johdosta saaneiden viiden näköva
sen lisäksi sitä olisi tarvinnut, mutta ei ollut saanut viisi näkövammaista.

Apuvälineitä tarvinneista 42 näkövammaisesta ilmoitti saaneensa tarvitsemansa a
lineet 38 (90,5 %). Opaskoira oli yhdellä haastatellulla. Silmälasinsa oli viimeisen vuo
aikana joutunut vaihtamaan 12 näkövammaista (24 %). Lasien hinta oli keskimä
1 324 mk, josta haastatellut olivat joutuneet maksamaan itse keskimäärin 874 mk.

Taulukko 23. Näkövammaisten (N=50) terveyspalvelujen, sosiaalipalvelujen ja kuntou
palvelujen käyttö viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Palvelu Käyttäjiä Osuus % (95% CI) Määrä vuodessa Huomautuksia
Terveyskeskuslääkäri 1 2 (0,05–10,7) 3 käyntiä
Sairaalan poliklinikka 34 68 (53,5–80,5) 2,3 käyntiä vaihtelu 1–6 käyntiä
Yksityislääkäri 1 2 (0,05–10,7) 1 käynti
Kotisairaanhoito 22 44 (30,0–58,7) 52 käyntiä määrä vaihteleva
Sairaalan osastohoito 6 12 (4,50–24,3) 4,7 hoitopäivää vaihtelu 2–8 päivää

Kodinhoitaja 18 36 (22,9–50,8) 104 käyntiä määrä vaihteleva
Henkilökohtainen hoitaja 45 90 (78,2–96,7) 520 tuntia palvelumäärä vaihtele

Toimintaterapia 1 2 (0,05–10,7) 15 käyntiä 5 vuoden aikana
Sopeutumisvalmennus 5 10 (10,0–33,7) 15 kertaa 5 vuoden aikana
Apuvälineitä 42 84 (70,9–92,8) vaihtelevasti
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Vaikeavammaisen kuljetuspalveluja ilmoitti käyttävänsä 25 näkövammaista (50
Taksia tai invataksia ilmoitti käyttävänsä 21, kerran viikossa yksi haastateltu ja kaksi
taa viikossa kaksi haastateltua, loput ilmoittivat käyttävänsä palveluja 1–18 kertaa
kaudessa, keskimäärin 5,9 kertaa.

Terveyspalvelujen käytön kustannuksialaskettaessa käytettiin haastattelujen mukais
palvelujen käyttömääriä. Kotisairaanhoitopalveluiden käyttöarvioksi otettiin viikoitta
palveluja käyttäneiden määrä, joka oli 64 käyntiä 100:a näkövammaista kohti viiko
Käynnin hintana käytettiin Raahen seudun terveyskeskusten keskimääräistä kotisa
hoidon käynnin hintaa 187 mk/käynti (Kuntaliitossa oli tilastoituna terveyskeskuk
avohoitokäynnin keskimääräinen hinta 178 mk/käynti vuodelta 1993. Tilastossa ei ole
telty eri käyntityyppejä; lääkärinvastaanotto, kotisairaanhoito, neuvola, kouluterveyd
huolto.) Terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton hintana käytettiin Raahen seudun te
keskuksen lääkärinvastaanottojen keskimääräistä hintaa 228 mk/käynti. Sairaalan p
nikkakäynnin hintana pidettiin Oulun yliopistollisen keskussairaalan näkökeskuk
käynnin hintaa 700 mk/käynti.

Näkövammaisia hoitaneille osastoille tehdyn kyselyn perusteella pysyvän laitos
don tarpeen näkövammaisilla arvioitiin johtuvan yhden kolmasosan osalta näköv
masta. Terveydenhuollon laitoshoidossa olleiden määränä käytettiin näkövammare
rin potilaista vuodeosastohoidossa olleiden määrää (2/120 eli 1,7 %). Hoitopäivän hin
käytettiin terveyskeskusten vuodeosastojen keskimääräistä hintaa 507 mk/hoito
(Suomen Kuntaliitosta saatu tieto). Erikoissairaanhoidon laitoshoitotarve arvioitiin ha
tattelutulosten perusteella ja hoitopäivän hintana käytettin Oulun yliopistollisen kesk
sairaalan silmätautien klinikan hoitopäivän hintaa 700 mk/hoitopäivä.

Sosiaalipalvelukustannuksinalaskettiin mukaan kotipalvelun, vanhainkotihoidon sek
omasta hoitajasta aiheutuneet kustannukset. Sosiaalitoimen avohoitopalvelujen mä
käytettiin haastattelun mukaista kotipalvelun käyttöä ja tästä laskettua keskimäär
kahta käyntiä viikossa. Käynnin hintana käytettiin keskimääräistä Raahen kaupu
sosiaalitoimen kotipalvelun käyntihintaa 270 mk/käynti. Oman hoitajan kustannuk
arvioitiin haastattelun tuloksen perusteella, oman hoitajan käytön määräksi laskettiin
tajaa tarvitsevilla (90 %) kaksi tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa eli 260 päiv
vuodessa. Hoitajan kustannuksena pidettiin keskimääräiseen ansiotasoon perustuva
mk tunnissa.

Näkövammaisista oli vanhainkotihoidossa yhteensä kahdeksan (6,7 % 120:stä).
hainkoteihin tehdyn kyselyn perusteella näkövamma arvioitiin vanhainkodissa o
syyksi puolella näkövammaisista. Hoitopäivän hintana käytettiin keskimääräistä vanh
kotien hoitopäivän hintaa 311 mk/hoitopäivä (Suomen Kuntaliitosta saatu tieto).

Käytettyjen kuntoutuspalvelujenmäärä laskettiin haastattelujen tulosten perusteel
Toimintaterapiajaksoon arvioitiin käytettävän 15 hoitokertaa á 400 mk ja sopeutumis
mennusjaksoon 15 laitoshoitopäivää á 800 mk. Apuvälineiden keskimääräinen kusta
oli 2 000 mk ja opaskoiran kustannukset 4 000 mk vuodessa. Vaikeavammaisten kulj
ten keskimääräiseksi hinnaksi arvioitiin 50 mk (Oulun kaupungissa 50–70 mk) ja m
räksi edellä olevan perusteella kuusi kertaa kuukaudessa.

Työpaikkaa tai ammattia oli joutunut vaihtamaan kaksi näkövammaista vammautu
sesta johtuen. Työpaikan vaihto ei toisella ollut vaikuttanut tuloihin ja toisella se oli lis
nyt tuloja. Uudelleen koulutuksessa oli ollut yksi haastateltu näkövammainen (2
Uudelleen koulutuksen kustannuksina käytettiin Mäkelän arviota (Mäkelä 1992)
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vuoden 1989 hintatasossa 262 000 mk, mikä vuoden 1994 hintatasossa vastaa 26
mk. Kuntoutukseen liittyvistä kustannuksista laskettiin korkeintaan viisivuosittain tois
vat kustannukset kertaluontoisina.

Kaikki haastatellut olivat eläkkeellä, sairaseläkkeellä oli 21 ja vanhuuseläkkeellä
näkövammaista. Keskimääräinen eläköitymisikä oli 49 vuotta (22–65) ja työkyvyttöm
den kesto keskimäärin 14 vuotta (1–34). Eläkkeelle jäännin syynä oli sairaus 45:l
muu syy 4 näkövammaisella. Sairaseläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää oli jä
yhteensä 29 haastateltua (58 %), joista 8 oli haastatteluhetkellä vanhuuseläkkeellä. S
eläkkeelle jäännin syynä oli diabetes 11:lla (38 % sairaseläkkeelle jääneistä), retino
10:llä (34 %) ja muu sairaus 4:llä (14 %), tieto syystä puuttui neljältä. Diabeettisen ret
patian vuoksi eläkkeelle jäänti oli tapahtunut keskimäärin jo 36,8 vuoden iässä (vaih
väli 24–57 vuotta) ja he olivat olleet eläkkeellä keskimäärin 6,2 vuotta tutkimusajank
taan mennessä.

Eläkkeensaajan hoitotukea taikka vammaistukea sai 34 näkövammaista (68 %), k
määrin 665 mk kuukaudessa eli 7 980 mk vuodessa. Bruttotulonsa oli ilmoittanut 49 h
tateltua (98 %) ja ne olivat keskimäärin 4 934 mk kuukaudessa (vaihteluväli 2 4
12 000 mk) eli 59 200 mk vuodessa. Koska kaikki haastatellut olivat eläkkeellä, void
arvioida, että tulot olivat käytännössä pääosin sosiaaliturvaan (eläkkeisiin) perustuvia

Taulukko 24. Näkövammaisuuden aiheuttamien kustannustekijöiden määrät ja yks
kustannukset.

Sosiaaliturvakuluinalaskettiin mukaan keskimääräiset hoitotukikustannukset tuk
saaneilta näkövammaisilta sekä eläkekustannukset niiltä parhaillaan työkyvyttömyys
keellä olevilta, joiden työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin syy oli diabeettinen retinopa

Kustannustekijä
Osuus näkö-
vammaisista

Yksiköt/
vuosi

Yksikkö-
kustannus

Viite

Terveyskeskuslääkäri, käynti 0,02 3 228 mk NVH, RS
Kotisairaanhoito, käynti 0,44 52 187 mk NVH, RS
Vuodeosasto, hoitopäivä 0,017 122 507 mk NVH, Kuntaliitto
Erikoissairaanhoito, pkl-käynti 0,68 2,3 700 mk NVH, OYS hinnasto
Erikoissairaanhoito, hoitopäivä 0,12 4,7 700 mk NVH, OYS hinnasto
Kodinhoitaja, käynti 0,36 106 270 mk NVH, Raahe kuntasuunnitelma
Oma hoitaja, tunti 0,9 520 38,7 mk NVH, Tilastokeskus
Vanhainkoti, hoitopäivä 0,058 183 311 mk NVH, Kuntaliitto
Toimintaterapia, hoitokerta 0,02 15 400 mk NVH, Tutkijan arvio
Sopeutumisvalmennus, päivä 0,1 15 800 mk NVH, Tutkijan arvio
Kuljetuspalvelut, kerta 0,5 72 50 mk NVH, Oulun kaupunki
Opaskoira 0,02 1 4 000 mk NVH
Silmälasit 0,24 1 1 324 mk NVH
Muut apuvälineet 0,84 1 2 000 mk NVH
Uudelleenkoulutus 0,02 1 266 000 mk NVH, Mäkelä 1992
Hoitotuki 0,68 12 665 mk NVH
Työkyvyttömyyseläke 0,2 12 4 977 mk NVH, Kansaneläkelaitos 1995
Ansionmenetys 0,2 12 7 730 mk NVH, Tilastokeskus
Ansionmenetys, omainen 0,08 12 7 730 NVH, Tilastokeskus
NVH = Näkövammaisten haastattelu; RS = Raahen seudun terveyskeskus; OYS = Oulun yliopistollinen sa
aala.
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Eläkkeen kustannuksena käytettiin keskimääräistä eläkkeen määrää 4 977 mk ku
dessa (Kansaneläkelaitos 1995), mikä on lähes identtinen haastateltavien ilmoitta
tulojen kanssa.

Näkövammaisuuden aiheuttamina epäsuorina kustannuksinatarkasteltiin työiässä ole-
vien näkövammaisten työkyvyttömyyden aiheuttamia keskimääräisiä laskenna
tuloja. Kansaneläkelaitoksen mukaan keskimääräinen eläköitymisikä on Suomessa 5
vuotta. Näkövammaisten ennenaikainen eläköityminen aiheutti siten keskimäärin
yhdeksän vuotta ylimääräistä eläkkeelläoloaikaa ja diabeettisen retinopatian vuoksi
keelle jääneillä jopa 21 vuotta, mikäli kuolleisuutta ei oteta huomioon.

Peruskoulutuksena valtaosalla näkövammaisista oli kansakoulu, vain kahde
(16 %) oli käynyt keskikoulun/peruskoulun taikka suorittanut ylioppilastutkinno
Ammattikoulutus oli 18:lla (36 %), tavallisimmat ammatit olivat maatalousyrittäjä 18:
(36 %), ja työntekijä 17:lla (34 %).

Kaikki haastatellut työikäiset näkövammaiset olivat työkyvyttömyyseläkkeellä. Ky
menen näkövammaista (20 % näkövammaisista ja 34 % työikäisinä eläkkeelle jään
oli työkyvyttömyyseläkkeellä diabeettisen retinopatian aiheuttaman näkövammaisu
johdosta. Näkövammarekisterin mukaan työikäisistä (15–64 v) näkövammaisista ty
vyttömyyseläkkeellä oli 65,3 % (Näkövammarekisterin vuosikirja 1994). Kansaneläke
toksen mukaan vuonna 1994 työkyvyttömyyseläkkellä oli 310 627 henkilöä eli 9,3 %
ikäisistä (16–64 vuotiaista) (Kansaneläkelaitos 1995).

Diabeettisen retinopatian vuoksi eläkkeelle jääneet olivat jääneet eläkkeelle keski
rin 36,8 vuoden iässä, noin 28 vuotta ennen 65 vuoden ikää. Keskimääräisen ansio
mukaan menetykset eläkkeellä olevaa kohti olisivat 7 730 mk kuukaudessa eli 92 76
vuodessa.

Haastateltujen perheenjäsenistä oli haastatellun näkövamman takia ollut ansiot
poissa neljä henkilöä (8 % näkövammaisten määrästä). Perheenjäsenten työstä po
nin laskettiin aiheuttavan ansionmenetyksiä 7 730 mk kuukaudessa. Yhdistelmä n
vammaisuuden aiheuttamien kustannusten tekijöistä ja yksikköhinnoista on esitetty t
kossa 25.

Näkövammaisuuden aineettomina haittoina todettiin,että näkövamma esti 41:tä näkö
vammaista (82 %) käyttämästä julkisia liikennevälineitä, 33 (66 %) ilmoitti näkövamm
vaikeuttavan kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa ja 44 (88 %) ilmoitti sen vaike
van käytännön kodinhoitoon liittyvien tehtävien hoitoa.

Peruslaskelma näkövammaisuuden aiheuttamista kustannuksista on esitetty taulu
25. Kustannukset on laskettu yhtä näkövammaista kohti vuodessa sekä kustannukse
näkövammaisuuden kestoajalta, joksi on arvioitu 8 vuotta, 5 %:n diskonttokorolla. Nä
vammarekisterin mukaan näkövamma oli ollut haastatelluilla vuoden 1993 lopussa k
määrin 4,9 vuotta ja kuolleisuus huomioon ottaen vuoden 1997 lopussa 8,7 vuotta.

Näkövammaisuuden aiheuttamien kustannusten suhteelliset osuudet on esitetty
ossa 3.

Laskelman mukaan näkövammasta aiheutui vuodessa kustannuksia noin 93 20
josta suoria kustannuksia yhteiskunnalle noin 67 200 mk ja epäsuoria kustannu
26 000 mk. Laskelman mukaiset yhden näkövammaisen kustannukset olivat vastaa
kokonaisuudessaan noin 594 000 mk, josta suoria kustannuksia 417 700 mk ja epä
176 300 mk.
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Taulukko 25. Näkövammaisuuden aiheuttamat kustannukset.

Sosiaalipalvelukustannukset olivat suurin yksittäinen kustannuserä, 35 % kaikista
tannuksista, seuraavina näkövammaisen ja hänen omaisensa ansionmenetykset, 29
sosiaaliturvan kustannukset 19,8 %. Terveyspalvelujen ja kuntoutuksen kustann
osuus oli suhteellisen pieni.

Diskonttokorolla on huomattava vaikutus kustannuksiin. Käytettäessä diskontto
koa 3 % olivat kustannukset näkövammaista kohti 632 448 mk ja 0 % noin 699 068
Mikäli näkövamman aiheuttamien kustannusten vaikutusajaksi arvioidaan 5 vuotta,
daan todeta, että kustannukset olivat näkövammaista kohti 400 112 mk, 12 vuoden v
tusajalla 812 141 mk.

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disk.* Mk/Näköv. Yhteensä
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 14 6,7864 93
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6 223 6,7864 42 234
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 990 6,7864 6 716
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1 095 6,7864 7 430
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 395 6,7864 2 680

59 152
Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270, 106 0,36 10 303 6,7864 69 922
Oma hoitaja 8,7 520 0,9 18 112 6,7864 122 913
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2 201 6,7864 14 934

207 769
Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5 426 6,7864 36 826
Eläke 4977 12 0,2 11 945 6,7864 81 062

117 888
Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1 200 1 1 200
Silmälasit 1 324 1 0,24 318 6,7864 2 156
Muut apuvälineet 2 000 1 0,84 1 680 6,7864 11 401
Opaskoira 4 000 1 0,02 80 6,7864 543
Uudelleenkoulutus 266 000 1 0,02 5 320 1 5 320
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1 800 6,7864 12 216

32 956
Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7 730 12 0,2 18 552 6,7864 125 901
Perheenjäsenten

ansionmenetys
7 730 12 0,08 7 421 6,7864 50 361

176 262
Yhteensä 93 194 594 027 594 027
* Diskonttokorko 5 %, näkövamman vaikutusaika 8 vuotta.
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Kuvio 3. Näkövammaisuuden aiheuttamien kustannusten suhteelliset osuudet.

Pelkät terveys- ja sosiaalipalvelukustannukset sekä kuntoutus ilman uudelleen k
tusta aiheuttivat näkövammaista kohti kustannuksia noin 264 500 mk. Terveyspalv
kustannusten kaksinkertaistamisen jälkeen kustannukset olivat 662 857 mk näkö
maista kohti ja niiden puolittamisen jälkeen 564 451 mk. Vastaavasti sosiaalipalvelu
tannusten kaksinkertaistamisen jälkeen kustannukset olivat 801 795 mk ja niiden puo
misen jälkeen 490 142 mk. Kuntoutuspalvelujen kaksinkertaistamisen jälkeen kustan
set näkövammaista kohti olivat 626 983 mk. Näkövammaisuuden haittakustannu
vaihtoehtoisia laskelmia on esitetty liitteessä 9.

8.4. Kustannus- vaikuttavuus- ja kustannus-hyötyanalyysi

Tutkimuksessa käytetyt näkövamman estotehon (kyky estää näkövamma) estimaa
esitetty taulukossa 26.

Taulukko 26. Seulonnan ja hoidon tehoon vaikuttavat tekijät.

Tekijä Arvo Lähde

Herkkyys (silmänpohjakuvaus) 90 % Hardinget al.1995, Peterset al.1993, Kalm 1993,
Lairsonet al.1992, Joannouet al.1996, Owenset al.
1998

Ilmaantuvuus (DR yhteensä) 9,4 %/v Oulun kuvaus 1991–92–1993–95

Ilmaantuvuus (keskivaikea/vaikea DR) 2,8 %/v Oulun kuvaus 1991–92–1993–95

Näkövammariski (keskivaikea/vaikea DR) 10 % Deckertet al. 1967, Mosset al.1988, Nabarro 1991,
Mosset al.1993, Henricssonet al. 1996b

Laserhoidon teho 60 % Ferris 1993, Ferris 1994, The Diabetic Retinopathy
Research Group 1981, Rohanet al.1989

Herkkyys (oftalmoskopia/terveyskeskus) 65 % Reenderset al.1992, Hardinget al.1995, Lairsonet al.
1992, Rohanet al.1989, Owenset al.1998

Seulonnan toteutuminen (terveyskeskus) 53 % Raahen seudun tk 92/93
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Teoreettinen näkövammamäärä perustuu keskivaikean ja vaikean (vaikean taus
proliferatiivisen) retinopatian ilmaantuvuuteen ja sen aiheuttamaan näkövammariskiin

Silmänpohjavalokuvausseulonnan perusvaihtoehdossa seulonnan kohdist
150 000 diabeetikkoon olisi mahdollista ehkäistä 156 näkövammaa teoreettisena pe
viona olevista 420:stä. Suurin arvio samalla ilmaantuvuudella ja näkövammariskillä
182 ja pienin 130 ehkäistyä näkövammaa. Perinteisessä oftalmoskooppisessa s
nassa oli mahdollista ehkäistä 69 näkövammaa (52–85). Seulonnan kohdistum
120 000:een diabeetikkoon antoi tulokseksi silmänpohjakuvausseulonnassa 125 ja
moskooppisessa seulonnassa 56 ehkäistyä näkövammaa.

Kustannukset-vaikuttavuusanalyysinperustana olevat seulonnan ja hoidon kustannu
set seulottua ja estettyä näkövammaa kohti on esitetty taulukossa 28.

Taulukko 27. Näkövamman estoteho.

Osallistuneiden
osuus

Onnistuminen Herkkyys Ilmaantuvuus
Näkö-
vam-

mariski

Laser-
teho

Diabeetikko-
jen.määrä

Ehkäistyt
näkövammat

Teoreettinen näkövammamäärä
1 1 1 0,028 0,1 1 150 000 420
1 1 1 0,040 0,1 1 150 000 600
1 1 1 0,020 0,1 1 150 000 300
1 1 1 0,028 0,2 1 150 000 840
1 1 1 0,028 0,05 1 150 000 210

Valokuvaseulonta
0,73 0,94 0,9 0,028 0,1 0,6 150 000 156
0,73 0,94 0,9 0,028 0,1 0,5 150 000 130
0,73 0,94 0,9 0,028 0,1 0,7 150 000 182
0,8 0,94 0,9 0,028 0,1 0,6 150 000 171
0,65 0,94 0,9 0,028 0,1 0,6 150 000 139
0,73 0,85 0,9 0,028 0,1 0,6 150 000 141
0,73 0,90 0,9 0,028 0,1 0,6 150 000 149
0,73 0,94 0,8 0,028 0,1 0,6 150 000 138
0,73 0,94 0,95 0,028 0,1 0,6 150 000 164
0,73 0,94 0,9 0,040 0,1 0,6 150 000 222
0,73 0,94 0,9 0,020 0,1 0,6 150 000 111
0,73 0,94 0,9 0,028 0,2 0,6 150 000 311
0,73 0,94 0,9 0,028 0,05 0,6 150 000 78

Oftalmoskopiaseulonta
0,8 0,53 0,65 0,028 0,1 0,6 150 000 69
0,8 0,53 0,65 0,028 0,1 0,5 150 000 58
0,8 0,53 0,65 0,028 0,1 0,7 150 000 81
0,9 0,53 0,65 0,028 0,1 0,6 150 000 78
0,7 0,53 0,65 0,028 0,1 0,6 150 000 61
0,8 0,65 0,65 0,028 0,1 0,6 150 000 85
0,8 0,40 0,65 0,028 0,1 0,6 150 000 52
0,8 0,53 0,75 0,028 0,1 0,6 150 000 80
0,8 0,53 0,6 0,028 0,1 0,6 150 000 64
0,8 0,53 0,65 0,040 0,1 0,6 150 000 99
0,8 0,53 0,65 0,020 0,1 0,6 150 000 50
0,8 0,53 0,65 0,028 0,2 0,6 150 000 139
0,8 0,53 0,65 0,028 0,05 0,6 150 000 35



78

attien
allien

5 518
kus-

mät.
ät ja

tuna.
vam-
erus-

at
stet-
uva-
kertaa

maa
linen
kum-
aseu-
lleen
kopi-
ulonta

n 49
yöty
nuk-
rhoi-
Yhteenveto näkövamman estotehosta eri seulontamenetelmillä käytettyjen estima
perusteella laskettuna on esitetty taulukossa 27. Taulukkoon on laskettu perusm
ohella eri estimaattien muutosten vaikutuksia.

Taulukko 28. Seulonnan ja hoidon kustannukset eri seulontamalleissa.

Seulonnan kustannukset estettyä näkövammaa kohti olivat valokuvaseulonnassa
markkaa eli 4 %:a pienemmät kuin oftalmoskopiaseulonnassa. Seulonnan ja hoidon
tannukset olivat vastaavasti 58 836 mk eli 24 %:a tai 6 689 mk eli 3,5 %:a pienem
Valokuvaseulonnan kustannukset estettyä näkövammaa kohti olivat hieman pienemm
estettyjen näkövammojen määrä oli 2,3-kertainen oftalmoskopiaseulontaan verrat
Oftalmoskopiaseulonnalla ja valokuvaseulonnalla sekä laserhoidolla estettyjen näkö
mojen kustannus-vaikuttavuussuhde oli 1,3 tai 1,03 eli oftalmoskopiaseulontaan p
tuva seulonta- ja hoitostrategia oli 1,3 kertaa vaikuttavampaa tai yhtä vaikuttavaa.

Kustannus-hyötyanalyysissänäkövammaisuuden aiheuttamat kustannukset oliv
594 027 mk näkövammaista kohti. Valokuvaseulonnassa nettohyöty oli 409 412 mk e
tyä näkövammaa kohti ja oftalmoskopiaseulonnassa vastaavasti 350 549 mk. Valok
seulontaan perustuvassa strategiassa näkövammaisuuden kustannukset olivat 3,2
valokuvaseulonnan ja hoidon kustannukset.

Seulontamenetelmien inkremantaalikustannukset laskettuna ehkäistyä näkövam
kohti käyvät ilmi taulukosta 29. Taulukossa esitetään ensin seulonnan laskennal
hyöty eli näkövamman aiheuttamien kustannusten ja seulontakustannusten erotus
mallakin seulontamenetelmällä. Toisena vastaava hyöty ensin olettaen, että valokuv
lonnan käyttöönoton myötä oftalmoskopiaseulonnan kustannukset jäävät pois ja ede
valokuvaseulonnalla aikaan saatava näkövammojen eston lisäyksen hyöty oftalmos
aseulontaan verrattuna. Kolmantena vielä sama olettaen, että oftalmoskooppinen se
olisikin perusmallia tehokkaampaa.

Silmänpohjakuvausseulonta olisi kannattavaa, mikäli saataisiin ehkäistyä vähintää
näkövammaa. Nykykäytännön rinnalla toteutetun silmänpohjavalokuvaseulonnan h
ehkäistyä näkövammaa kohti oli 262 993 mk. Pelkät sosiaali- ja terveyspalvelukustan
set (266 921 mk näkövammaa kohti) riittävät kattamaan valokuvaseulonnasta ja lase
dosta aiheutuvat kustannukset.

Kustannuslaji Valokuvaseulonta Oftalmoskopiaseulonta

Seulontakustannus/seulottu 148 mk 68 mk

Kokonaiskustannus/seulottu 192 mk 88 mk tai 112 mk *

Seulontakustannus/estetty näkövamma 142 308 mk 147 826 mk

Kustannus/estetty näkövamma 184 615 mk 191 304 mk tai 243 478 mk *

* Mikäli hoitoon ohjautuvien pienempää osuutta ei oteta huomioon.
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Taulukko 29. Näkövammaisuuden ehkäisyn inkrementaalikustannukset.

Silmänpohjakuvaukseen perustuvan mallin mukainen kokonaishyöty (nettohyöty)
beettisesta retinopatiasta johtuvan näkövammaisuuden ehkäisyssä seulottaessa 1
diabeetikkoa olisi noin 63,9 milj mk (63 868 272 mk) vuosittaista seulontakierrosta ko
Nykykäytännön rinnalla toteutettuna nettohyöty olisi noin 47,1 milj mk (47 068 212 m
vuodessa. Mikäli otettiin huomioon vain näkövammaisuuden aiheuttamat suorat ku
nukset, kokonaishyöty olisi noin 36,4 milj mk (36 371 340 mk) vuosittaista seulontak
rosta kohti ja nykykäytännön rinnalla noin 7,5 milj mk (7 545 597 mk) vuodessa.

8.5. Diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten elämänlaatu

Haastattelussa kuusi näkövammaista (12 %) kuvasi terveydentilaansa hyväksi, 31 (6
kohtalaiseksi ja 13 (26 %) huonoksi. 22 näkövammaista (44 %) ilmoitti kärsivä
kivuista jonkin verran, yhdeksän (18 %) aika tavalla ja kaksi (4 %) hyvin paljon. 28 nä
vammaista (56 %) kertoi näkövammansa vaikuttavan yleiseen terveydentilaansa jo
verran, seitsemän (14 %) paljon ja yksi haastateltu näkövammainen (2 %) hyvin paljo

Näkövammaisten ja diabeetikkoverrokkien sukupuoli- ja diabeteksen hoitomuot
kauma olivat samat. Näkövammaisten keski-ikä oli 63,0 (31–83) vuotta ja verrokk
62,6 vuotta (27–84) (p 0,94). Diabeteksen kesto oli näkövammaisilla 21,9 vuotta (2
ja verrokeilla 18,0 vuotta (2–39) (p 0,94).

Seulontamalli Seulonnan ja hoi-
don kustannukset

mk

Kustannukset/
näkövamma

mk

Estetyt
näkö-

vammat

Kustannus/ estetty
näkövamma mk

Seulonnan ja hoi-
don hyöty/näkö-

vamma mk

Perinteinen 16 800 000 594 027 69 243 478 350 549

Perinteinen* 13 800 000 594 027 69 200 000 394 027

Silmänpohjakuvaus 28 800 000 594 027 156 184 615 409 412

Mallien erotus 1 12 000 000 1) 594 027 156 76 923 517 104

Mallien erotus 2 28 800 000 594 027 87 2) 331 034 262 993

Mallien erotus 3 28 800 000 594 027 71 3) 405 634 188 393

* hoitoon ohjautuvien pienempi osuus otettu huomioon
1) oletus, että perinteisen seulonnan kustannukset jäävät pois
2) estettyjen näkövammojen erotus
3) estettyjen näkövammojen erotus perinteisen menetelmän korkeimman arvion mukaan
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Kuvio 4. NHP dimensioiden indeksiarvot suomalaisella normaaliväestöllä, Pohjois-Pohjan-
maan diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisilla ja Oulun verrokkidiabeetikoilla.

NHP-kyselyn‘kyllä’ vastaustenprosenttiosuudet näkövammaisten ja verrokki-diabeet
kojen osalta on esitetty taulukossa 31. Normaaliväestön, näkövammaisten ja verrokk
beetikkojen NHP-dimensiot on esitetty taulukossa 30 ja kuviossa 4. Indeksikeskiarv
ero oli näkövammaisten ja verrokkien välillä merkitsevä dimension liikkuminen osa
(p = 0,0001) ja lähes merkitsevä dimension tarmokkuus osalta (p = 0,0234), mu
dimensioissa ei ole todettavissa tilastollisesti merkittävää eroa.

Taulukko 30. NHP, dimensioiden indeksiarvot diabeetikkoverrokeilla, näkövammaisill
suomalaisessa väestössä.

Dimensio suomalaiset* diabeetikko-verrokit näkövammaiset
merkitsevyys (p) näkö-

vammaiset/ verrokit
Tarmokkuus 18,9 25,9 42,4 0,0234
Uni 20,1 22,5 27,0 0,4400
Kipu 16,9 20,1 25,3 0,1725
Tunnereaktiot 12,8 11,6 15,1 0,1494
Sosiaalinen erist. 8,2 14,1 18,2 0,1799
Liikkuminen 14,9 18,4 35,2 0,0001

* Oulussa kuvattujen diabeetikkojen mukaan ikävakioidun normaaliväestön arvot (Keinänen-Kiukaannieet
al. 1994)
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Taulukko 31. NHP-kyselyn ‘kyllä’ vastausten prosenttiosuudet.

Kysymys Näkövammainen Diabeetikko-
verrokki

p arvo

Olen koko ajan väsynyt. 38,00* 22,22 0,042
Minulla on kipuja öisin. 34,00 33,00 0,903
Asiat masentavat minua. 44,00 39,00 0,557
Minulla on sietämättömiä kipuja. 6,00 6,00 1,000
Käytän lääkkeitä päästäkseni uneen. 26,00 21,00 0,491
Olen unohtanut, millaista on nauttia elämästä. 14,00 13,13 0,883
Hermoni ovat kireällä. 14,29 12,00 0,694
Asennon vaihtaminen on minulle tuskallista. 20,00 11,00 0,134
Tunnen itseni yksinäiseksi. 26,00 18,00 0,254
Pystyn kävelemään vain sisätiloissa. 15,22 12,12 0,607
Minun on vaikea kumartua. 52,00 ** 25,00 0,001
Kaikki asiat vaativat ponnistelua. 42,00 * 26,00 0,046
Herään hyvin aikaisin aamulla. 46,94 49,49 0,770
En pysty lainkaan kävelemään. 12,24 9,09 0,550
Minun on vaikea lähestyä ihmisiä. 10,00 15,00 0,396
Päivät tuntuvat matelevan. 24,00 13,13 0,094
Minun on vaikea nousta ja laskeutua portaita tai askelmia. 82,00 *** 36,00 0,000
Minun on vaikea kurottaa esineitä. 55,10 * 34,00 0,014
Minulla on kipuja kävellessäni. 52,08 35,71 0,059
Menetän nykyään malttini herkästi. 16,00 15,00 0,873
Minusta tuntuu, että en ole kenellekään läheinen. 12,24 13,13 0,897
Makaan valveilla suurimman osan yötä. 10,00 9,00 0,843
Minusta tuntuu, että olisin menettämässä hallintani. 8,00 5,00 0,466
Minulla on kipuja seistessäni. 35,42 24,00 0,146
Minun on vaikea pukea itsenäni. 24,49 * 9,00 0,011
Voimani loppuvat nopeasti. 51,02 * 32,00 0,025
Minun on vaikea seistä pitkään (esim. tiskipöydän ääressä,
linja-autoa odotellessa).

59,57 ** 35,35 0,006

Minulla on jatkuvia kipuja. 22,45 17,00 0,424
Minun on vaikea päästä uneen. 38,00 27,00 0,168
Minusta tuntuu, että olen vaivaksi ihmisille. 26,00 * 11,00 0,018
Huolet pitävät minut valveilla öisin. 8,00 14,00 0,286
Minusta tuntuu, että elämä ei ole elämisen arvoista. 24,00 13,13 0,094
Nukun huonosti öisin. 34,69 28,00 0,403
Minun on vaikea tulla toimeen ihmisten kanssa. 4,08 3,00 0,731
Tarvitsen apua kävellessäni ulkona (esim. kävelykeppiä
tai taluttajaa). 60,87*** 17,00 0,000

Tunnen kipua kulkiessani ylös ja alas portaita tai askelmia. 52,08 39,39 0,146
Herään masentuneena. 18,00 11,00 0,234
Tunnen kipua istuessani. 14,00 19,19 0,430
Aiheuttaako nykyinen terveydentilanne ongelmia
Työssänne 11,76 9,52 0,778
Kodista huolehtimisessa 73,47*** 30,00 0,000
Sosiaalisessa elämässänne 55,10*** 23,00 0,000
Kotielämässänne 33,33** 13,13 0,004
Sukupuolielämässä 43,59** 16,84 0,001
Harrastuksissa 79,17*** 38,00 0,000
Lomilla? 72,92*** 32,00 0,000
Merkitsevyys p < 0.001***; p < 0.01**; p < 0.05*



82

uo-

li 66
994–
kojen
aika

oken

yh-
us-

eti-
ki.
koi-
NHP-mittarin toisella osalla mitaten näkövammaisten elämänlaatu oli selkeästi h
nompi kuin diabeetikkoverrokkien, lukuun ottamatta työssä selviytymistä.

8.6. Diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten kuolleisuus

Pohjois-Pohjanmaalla diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten keski-ikä o
vuotta. Näkövammarekisterissä olleista 120:sta näkövammaisesta oli 1.1.1
31.12.1997 kuollut yhteensä 58 (48 %). Tämän mukaan näkövammaisten diabeetik
kuolleisuus olisi 12 % vuodessa ja laskennallisesti keskimääräinen jäljellä oleva elin
olisi noin 4,2 vuotta.

Diabeettisen retinopatian johdosta näkövammaisten, laserhoidettujen, diabeetikk
ja normaaliväestön eloonjäämiskäyrät on esitetty kuviossa 5.

Näkövammaisten kuolemanriski osoittautui selvästi suuremmaksi kuin verrokkir
mien. Diabeettisen retinopatian johdosta näkövammaisilla oli 6,1-kertainen (luottam
väli 3,2–11,7)kuoleman riski kaltaistettuun väestöön verrattuna, laserhoidetuilla diabe
koilla 2,5-kertainen (1,2–5,0) riski ja kaikilla diabeetikoilla 1,6-kertainen (0,8–3,5) ris
Näkövammaisten kuolemanriski oli 2,4-kertainen (1,5–4,0) laserhoidettuihin diabeeti
hin verrattuna.
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9. Pohdinta

9.1. Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen lähtökohtana oli terveydenhuollon käytännön toiminta Suomessa. Tu
musaineistot ja tutkimuksen kulku on esitetty kuviossa 1. Diabeettisen retinopatian
lonta-aineistot perustuivat kuuden kunnan, Oulun, Pattijoen, Pyhäjoen, Raahen, Ruu
Siikajoen diabeetikoihin ja näkövammaisia koskevat aineistot Näkövammarekiste
ilmoitettuihin Pohjois-Pohjanmaalla asuneisiin ja diabeettisen retinopatian vuoksi v
mautuneisiin. Aineistojen vahvuutena voi pitää niiden kokonaisaineistoluonnetta, m
kohdeväestön erityispiirteet, kysely- ja haastattelututkimuksiin sekä sairauskertom
neistoihin liittyvät ongelmat on otettava huomioon tuloksia yleistettäessä.

9.1.1. Diabeettisen retinopatian vallitsevuus, ilmaantuvuus ja
näkövammaisuus

Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus laskettiin Oulussa vuosina 1987 (N=1015), 1
92 (N=1844) ja 1993–95 (N=1484) toteutettujen silmänpohjakuvausten tulosten pe
teella. Vuoden 1987 aineisto koostui vain tyypin 2 dieetti- ja tablettihoitoisista diabe
koista, muissa aineistoissa oli mukana sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikkoja ja k
kia hoitomuotoja. Vuoden 1987 kuvaukseen kutsuttiin tyypin 2 tabletti- ja ruokavalioh
toiset diabeetikot ja vuosien 1991–92 kuvaukseen kaikki Oulun terveyskeskuksen
dossa olleet diabeetikot. Vuosien 1993–95 kuvaukset toteutettiin Oulun terveyskes
sen normaalina toimintana, pohjana olivat aiemmin kerätyt aineistot. Kuvausten yh
dessä potilailta kysyttiin lomakkeella diabeteksen hoitoon liittyviä taustatietoja. Puu
via tietoja mm. diabeteksen hoitomuodosta tarkistettiin lisäksi terveyskeskuksen sai
kertomuksista.

Vuonna 1987 kuvaukseen osallistui 83 % kutsutuista (Niemi 1989). Vuosina 1991
kuvaukseen kutsutuista osallistui 73,2 %. Vuosien 1991–92 kuvauksesta poisjäänee
beetikot eivät poikenneet kuvatuista iän taikka sukupuolen perusteella. Tähän kuvauk
kutsuttujen diabeetikkojen määrä oli noin 2,5 % Oulun kaupungin väestöstä ja lähes
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18 vuotta täyttäneistä oululaisista. Kohdejoukon voi arvioida edustavan melko katta
18 vuotta täyttäneitä oululaisia diabeetikoita. Lääkehoidossa olleiden diabeetikk
osuus väestöstä (1,5 %) oli hieman pienempi kuin Kankaan tutkimuksessa (1,8
Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1989 (Kangas 1993).

Vuosien 1993–95 kuvauksesta poisjääneiden osuutta ei ollut tiedossa. Tämä ain
perustui Oulun terveyskeskuksen käytäntöön kutsua diabeetikot silmänpohjakuvauk
Menettelystä johtuen on mahdollista, että kuvaukseen kutsuttiin erityisesti niitä, jo
arvioitiin olevan lisääntynyt retinopatiariski. Diabeettisen retinopatian vuoksi jo hoido
olevat olivat aliedustettuna vuoden 1987 aineistossa (Niemi 1989), ja sama koskee
vuosien 1991–92 ja 1993–95 aineistoja. Wisconsinin diabeettisen retinopatian epide
logiaa koskevassa tutkimuksessa seulontaan osallistui tyypin 1 diabeetikoista 82,3
tyypin 2 diabeetikoista 77,0 % (Klein 1995b). Monissa diabeettisen retinopatian ilma
tuvuutta koskevissa tutkimuksissa osallistumisaste on ollut korkeampi, 85–90 %:n t
(Eggertsen 1993, Kalm 1993, Hardinget al. 1995). Nämä tutkimukset perustuivat kuiten
kin tietyn vastaanoton taikka klinikan hoidossa oleviin potilaisiin, ei koko väestö
Lisäksi osassa tutkimuksia on ilmoitettu vain tutkittujen diabeetikkojen määrä (Mitche
Moffitt 1990, Jacobet al.1995).

Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus laskettiin kaikessa retinopatiassa sekä k
vaikeassa ja vaikeassa retinopatiassa (silmänpohjalöydösten ryhmät 3 vaikea tausta
patia ja 4 proliferatiivinen retinopatia). Rajan vetäminen lievän ja keskivaikean retino
tian välille on perusteltavissa sillä, että näkövammariski ja hoidontarve alkavat lisää
keskivaikean retinopatian vaiheessa ja toisaalta se on samalla lähettämiskriteeri er
lääkärin tutkimukseen.

Diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten määrän arviointi perustui näköv
marekisterin tietoihin (Näkövammarekisterin vuosikirjat 1992–97). Näkövammaisten
jestöihin kuuluvista näkövammaisista on rekisterissä noin puolet tai hieman enem
Rekisteriin ilmoitettujen näkövammaisten määrä on vuosista 1984–86 kasvanut vu
1995–97 1,1-kertaiseksi, mutta diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten m
on kasvanut samana aikana 1,8-kertaiseksi (Näkövammarekisterin vuosikirja 19
Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että diabeettista retinopatiaa sairastavat ohjautuv
mäklinikoiden hoitoon ja sitä kautta rekisteriin entistä tarkemmin.

9.1.2. Seulonnan ja hoidon toteuttaminen sekä niiden kustannukset

Diabeettisen retinopatian diagnostiikassa käytetty silmänpohjakuvaus yhdestä 45°:n ken-
tästä mustavalkoiselle filmille ei vastaa “kultaista standardia“, joksi yhdysvaltalainen s
lontasuositus määrittelee stereoskooppisen 7-kentän silmänpohjakuvauksen (Ame
Gollege of Physicianset al. 1992). Seulonnalla löydettävien ja hoidettavien tautitapaus
kannalta oleellista on seulontatestin herkkyys ja kustannusten osalta testin osu
Yhteen 45°:n mustavalkoiseen silmänpohjakuvaan perustuvan menetelmän herkky
todettu kuitenkin 90 %:n tasoa olevaksi (Tayloret al. 1990, Leeet al. 1993, Kalm 1993)
ja jopa 100 %:ksi proliferatiivisen ja preproliferatiivisen retinopatian sekä makulaöd
man toteamisessa (Peterset al. 1993). Silmänpohjakuvausten herkkyyttä on myös krit
soitu, englantilaisessa tutkimuksessa silmänpohjakuvauksen herkkyys verrattuna er
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lääkärin oftalmoskopiaan jäi 67 %:iin tai alhaisemmaksi (Buxtonet al. 1991). On myös
katsottu, että 60°:n värikuvilla on saavutettavissa parempi herkkyys kuin 45°:n musta-val-
kokuvilla (Joannouet al. 1996). Uusimmassa tutkimuksissa tosin värikuviin perustuv
valokuvausmenetelmän herkkyys oli lähes 90 % (Owenset al. 1998) ja menetelmä on
todettu toimivaksi laajassa monikeskustutkimuksessa (Tayloret al. 1996). Kuvaajan
ammattitaito, kuvauksen huolellinen toteutus ja kuvien arvioijan osaaminen ovat lopp
loksen kannalta tärkeitä. Perusterveydenhuollon lääkärin tekemän oftalmoskopian
kyys on kuitenkin todettu vähäiseksi erikoislääkärin oftalmoskopiaan (Reenderset al.
1992) ja silmänpohjakuvaukseen (Kalm 1993, Owenset al.1998) verrattuna. Silmälääkä-
rin tekemän lähetettyjen kuvien uudelleen arvioinnin voi arvioida parantaneen osuvu
tässä tutkimuksessa käytetyssä seulontamallissa. Kuvausten toistuessa tulee myö
tailu aikaisempiin kuviin mahdolliseksi. Tämän voi arvioida edelleen lisäävän herkkyy

Perinteistä, annetun suosituksen mukaista terveyskeskuksessa tapahtuvaa of
skooppista seulontaa kuvaava aineisto koostui Raahen seudun diabetesvastaanoto
laiden sairauskertomuksista kerätyistä tiedoista. Tiedot saatiin 83 %:sta potilaita,
sairastivat pääosin tyypin 2 diabetesta. Diabeteksen tyyppijakauma on saattanut vaik
potilaalle tehtyihin tutkimuksiin. Terveyskeskuksen diabetesvastaanotto on toiminut R
hessa järjestelmällisesti 1980-luvun alusta lähtien (Haukipuro & Niemi 1981), ja kes
set diabetesta koskevat seurantatiedot on koottu erilliselle seurantalomakkeelle, jos
poimittiin.

Diabeettisen retinopatian hoitoa koskeva aineisto koostui OYS:ssa hoidossa olle
tutkimusalueen kuntien diabetesta ja diabeettista retinopatiaa sairastavien potilaiden
uskertomuksista kerätyistä tiedoista. Aineistoon kuuluvat henkilöt poimittiin sairaa
sairauskertomusrekisteristä diagnoosikoodin perusteella. OYS on ainoa laserhoitoa a
yksikkö tutkimusalueella. Sairauskertomustietojen käyttöön liittyy ongelmia, koska ka
kia tehtyjä tutkimuksia, toimenpiteitä ja havaittuja löydöksiä ei välttämättä ole kirjat
Toisaalta merkintöjä tehtäessä ei ole ollut tietoa niiden käytöstä tähän tutkimukseen,
ne kuvaavat käytännön hoitotilannetta. Tutkija poimi kaikki sairauskertomustiedot he
lökohtaisesti, joten tiedot ovat tältä osin keskenään vertailukelpoisia.

On todettu, että kuvien tulkintaan perehtyneet yleislääkärit toteavat varsinkin ho
vaativan retinopatian kuvista varsin hyvin erikoislääkäreihin verrattuna (Niemi 19
Owenset al. 1998). Pitkälle edennyt kaihi ja muut silmänpohjan näkyvyyttä haittaa
tekijät huonontavat kuvien laatua ja vaikeuttavat tulkintaa. Tässä tutkimuksessa silm
kärit tulkitsivat Oulun diabeetikkojen silmänpohjakuvat.

Silmänpohjakuvausseulonnnan käytännön toteutuksen ajankäyttö ja seulottavien
tannukset selvitettiin vuonna 1994 erikseen kerätystä aineistosta, joka sisältyy vuo
1993–95 kuvausaineistoon. Vastaavaa menettelyä käytti Sculpher työtovereineen (1
70 vuotta täyttäneiden puuttuminen tästä aineistosta saattaa vaikuttaa matkakustann
saattajien osuutta vähentävästi. Oftalmoskopiaseulontaa koskevat kustannustiedot
tuivat asiantuntija-arvioihin, samoin laserhoitoa koskevat tiedot. Kustannusten mitta
nen terveydenhuollon arviointitutkimuksessa on altis virheille (Jacobs & Baladi 199
Kustannusten perustuminen paikallisiin aineistoihin ja tietoihin on tässäkin tutkim
sessa mahdollinen virhelähde.

Henkilöstökustannukset ovat Suomen julkisessa terveydenhuollossa noin 70–7
kaikista kustannuksista, eikä ole syytä olettaa, että tilanne poikkeaisi diabeet
retinopatian seulonnan taikka hoidon kohdalla. Henkilöstön ajankäyttöä koskevien t
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jen perustuminen suurelta osin asiantuntija-arvioihin saattaa vaikuttaa tuloksiin. Yleis
tannuksiksi arvioitu 10 % on pienempi kuin vertailututkimuksissa (Dashbachet al. 1991,
Lairson et al. 1992), mutta on perusteltavissa Suomen olosuhteilla. Seulottavien ma
kustannuksia koskevat omat ilmoitukset sekä matkan pituuteen perustuvat laskelma
tasivat hyvin toisiaan. Potilaan matka- ja ajankäyttökustannuksiin vaikuttaa se, järje
täänkö seulonta keskitettynä vai hajautettuna. Lähtökohtana tässä tutkimuksessa o
veyskeskuskohtainen, hajautettu seulonta. Keskittäminen lisää seulottaville aiheu
kustannuksia. Periaatteessa on mahdollista sijoittaa silmänpohjakamera klinikka-au
joka kiertää kuvaamassa esimerkiksi pienten paikkakuntien terveyskeskuksissa.

9.1.3. Näkövammaisuuden aiheuttamat haitat ja kustannukset

Näkövammaisuuden haittoja koskevat tiedot perustuivat Pohjois-Pohjanmaalla Näkö
marekisterin perusteella tiedossa olleisiin diabeettisen retinopatian vuoksi vammaut
den haastatteluihin. Tiedossa olleista 120 näkövammaisesta haastateltiin 50, jois
puhelimitse. Tietojen saannissa henkilökohtaisella haastattelulla ja puhelinhaastatt
ei todettu eroa. Haastatteluun valikoitui kuitenkin todennäköisesti paraskuntoisim
näkövammaisia, osaa näkövammaisistahan ei voitu haastetella huonon kunnon v
Tämä saattaa vähentää näkövammasta aiheutuneita kustannuksia. Näkövammaiste
tämien terveys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen määrät laskettiin suoraan haastatt
losten perusteella. Sen sijaan palvelujen yksikkökustannuksina käytettiin Kuntaliit
saatujen tietojen lisäksi paikallisista terveys- ja sosiaalipalvelukeskuksista saatuja y
kökustannuksia. Tästä aiheutuvaa tulosten yleistettävyyteen vaikuttavaa virhemah
suutta merkittävämpi tekijäi on todennäköisesti haastateltujen pienestä määrästä jo
palvelujen käyttötietoja koskeva suuri luottamusväli. Toisaalta ei ole syytä olettaa,
yksittäisiin kustannustekijöihin liittyvät satunnaiset virhemahdollisuudet sinänsä sy
maattisesti vähentäisivät taikka lisäisivät kustannuksia.

Ajankäytön vaihtoehtoiskustannusten mukaan ottamisesta on esitetty erilaisia n
myksiä (CCOHTA 1997). Niiden pitäminen mukana laskelmissa on perusteltavissa k
kien kustannusten huomioon ottamisella (Luce & Elixhauser 1991). Seulottujen ajan
tön kustannukset on laskettu mukaan myös muualla tehdyissä tutkimuksissa (Sculpet
al. 1991, Lairsonet al. 1992), tässä tutkimuksessa ne laskettiin keskimääräisinä. Vas
vasti näkövammaisuuden aiheuttaman työajan menetyksen kustannus otettiin huom
Drummondin ja työtovereiden tutkimuksessa (Drummondet al. 1992). Tässä tutkimuk-
sessa laskettiin keskimääräisen työajanmenetyksen vaihtoehtoiskustannus, mutta
työikäisten diabeettisen retinopatian vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneiden os

9.1.4. Kustannus-vaikuttavuus- ja kustannus-hyötyanalyysi

Terveydenhuollon kustannus-vaikuttavuus- ja kustannus-hyötyanalyysien menetel
voi katsoa vakiintuneen (McGuireet al. 1988, Santerre & Neun 1996, Drummondet al.
1997, Sintonenet al. 1997). Useamman menetelmän yhtäaikaista käyttöä on korost
(Drummond & O’Brien 1995). Kustannus-vaikuttavuusanalyysi tehtiin täs
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tutkimuksessa silmänpohjakuvaus- ja oftalmoskopiaseulonnan välillä vertaamalla k
mankin seulontavaihtoehdon suoria ja epäsuoria kustannuksia seulonnalla ja ho
estettävissä olevien näkövammojen määrään. Seulonnan avulla estettävissä olevien
vammojen määrä laskettiin päätöspuumenetelmästä johdettua seulonnan kulkua k
vaa vuokaaviota käyttäen. Vuokaaviota voi verrata päätöspuun yhteen haaraan, jos
mahdollista laskea tämän haaran todennäköisyys ja kustannukset (Gabriel 1995). M
telmä ottaa huomioon keskeiset seulontaprosessin aikana vaikuttavat tekijät suhtee
osuuksina ja on helpommin toteutettavissa kuin Markovin ketju ja Monte Carlo simu
tio (Raitama 1988, Gilkset al. 1996) tai edellisistä johdetut menetelmät (Javittet al.
1996).

Kustannus-hyötyanalyysissä verrattiin diabeettisen retinopatian silmänpohjakuv
seulonnan ja laserhoidon kustannuksia näkövammaisuuden aiheuttamiin suoriin ja
suoriin kustannuksiin. Näkövammaisuudesta johtuvien kustannusten vaikutusaika la
tiin näkövammaisuuden tiedossa olleen keston ja näkövammaisten kuolleisuuden p
teella. Perusdiskonttokorkona käytetty 5 % on yleisesti käytössä (CCOHTA 1997, Dr
mondet al. 1997), mutta myös 3 % diskonttokorkoa on suositeltu (Bowman 1997).

Kustannustietoja kerättiin useistä lähteistä, kuten taloudellisissa arvioinneissa u
tehdään (Drummond 1995). Tutkimusaineistosta saatujen muuttujien stokastinen lu
ja siihen liittyvä aineiston koko (Drummond & O’Brien 1993) toivat tuloksiin epäva
muutta. Epävarmuustekijöiden vaikutusta arvioitiin herkkyysanalyysin avulla.

9.1.5. Näkövammaisten elämänlaatu ja kuolleisuus

Elämänlaadun arvioinnissa käytettiin Nottingham Health Profilen suomalaista vers
(Koivukangaset al. 1995). Haastatelluista näkövammaisista kyselyyn vastasivat lä
kaikki (49/50). Iän, sukupuolen ja mahdollisuuksien mukaan diabeteksen hoitomuo
mukaan kaltaistetut diabeetikkoverrokit poimittiin vuosien 1991–92 silmänpohjakuva
ten yhteydessä tehdyn NHP-kyselyn aineistosta (Keinänen-Kiukaanniemiet al. 1996).
Mittarin soveltuvuudesta näkövammaisten elämänlaadun arviointiin ei ole aiempaa
toa. Glaukooman johdosta näkövammaisten elämänlaadun mittaamisessa yleinen el
laatumittari (SF 36) antoi vain heikon korrelaation näkövammaisuuden ja elämänlaa
välillä (Parrish 1996). Diabeetikkojen elämänlaadun arvioinnissa sama mittari (SF
näytti soveltuvan vertailuun muita kroonisia tauteja sairastavien kanssa ja tautispesi
mittari diabeteksen ja sen komplikaatioiden vaikutusten seurantaan (Andersonet al.
1997).

Diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten ja kaltaistettujen verrokkien kuo
suutta seurattiin neljän vuoden ajan. Näkövammaisten kuolleisuuden tutkimisen ensi
sena tarkoituksena tässä tutkimuksessa oli selvittää diabeettisen retinopatian joh
näkövammaisten näkövammaisena oloaika näkövammasta aiheutuvien kustannuste
kemista varten. Verrokkeja ei kaltaistettu diabeteksen muiden komplikaatioiden, k
nefropatian, taikka muiden sairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksian suhteen
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9.2. Tulokset

Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus oli samaa luokkaa kuin muissa teollisuusma
seulonta osoittautui kannattavaksi, diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaiste
mänlaatu oli huonontunut ja kuolleisuusaste korkea. Tieto diabeettisen retinopa
ilmaantuvuudesta eri potilasryhmissä helpottanee seulonnan toteutuksen jatkosuun
lua.

9.2.1. Diabeettisen retinopatian vallitsevuus ja ilmaantuvuus

Tämä tutkimus on ensimmäinen, jossa julkaistaan tulokset diabeettisen retinopatian
töaineistoon perustuvasta ilmaantuvuudesta Suomessa. Diabeettisen retinopatian
naisilmaantuvuus 9,4 sataa henkilövuotta kohti oli vuosien 1991–92–1993–95 ai
samaa tasoa kuin muissa maissa tehdyissä tutkimuksissa (Mitchell 1991, Agardhet al.
1994, Klein 1995a). Tabletti- ja dieettihoitoisten diabeetikkojen osalta ilmaantuvuus
vuosien 1987–1991–92 aikana samaa luokkaa kuin Englannissa ja Tanskassa 1980
alussa (Fouldset al. 1983, Nielsen 1984b) ja alhaisempi kuin tässä tutkimuksessa v
sien 1991–92–1993–95 aikana. Tältä osin on mahdollista, että jatkoseulontaan valik
minen on vaikuttanut tuloksiin. Keskivaikean ja vaikean retinopatian (vaikea taustare
patia ja proliferatiivinen retinopatia) ilmaantuvuus oli alhainen dieettihoitoisten diabee
kojen osalta, mutta kokonaisilmaantuvuus, 2,8 sataa henkilövuotta kohti oli kuiten
samaa suuruusluokkaa kuin Wisconsinissa (Klein 1995a).

Uuden diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus oli tabletti- ja dieettihoitoisilla diabe
koilla suurempi vuosina 1991–92–1993–95 kuin vuosina 1987–1991–92, tablettihoi
ten osalta ero tosin sopii 95 % luottamusväliin. Vuosina 1993–95 kuvatut tablettihoito
diabeetikot, joilla ei ollut todettu retinopatiaa edellisessä kuvauksessa, olivat vanhe
kuin vuosina 1991–92 kuvatut ja heidän verensokeritasonsa oli ollut korkeampi, m
diabeteksen kestossa ei todettu eroa. Nämä tekijät ja Oulun terveyskeskuksen toim
käytäntö saattavat selittää eroa. Toisaalta lähtötilanteessa vuonna 1987 ja vuosina
92 tablettihoitoisten diabeetikkojen verensokeritaso ja diabeteksen kesto eivät poike
merkittävästi toisistaan, verensokeritaso oli jopa alhaisempi vuosina 1991–92. Silm
pohjakuvaukseen 1993–95 osallistuneet olivat nuorempia, heidän diabeteksensa oli
nyt lyhyemmän aikaa, mutta heidän verensokeritasonsa oli korkeampi kuin kuvauk
osallistumattomien.

Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuutta selittävistä tekijöistä diabeteksen kes
hoitotasapaino vastaavat muualla saatuja tuloksia (Klein 1995b). Selvää tukea e
sijaan tullut käsitykselle, että insuliinihoitoon siirtyminen lisäisi retinopatiarisk
(Henricssonet al. 1995). Kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen tulosten peruste
näyttää siltä, ettei suomalaisten diabeetikkojen retinopatiariski oleellisesti poikkea m
alla todetusta. Koska diabeettisen retinopatian ilmaantuvuudesta ei Suomesta ole ai
väestöaineistoon perustuvia tutkimustuloksia, niiden oikeellisuus on syytä varmi
myöhemmissä tutkimuksissa.
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9.2.2. Diabeettisen retinopatian seulonta ja hoito sekä niiden
kustannukset

Silmänpohjakuvaukseen perustuva diabeettisen retinopatian seulonta osoittautui t
vaksi niin kuin muuallakin on todettu (Keinänen-Kiukaanniemi & Niemi 1994, Tayl
1996, Mäkelä 1996, Gibbinset al. 1998). Seulonnan onnistumisen kannalta oleelline
kysymys on potilaiden tavoitettavuus. Kattava paikkakuntakohtainen rekisteri diabe
koista olisikin tarpeen seulontaa varten. Tietyn alueen väestöön kohdennetulla ja hen
kohtaiseen kutsuun perustuvassa seulonnassa voi osallistumisasteen arvioida para
mikä on tärkeää (Cohen & Henderson 1992). Tässä tutkimuksessa osallistuminen jä
kolmeen neljäsosaan tiedossa olleista diabeetikoista. Pelkkään lehti-ilmoituskut
perustuvassa seulonnassa osallistuminen jäi kuitenkin vielä alhaisemmaksi (Huhtak
et al.1992).

Terveyskeskuslääkärit tekivät tämän tutkimuksen mukaan oftalmoskopian 53 %
diabeetikkoista. Tulos vastaa tasoltaan muualla todettuja tutkimusosuuksia (Seppäläet al.
1989, Ruttenet al. 1990, Dicksonet al. 1996, Kraftet al. 1997, Wändellet al. 1998) ja
kuvastanee oftalmoskopian toteuttamiseen ja tulkintaan liittyviä käytännön ongel
Suomalaisessa haastattelututkimuksessa todettiin korkeampia oftalmoskopiatihe
(Mäntyjärvi et al. 1993), mutta tuloksen luotettavuutta heikentää tutkimuksen luonne
vastanneiden alhainen osuus. Lisäksi tiedetään, että perusterveydenhuollon lääkä
tekemän oftalmoskopian herkkyys on usein jäänyt vähäiseksi (Reenderset al. 1992,
Gibbins et al. 1998). Terveyskeskuksessa tehty oftalmoskopia näytti toteuttavan huo
diabeettisen retinopatian seulonnalle asetetut tavoitteet.

Vuosittain laserhoitoa saaneiden osuus diabeetikoista oli Pohjois-Pohjanmaalla
1,4 %, mikä on alhaisempi kuin Wisconsinissa, jossa tyypin 1 diabeetikoista oli hoi
saanut noin 4,1 % ja tyypin 2 insuliinihoitoisista diabeetikoista noin 4,7 % sekä table
ja dieettihoitoisista diabeetikoista noin 2,3 % (Mosset al.1994). Laserhoitokertojen mää-
rää, keskimäärin 3,4 hoitoa potilasta kohti, lisäsi muutamien ongelmapotilaiden suuri
tojen määrä (enimmillään 12 hoitokertaa). Laserhoidon tarpeeksi on Suomessa ar
100-125/100 000 asukasta vuodessa (Kaivonen & Lavikainen 1983). Tässä tutkim
sessa todettu laserhoitojen määrä 43/100 000 asukasta jäi tätä arviota alhaisem
mikä saattaa kuvastaa sitä, etteivät kaikki hoitoa tarvitsevat vielä ohjaudu hoitoon.
saalta myös hoitoindikaatiot ovat täsmentyneet 15 vuoden aikana 1980-luvun alku
sista.

Seulonnan kustannukset seulottua kohti, valokuvaseulonnassa 148 mk, vastaavat
alla tehdyissä tutkimuksissa todettuja ja vaikuttavat luotettavilta. (Sculpheret al. 1991).
Laserhoidon laskettu kustannus 472 mk hoidettua kohti oli jonkin verran suurempi k
OYS:n ilmätautien klinikalla vuonna 1996 tehdyn toimintolaskennan mukaan, siinä
nin laserhoidon kustannus oli 352 mk (Kauppi 1997).
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9.2.3. Näkövammaisuuden aiheuttamat haitat ja kustannukset

Diabeetikkojen diabeettisesta retinopatiasta johtuvaksi näkövammariskiksi arvioitiin t
tutkimuksessa 0,28 % vuodessa, mikä oli samaa luokkaa kuin ruotsalaisessa tutk
sessa, jossa toteutunut sokeuden riski (visus 0,1 tai vähemmän) oli 0,1 % vuodes
heikkonäköisyyden riski (visus 0,2–0,4) oli 0,46 % vuodessa (Henricssonet al. 1996)
samoin kuin englantilaisessa tutkimuksessa (Nabarro 1991). Suomen näkövammare
rin mukaan alle 0,1 visus oli 36 %:lla diabeettisen retinopatian johdosta näkövammai
(Näkövammarekisterin vuosikirja 1994) ja heikkonäköisyyden yläraja on alhaisempi (
0,3) kuin Ruotsissa. Wisconsinissa näkövammariski oli tyypin 1 diabeetikoilla 1,5 % n
jässä vuodessa (riskistä 44,3 % arvioitiin pelkästään diabeettisesta retinopatiasta
vaksi) ja tyypin 2 insuliinihoitoisilla diabeetikoilla 3,2 % (retinopatian osuus 22,4 %)
muilla tyypin 2 diabeetikoilla 2,7 % neljässä vuodessa (retinopatian osuus 11 %) (Moet
al 1988). Tyypin 1 diabeetikoilla näkövammariski oli 9,4 % kymmenessä vuodessa (M
et al. 1993). Suomen Näkövammarekisteriin ilmoitettujen diabeettisen retinopa
vuoksi näkövammaisten määrä on viime vuosina edelleen kasvanut. Tämä saattaa
lisääntyneestä ilmoittamisaktiviteetista. Näkövammarekisteri perustettiin vuonna 1
eikä se vieläkään ole kattava. Ruotsissa diabeetikkojen sokeutumisen ja näkövamm
den on todettu vähentyneen 1980- ja -90-luvuilla (Bäcklundet al.1997).

Näkövammarekisterin mukaan työikäisistä (15–64-vuotiaat) näkövammaisista
työssä 23,1 % (koko väestöstä vastaavasti 70,2 %) ja eläkkeellä 65,3 % (11 %) (N
vammarekisterin vuosikirja 1992). Kaikki tässä tutkimuksessa haastatellut näkövam
set olivat eläkkeellä. Näkövamma esti neljää viidesosaa haastatelluista näkövamma
käyttämästä julkisia liikennevälineitä, ja kaksi kolmasosaa heistä ilmoitti sen vaikeu
van kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa. Näkövammaisten ilmoittama kuntoutu
velujen käyttö oli vähäistä, toimintaterapiassa oli ollut vain yksi ja sopeutumisvalm
nuksessakin vain viisi 50 haastatellusta näkövammaisesta. Voi arvioida, että kunto
sen vähäisyydellä saattoi olla vaikutusta myös näkövammaisten elämänlaatuun.

Yhden näkövamman aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi tässä tutkimuksessa
tiin noin 93 000 mk ensimmäisenä vuotena. Tästä terveys- ja sosiaalipalveluiden
kuntoutuksen kustannuksia noin 50 000 mk, mikä suuruusluokaltaan vastaa Wiscon
ryhmän käyttämää arviota (Dasbachet al. 1991). Kustannukset olivat lähes 600 00
markkaa näkövamman koko vaikutusaikana. Tästä epäsuoria kustannuksia oli
180 000 mk. Suurin kustannuserä olivat sosiaalipalvelukustannukset. Laskennal
näkövamman aiheuttamien kustannusten vaikutusaika perustui näkövamman tie
olleeseen keskimääräiseen kestoon ja näkövammaisten kuolleisuuteen. Todettu näk
man keskimääräinen kestoaika, runsaat kahdeksan vuotta, oli lähellä Nabarron esit
arviota (7,5 vuotta) (Nabarro 1991). Korkotason vaikutus kustannuksiin ei osoittautu
kovin suureksi; sen sijaan vaikutusajan muutoksen merkitys oli huomattava.
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9.2.4. Diabeettisen retinopatian seulonnan kustannus-vaikuttavuus ja
kustannus-hyöty

Diabeettisen retinopatian seulonta osoittautui kannattavaksi, kuten muualla tehdyiss
kimuksissa on todettu (Javittet al. 1990, Drummondet al. 1992, Lairsonet al. 1992,
Matz et al. 1996). Seulontakustannus estettyä näkövammaa kohti oli molemmissa se
tavaihtoehdoissa, silmänpohjakuvauksessa (noin 142 000 mk) ja terveyskeskuslää
oftalmoskopiassa (noin 148 000 mk) lähes sama. Valokuvaseulonnan ja hoidon ku
nukset estettyä näkövammaisuusvuotta kohti olivat noin 23 000 mk Silmänpohjakuv
sella estettävissä olevien näkövammojen määrä 156 näkövammaa vuodessa oli yli k
kertainen verrattuna oftalmoskopian 69 näkövammaan vuodessa. Täydellisellä se
nalla (kaikki osallistuvat, seulonta onnistuu aina ja menetelmä on 100-prosent
herkkä) ja nykyisellä hoitoteholla olisi teoreettisesti mahdollista estää noin 250 diabe
sesta retinopatiasta johtuvaa näkövammaa vuodessa. Silmänpohjakuvaukseen p
valla seulonnalla estettävissä olevien näkövammojen suurempi määrä tekee tämän s
tamuodon suositeltavammaksi.

Näkövammarekisterin tiedot tukevat tässä tutkimuksessa saatua tulosta nykyisen
tokäytännön tehosta. Mikäli Pohjois-Pohjanmaalta näkövammarekisteriin ilmoitettu
diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten määrä kuvaisi koko maan tode
tilannetta, olisi Suomessa noin 1 800 diabeettisen retinopatian vuoksi näkövamm
Tämän tutkimuksen mukaan näkövamman saisi Suomessa ilman hoitoa vuosittan
henkilöä. Ottaen huomioon oftalmoskopiaseulonnalla ja laserhoidolla estettyjen n
vammojen määrä ja pitämällä näkövammaisten keskimääräisenä elinaikana 8 vuotta
dytään Suomessa noin 2 800 diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisen mä
Arvio ei vaikuta ainakaan liian suurelta.

Lähtökohtana ja laskelmien perustana tässä tutkimuksessa oli kaikkien diabeetikk
vuosittainen seulonta. Seulontatiheyden on todettu vaikuttavan tuloksiin (Javittet al.
1990). Kohdentamalla seulota vain suurimman riskin potilaisiin laskevat kustannu
estettyä näkövamma kohti, mutta samalla estettyjen näkövammojen määrä vähenee.

Diabeettisen retinopatian aiheuttaman näkövammaisuuden kustannukset osoittau
seulonta- ja hoitokustannuksia korkeammiksi, mikä vastaa viimeisimpiä mallinnuk
perustuvien tutkimusten tuloksia (Javittet al.1994, Javittet al. 1996). Seulonnan kustan-
nukset olivat samaa suuruusluokkaa kuin muuallakin on todettu (Fouldset al. 1983,
Sculpheret al.1991). Näkövammaisuuden aiheuttamat kustannukset on useissa tutkim
sissa otettu kansallisista tilastoista tai kirjallisuudesta (Dasbachet al. 1991, Javittet al.
1994). Kustannusten ja hyötyjen suhde 1:3,2 oli samaa luokkaa kuin Foulds’illa ja ty
vereilla (Fouldset al. 1983). Kustannusten ja hyötyjen yhtäsuuruus edellyttäisi noin
näkövamman ehkäisyä vuodessa.

Olettaen, että tämän tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä koko maahan, sil
pohjakuvaukseen perustuvan 150 000 diabeetikon seulonnan ja laserhoidon avulla
Suomessa mahdollista estää vuosittain 156 näkövammaa ja saada noin 63,9 miljo
markan nettohyöty vuodessa. Mikäli oletetaan, että uusi seulonta järjestetään nyk
oftalmoskopiaseulonnan rinnalla olisi nettohyöty noin 47,1 milj mk vuodessa. Sculp
työtovereineen (Sculpheret al. 1992) korostivat, että seulonta olisi taloudellisinta toteu
taa muun diabeteshoidon yhteydessä. Tämä pitänee paikkansa, mikäli hoitoyksi
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hoidettavien potilaiden määrä on riittävä. Jos hoidettavien diabeetikkojen määrä on p
saattaa erikseen järjestetty seulonta kuitenkin olla perusteltavissa.

Tulokset kuvastavat tarkasti ottaen diabeettisen retinopatian seulonnan tehoa ja v
tavuutta Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen yhtenäinen terveydenhuoltojärjestelmä an
kuitenkin oikeuden arvioida tulosten perusteella valokuvaseulonnan mahdollisuu
koko Suomessa. Seulonnan ja hoidon kustannuksia voinee pitää realistisina. Näkö
maisuuden kustannuksia koskevissa laskelmissa on epävarmuustekijöitä, mutta sek
tannuksia lisäävään että vähentävään suuntaan. Myöhemmät tutkimukset täydentä
tämän tutkimuksen antamaa kuvaa.

9.2.5. Näkövammaisten elämänlaatu ja kuolleisuus

Näkövammaisten elämänlaatu todettiin tässä tutkimuksessa huonommaksi kuin dia
koilla NHP:n osan 1 ulottuvuuksien liikkuminen ja tarmokkuus osalta. Myös muissa u
tuvuuksissa, uni, kipu, tunnereaktiot ja sosiaalinen eristäytyminen, näytti näkövamm
ten elämänlaatu olevan diabeetikoiden elämänlaatua heikompi. Diabeetikoiden elä
laadun heikkeneminen suhteessa väestöön on todettu aiemmissa tutkimuk
(Keinänen-Kiukaanniemiet al. 1994, Keinänen-Kiukaanniemiet al. 1995) ja sama oli
nähtävissä myös tässä tutkimuksessa. NHP-mittarin osassa 2 näkövammaisten eläm
dun heikkeneminen suhteessa diabeetikoihin tuli korostuneesti esille kodista huoleh
sessa, sosiaalisessa elämässä, kotielämässä, sukupuolielämässä, harrastuksissa ja
Poikkeuksena oli työssäkäynti, mikä selittyy sillä, että kaikki haastatellut työikäiset nä
vammaiset olivat työkyvyttömyyseläkkeellä.

Useissa tutkimuksissa näkövammaisuuden on todettu heikentävän näkövamm
sopeutumista, selviytymistä ja elämänlaatua (Kuotola 1976, Bernbaumet al. 1988,
Wulsin et al. 1991). Sen sijaan diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten ja di
testa sairastavien elämänlaadun erosta ei ole aiempaa tietoa. Näkövammaisten dia
kojen elämänlaadun huomattava heikkeneminen NHP-mittarin 2 osiolla mitattuna on
havainto, joka sopii yhteen sen kanssa, että jo lievän näkövamman on todettu aiheut
sosiaalisia ongelmia (Wulsinet al. 1987). Iäkkäillä diabeetikoilla on NHP-mittarin
todettu osoittavan elämänlaadun heikkenemistä useissa mittarin ulottuvuuksissa (D
et al.1992).

Diabeettisesta retinopatiasta johtuvan näkövammaisuuden psykologisten elämä
tuun vaikuttavien tekijöiden on katsottu liittyvän diabeteksen itsehoitokyvyn heikkene
seen (Bernbaumet al. 1988). Samalla on esitetty, että näkövammaisuuden toteamis
heessa toteutettavalla kuntoutuksella voisi olla myönteistä kliinistä vaikutusta. Mie
kiintoista on, että tässä tutkimuksessa haastateltujen näkövammaisten kuntoutuspa
jen käyttö todettiin vähäiseksi. On mahdollista, että diabeettisen retinopatian vuoksi n
vammaisten kuntoutukseen on olemassa piilevää tarvetta. Näkövammaisuuden a
tama elämänlaadun heikkeneminen verrattuna muihin diabeetikoihin oli selvä ja kuv
nee näkökyvyn keskeistä merkitystä elämän hallinnassa. Tämä seikka vielä korostuu
beetikoilla, joilla perustautikin rajoittaa elämää.

Diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten kuolleisuutta verrattuna muihin
beetikkoihin on tutkittu vähän. Davisin ja työtovereiden tutkimuksessa potilailla, joid
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näöntarkkuus oli 0,1 tai huonompi eloonjäämistodennäköisyys (survival rate) oli 5 v
den kuluttua 0,42, kun se muilla retinpatiapotilailla oli retinopatian asteesta riipp
0,99–0,56 muuhun väestöön verrattuna (Daviset al. 1979). Tässä tutkimuksessa diabee
tisen retinopatian vuoksi näkövammaisten kuolleisuus oli korkea, kuolemanriski oli k
sinkertainen vastaavanikäiseen väestöön verrattuna. Erityisen merkittävänä voi pitää
että näkövamma näytti tämän tutkimuksen mukaan merkitsevän lisääntynyttä kuole
riskiä laserhoidettuihin näkönsä säilyttäneisiin diabeettista retinopatiaa sairastaviin ve
tuna, joilla myös on todettu korkea kuolemanriski (Diglaset al. 1992, Matsushimaet al.
1996). Diabeetikkojen kuolemanriski liittyy makrovaskulaarisiin komplikaatioihin, kut
sepelvaltimotautiin (Pyöräläet al. 1987) ja lasiaiskirurgialla hoidetuilla retinopatiapoti
laillakin sydäntaudin on todettu merkitsevän huonoa ennustetta (Summanen 1989, H
et al. 1996). Tässä tutkimuksessa ei erikseen selvitetty diabeteksen muiden komplik
oiden taikka muiden sairauksien vaikutusta kuolleisuuteen. Tämä huomioon ottaen n
vammaisuus näytti lisäävän retinopatiaa sairastavien diabeetikkojen kuolleisuutta. N
vammaisuuden ehkäisy seulonnan ja laserhoidon avulla saattaa siten vaikuttaa dia
kon kuolemanriskiin. Asian selvittäminen vaatii jatkotutkimuksia.

9.3. Eettisiä ja muita näkökohtia

Tasa-arvon huomioon ottaminen on tärkeää terveydenhuollon menetelmien kusta
hyötyä tutkittaessa (McGuire et al. 1988). Näkövammaisten osalta tasa-arvo ei ole t
tunut (Ojamo 1996). Tulotaso vaikuttaa terveyspalvelujen käyttöön (Häkkinen 19
Tämän tutkimuksen lähtökohdan, kaikkien diabeetikkojen seulominen tehokkaalla m
telmällä diabeettisen retinopatian suhteen, voi katsoa vastaavan tasa-arvovaatimuks
beetikkojen kannalta. Silmänpohjakuvaukseen ei ole todettu liittyvän terveydellisiä h
toja. Seulonnalla todetaan kuitenkin retinopatia jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin
on välttämätöntä. Tietoisuus retinopatian olemassaolosta saattaa olla elämänlaatu
kentävä tekijä: juuri tätä asiaa ei selvitetty tässä tutkimuksessa.

Laserhoidon on todettu selvästi vähentävän näön heikkenemisen riskiä. Hoid
aiheutuu kuitenkin hoidettavalle kipua ja vaivaa ja yksittäistapauksessa saattaa hoido
keinen visus olla ainakin tilapäisesti jopa heikompi kuin ennen hoitoa. Hoitotulokset o
kuitenkin kiistattomia (Ferris 1994), joten hoitoon ohjaamista voi pitää eettisesti perus
tuna.

Näkövammaisuutta on mahdollista estää diabeteksen hyvällä hoidolla, diabeet
retinopatian tehokkaalla seulonnalla ja oikein ajoitetulla hoidolla (Klein 1995, Eastm
1997). Toisaalta erityisesti iäkkäiden diabeetikkojen silmäongelmat jäävät usein h
matta (Wang & Javitt 1996). On tärkeää, että hoitavalla lääkärillä on riittävästi tietoa
beettisesta retinopatiasta yleensä ja myös kunkin potilaan retinopatiatilanteesta. M
seulonta järjestetään hoidosta erillisenä, tulee huolehtia siitä, että seulonnan tuloset
tetään seulottaville.

Eettinen peruskysymys terveystaloustieteellisessä analyysissä on se, onko voima
jen käyttö tutkittuun teknologiaan perusteltua, vai saataisiinko voimavaroilla suure
hyöty jossain muualla (Sintonenet al. 1987, Robinson 1993f). Tämän tutkimuksen tulok
set puoltavat silmänpohjakuvauksen käyttöä diabeettisen retinopatian seulonn
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Toinen kysymys on voimavarojen kohdentamisen oikeutus yleensä (Ham 1993, Riss
1997, Häyry 1997). Saman sairauden hoitoon tarkoitettujen teknologioiden vertailu
sen perusteella tapahtuvaa voimavarojen kohdentamista voi joka tapauksessa pitää
teltuna.

Tämän tutkimuksen ongelmiin liittyvä kysymys on se, olisiko oikeutettua tehdä laa
mittainen kontrolloitu koe diabeettisen retinopatian seulonnasta ja hoidosta. Seulonn
hoidon tehosta yleensä on kuitenkin jo niin paljon tietoa, etten pidä tällaista koetta e
sesti oikeutettuna. Tästä näkökulmasta katsoen voi pitää perusteltuna ja oikeute
tämän tutkimuksen lähestymistapaa, jossa menetelmiä arvioidaan todellisesta käytä
hoitotilanteesta lähtien.

Voimavarojen kohdentamisongelman käsittely nostaa esille väistämättä myös p
sointikysymykset. Voimavarojen kohdentamista tutkittaessa on merkitystä sillä, ke
näkökulmasta arvio on tehty (Weinstein 1990). Tässä tutkimuksessa seulonta tod
taloudellisesti kannattavaksi yhteiskunnan näkökulmasta ja lisäksi silmänpohjavalok
seulonnalla voitiin estää suurempi määrä näkövammoja. Lisäksi näkövammaisu
todettiin heikentävän selvästi elämänlaatua. Nämä tulokset tukevat diabeettisen reti
tian seulonnan toteutusta ja silmänpohjakuvauksen käyttöä seulontamenetelmänä.
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10. Yhteenveto ja suositukset

10.1. Yhteenveto keskeisistä tuloksista

Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus Suomessa vastaa tämän tutkimuksen mukaa
sainvälistä tasoa. Kokonaisilmaantuvuus oli 9.4 % vuodessa ja tabletti- ja dieettiho
silla diabeetikoilla 3,0 % vuodessa. Vaikean ja keskivaikean diabeettisen retinopa
ilmaantuvuus oli vastaavasti 2,8 % ja 1,2 % vuodessa. Diabeteksen huono hoitotasa
näytti lisäävään diabeettisen retinopatian ilmaantuvuutta kaikissa hoitoryhmissä.

Suosituksen mukainen oftalmoskooppinen diabeetikkojen silmänpohjien tutkimi
toteutui huonosti. Silmänpohjakuvaukseen perustuva diabeettisen retinopatian seu
sen sijaan osoittautui toimivaksi ja kannattavaksi. Seulontakustannus estettyä näkö
maa kohti oli noin 142 000 mk ja seulonnan sekä laserhoidon kustannus vastaavast
185 000 mk. Tämän tutkimuksen mukaan laskien nykyisin toteutettavalla oftalmosk
aseulonnalla ja laserhoidolla Suomessa ehkäistään 69 näkövamman syntyminen v
tain. Silmänpohjakuvauksella toteutetun diabeettisen retinopatian seulonnan ja lase
don avulla Suomessa olisi vastaavasti mahdollista ehkäistä lisäksi 87 eli yhteensä
näkövamman syntyminen vuosittain. Näkövammojen ehkäisyn avulla olisi saavut
vissa noin 63,9 miljoonan markan kokonaissäästö vuosittaista seulontakierrosta koht

Näkövammaisten elämänlaatu oli selkeästi heikompi kuin väestöllä keskimäärin j
poikkesi NHP-mittarin mukaan merkittävästi muista diabeetikoista dimension “liikkum
nen” osalta ja lähes merkitsevästi dimension “tarmo“ osalta. Samoin näkövamma
elämänlaatu poikkesi muista diabeetikoista useiden keskeisten elämänosa-alueiden
huonompaan suuntaan. Myös diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten ku
suus oli korkea, mikä voi viitata siihen, että diabeettista retinopatiaa sairastavilla on
saasti myös muita diabeteksen komplikaatioita. Se voi kuitenkin merkitä myös sitä,
näkövamma sinänsä heikentää hoidon tasoa ja lisää kuolemanriskiä.

Diabeettisen retinopatian seulonta on kannattavaa ja Suomen oloissa silmänpoh
vaus mustavalkoiselle filmille mustuaiset laajennettuna vaikuttaisi tarkoituksenmukais
teknologialta. Retinopatian seulonnnan ja hoidon ohella oleellista on huolehtia diabe
sen hyvästä perushoidosta. Sillä voidaan ehkäistä myös retinopatian kehittymistä.
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10.2. Tutkimuksen merkitys

Terveydenhuollon teknologioiden kustannushyötyä on välttämätöntä tutkia niukko
voimavarojen, kasvavien tarpeiden ja kehittyvien teknologioiden oloissa. Tässä tutkim
sessa oli pyrkimyksenä tehdä selkeä kustannus-hyötyanalyysi, jossa kuitenkin ot
huomioon menetelmän rajoituksia. Ohessa verrattiin seulottavan sairauden riskissä
vien (diabeetikot) ja ehkäistävän haitan (näkövamma) saaneiden elämänlaatua.

Tämän tutkimuksen mukaan diabeettisen retinopatian seulonta silmänpohjavalok
uksella osoittautui kannattavaksi. Tutkimuksen tulos vahvistaa muualla tehtyjen tu
musten tulosten perusteella tehtyjä johtopäätöksiä: diabeettista retinopatiaa kannatta
loa järjestelmällisesti. Tieto on myös sikäli merkittävä, että se oikeuttaa jo aloitetut
mänpohjakameroiden hankinnat perusterveydenhuoltoon.

Diabeettisen retinopatian aiheuttama näkövammaisuus on suhteellisesti merk
näkövammaisuuden syy erityisesti työikäisessä väestössä, mutta määrällisesti t
myös ikääntyneiden keskuudessa. Tämä tutkimus osoitti, että seulonnan avulla tot
tava näkövammaisuuden ehkäisy on taloudellisesti kannattavaa. Tutkimus osoitti m
että diabeettisen retinopatian aiheuttamasta näkövammaisuudesta, vaikka se painot
heikkonäköisyyteen, on suurta haittaa näkövammaisen jokapäiväisessä elämässä,
täisissä toiminnoissa ja kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa.

10.3. Suositukset

1. Silmänpohjavalokuvaus on tämän tutkimuksen mukaan Suomen oloihin sopiva, t
kas ja taloudellinen diabeettisen retinopatian seulontamuoto.

2. Diabeettisen retinopatian seulonta vuosittain vaikuttaa tarkoituksenmukaisimm
dieettihoitoisten diabeetikkojen osalta seulonta diabeteksen diagnosointivaihees
sen jälkeen harvemmin kuin kerran vuodessa on kuitenkin perusteltua.

3. Diabeteksen hyvästä hoitotasapainosta huolehtiminen on tärkeää diabeettisen ret
tian ja siitä aiheutuvan näkövammaisuuden ehkäisyssä.

4. Diabeettisen retinopatian vuoksi näkövammaisten kuntoutusta on aihetta tehost
pyrkiä parantamaan heidän elämänlaatuaan.

5. Järjestelmällinen diabeettisen retinopatian seulonta perusterveydenhuollossa y
työssä silmäklinikoiden kanssa tulee ulottaa koskemaan kaikkia diabeetikkoja.
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LIITE 6.

Tutkimuksessa käytetyt palkat

Palkat on laskettu kunnallisesta yleisestä virkaehtosopimuksesta vuosille1992-1993 I
kantokykyluokan mukaan neljällä palvelulisällä (Kunnallinen yleinen virka- ja
työehtosopimus 1992-1993, 1992). Kuukausipalkka on muutettu tuntipalkaksi
hoitohenkilökunnan osalta jakamalla luvulla 163 ja lääkäreiden osalta jakamalla luvulla
160. Työnantajan sosiaalikulujen määränä on pidetty 35 %:a ja poissaolokulujen
(vuosilomat, sairaslomat yms.) 25 %:a.

Nimike Palkkaluokka mk/kk mk/h mk/h (+ sos + sij. kulut)

Perushoitaja Y25 8054 49.4 79.0
Erikoissairaanhoitja Y28 9326 57.2 91.8
Terveyskeskuslääkäri Y37 15333 95.8 153.3
Erikoislääkäri Y39 17368 108.6 173.8
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LIITE 8.

Silmälääkärin oftalmoskooppisen seulonnan kustannukset

Kutsu Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus

Hoitajan aika 79 0,05 3,95 1,1 4,345

Materiaali 5 1 5 1,1 5,5

Seulonta

Hoitajan aika 91,8 0,2 18,36 1,1 20,196

Lääkärin aika 173,8 0,2 34,76 1,1 38,236

Seulottavan kustannus

Matka 20 1 20 1 20

Aika 38,7 1,25 48,375 1 48,375

Saattajan matka 20 0,17 3,4 1 3,4

Saattajan aika 38,7 0,2125 8,22375 1 8,22375

Yhteensä 148
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LIITE 9.

Vaihtoehtoisten seulontamallien kustannuksia

Valokuvaseulonta (henkilökunnan ajankäyttö x2)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Kutsu

Hoitajan aika 79 0,1 7,9 1,1 8,69
Materiaali 5 1 5 1,1 5,5

Seulonta

Kamera 15 1 15 1,1 16,5
Filmi ja kehitys 10 1 10 1,1 11
Hoitajan aika 79 0,5 39,5 1,1 43,45
Lääkärin aika 153,3 0,1 15,33 1,1 16,863
Lähettämiskustannus 10 1 10 0,044 0,44
Sairaalalääkärin aika 173,8 0,05 8,69 0,044 0,38236

Seulottavan kustannus

Matka 20 1 20 1 20
Aika 38,7 1,25 48,375 1 48,375
Saattajan matka 20 0,17 3,4 1 3,4
Saattajan aika 38,7 0,2125 8,22375 1 8,22375

Yhteensä 183
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Valokuvaseulonta (henkilökunnan ajankäyttö/2)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Kutsu

Hoitajan aika 79 0,025 1,975 1,1 2,1725
Materiaali 5 1 5 1,1 5,5

Seulonta

Kamera 15 1 15 1,1 16,5
Filmi ja kehitys 10 1 10 1,1 11
Hoitajan aika 79 0,125 9,875 1,1 10,8625
Lääkärin aika 153,3 0,025 3,8325 1,1 4,21575
Lähettämiskustannus 10 1 10 0,044 0,44
Sairaalalääkärin aika 173,8 0,025 4,345 0,044 0,19118

Seulottavan kustannus

Matka 20 1 20 1 20
Aika 38,7 1,25 48,375 1 48,375
Saattajan matka 20 0,17 3,4 1 3,4
Saattajan aika 38,7 0,2125 8,22375 1 8,22375

Yhteensä 131
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Valokuvaseulonta (materiaalikustannus x2)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Kutsu

Hoitajan aika 79 0,05 3,95 1,1 4,345
Materiaali 10 1 10 1,1 11

Seulonta

Kamera 30 1 30 1,1 33
Filmi ja kehitys 20 1 20 1,1 22
Hoitajan aika 79 0,25 19,75 1,1 21,725
Lääkärin aika 153,3 0,05 7,665 1,1 8,4315
Lähettämiskustannus 10 1 10 0,044 0,44
Sairaalalääkärin aika 173,8 0,05 8,69 0,044 0,38236

Seulottavan kustannus

Matka 20 1 20 1 20
Aika 38,7 1,25 48,375 1 48,375
Saattajan matka 20 0,17 3,4 1 3,4
Saattajan aika 38,7 0,2125 8,22375 1 8,22375

Yhteensä 181
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Valokuvaseulonta (materiaaliskustannus/2)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Kutsu

Hoitajan aika 79 0,05 3,95 1,1 4,345
Materiaali 2,5 1 2,5 1,1 2,75

Seulonta

Kamera 7,5 1 7,5 1,1 8,25
Filmi ja kehitys 5 1 5 1,1 5,5
Hoitajan aika 79 0,25 19,75 1,1 21,725
Lääkärin aika 153,3 0,05 7,665 1,1 8,4315
Lähettämiskustannus 10 1 10 0,044 0,44
Sairaalalääkärin aika 173,8 0,05 8,69 0,044 0,38236

Seulottavan kustannus

Matka 20 1 20 1 20
Aika 38,7 1,25 48,375 1 48,375
Saattajan matka 20 0,17 3,4 1 3,4
Saattajan aika 38,7 0,2125 8,22375 1 8,22375

Yhteensä 132
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Valokuvaseulonta (ilman seulottavan kustannuksia)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Kutsu

Hoitajan aika 79 0,05 3,95 1,1 4,345
Materiaali 5 1 5 1,1 5,5

Seulonta

Kamera 15 1 15 1,1 16,5
Filmi ja kehitys 10 1 10 1,1 11
Hoitajan aika 79 0,25 19,75 1,1 21,725
Lääkärin aika 153,3 0,05 7,665 1,1 8,4315
Lähettämiskustannus 10 1 10 0,044 0,44
Sairaalalääkärin aika 173,8 0,05 8,69 0,044 0,38236

Yhteensä 68

Valokuvaseulonta (ilman seulottavan ajankäyttöä)

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Kutsu

Hoitajan aika 79 0,05 3,95 1,1 3,345
Materiaali 5 1 5 1,1 5,5

Seulonta

Kamera 15 1 15 1,1 16,5
Filmi ja kehitys 10 1 1 1,1 11
Hoitajan aika 79 0,25 19,75 1,1 21,725
Lääkärin aika 153,3 0,05 7,665 1,1 8,4315
Lähettämiskustannus 10 1 10 1,1 8,4315
Sairaalalääkärin aika 173,8 0,05 8,69 0,044 0,44

Seulottavan kustannus

Matka 20 1 20 1 20
Saattajan matka 20 0,17 3,4 1 3,4

Yhteensä 92
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Oftalmoskopiaseulonta (ilman seulottavan kustannuksia)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Seulonta

Hoitajan aika 91,8 0,17 15,606 1,1 17,1666
Lääkärin aika 153,3 0,17 26,061 1,1 28,6671

Yhteensä 46

Oftalmoskopiaseulonta (henkilökunnan ajankäyttö x2)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Seulonta

Hoitajan aika 91,8 0,34 31,212 1,1 34,3332
Lääkärin aika 153,3 0,34 52,122 1,1 57,3342

Seulottavan kustannus

Aika 38,7 0,5 19,35 1 19,35
Saattajan aika 38,7 0,085 3,2895 1 3,2895

Yhteensä 114

Oftalmoskopiaseulonta (henkilökunnan ajankäyttö/2)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Seulonta

Hoitajan aika 91,8 0,085 7,803 1,1 8,5833
Lääkärin aika 153,3 0,085 13,0305 1,1 14,33355

Seulottavan kustannus

Aika 38,7 0,5 19,35 1 19,35
Saattajan aika 38,7 0,085 3,2895 1 3,2895

Yhteensä 46



31

Oftalmoskopiaseulonta (seulottavan ajankäyttöx2)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Seulonta

Hoitajan aika 91,8 0,17 15,606 1,1 17,1666
Lääkärin aika 153,3 0,17 26,061 1,1 28,6671

Seulottavan kustannus

Aika 38,7 1 38,7 1 38,7
Saattajan aika 38,7 0,17 6,579 1 6,579

Yhteensä 91

Oftalmoskopiaseulonta (seulottavan ajankäyttö/2)

Mk/yks Yksikot Mk Osuus Kustannus
Seulonta

Hoitajan aika 91,8 0,17 15,606 1,1 17,1666
Lääkärin aika 153,3 0,17 26,061 1,1 28,6671

Seulottavan kustannus

Aika 38,7 0,25 9,675 1 9,675
Saattajan aika 38,7 0,0425 1,64475 1 1,64475

Yhteensä 57



32

LIITE 10.

Laserhoidon kustannuksia, kustannukset seulottavaa kohti

Laite- ja materiaalikustannus/2

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus

Hoito

Laserhoitolaite 55 3,4 187 0,015 2,805
Materiaalit 25 3,4 85 0,015 1,275
Hoitajan aika 91,8 5,1 468,18 0,015 7,0227
Lääkärin aika 173,8 3,4 590,92 0,015 8,8638

Hoidettavan kustannus

Matka 143,4 3,4 487,56 0,014 6,82584
Aika 38,7 11,9 460,53 0,014 6,44742
Poliklinikkamaksu 100 3,4 340 0,014 4,76
Saattajan matka 143,4 0,578 82,8852 0,014 1,160393
Saattajan aika 38,7 2,02 78,174 0,014 1,094436

Yhteensä 40
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Henkilöstön ajankäyttö x2

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,015 5,61
Materiaalit 50 3,4 170 0,015 2,55
Hoitajan aika 91,8 10,2 936,36 0,015 14,0454
Lääkärin aika 173,8 6,8 1181,84 0,015 17,7276

Hoidettavan kustannus

Matka 143,4 3,4 487,56 0,014 6,82584
Aika 38,7 11,9 460,53 0,014 6,44742
Poliklinikkamaksu 100 3,4 340 0,014 4,76
Saattajan matka 143,4 0,578 82,8852 0,014 1,160393
Saattajan aika 38,7 2,02 78,174 0,014 1,094436

Yhteensä 60

Henkilökunnan ajankäyttö/2

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,015 5,61
Materiaalit 50 3,4 170 0,015 2,55
Hoitajan aika 91,8 2,55 234,09 0,015 3,51135
Lääkärin aika 173,8 1,7 295,46 0,015 4,4319

Hoidettavan kustannus

Matka 143,4 3,4 487,56 0,014 6,82584
Aika 38,7 11,9 460,53 0,014 6,44742
Poliklinikkamaksu 100 3,4 340 0,014 4,76
Saattajan matka 143,4 0,578 82,8852 0,014 1,160393
Saattajan aika 38,7 2,02 78,174 0,014 1,094436

Yhteensä 36



34

Hoidettavan ajankäyttö x2

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,015 5,61
Materiaalit 50 3,4 170 0,015 2,55
Hoitajan aika 91,8 5,1 468,18 0,015 7,0227
Lääkärin aika 173,8 3,4 590,92 0,015 8,8638

Hoidettavan kustannus

Matka 143,4 3,4 487,56 0,014 6,82584
Aika 38,7 23,8 921,06 0,014 12,89484
Poliklinikkamaksu 100 3,4 340 0,014 4,76
Saattajan matka 143,4 0,578 82,8852 0,014 1,160393
Saattajan aika 38,7 4,04 156,348 0,014 2,188872

Yhteensä 52

Hoidettavan ajankäyttö/2

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,015 5,61
Materiaalit 50 3,4 170 0,015 2,55
Hoitajan aika 91,8 5,1 468,18 0,015 7,0227
Lääkärin aika 173,8 3,4 590,92 0,015 8,8638

Hoidettavan kustannus

Matka 143,4 3,4 487,56 0,014 6,82584
Aika 38,7 5,95 230,265 0,014 3,22371
Poliklinikkamaksu 100 3,4 340 0,014 4,76
Saattajan matka 143,4 0,578 82,8852 0,014 1,160393
Saattajan aika 38,7 1,01 39,087 0,014 0,547218

Yhteensä 41
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Ilman hoidettavan ajankäyttöä

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,015 5,61
Materiaalit 50 3,4 170 0,015 2,55
Hoitajan aika 91,8 5,1 468,18 0,015 7,0227
Lääkärin aika 173,8 3,4 590,92 0,015 8,8638

Hoidettavan kustannus

Matka 143,4 3,4 487,56 0,014 6,82584
Saattajan matka 143,4 0,578 82,8852 0,014 1,160393
Saattajan aika 38,7 2,02 78,174 0,014 1,094436

Yhteensä 33

Ilman hoidettavan kustannuksia

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,015 5,61
Materiaalit 50 3,4 170 0,015 2,55
Hoitajan aika 91,8 5,1 468,18 0,015 7,0227
Lääkärin aika 173,8 3,4 590,92 0,015 8,8638

Yhteensä 24
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Hoidettavien osuus x2

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,03 11,22
Materiaalit 50 3,4 170 0,03 5,1
Hoitajan aika 91,8 5,1 468,18 0,03 14,0454
Lääkärin aika 173,8 3,4 590,92 0,03 17,7276

Hoidettavan kustannus

Matka 143,4 3,4 487,56 0,028 13,65168
Aika 38,7 11,9 460,53 0,028 12,89484
Poliklinikkamaksu 100 3,4 340 0,028 9,52
Saattajan matka 143,4 0,578 82,8852 0,028 2,320786
Saattajan aika 38,7 2,02 78,174 0,028 2,188872

Yhteensä 89

Hoidettavien osuus/2

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,0075 2,805
Materiaalit 50 3,4 170 0,0075 1,275
Hoitajan aika 91,8 5,1 468,18 0,0075 3,51135
Lääkärin aika 173,8 3,4 590,92 0,0075 4,4319

Hoidettavan kustannus

Matka 143,4 3,4 487,56 0,007 3,41292
Aika 38,7 11,9 460,53 0,007 3,22371
Poliklinikkamaksu 100 3,4 340 0,007 2,38
Saattajan matka 143,4 0,578 82,8852 0,007 0,580196
Saattajan aika 38,7 2,02 78,174 0,007 0,547218

Yhteensä 22
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Hoitoon osallistumisosuus oftalmoskopiaseulonnan mukaan

Mk/yks Yksiköt Mk Osuus Kustannus
Hoito

Laserhoitolaite 110 3,4 374 0,0068 2,5432
Materiaalit 50 3,4 170 0,0068 1,156
Hoitajan aika 91,8 5,1 468,18 0,0068 3,183624
Lääkärin aika 173,8 3,4 590,92 0,0068 4,018256

Hoidettavan kustannus

Matka 143,4 3,4 487,56 0,0064 3,120384
Aika 38,7 11,9 460,53 0,0064 2,947392
Poliklinikkamaksu 100 3,4 340 0,0064 2,176
Saattajan matka 143,4 0,578 82,8852 0,0064 0,530465
Saattajan aika 38,7 2,02 78,174 0,0064 0,500314

Yhteensä 20
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LIITE 11.

Näkövammaisuuden kustannuksia

Diskonttokorko 0 %, vaikutusaika 3 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut
Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 3 41,04
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 3 18670,08
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 3 2968,99
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 3 3284,40
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 3 1184,40

Sosiaalipalvelut
Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 3 30909,60
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 3 54334,80
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 3 6601,91

Sosiaaliturvakustannukset
Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 3 16279,20
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 3 35834,40

Kuntoutuskustannukset
Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 3 953,28
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 3 5040,00
Opaskoira 4000 1 0,02 80 3 240,00
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 3 5400,00

Epäsuorat kustannukset
Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 3 55656,00
Perheenjäs. ans.men 7730 12 0,08 7420,8 3 22262,40

Yhteensä 93194 266301
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Diskonttokorko 0 %, vaikutusaika 5 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 5 68,40
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 5 31116,80
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 5 4948,32
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 5 5474,00
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 5 1974,00

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 5 51516,00
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 5 90558,00
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 5 11003,18

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 5 27132,00
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 5 59724,00

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 5 1588,80
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 5 8400,00
Opaskoira 4000 1 0,02 80 5 400,00
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 5 9000,00

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 5 92760,00
Perheenjäs. ans.men 7730 12 0,08 7420,8 5 37104,00

Yhteensä 93194 439408
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Diskonttokorko 0 %, vaikutusaika 8 vuotta

Mk/yks Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 8 109,44
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 8 49786,88
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 8 7917,31
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 8 8758,40
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 8 3158,40

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 8 82425,60
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 8 144892,8

0
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 8 17605,09

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 8 43411,20
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 8 95558,40

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 8 2542,08
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 8 13440,00
Opaskoira 4000 1 0,02 80 8 640,00
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 8 14400,00

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 8 148416,0
0

Perheenjäs .ans. men. 7730 12 0,08 7420,8 8 59366,40

Yhteensä 93194 699068



41

Diskonttokorko 0 %, vaikutusaika 12 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 12 164,16
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 12 74680,32
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 12 11875,97
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 12 13137,60
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 12 4737,60

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 12 123638,40
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 12 217339,20
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 12 26407,63

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 12 65116,80
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 12 143337,60

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 12 3813,12
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 12 20160,00
Opaskoira 4000 1 0,02 80 12 960,00
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 12 21600,00

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 12 222624,00
Perheenjäs. ans.men. 7730 12 0,08 7420,8 12 89049,60

Yhteensä 93194 1045282
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Diskonttokorko 3 %, vaikutusaika 3 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 2,9135 39,86
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 2,9135 18131,76
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 2,9135 2883,39
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 2,9135 3189,70
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 2,9135 1150,25

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 2,9135 30018,37
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 2,9135 52768,15
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 2,9135 6411,55

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 2,9135 15809,82
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 2,9135 34801,17

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 2,9135 925,79
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 2,9135 4894,68
Opaskoira 4000 1 0,02 80 2,9135 233,08
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 2,9135 5244,30

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 2,9135 54051,25
Perheenjäsenten ans.men. 7730 12 0,08 7420,8 2,9135 21620,50

Yhteensä 93194 258814
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Diskonttokorko 3 % vaikutusaika 5 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 4,1711 57,06
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 4,1711 25958,26
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 4,1711 4127,99
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 4,1711 4566,52
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 4,1711 1646,75

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 4,1711 42975,68
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 4,1711 75545,29
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 4,1711 9179,07

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 4,1711 22634,06
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 4,1711 49822,96

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 4,1711 1325,41
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 4,1711 7007,45
Opaskoira 4000 1 0,02 80 4,1711 333,69
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 4,1711 7507,98

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 4,1711 77382,25
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 4,1711 30952,90

Yhteensä 93194 367663
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Diskonttokorko 3 %, vaikutusaika 8 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 7,2303 98,91
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 7,2303 44996,76
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 7,2303 7155,57
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 7,2303 7915,73
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 7,2303 2854,52

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 7,2303 74495,23
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 7,2303 130952,30
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 7,2303 15911,26

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 7,2303 39234,50
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 7,2303 86364,49

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 7,2303 2297,50
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 7,2303 12146,90
Opaskoira 4000 1 0,02 80 7,2303 578,42
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 7,2303 13014,54

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 7,2303 134136,53
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 7,2303 53654,61

Yhteensä 93194 632448



45

Diskonttokorko 3 %, vaikutusaika 12 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 10,2526 140,26
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 10,2526 63805,62
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 10,2526 10146,63
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 10,2526 11224,55
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 10,2526 4047,73

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 10,2526 105634,59
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 10,2526 185690,99

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 10,2526 55634,71
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 10,2526 122465,26

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 10,2526 3257,87
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 10,2526 17224,37
Opaskoira 4000 1 0,02 80 10,2526 820,21
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 10,2526 18454,68

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 10,2526 190206,24
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 10,2526 76082,49

Yhteensä 93194 894038
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 3 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 2,8594 39,12
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 2,8594 17795,08
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 2,8594 2829,85
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 2,8594 3130,47
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 2,8594 1128,89

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 2,8594 29460,97
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 2,8594 51788,31
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 2,8594 6292,50

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 2,8594 15516,25
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 2,8594 34154,96

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 2,8594 908,60
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 2,8594 4803,79
Opaskoira 4000 1 0,02 80 2,8594 228,75
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 2,8594 5146,92

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 2,8594 53047,59
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 2,8594 21219,04

Yhteensä 93194 254131
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 5 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 4,546 62,19
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 4,546 28291,39
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 4,546 4499,01
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 4,546 4976,96
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 4,546 1794,76

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 4,546 46838,35
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 4,546 82335,33
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 4,546 10004,09

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 4,546 24668,41
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 4,546 54301,06

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 4,546 1444,54
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 4,546 7637,28
Opaskoira 4000 1 0,02 80 4,546 363,68
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 4,546 8182,80

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 4,546 84337,39
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 4,546 33734,96

Yhteensä 93194 400112
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 12 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 9,3064 127,31
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 9,3064 57917,08
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 9,3064 9210,21
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 9,3064 10188,65
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 9,3064 3674,17

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 9,3064 95885,70
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 9,3064 168553,79
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 9,3064 20480,00

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 9,3064 50500,25
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 9,3064 111163,09

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 9,3064 2957,20
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 9,3064 15634,75
Opaskoira 4000 1 0,02 80 9,3064 744,51
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 9,3064 16751,52

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 9,3064 172652,33
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 9,3064 69060,93

Yhteensä 93194 812141
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Ilman epäsuoria kustannuksia
Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 6,7864 92,84
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 6,7864 6716,26
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 6,7864 14934,40

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 6,7864 36825,72
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 6,7864 81062,19

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Yhteensä 67221 417765
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Ilman epäsuoria kustannuksia
Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 5 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 229 3 0,02 13,74 4,546 62,46
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 4,546 28291,39
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 4,546 4499,01
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 4,546 4976,96
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 4,546 1794,76

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 4,546 46838,35
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 4,546 82335,33
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 4,546 10004,09

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 4,546 24668,41
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 4,546 54301,06

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 4,546 1444,54
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 4,546 7637,28
Opaskoira 4000 1 0,02 80 4,546 363,68
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 4,546 8182,80

Yhteensä 67221 282040
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Ilman epäsuoria kustannuksia ja sosiaaliturvaa
Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 229 3 0,02 13,74 6,7864 93,25
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 6,7864 6716,26
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 6,7864 14934,40

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Yhteensä 49850 299877
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Ilman epäsuoria ja sosiaaliturvakustannuksia
Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 5 vuotta

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 229 3 0,02 13,74 4,456 61,23
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 4,456 27731,29
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 4,456 4409,94
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 4,456 4878,43
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 4,456 1759,23

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 4,456 45911,06
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 4,456 80705,29
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 4,456 9806,03

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 4,456 1415,94
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 4,456 7486,08
Opaskoira 4000 1 0,02 80 4,456 356,48
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 4,456 8020,80

Yhteensä 49850 199182
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(terveysapalvelukustannukset x2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 6 0,02 27,36 6,7864 185,68
Kotisairaanhoito 187 104 0,64 12446,72 6,7864 84468,42
Vuodeosastohoito 507 244 0,016 1979,328 6,7864 13432,51
Sairaalan pkl 700 6,6 0,68 3141,6 6,7864 21320,15
Sairaalahoito 700 9,4 0,12 789,6 6,7864 5358,54

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 3111 122 0,058 22013,44 6,7864 149391,98

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 6,7864 36825,72
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 6,7864 81062,19

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 6,7864 125901,29
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 6,7864 50360,52

Yhteensä 122675 794097
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(terveyspalvelukustannukset/2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 1,5 0,02 6,84 6,7864 46,42
Kotisairaanhoito 187 26 0,64 3111,68 6,7864 21117,11
Vuodeosastohoito 507 61 0,016 494,832 6,7864 3358,13
Sairaalan pkl 700 1,15 0,68 547,4 6,7864 3714,88
Sairaalahoito 700 2,35 0,12 197,4 6,7864 1339,64

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 6,7864 14934,40

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 6,7864 36825,72
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 6,7864 81062,19

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 6,7864 125901,29
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 6,7864 50360,52

Yhteensä 88835 564451
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(sosiaalipalvelukustannukset x2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 6,7864 92,84
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 6,7864 6716,26
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 212 0,36 20606,4 6,7864 139843,27
Oma hoitaja 38,7 1040 0,9 36223,2 6,7864 245825,12
Vanhainkotihoito 311 244 0,058 4401,272 6,7864 29868,79

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 6,7864 36825,72
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 6,7864 81062,19

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 6,7864 125901,29
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 6,7864 50360,52

Yhteensä 123809 801795
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(sosiaalipalvelukustannukset/2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 6,7864 92,84
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 6,7864 6716,26
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 53 0,36 5151,6 6,7864 34960,82
Oma hoitaja 38,7 260 0,9 9055,8 6,7864 61456,28
Vanhainkotihoito 311 61 0,058 1100,318 6,7864 7467,20

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 6,7864 36825,72
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 6,7864 81062,19

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 6,7864 125901,29
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 6,7864 50360,52

Yhteensä 77886 490142
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(sosiaaliturvakustannukset x2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 6,7864 92,84
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 6,7864 6716,26
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 6,7864 14934,40

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 24 0,68 10852,8 6,7864 73651,44
Eläke 4977 24 0,2 23889,6 6,7864 162124,38

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 6,7864 125901,29
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 6,7864 50360,52

Yhteensä 110565 711915
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(sosiaaliturvakustannukset/2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 2228 3 0,02 133,68 6,7864 907,21
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 6,7864 6716,26
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 6,7864 14934,40

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 6 0,68 2713,2 6,7864 18412,86
Eläke 4977 6 0,2 5972,4 6,7864 40531,10

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 6,7864 125901,29
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 6,7864 50360,52

Yhteensä 84628 535897
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(kuntoutuskustannukset x2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 6,7864 92,84
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 6,7864 6716,26
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 6,7864 14934,40

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 6,7864 36825,72
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 6,7864 81062,19

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 30 0,02 240 1 240,00
Sopeutumisvalmennus 800 30 0,1 2400 1 2400,00
Lasit 1324 2 0,24 635,52 6,7864 4312,89
Muut apuvälineet 2000 2 0,84 3360 6,7864 22802,30
Opaskoira 4000 2 0,02 160 6,7864 1085,82
Uudelleenkoulutus 266000 2 0,02 10640 1 10640,00
Kuljetuspalvelut 50 144 0,5 3600 6,7864 24431,04

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 6,7864 125901,29
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 6,7864 50360,52

Yhteensä 103711 626983



60

Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(kuntoutuskustannukset/2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 6,7864 92,84
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 6,7864 6716,26
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 6,7864 14934,40

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 6,7864 36825,72
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 6,7864 81062,19

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 7,5 0,02 60 1 60,00
Sopeutumisvalmennus 800 7,5 0,1 600 1 600,00
Lasit 1324 0,5 0,24 158,88 6,7864 1078,22
Muut apuvälineet 2000 0,5 0,84 840 6,7864 5700,58
Opaskoira 4000 0,5 0,02 40 6,7864 271,46
Uudelleenkoulutus 266000 0,5 0,02 2660 1 2660,00
Kuljetuspalvelut 50 36 0,5 900 6,7864 6107,76

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 12 0,2 18552 6,7864 125901,29
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 12 0,08 7420,8 6,7864 50360,52

Yhteensä 87935 577549
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(epäsuorat kustannukset x2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 6,7864 92,84
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 507 122 0,016 989,664 6,7864 6716,26
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 6,7864 14934,40

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 6,7864 36825,72
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 6,7864 81062,19

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 24 0,2 37104 6,7864 251802,59
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 24 0,08 14841,6 6,7864 100721,03

Yhteensä 119166 770288
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Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
(epäsuorat kustannukset/2)

Mk/yks. Yksikkö/v Osuus Mk/Näköv. Disc Mk/NVD
Terveyspalvelut

Lääkäri pth 228 3 0,02 13,68 6,7864 92,84
Kotisairaanhoito 187 52 0,64 6223,36 6,7864 42234,21
Vuodeosastohoito 505 122 0,016 985,76 6,7864 6689,76
Sairaalan pkl 700 2,3 0,68 1094,8 6,7864 7429,75
Sairaalahoito 700 4,7 0,12 394,8 6,7864 2679,27

Sosiaalipalvelut

Kodinhoitaja 270 106 0,36 10303,2 6,7864 69921,64
Oma hoitaja 38,7 520 0,9 18111,6 6,7864 122912,56
Vanhainkotihoito 311 122 0,058 2200,636 6,7864 14934,40

Sosiaaliturvakustannukset

Hoitotuki 665 12 0,68 5426,4 6,7864 36825,72
Eläke 4977 12 0,2 11944,8 6,7864 81062,19

Kuntoutuskustannukset

Toimintaterapia 400 15 0,02 120 1 120,00
Sopeutumisvalmennus 800 15 0,1 1200 1 1200,00
Lasit 1324 1 0,24 317,76 6,7864 2156,45
Muut apuvälineet 2000 1 0,84 1680 6,7864 11401,15
Opaskoira 4000 1 0,02 80 6,7864 542,91
Uudelleenkoulutus 266000 1 0,02 5320 1 5320,00
Kuljetuspalvelut 50 72 0,5 1800 6,7864 12215,52

Epäsuorat kustannukset

Ansionmenetys 7730 6 0,2 9276 6,7864 62950,65
Perheenjäsenten
ansionmenetys

7730 6 0,08 3710,4 6,7864 25180,26

Yhteensä 80203 505869
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