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Aivoinfarkti on yksi eniten kustannuksia aiheuttavista sairauksista. Kustannusten lisäksi se
aiheuttaa myös merkittävää inhimillistä kärsimystä kuoleman ja toimintakyvyn
menetyksen kautta. Kalliita tutkimuksia ja hoitoja vaativan akuuttihoidon lisäksi etenkin
toimintakykyään merkittävästi menettäneiden jatkohoito sitoo huomattavasti
terveydenhuollon resursseja. Sairauden merkittävyyden vuoksi, tulisi sen
hoitomenetelmien olla huippuunsa hiotut.
Tämän työn tavoitteena on tutkia sairaanhoitopiirikohtaisia eroja aivoinfarktin hoidossa,
sekä määrittää koko aivoinfarktin hoitoketjun kustannusvaikuttavuus. Tutkimusaineisto
koostuu vuosien 1999 – 2009 aikana aivoinfarktin sairastaneista potilaista, joista on
muodostettu
paneeliaineisto
vuosittain
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sairaanhoitopiireittäin.
Aineiston
tutkimusmenetelmät ovat kvantitatiivisia.
Tulosten valossa aivoinfarktin hoidon vaikuttavuus on seuranta-aikana parantunut.
Kuolleisuus aivoinfarktiin on laskenut ja kotona vietettyjen päivien määrä noussut.
Merkittävin kuolleisuuden laskua selittävä tekijä on trendinomainen kehitys sairauden
hoidossa, mutta myös lisäkustannuksilla osoitetaan saavutettavan vaikuttavuuslisää.
Sairaanhoitopiirien ääripäiden välillä on suuria eroja niin vaikuttavuudessa kuin
kustannuksissa.
Tulokset ovat hyvin yleistettävissä, sillä niiden taustalla oleva aineisto on todellisesta
reaalielämän vaikuttavuudesta kertovaa. Tutkimuksessa on myös heikkouksia, mutta
kokonaisuutena voidaan saatuja löydöksiä pitää luotettavina. Löydösten pohjalta herää
mielenkiintoisia jatkotutkimussuunnitelmia erityisesti kuntoutuksen ja elämänlaatutiedon
osalta.
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1 JOHDANTO
Taloustieteen osa-alue, terveystaloustiede, arvioi terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa
taloudellisesta näkökulmasta. Se pyrkii ohjaamaan terveydenhuoltoa parhaiden
mahdollisten

hoitomenetelmien

käyttöön

arvioimalla

hoitomenetelmien

kustannusvaikuttavuutta ja tuottamalla vertailukelpoista tietoa yhteiskunnallista
päätöksentekoa varten. Erityisen tärkeää tällainen arviointi on aivoinfarktin kaltaisten,
yhtäaikaisesti yleisten ja huomattavia kustannuksia aiheuttavien sairauksien kohdalla.

Aivoinfarkti on vakava sairaus niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta.
Henkilökohtaisen katastrofin lisäksi sillä on huomattava vaikutus kansakunnan
hyvinvointiin sekä yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Merkittävän haitan vuoksi tulisi
aivoinfarktin hoitokäytäntöjen ja -menetelmien olla huippuunsa hioutuneita. Hoidon
tulee olla sekä nopeaa että vaikuttavaa, sillä akuuttihoidossa on kiire, ja huomattava osa
kustannuksista

syntyy

toimintakykynsä

pysyvästi

menettäneiden

potilaiden

jatkohoidosta.

Aivoinfarktin

hoidon

kokonaisuutta

ajatellen

on

olennaista

saada

koko

terveydenhuollon järjestelmä toiminaan yhdessä potilaan parhaaksi oikea-aikaisia ja
vaikuttaviksi

osoitettuja

hoitomenetelmiä

käyttämällä.

Keskittymällä

yhden

hoidonportaan, kuten liuotushoidon optimointiin, voidaan osaoptimoinnin seurauksena
päätyä tekemään koko terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta vääriä päätöksiä.
Tämän

tutkimuksen

aivoinfarktin

koko

näkökulmana
hoitoketju

on

tutkia

huomioiden,

hoitomenetelmien

mikä

lisää

vaikuttavuutta

tutkimuksen

tulosten

merkittävyyttä.

Tutkimus on ainutlaatuinen, sillä vastaavan laajuista ja koko aivoinfarktipotilaan
hoitoketjun huomioivaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitokselta samani tutkimusaineisto sisältää vuosilta 1999 - 2009 kaikki Suomessa
diagnosoidut aivoinfarktit sekä näihin liittyvät ensimmäisen hoitovuoden kustannukset
ja hoidon vaikuttavuutta kuvaavat vastemuuttujat. Aineiston laajuuden ja reaalielämän
vaikuttavuudesta kertovan näkökulman vuoksi tutkimuksen löydöksiä voidaan jatkossa
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käyttää

terveydenhuollon

resurssien

suuntaamisessa

paremmin

vaikuttaviin

aivoinfarktin hoitotoimenpiteisiin.

Tutkimuksen tavoitteena on löytää aivoinfarktin koko hoitoketjun vaikuttavuutta
selittäviä tekijöitä käyttäen muuttujina niin hoitotietoja kuin muita aineistossa saatavilla
olevia tietoja. Löydösten mukaan merkittävin tekijä kuolleisuuden laskussa on hoidon
trendimäinen kehitys, joka selittyy vuosittaisella muihin selittäviin tekijöihin
kuulumattomana parannuksena hoitomenetelmissä tai -käytännöissä. Täten löydöksen
voidaan ajatella kuvaavan myös hoitoketjutyön vaikuttavuutta. Toisena löydöksenä
havaitaan, että hoitokustannusten kasvun myötä saavutetaan parempaa hoidon
vaikuttavuutta. Saavutetun lisäelinvuoden hinta on yllättävän suuri, mikä kertoo
kriittisen arvioinnin tarpeesta aivoinfarktin hoidon kokonaisuutta arvioitaessa.

Toisena tavoitteena on vertailla sairaanhoitopiirien välisiä eroja, eli onko hoito koko
maassa yhtä vaikuttavaa. Löydösten perusteella sairaanhoitopiirien välillä on
kymmenien prosenttien ero vaikuttavuudessa. Mikäli kaikki sairaanhoitopiirit saataisiin
toimimaan kuten parhaat sairaanhoitopiirit, säästettäisiin vuositasolla satoja kuolemia.
Vastaavasti arvioiden olisi kustannussäästö pelkästään aivoinfarktipotilaiden hoidoista
vuositasolla kolmekymmentä miljoonaa euroa.

Pro-gradu –tutkielmani sisältää neljä tutkimusta käsittelevää lukua sekä johdannon ja
johtopäätökset. Toisessa luvussa käsitellään terveystaloustieteen peruskäsitteitä käyden
läpi keskeisiä analyysi-menetelmiä sekä niihin vaikuttavia ja huomioon otettavia
tekijöitä,

pohtien

samanaikaisesti

taustalla

olevia

ajankohtaisia

keskusteluja.

Aivoinfarkti niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta käsitellään kolmannessa
luvussa. Esille nostetaan huomattavat yhteiskunnalliset kustannukset sekä koko
hoitoketjun hoitomenetelmien vaikuttavuus että kustannusvaikuttavuus. Neljännessä
luvussa kuvataan aineiston muodostaminen sekä muuttujat. Luvun lopussa kuvataan
myös tutkimusmenetelmät, joista monitasomallit on kuvattu tarkemmin niiden
ymmärrettävyyden lisäämiseksi. Tutkimuksen tulokset esitellään luvussa viisi.

Tämä pro-gradu -tutkielma pohjautuu osittain aiempaan kandidaattitutkielmaani, jossa
käsittelin aivoinfarktin kustannuksia ja hoidon kustannusvaikuttavuutta. Luvut
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terveydenhuollon taloudellisesta arvioinnista, aivoinfarktista sekä osittain aineiston
käsittelystä kertovan luvun alkuosa perustuvat kandidaatintutkielmaani. Pro-gradun
pohjautuminen osittain kandidaatintutkielmaan selittyy alkuperäisellä suunnitelmalla.
Suunnitelmana on ollut jatkaa kandidaatintutkielmasta eteenpäin tilastollisiin malleihin
perehtymisellä sekä aineiston analysoinnilla ja tulkinnalla.

Pro-gradu -työssäni on yksi terminologinen ongelma. Työssäni käytän myös laajempaa
termiä aivohalvaus, jonka alle sisältyy graduni tutkimuskohde aivoinfarkti.
ite kuin aivoinfarkti, sillä se sisältää
vuotojen

aiheuttamat

aivohalvaukset.

Lähdemateriaali

kustannusten ja joidenkin hoitomenetelmien osalta painottuu kansainvälisissä
julkaisuissa käsittelemään valtaosin laajempaa sairauskokonaisuutta, aivohalvausta.
Toisaalta noin 80 prosentissa sairastumisista aivohalvauksen taustalla on aivoinfarkti, ja
tutkimuksissa eritellyt aivoinfarktien kustannukset ovat keskimäärin
aivohalvausaineiston keskim
merkittävää harhaa. Tämä tarkennus lukijalle huomioksi, sillä etenkin aivoinfarktia
käsittelevässä luvussa osa viitatuista tutkimuksista on tehty aivohalvauspotilailla.

Lopuksi pyydän huomioimaan, että tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan
omia eivätkä välttämättä edusta yhteistyötahoni Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen
kantaa.
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2 TERVEYDENHUOLLON TALOUDELLINEN ARVIOINTI

2.1 Terveystaloustieteellä kustannusten nousua vastaan

Terveystaloustieteen voidaan katsoa syntyneen 1900-luvun puolivälissä. Lääketieteen
kehittyessä ja terveydenhuollon muuttuessa yhä merkittävämmäksi yhteiskunnalliseksi
toimijaksi heräsi tarve kehittää taloudellisia menetelmiä terveydenhuollon taloudelliseen
arviointiin.

Vuosisadan

alun

nopean kehityksen jälkeen

törmättiin

alenevan

rajatuottavuuden ongelmaan. Pitkään jatkunut ripeä kansanterveyden kohentuminen
hidastui

kustannusten

teollisuusmaissa

yhä

nousseet

kasvaessa.
toisen

Terveydenhuollon

maailmansodan

kustannukset

ovat

nopeammin

kuin

jälkeen

kokonaistuotanto, ja sama kehitys jatkuu edelleen. Lääketieteen tutkimus ja
lääketeollisuuden

tuotekehitys

ovat

lisänneet

huomattavasti

terveydenhuollon

kustannuksia. Valitettavasti samanaikaisesti saavutettu vähäisempi eliniänodotteen
kasvu ei ole verrannollinen kustannusten kasvuun. (Phelps 2013, 19-20).

Perinteisen talousteorian soveltaminen suoraan terveydenhuoltoon on vaikeaa
terveydenhuollon monien normaalista talouselämästä poikkeavien ominaisuuksien
vuoksi. Phelps (2013) nostaakin esille kysymyksen, toimiiko kukaan rationaalisena
toimijana terveydenhuollon markkinoilla. Hänen mukaansa terveydenhuollon markkinat
eivät toimi kuten muut markkinat, jotka elävät markkinaehtoisesti ja kasvavat tulovirran
myötä, vaan ne kasvavat väestön demografisten ominaisuuksien muutosten ja
teknologian kehityksen myötä.

Phelpsin kaipaaman rationaalisen toimijan ongelmana olisivat monet terveydenhuollon
markkinoiden

poikkeavat

ominaisuudet:

julkisyhteisön

laaja

osallistuminen

rajoittamalla ja rahoittamalla terveydenhuollon toimintaa sekä terveydenhuollon
markkinoilla olevien epäsymmetrisen informaation ja runsaiden ulkoisvaikutusten
esiintyminen. Kaikki nämä ovat esillä myös muilla alueilla taloustieteessä, mutta
harvinaisempina eivätkä missään näin laajalti yhtäaikaisesti esiintyvinä. Näiden
ongelmien vuoksi 1960-luvulta lähtien on kehitetty terveystaloustieteen oppialaa, joka
kehittää terveydenhuoltoon soveltuvaa taloustiedettä. (Phelps 2013, 2-4; Sintonen &
Pekurinen 2006, 12-17.)

11
Terveydenhuolto on toimivan yhteiskunnan olennainen osa-alue, joka vaikuttaa suoraan
ihmisten hyvinvointiin ja väestön terveyden kautta myös työvoiman tuottavuuteen.
Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa pidetään kokonaisuutena arvioiden
kustannustehokkaana. Vuonna 2008 terveydenhuollon kokonaismenot olivat 15,5
miljardia euroa ja suhde bruttokansantuotteeseen 8,4 prosenttia, mikä on vähemmän
kuin muiden teollisuusmaiden keskiarvo. (Matveinen 2010.) Kuitenkin elinkeinoelämän
valtuuskunnan raportissa Sairaat elämät Markus Leikola (2011) kyseenalaistaa
terveydenhuoltojärjestelmän

toimivuuden

nykyoloissa.

Vaikka

suomalaisten

elinajanodote on Euroopassa kärkikastia ja samaa tasoa muiden pohjoismaiden kanssa,
on terveiden elinvuosien määrä Euroopan pienimpiä. Vertailun vuoksi, muissa
pohjoismaissa on terveenä elettyjen vuosien määrä yli kymmenen vuotta pidempi.

Suomessa on kustannustehokas terveydenhuolto, joka tuottaa terveyspalvelut muita
pohjoismaita edullisemmin. Se ei kuitenkaan tuota terveyttä vaan pitkää elinikää.
Mittaammeko terveydenhuollon toimintaa arvioitaessa oikeita asioita, jos emme saa
rahalle vastineeksi terveyttä vaan sairautta? Terveydenhuollon toiminnan arvioimisessa
onkin viime vuosikymmeninä siirrytty suoriteperusteisesta tehokkuuden mittaamisesta
kustannusvaikuttavuuden ja elämänlaadun mittaamiseen (Kiiskinen ym. 2008). Phelpsin
(2013) mukaan emme voi sanoa optimaalista rahasummaa, joka tulisi sijoittaa
terveydenhuoltoon. Sitä tulisi arvioida kuten muutakin taloudellista toimintaa. Pitäisi
kysyä, miten meidän hyvinvointimme kokonaisuutena muuttuu jos lisäämme tai
vähennämme terveydenhuollon resursseja. Etenkin erikoissairaanhoidossa tutkimuksia
hoitomenetelmien kustannusvaikuttavuudesta on tehty runsaasti. Mutta kuten Ville
Penttilä toteaa lääketieteen aikakausilehti Duodecimin pääkirjoituksessa (2011), tieto on
kovasti puutteellista ja vaikuttaa toimintatapoihin hitaasti, vaikka hoitopäätösten tulisi
perustua kustannusvaikuttavuuteen.

Terveydenhuollon rahoitus Suomessa on kansainvälisesti poiketen hajautettu usealle eri
taholle.

Pääosan

kustannuksista

kantavat

kunnat,

joita

valtio

tukee

valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuonna 2008 kuntien maksuosuus oli keskimäärin 60
prosenttia, josta valtionosuudet kattoivat 24 prosenttia. Potilaat itse maksavat
kustannuksista 19 prosenttia, joka on muita pohjoismaita korkeampi. Kokonaisuutena
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julkisen vallan rahoitusosuus on Suomessa OECD-maiden keskiarvon yläpuolella,
mutta vähemmän kuin muissa pohjoismaissa. (Matveinen 2010.)

Viime aikoina on kritisoitu terveydenhuoltojärjestelmän hajonnutta rahoitusta sen
aiheuttaman tehottomuuden vuoksi. ”Ongelmia syntyy kun järjestelmä johtaa
tehottomuuteen

kannustamalla

rahoituslähteiden

välillä”,

vastuiden

toteaa

ja

kustannusten

talousneuvoston

siirtämiseen

pääsihteeri

Pekka

eri
Sinko

terveydenhuollon rahoitusta käsittelevän raportin esipuheessa (Valtonen 2011, 5).
Raportissaan Leikola (2011, 66) tarjoaa ajatuksia herättävän esimerkin kuntalähtöisestä
kustannusten optimoinnista. Esimerkissä potilas käy päivittäin KELA:n maksamalla
taksikyydillä sairaalassa pistoksella, koska kustannukset kunnalle muodostuvat
pienemmiksi kustannuksen siirtyessä KELA:n kautta valtion maksettavaksi. Sairaalaan
lähettäminen tulee kunnalle halvemmaksi kuin kalliin lääkepistoksen antaminen omassa
terveyskeskuksessa,

jolloin

kunta

joutuisi

itse

maksamaan

lääkkeen.

Sama

osaoptimointi nousee myöhemmin esille aivoinfarktin kuntoutuksen yhteydessä.

Taloustieteessä

oletetaan

kuluttajan

pyrkivät

hyödyn

maksimointiin

tietyllä

budjettirajoitteella. Garberin (2000) mukaan yhteiskunnan voidaan ajatella pyrkivän
kuluttajan

optimikäyttäytymisen

tavoin

terveydenhuollossa

joko

hyvinvoinnin

maksimointiin tietyllä budjettirajoitteella tai vaihtoehtoisesti kustannusten minimointiin
kullakin hyötytasolla, molempien vaihtoehtojen johtaessa lopulta optimaaliseen
resurssien

allokaatioon.

Oman

näkemykseni

mukaan

terveystaloustieteessä

kustannusten minimointi ei ole niin keskeisenä tutkimuskohteena kuin resurssien
optimaalinen allokaatio nykyisellä kustannustasolla. Tavoitteena nykykirjallisuudessa
pidetään usein laatupainotteisten elinvuosien maksimointia tai määrittämistä. Tätä tukee
myös Pubmed-tietokannassa1 tehty haku, jossa kustannusvaikuttavuus haulla löytyy
kymmenkertainen määrä artikkeleita verrattuna kustannusten minimointiin.

Garberin (2000) mukaan koko yhteiskunnan näkökulmasta terveystaloustieteen
näkökulma ei yksin riitä väestön hyvinvoinnin maksimointiin, sillä sitä voidaan pitää

1

Pubmed-tietokanta on terveystieteiden artikkeleiden julkinen tietokanta.
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myös sisäänpäinkääntyneenä tai näkökulmiltaan rajoittuneena. Siinä keskitytään usein
analysoimaan

vain

terveydentilan

lääketieteellisin

keinoin.

Garber

parantamisen

korostaa,

että

kustannusvaikuttavuutta

etenkin

hyvinvointivaltiossa

terveydenhuolto on vain osa julkistaloutta, jolloin usein jää pohtimatta, mitä
elämänlaatuparannuksia samalla resurssilla saataisiin aikaan muualla yhteiskunnassa,
panostamalla esimerkiksi koulutukseen tai sosiaalihuoltoon.

Lääketieteen tehtävä on edistää terveyttä ja hoitaa sairautta, kuten lääkärinvalassakin
vannotaan. Terveystaloustieteen näkökulmasta ongelmana on, että jokaisen sairauden
parantaminen lisää sairautta pidentyneen eliniän kautta, mikä lisää terveydenhuollon
kustannuksia. Filosofi Ilkka Niiniluoto (1995) on todennut, että lääketieteen
edistymisellä ja vastaavalla potilaiden tarpeiden lisääntymisellä ei ole mitään
teoreettista ylärajaa, joten terveydenhuollon kustannuksetkin voivat periaatteessa kasvaa
rajatta.

Edellisen kaltaisessa yhtälössä ongelmaksi muodostuu niin taloudellisten kuin
työvoiman resurssien rajallisuus. Niin terveydenhuollon työvoimapulasta kuin sen
kustannusten

liiallisesta

kasvusta

olemmekin

voineet

säännöllisesti

lukea

sanomalehdistä. Näiden seikkojen vuoksi tarvitaan yhteiskunnallista päätöksentekoa
varten

hoitomenetelmien

ja

potilasryhmien

välille

vertailukelpoisia

laskemia

kustannuksista sekä laskelmia niiden avulla saavutettavasta hoitovasteesta. Ei riitä, että
tutkimme, mikä hoito on tehokkain. Tutkijan pitäisi myös voida vastata kysymykseen,
miten pääsemme tehokkaimmin annettuun terveydenhuollon laatutavoitteeseen.
(Drummond & Jefferson 1996).
Olennaiset terveystaloustieteen työkalut jakautuvat kustannusten, tuotoksen ja
vaikuttavuuden mittaamiseen sekä niiden avulla hoitomenetelmien tuottavuuden ja
vaikuttavuuden
analyysimenetelmät

vertailemiseen
ovat

suhteessa

kustannuksiin.

kustannus-hyötyanalyysi

(KHA)

Käytetyimmät
sekä

kustannus-

vaikuttavuusanalyysi (KVA). Kustannus-hyötyanalyysissa arvioidaan hoitotoimen
vaikutuksia

rahallisella

tulosmuuttujalla,

jolloin

ongelmaksi

muodostuu

ei-

rahamääräisten hyötyjen mittaaminen, joita terveydenhuollon tuottamat hyödyt
yksilöille suurelta osin ovat. Tämän vuoksi kustannus-vaikuttavuusanalyysi, jossa
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vaikuttavuutta mitataan määriteltävissä olevilla luonnollisilla yksiköillä, kuten
lisäelinvuosilla, on nykyisin käytetyin hoitomenetelmien arviointityökalu (Olsen &
Smith 2001).

2.2 Kustannus-vaikuttavuusanalyysillä vertailukelpoista tietoa

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi

(KVA)

kuvaa

potilaan

hyötyä

interventiosta2

suhteutettuna intervention kustannuksiin. Kustannuksia voidaan Drummond &
Jeffersonin (1996) mukaan ajatella vaihtoehtoiskustannuksina jonkin muun potilaan
hoitamisesta tai vaihtoehtoisesta interventiosta. Kustannus-vaikuttavuusanalyysissä
määritellään ensin interventio, jonka vaikutusta halutaan tutkia, kuten esimerkiksi
aivoinfarktin liuotushoito. Hoitomenetelmää voidaan verrata joko tilanteeseen, jossa
hoitoa ei tehdä, tai kuten usein lääketutkimusten tapauksessa, vallitsevaan
hoitokäytäntöön. Potilaita ei saa altistaa terveyttä vaarantavalle tutkimukselle, jonka
vuoksi uutta hoitoa voidaan verrata vain nykyiseen käypään hoitokäytäntöön.

Intervention kustannus-vaikuttavuussuhde saadaan seuraavan kaavan mukaisesti
(Sintonen & Pekurinen 2006, 270).
jossa,

(1)

i = interventio
0 = vaihtoehtoinen toiminta.

Osoittajassa on hoidon nettonykyarvoja kuvaava kustannusten muutos

verrattuna

vaihtoehtoiseen menetelmään, ja kustannussäästön tapauksessa ne voivat olla jopa
negatiiviset. Nimittäjässä

kuvaa hoidon vaikuttavuuden muutosta, missä yksikkönä

käytetään yleisesti lisäelinvuosia tai laatupainotteisia lisäelinvuosia. Laventamalla
nimittäjä yhdeksi saadaan kustannusten muutos yhtä laatupainotteista lisäelinvuotta
kohden,

joka

on

yleinen

tulosmääritelmä

sen

vertailukelpoisuuden

vuoksi.

Kustannustehokkaimman hoidon laatupainotteisen lisäelinvuoden kustannus on pienin.

2

Interventio on lääketieteellinen väliintulo/toimenpide,
terveydentilaan tai terveyskäyttäytymiseen.

jolla pyritään

vaikuttamaan

yksilön
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Kustannusvaikuttavuutta määritettäessä täytyy ottaa myös huomioon aikaikkuna, jossa
kustannuksia määritetään. Kustannusten ja hyötyjen diskonttauksen lisäksi täytyy ottaa
huomioon tehdyn intervention vaikutus tulevaisuuden kustannuksiin, mahdollisesti
lisääntyneiden toimenpiteiden vuoksi. Esimerkiksi viime aikoina esillä on ollut
eturauhassyövän joukkoseulonta3, jossa kustannukset eivät aiheudu pelkästään
laboratoriotutkimuksista vaan myös löydösten aikaansaamista lisäkustannuksista sädeja leikkaushoitojen lisääntymisen takia. Seulonnan seurauksena löydetään paljon
oireettomia tai vähäoireisia eturauhassyöpiä, joiden aktiivinen hoito ei merkittävästi
vähennä kuolleisuutta syöpään, sillä eturauhassyöpä on usein hitaasti kasvava, ja potilas
ehtii kuolla ennen taudin oireiden alkamista. Väärien positiivisten4 löydösten vuoksi
seulonta lisää terveydenhuollon kustannuksia, mutta ei merkittävästi paranna potilaiden
ennustetta. Siksi Suomessa ei olla aloittamassa eturauhassyövän joukkoseulontaa.
(Tammela 2009; Garber 2000).
Toinen epävarmuustekijä liittyy lääketieteen tutkimusmetodeihin. Yleinen käytäntö on
tutkia potilaan ennustetta viiden vuoden päähän hoidon aloittamisesta. Näissä
tapauksissa osa tutkijoista on laskenut loppuelämän kustannusten ja ennusteen sijaan
vain

seuranta-ajan

kustannusvaikuttavuuden,

jolloin

tutkimukset

eivät

ole

vertailukelpoisia. Kustannus-vaikuttavuusanalyysi tulisi aina ulottaa elämän loppuun
saakka, vaikka tutkittaisiin interventiota, jolla ei edes oleteta olevan elinikää pidentävää
vaikutusta, sillä elinvuosien myötä kaavan 1 nimittäjä kasvaa ja intervention
kustannusvaikuttavuus paranee. (Garber 2000).
Tämän tavan vuoksi joudutaan usein tutkimusjakson jälkeinen ajanjakso estimoimaan,
mikä aiheuttaa lisää epävarmuutta. Epävarmuus voidaan kuitenkin osittain hallita
herkkyysanalyysin avulla, joka kertoo saadun tuloksen luotettavuudesta ja joka on
suositeltavaa tehdä aina kustannus-vaikuttavuusanalyysin yhteydessä. Se osoittaa
vaihtelun vaikutuksen analyysin lopputuloksessa eli sen, kuinka herkkä lopputulos on
lähtöoletusten muuttumiselle. Yleisesti KVA:ssa kustannukset oletetaan tiedettävän
tarkemmin, kun taas vaikuttavuuden arviointia pidetään hankalampana. (Garber 2000).

3

Eturauhassyövän joukkoseulonnassa tutkitaan verikokeella eturauhasen syöpäriskiä kuvaavan PSA:n
pitoisuutta.
4

Väärä positiivinen löydös on terveen toteaminen sairaaksi löydöksen perusteella.
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Onko sitten itse kustannusvaikuttavuusanalyysien tekeminen kannattavaa? Näiden
tutkimusten kustannusvaikuttavuus on arvioitu hyväksi, ja analyysien tekemistä
pidetään kannattavana toimintana. Parhaimmillaan KVA:n kustannusvaikuttavuudeksi
Detsky (1989) on arvioinut jopa vain muutaman dollarin säästettyä lisäelinvuotta
kohden tutkimuksessa, jossa osoitettiin aspiriinin hyödyllisyys sydäntautien ehkäisyssä.
Detskyn

löydösten

perusteella

voidaankin

hyvin

perustella

kustannusvaikuttavuusanalyysien ottamista mukaan osaksi kliinisiä tutkimuksia.

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi asettaa hoidot järjestykseen, jota voitanee pitää
prioriteettijärjestyksenä. KVA ei kuitenkaan kerro, kuinka suureen lisäelinvuoden
hintaan sallittavien hoitojen raja tulisi vetää ja mikä on kansantalouden sietokyky.
Taloustieteellisesti asiaa on lähestytty rajahyödyn ja rajakustannusten näkökulmasta.
Yhteiskunnan tulisi sijoittaa hoitomenetelmiin, joiden rajatuottavuus on suurempi kuin
rajakustannus, optimissa rajasuureet ovat yhtä suuret (Folland 2009, 91-92). Näiden
määrittäminen on kuitenkin hankalaa, minkä vuoksi kustannusvaikuttavuuden rajaksi on
esitetty väestömäärään suhteutettua bruttokansantuotteen määrää yhtä laatupainotteista
lisäelinvuotta kohden. Siten Suomessa taloudellisesti hyväksyttävän hoidon raja olisi
noin 33 000 euroa, toteaa tehohoidon ylilääkäri Penttilä pääkirjoituksessaan
Duodecimissä (2011). Samassa kirjoituksessa hän kuuluttaa kustannusvaikuttavuuden
osoitusta lääketieteen hoitomuotojen käytön edellytyksenä ja kantaa huolta resurssien
epäoikeudenmukaisesta jakamisesta terveydenhuollossa:

Hyvinvointivaltiossa eettisesti oikeudenmukaisinta olisi jakaa käytettävissä olevat
resurssit siten, että kaikkien potilaiden näkökulma huomioitaisiin – ei vain
yksittäisen potilaan tai tietyn erikoisalan. Tarvitsemme erikoissairaanhoitoon
selkeän

standardin

nykyisille

kustannusvaikuttavuuden

valtakunnallisille

arviointimenetelmille. Kaikki käytössä jo olevat ja uudet kalliit hoitomuodot tulee
arvioida, ja nämä arviot on liitettävä osaksi Käypä hoito -suosituksia. Pelkkä
mahdollisuus hoidon toteutukseen ei 2010-luvulla ole enää riittävä peruste
yhdenkään hoidon antamiselle.

Tähän näkökulmaan on helppo yhtyä.
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2.2.1 Vaikuttavuuden arvioinnissa kuolleisuus keskeisenä tekijänä

Vaikuttavuus kuvaa sitä, miten terveydenhuolto tuottaa terveyshyötyä käytännössä
todellisin reaalielämän muuttujin. On tärkeää erottaa vaikuttavuus esimerkiksi
tehokkuudesta, joka kuvaa lääkkeen tehoa tutkimuksen ideaalitilanteessa (Mandelblatt
ym. 1996). Samat kirjoittajat nostavatkin esimerkiksi tehokkuuden ja vaikuttavuuden
erosta

esille

lääketutkimukset,

säännöllisemmin

kuin

joissa

oikeassa

vapaaehtoiset

elämässä,

mikä

ottavat

lisää

tutkimuslääkkeet

tehokkuutta

kliinistä

normaalitilannetta suuremmaksi. Kuitenkin lääkkeen lopullinen vaikuttavuus mitataan
reaalielämässä.
Kustannusvaikuttavuusanalyysi

tarvitsee numeerisen

estimaatin vaikuttavuudelle

kuvaamaan intervention terveysvaikutusta. Keskeisinä numeerisina tulosmuuttujina
pidetään kokonaiskuolleisuuden sekä laatupainotteisten elinvuosien muutosta. Myös
epäsuoria tulosmuuttujia on aiemmin käytetty laajalti, kuten esimerkiksi verenpaineen
tai verensokerin laskua lääkehoidon seurauksena. Tällaisten epäsuorien tulosmuuttujien
ongelmana on, että edelleen pitää määrittää niiden vaikuttavuus potilaan ennusteeseen.
Mandelblatt

ym.

(1996)

kuvaavat

vaikuttavuutta

tulokseksi

intervention

vaikutusketjuista, jotka johtavat terveydentilan muutokseen. Suora vaikutus, esimerkiksi
verenpaineen lasku lääkehoidon tehostamisen myötä aivoinfarktin ehkäisyssä, on vasta
alkuvaiheen löydös. Muutosta aivoinfarktikuolleisuudessa tai infarktin uusiutumisessa
seuranta-aikana pidetään myös vain välivaiheen tuloksena. Mandelblatt ym. mukaan on
tärkeää

huomioida,

että

vaikka

infarktikuolleisuus

on

tärkeää

kliinisesti,

vaikuttavuudessa on olennaista käyttää kokonaiskuolleisuutta, joka sisältää kaikki
kuolemansyyt ja on siten vertailukelpoisempi eri hoitomuotojen kesken.
Huomioon on myös otettava, että tautispesifinen kuolleisuus voi liioitella intervention
tehoa, sillä se ei ota huomioon sivuvaikutuksia ja lisääntynyttä muuta kuolleisuutta.
Esimerkiksi sydäninfarktin aiheuttamien hengenvaarallisten rytmihäiriöiden hoitoon
tarkoitetun flekainidin todettiin vasta lääkkeen käyttöönoton jälkeen lisänneen
kokonaiskuolleisuutta

yli

kaksinkertaiseksi

plaseboon

verrattuna,

vaikka

itse

rytmihäiriöihin se todettiin tehokkaaksi lääkkeeksi. (Echt ym. 1991, Mandelblatt ym.
1996.)
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Kuolleisuuden

muutoksen

rinnalla

nykyisin

runsaasti

käytetty

muuttuja

vaikuttavuudelle on laatupainotteisten elinvuosien määrä, QALY (Quality Adjusted Life
Years). Laatupainotteisen elinvuosien laskeminen voidaan johtaa todennäköisen
elämänpituuden eli elinaikaodotteen kautta, summana todennäköisistä tulevista
elinvuosista maksimielinikään saakka (Garber 2000).

∑

Kaavassa (2)

kuvaa henkilön todennäköisyyttä olla elossa kunakin vuonna.

Todennäköisyyden laskiessa iän myötä sarja lähenee nollaa. Kertomalla eliniänodote
kullekin lisäelinvuodelle siitä odotettavissa oleva hyödyllä

, joka on verrannollinen

koettuun elämänlaatuun, saadaan laatupainotteisten lisäelinvuosien määritelmä (Garber
2000). Jokaista intervention jälkeistä elinvuotta painotetaan sen elämänlaatua
kuvaavalla kertoimella, joka voi saada arvion väliltä 0 – 1. Nolla kuvaa huonointa
mahdollista elämänlaatua, ja se tarkoittaa samaa kuin olisi kuollut. (Räsänen ym. 2006.)
Tutkimuksissa otetaan yleisesti laatupainotteisten lisäelinvuosien kaavaan (2) mukaan
vielä diskonttaustekijä, kaava (3). Diskonttauksen seurauksena kaukaisten tapahtumien
aiheuttaman epävarmuuden vaikutus tulokseen pienenee (Folland 2009).

∑

, jossa

t = 0,1,2, … , = odotettavissa olevat elinvuodet
d = diskonttokorko.

QALY kuvaa paremmin intervention vaikuttavuuden kuin pelkkä elinodote, sillä
interventiot voivat joko pidentää elinikää, parantaa elämän laatua tai parhaassa
tapauksessa

molempia.

systemaattisesti

Mikäli

virheellisiä

jätämme
tuloksia

kustannusvaikuttavuudesta (Räsänen ym. 2006).

elämänlaadun

huomiotta,

interventioiden

saamme

keskinäisestä
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Mikäli kliinisessä tutkimuksessa ei suoraan anneta vastausta eliniän odotteelle, se
joudutaan

arvioimaan

potilasaineistoa

vastaavan

rekisteriaineiston

perusteella,

estimoimaan. Mikäli estimointia ei tehdä, saadaan tietää vain intervention vaikutus sen
seuranta-aikana, jolloin kustannus-vaikuttavuusanalyysin tulosten vertailukelpoisuus
heikkenee.

Estimoinnissa

seurantatutkimusten

käytetään

apuna

jonka

perusteella

aineistoa,

laajojen

väestöpohjaisten

voidaan

arvioida

millä

todennäköisyydellä tietyn riskitekijäpoolin kantava ihminen sairastuu tai kuolee. Näiden
avulla voidaan muodostaa ikä- ja sukupuolispesifinen kuolleisuus-funktio, joka ottaa
huomioon tutkittavan sairauden asteen, tehdyn intervention ja liitännäissairaudet, jotka
saattavat

vaikuttaa

elinikään.

Tarkkuuden

kannalta

on

olennaista

ottaa

laskutoimituksessa huomioon kaikki terveydentilaan vaikuttavat muutokset, jotka
vaikuttavat kustannuksiin, joten myös mahdolliset sivuvaikutukset on otettava
huomioon. Vertailuaineisto tulisi myös kasata samalla tavoin kuin varsinainen
tutkimusaineisto, etenkin jos aineisto on populaatiotasoista, kuten tässä tutkimuksessa.
(Mandelblatt ym. 1996.)

Vaikuttavuustiedon

laatu

tutkimuksessa

on

hyvin

riippuvainen

käytettävästä

tutkimusmenetelmästä. Mandelblatt ym. (1996) mukaan suurin paino tulisi antaa
tutkimustiedolle,

joka

on

vähiten

altis

tutkimusharhalle.

Satunnaistetulla

ja

kontrolloidulla kliinisellä tutkimuksella on tutkimusmuodoista suurin osoitusvoima
vaikuttavuuden määrittämiseen. Oma tutkimukseni on epidemiologinen tutkimus,
poikkileikkaustutkimus tai pitkittäinen kohortti, jossa seurataan sairaanhoitopiiritasolla
vuosittaista keskiarvoistettua aineistoa. Tämänkaltainen asetelma tarjoaa tietoa
terveydentilojen todennäköisyyksistä ilman mitään erityistä interventiota. Asetelma on
alttiimpi virhelähteille kuin satunnaistettu ja kontrolloitu tutkimus. Lisäksi vain
tutkimuksen tekohetkellä tunnetut harhaa aiheuttavat tekijät voidaan ottaa huomioon
analyysissa, kun satunnaistaminen sulkisi pois myös entuudestaan tuntemattomat
tekijät. (Mandelblatt ym. 1996.)

Toisaalta epidemiologinen tutkimus tuottaa enemmän reaalielämän vaikuttavuustietoa,
ja siinä on usein pidempi aikaperiodi. Pidempi aikaperiodi on erityisesti avuksi, jos
olennainen

vaikuttavuusmuuttuja

muuttuu

vasta

pitkällä

aikavälillä.

Lisäksi

epidemiologisessa tutkimuksessa tarkasteltava populaatio on usein laajempi kuin
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valikoitunut kliinisen tutkimuksen populaatio. Hajanaisempi aineisto kuitenkin vaatii
laajan aineiston ja pitkän seurannan, jotta saadaan tilastollista voimaa. (Mandelblatt ym.
1996.)

Vaikuttavuuteen kuuluvia tekijöitä on tiivistetysti vain kaksi: elämänlaatu ja elämän
pidentyminen. Omassa työssäni vaikuttavuusmuuttujat ovat rajattuja aineiston
ominaisuuksien vuoksi, sillä aineisto on rekisteripohjainen, ja se ei sisällä tietoa
potilaiden elämänlaadusta. Keskeiset vaikuttavuusmuuttujat kuvataan luvussa 4.1.4.

2.2.2 Mitä huomioidaan kustannuksia arvioitaessa?

Kustannusten kohtelu kustannus-vaikuttavuusanalyysissä on ristiriitaista. Vaikka
kustannukset voitaisiin arvioida huomattavasti tarkemmin kuin vaikuttavuustiedot,
kustannusten

arviointiin

kiinnitetään

lääketieteen

alan

tutkimuksissa

yleisesti

huomattavasti vähemmän huomiota kuin vaikuttavuuden arviointiin (Luengo-Fernandez
ym. 2009). Arvioimalla kustannukset tarkasti voitaisiin vähentää tuloksen vaihtelua ja
lisätä luotettavuutta, sillä kaavan 1 perusteella kustannusten vaihtelulla on yhtä suuri
vaikutus

kustannusvaikuttavuuteen

kuin

vaikuttavuuden

vaihtelulla.

Kuitenkin

kustannusten analysointia pidetään suoraviivaisena ja aineistoa selvänä.

Tämä ristiriita nousee selkeästi esille aivohalvausten kustannuksia arvioineessa
katsausartikkelissa

(Luengo-Fernandez

ym.

2009).

Katsauksessa

keskeisiksi

kustannuksiin vaikuttaviksi tekijöiksi nousi muun muassa seuranta-ajan kesto,
kustannusten

estimointiajan

pituus

sekä

kustannusajurien

määrä

varsinaisten

kustannusajurien, kuten sairaalahoidon keston, sijaan. Katsauksen löydös kuvaa
kustannusvaikuttavuuden tutkimuksellisen kentän hajanaisuutta.

Tutkimusten tulisi tuottaa vertailukelpoista tietoa päätöksentekoa varten. Tulosten
vertailua hankaloittaa kuitenkin heikon laadun lisäksi muutkin asiat, kuten
valuuttakurssien

keskinäinen

vaihtelu

sekä

tutkimuksissa

käytetyt

erilaiset

diskonttokorkokannat. Myös tutkimuksissa käytettävän hinnan määritelmä vaihtelee, ja
niissä käytetään sekä markkinahintaa että todellista hintaa. Garberin (2000) mukaan
etenkin

amerikkalaisissa

tutkimuksissa

ongelmalliseksi

koetaan

yksityisten
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markkinahintojen ja todellisten rajakustannusten välinen epäsuhta, mutta Suomessa
julkisessa terveydenhuollossa tätä ongelmaa ei ole, sillä DRG-pohjainen5 hinnoittelu
perustuu todellisille kustannuksille. Luengo-Fernandez ym. (2009) osoittivat selkeän
kustannuseron

markkinahintaisten

käypähintaisten

tutkimusten

ja

välillä:

todellisiin
kustannusero

kustannuksiin
oli

lähes

perustuvien

kaksinkertainen

käypähintaisten eduksi.

Kysymys, mitä kustannuksia tulisi ottaa huomioon kustannus-vaikuttavuusanalyysissä,
on kiistanalainen. Yksimielisyys on vain siitä, että kaikki suorat lääketieteelliset ja
terveydenhuollon menot tulee ottaa huomioon. Weinstein & Stason (1977) mukaan
nämä

sisältävät

sairaalahoidon

kustannukset,

lääkärin

työajan,

lääkitykset,

laboratoriopalvelut, neuvonnan ja muut avustavat palvelut. Lisäksi kustannusten tulisi
sisältää hoidon sivuvaikutusten kustannukset ja ottaa huomioon sekä ennaltaehkäisyn
kustannussäästöt että hoidon ja pidentyneen eliniän vuoksi lisääntyneen sairastumisen
lisäkustannukset.

Mielipide-eroja

tutkijoiden

kesken

syntyy

keskustelussa

yhteiskunnallisten sekä kiinteiden kustannusten mukaan ottamisesta.

Laajasta hyvinvointivaltiosta ja julkisesta terveydenhuollosta johtuen tulisi Suomessa
kustannusvaikuttavuus-analyysin lähtökohtana olla yhteiskunnalliset kustannukset,
jolloin kaikki kustannukset tulisi laskea. Leikolan (2011) mukaan tärkeää olisi myös
ottaa huomioon potilaan menetetyn ajan ja matkustamisen kustannukset, joiden
huomiotta jättäminen saa esimerkiksi hoidon keskittämisen vaikuttamaan todellista
tehokkaammalta. Menetetyn ajan ja matkustamisen kustannusten huomioimiseen on
kuitenkaan harvoin mahdollisuutta.

Kiinteät kustannukset tulevat tarkasteluun, kun interventio vaatii ensin huomattavat
alkupanokset

ennen toiminnan aloittamista, kuten esimerkiksi

vuoden 1972

kansanterveyslain myötä Suomeen kertarysäyksellä syntynyt terveyskeskusjärjestelmä.
Drummond & Jefferson (1996) muistuttaa, että kiinteät kustannukset ovat lyhyen
aikavälin päätöksenteko-ongelma. Pitkällä aikavälillä kaikki kustannukset ovat

5

DRG-hinnoittelu, diagnosis releated group –hinnoittelu, jossa diagnoosien perusteella potilaat
ryhmitellään kustannusluokkiin. Käsitellään tarkemmin alaluvussa 5.1.3.
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muuttuvia. Muuttuminen tulisi muistaa pitkän aikavälin päätöksiä tehtäessä, sillä
kiinteiden

kustannusten

huomioiminen

nostaa

huomattavasti

intervention

rajakustannusta. Toisaalta yhdysvaltalainen kustannusvaikuttavuus -työryhmä on
suositellut poissulkemaan jokapäiväisessä päätöksenteossa ne kustannukset, jotka eivät
muutu intervention toiminta-asteen myötä (Mandelblatt ym. 1997). Esimerkiksi
lääkekehityksen osalta voidaan ajatella kehityskustannusten olevan uponneita
kustannuksia. Toisaalta lääkeyhtiöt sisällyttävät kehityskustannukset patenttisuojan
aikaisten korkeampien lääkehintojen sisään.

Nykytutkimuksessa

debatti

käy

kiivaana

tulevaisuuden

ei-lääketieteellisten

kustannusten huomioimisesta. Meltzerin (1997) mukaan Suurin osa kustannusvaikuttavuustutkimuksista ei ota huomioon suorien lääketieteellisten kustannusten
ulkopuolisia kustannuksia. Samalla hän osoittaa, että kustannus-vaikuttavuusanalyysi
arvioi laatupainotteisten elinvuosien maksimointia johdonmukaisesti vain, jos kaikki
tulevaisuuden sekä lääketieteelliset että sen ulkopuoliset kustannukset huomioidaan.
Muuten systemaattinen harha voi olla huomattava, etenkin jos hoito pidentää potilaan
elinikää.

Harha voi esimerkiksi johtaa siihen, että iäkkäillä potilailla tehdyissä tutkimuksissa
elinikää pidentävät tutkimukset saavat suhteetonta etua verrattaessa elämänlaatua
parantaviin tutkimuksiin, kun huomioon ei oteta muuten ikääntyneen ihmisen
aiheuttamaa rasitusta yhteiskunnalle. Voidaan arvioida, että Suomen kaltaisessa
hyvinvointivaltiossa iäkkään potilaan pidentynyt elinikä lisää myös sosiaalimenoja,
lisääntyneiden

lääketieteellisten

kustannusten

lisäksi.

Tuolloin

yhteiskunnan

näkökulmasta tulisi niin hoitokustannukset kuin pidentyneen eliniän aiheuttamat
kustannukset huomioida pohdittaessa hoitomenetelmien kustannusvaikuttavuutta.

Toinen huomioitava asia on kuolleisuuden tai sairastavuuden aiheuttaman menetetyn
tuottavuuden kustannus, jota Tarricone (2006) kutsuu inhimillisen pääoman
lähestymistavaksi. Voidaan olettaa, että tulevaisuuden ansiot kuvaavat työläisen
potentiaalista

vaikutusta

bruttokansantuotokseen,

sillä

palkkaa

voidaan

kilpailuyhteiskunnassa pitää tuottavuuden mittarina. Tuolloin, mikäli työtekijä elää
terveenä

eläkeikään,

hän

jatkaa

tuotantoa

normaalin

työuran

loppuun.
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Pitkäaikaissairaiden kohdalla potilaiden työkyvyttömyyden aiheuttama kustannus tulisi
laskea mukaan hoidon kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa. Sillä mikäli potilaat
olisivat terveitä, he voisivat olla töissä. Mikäli tuotantotappio jätetään huomiotta, saattaa
se aiheuttaa suuren muutoksen hoitomenetelmän yhteiskunnalliseen kustannusvaikuttavuusarvioon.

Tarriconen ajatusta on kritisoitu sen olettamien tuotantotappioiden suuruuden vuoksi.
Kriitikoiden mukaan todennäköiset menetykset yhteiskunnalle ovat pienemmät kuin
Tarriconen olettaa, sillä lyhyellä aikavälillä sairastuneen työpanos korvataan muiden
työpanoksella työpaikalla, tai pitkällä aikavälillä työtön työnhakija korvaa työelämästä
poistuneen henkilön tämän työtehtävässä. Jo aiemmin Koopmanschap & van Ineveld
(1992) ovat arvioineet menetyksen suuruuden olevan riippuvainen kitkasta uuden
työntekijän saamisessa tai työtehtävien järjestelyssä.

Nyman (2004) vastustaa ajatusta ei-lääketieteellisten kustannusten huomioimisesta, sillä
hänen mukaansa tällöin pitäisi vastaavasti laskea myös vaikuttavuuteen potilaan
mahdollinen tulonlisä. Nykyiset vaikuttavuuden mittarit kuvaavat terveydestä
riippuvaista elämänlaatua, eivätkä ne ota huomioon pidemmän eliniän mukanaan
tuomaa lisääntynyttä kulutusmahdollisuutta. Hänen mukaansa kustannuksia, jotka
aiheutuvat interventiosta, mutta joiden vaikutusta ei oteta vaikuttavuudessa huomioon,
ei tule laskea mukaan tulevaisuuden kustannuksiin. Myös työkyvyttömyyden
kustannusten huomioiminen saa kritiikkiä, sillä vastaavasti vaikuttavuudessa pitäisi
hänen mukaansa huomioida työkyvyttömyyden ja edelleen työttömyyden aiheuttama
potilaan vapaa-ajan lisääntyminen ja vapaa-ajasta hänelle kertynyt hyöty. Nykyisin näitä
näkökulmia ei pääsääntöisesti sisällytetä vaikuttavuuden analyysiin.

Mielestäni Nyman vaarallisesti olettaa työkyvyttömyyden lisäävän hyötyä vapaa-ajan
muodossa. Esimerkiksi Robinson (2013) osoittaa, että työssä käyminen ja työyhteisöön
kuuluminen lisää onnellisuutta verrattuna työttömänä vetelehtimiseen. Vastaavasti
aivovauriopotilaiden kuntoutuksen konsensuslausumassa (2009) todetaan työelämään
osallistumisen parantavan potilaiden elämänlaatua paremmalla toimeentulolla ja
yhteisöllisyydellä, mikä myös sotii Nymanin näkökulmaa vastaan. Nähdäkseni
työkyvyttömyyden kustannuksia voidaan pitää huomattavina, ja työikäisillä potilailla
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työkyvyttömyyden

aiheuttamaa

tuotantotappiota

ei

pitäisi

jättää

kustannus-

vaikuttavuusanalyysissä huomiotta.

Näkökulmaa ikääntymisen ja työkyvyttömyyden osuudesta kansantalouteen saadaan
myös niistä keskusteluista, joita on viime aikoina käyty väestön ikääntymisen
aiheuttamasta tehokkuustappiosta sekä vielä enemmän esillä olleista hankkeista
työvoimaosuuden parantamiseksi eläkeikää nostamalla. Mikäli eläkeiän nostaminen
nähdään tehostamiskeinona, niin eikö myös työkyvyttömyyden vähentäminen tulisi
nähdä tehokkuuden lisäämisenä sen lisätessä työvoimaosuutta? Vai miksi muuten
ekonomistit suosittelisivat eläkeiän nostoa?

Kruse ym. (2010) tarkastelevat tuotannon ja kulutuksen huomioimisen vaikutusta
kustannusvaikuttavuuteen laajan rekisteriaineiston pohjalta. He toteavat tuotannon
ylittävän kulutuksen työvuosien ajan, jolloin työikäiset ovat nettomaksajia. Lapset ja
vanhemmat ihmiset ovat nettosaajia. Tuolloin interventiot lisäävät ikääntymisen myötä
nettokulutusta odotettavissa olevan tuotannon vähetessä, jolloin se aiheuttaa
negatiivisen vaikutuksen intervention kustannusvaikuttavuuteen. Tällöin esimerkiksi
ohitusleikkauksen kustannusvaikuttavuus 40-vuotiaalla verrattuna 65-vuotiaaseen on
kolminkertainen. Tutkimuksen perusteella nettokulutuksella on huomattava vaikutus
yhteiskunnalliseen
terveydenhuollon

kustannus-vaikuttavuussuhteeseen
kustannusten

muutokseen.

verrattuna

Suhteellisesti

vastaavaan

terveydenhuollon

kustannukset kasvavat voimakkaammin iän myötä, mutta nettokulutuksen absoluuttisina
arvoina suuremmat vaikutukset dominoivat kustannus-vaikuttavuusanalyysiä, mikäli ne
otetaan huomioon.

Seuraavaksi tarkastelen aivoinfarktia ja sen vaikutusta niin yksilön kuin yhteiskunnan
näkökulmasta. Tuon esille kustannusten suuruusluokan sekä hoitokeinot, joilla
aivoinfarktia vastaan pyritään taistelemaan. Lopuksi käsittelen yhteistyön merkitystä
hoidon vaikuttavuuden kannalta.
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3 AIVOINFARKTI

3.1 Aivoinfarktin vaikutus yksilöön ja yhteiskuntaan

Ihmisten muodostamaan yhteiskuntaan liittyvät ilmiöt, toisesta huolehtiminen ja moraali
ovat inhimillisiä asioita. Ihmisten pitkälle kehittyneet aivot antavat mahdollisuuden
ajatella tämänkaltaisia abstrakteja asioita selkärangattomien eläinten vaistonvaraisen
toiminnan sijaan. Kyky kommunikoida ja muodostaa yhteiskuntia muodostuu
aivosolujen välisissä muuttuvissa yhteyksissä. Pitkälle kehittyneenä elimenä aivot ovat
kuitenkin myös erittäin herkät häiriöille. Jo lyhytaikainen katkos verenkierrossa,
esimerkiksi

sydänpysähdyksen

seurauksena,

johtaa

muutamassa

sekunnissa

tajuttomuuteen, sillä aivot tarvitsevat toimiakseen jatkuvasti ravintoa ja happea, joita
verenkierto sinne toimittaa.

Aivoinfarktissa aivoja ruokkivaan valtimoon tulee tukos, ja verenkierto tukoksen ohi
estyy. Aivokudoksen alue, jota verisuoni ruokkii, muuttuu hapenpuutteen vuoksi
toimintakyvyttömäksi. Tukos voi aiheutua joko sydämestä tai muualta verenkierrosta
liikkeelle lähteneestä hyytymästä tai valtimonseinämän repeytymistä seuranneesta
tukkeutumisesta hyytymänmuodostumisen seurauksena. Seuraukset yksilön elämälle
riippuvat tukoksen sijainnista, eli siitä, mille alueelle aivoissa vaurio muodostuu, sillä
aivoissa kutakin toimintaa ohjaavat tietyt aivokuoren alueet. Esimerkiksi laajssa
vasemman ohimolohkon infarktissa kehon oikean puolen toiminnot halvautuvat
kokonaan tai osittain. (Kaste ym. 2001.)

Tutkimusten mukaan ensimmäisen kuukauden aikana noin viidennes ja vuoden aikana
yli kolmannes potilaista menehtyy infarktin seurauksena. Heistä noin puolet menehtyy
immobilisaation6 aiheuttamiin sairauksiin ja neljäsosa suoraan halvauksen aiheuttamiin
neurologisiin jälkitauteihin. Hengissä selvinneiden toimintakyvyn parantuminen on
suurinta ensimmäisten viikkojen aikana, mutta paranemista tapahtuu vähäisemmin vielä
muutaman vuoden ajan.

6

Kolmasosalla potilasta on vuoden kuluttua yhä vakava

Liikkumattomuus jonkin asian, esimerkiksi sairauden, vuoksi.
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toimintakykyhaitta, kuten raajahalvaus, puheentuoton- tai ymmärtämisen ongelma tai
muu toimintakykyä rajoittava ongelma ja joka kymmenes on yhä täysin autettava
vuodepotilas. (Kaste ym. 2001, Pendlebury & Rothwell 2004.)

Pysyviä oireita saavien potilaiden elämänlaatu heikkenee, mutta muutoksen suuruus
riippuu infarktin suuruudesta. Vakavan halvauksen jälkeen potilaat arvioivat
elämänlaatunsa olevan välillä -0.02 – 0.71, keskiarvolla 0.36. Osa potilaista siis kokee
elämänlaatunsa olevan jopa kuolemaakin huonompi, sillä yksi kuvaa täyttä ja nolla
kuolemaan verrattavaa elämänlaatua. Keskivaikeassa halvauksessa elämänlaadun
koetaan olevan hieman parempi, välillä 0.12 – 0.82, jolloin keskiarvo on 0.39. Lievässä
halvauksessa ennuste on selkeästi parempi, 0.45 – 0.92 keskiarvolla 0.76. (Tengs ym.
2001).

Ulkopuolisen on hankala numeroiden tai vaikeusasteiden avulla ymmärtää, kuinka
paljon aivohalvaus muuttaa elämää. Näkökulmaa halvauksen vaikutuksesta elämään saa
potilaiden kertomuksista. Yhdysvaltalainen aivotutkija Jill Taylor (2009) on kirjoittanut
kirjan kokemuksistaan parannuttuaan vasemman aivopuoliskon aivoverenvuodosta.

Toipumisvaiheessa Taylor joutui opettelemaan kaiken lähes alusta. Hän kävi fyysisessä
toipumisessa läpi kaikki ihmisen normaalit kehitysvaiheet lapsuudesta saakka. Oman
toimintakykynsä rajallisuuden kokemisen lisäksi hän koki aivohalvauspotilaan joutuvan
kestämään ulkopuolisen maailman paineen ja sulkemisen yhteisön ulkopuolelle. Kehon
toimiessa puutteellisesti hän joutui olemaan ulkopuolisten henkilöiden huomion
kohteena. Ympäristön kielteisiltä viesteiltä oli hankala välttyä, ja hän koki saavansa
osakseen halveksuntaa. Aivohalvauksen vaikutus elämänlaatuun on siten laajempi kuin
pelkkä toimintakykyhaitta, sillä ulkopuolisten syrjivä asenne saa ihmisen kokemaan
itsensä vieläkin sairaammaksi kuin hän todellisuudessa on.

Yksilön inhimillisen haitan lisäksi aivohalvauksella on huomattavia yhteiskunnallisia
kustannuksia. Suomessa aivohalvaus on kolmanneksi kallein sairaus Alzheimerin taudin
ja skitsofrenian jälkeen, ja se aiheuttaa huomattavat terveydenhuollon kustannukset.
Meretojan (2012) mukaan vuosittain Suomessa sairastuu elämänsä ensimmäiseen
aivohalvauksen keskimäärin 11 500, henkilöä, ja nykyisin elävästä suomalaisesta
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väestöstä

noin

80 000

on

sairastanut

aivohalvauksen.

Terveydenhuollon

kokonaismenoista 7 % arvioidaan menevän aivohalvauksen hoitoon. Vuositasolla
kustannukset

ovat

1,1

miljardia

euroa,

mikä

on

noin

puoli

prosenttia

bruttokansantuotteesta. Kasvu on ollut nousujohteista, ja hoidon tehostamisesta
huolimatta viimeisen kymmenen vuoden aikana aivoinfarktin kustannukset ovat
nousseet lähes 50 % (Meretoja 2011b: 62). Suureen kustannusten nousuun esitän oman
näkökulmani kappaleessa 5.2.1.

Väestön ikääntymisen myötä, yhä vanhemmassa väestössä, kasvaa aivohalvauksen
osuus kuoleman aiheuttajana. Johtuen tehokkaasta lääkkeellisestä ja elintapoihin
vaikuttavasta ennaltaehkäisystä, on aivohalvauksen ilmaantuvuus7 saatu länsimaissa
pysähtymään. Vuosina 1970 – 2008 on arvioitu ilmaantuvuuden laskeneen jopa
puoleen. (Mukherjee & Patil 2011.)

Edellä määriteltiin kustannus-vaikuttavuusanalyysin komponentit ja niihin vaikuttavat
tekijät. Gradutyössäni jatkan hoitoketjun vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden
analyysiin. Ensin kuitenkin pitää tehdä katsaus kirjallisuuteen. Tarkastelen, miten
aivoinfarktin kustannuksia aiemmin on määritetty, ja millaisia kustannuksia
kirjallisuudessa on aiemmin esitetty.

3.2 Aivoinfarktin kustannukset kasvussa

Aivoinfarktin tapaisesta merkittävästä kustannustekijästä olettaisi löytyvän huomattavan
paljon tutkimustietoa. Sairauden kustannuksia käsitteleviä tutkimuksia ei kuitenkaan ole
kovin pitkään tehty laajassa mittakaavassa. Kirjallisuushaun perustella taloudellisia
tutkimuksia aivoinfarktin kustannuksista ja hoidosta ei ole ennen 1990-lukua tehty
juurikaan aivoinfarktin hoitomenetelmien puutteellisuuden vuoksi. Tautia pidettiin
parantumattomana, ja hoito oli oireenmukaista vuodelepoa.

7

Ilmaantuvuus kuvaa miten paljon uusia sairastapauksia väestössä esiintyy vuosittain.
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Viime

vuosina

tutkimustieto

on

lisääntynyt

huomattavasti

hoitomenetelmien

kehittymisen myötä. Vuonna 2002 julkaistussa katsauksessa (Payne ym.) tutkijat
löysivät 13 laadukasta artikkelia aivohalvauksen kustannuksista, ja tuoreemmassa
katsauksessa (Luengo-Fernandez ym. 2009) artikkeleita löydettiin jo 120, joista valtaosa
oli viime vuosikymmenen aikana julkaistuja. Kansainvälisissä vertailuissa kustannusten
arvottaminen maiden välillä on ongelmallista hintatason erilaisuuden ja valuuttakurssien
vaihtelun

vuoksi.

Yleisesti

apuna

käytetään

ostovoimapariteettilla

korjattua

valuuttakurssia, mutta silti tutkimuksessa todettiin hintatason aiheuttavan jopa
kymmenkertaisen

eron

Itä-

ja

Länsi-Euroopan

maiden

välille

aivoinfarktin

kustannuksissa.

Kustannusten arviointi ei ole helppoa, ja virhelähteitä on useita, kuten on myös
mielipiteitä siitä, mitä kustannuksia tulee ottaa analyysiin mukaan. Terveydenhuollon
kustannukset halvauksesta hautaan on aivoinfarktiin sairastunutta kohden arvioitu
keskimäärin 30 000 – 60 000 euron suuruisiksi, ääriarvojen vaihteluvälin ollessa
vieläkin suurempi (Payne ym. 2002). Tuoreessa väitöskirjassa suorat aivoinfarktin
kustannukset arvioitiin 89 000 euroon potilasta kohden (Meretoja 2011b).
Oma tutkimukseni rakentuu samalle PERFECT-Stroke8 aineistolle kuin edellä mainittu
väitöskirja. Aineistoon palataan myöhemmin luvussa 4.1. Väitöskirjassaan Meretoja
(2011b) arvioi aineistosta terveydenhuollon välittömiä kustannuksia rekistereistä
saatavan potilasaineiston perusteella. Esimerkiksi yhden aineistosta poimitun vuoden
aikana tapahtui 8200 aivoinfarktia. Potilaiden keskimääräinen sairaalahoidon kesto oli 6
päivää ja vuodeosastohoidon ja kuntoutuksen keskimääräinen kokonaiskesto 11 päivää.
Kolme neljästä potilaasta palasi omaan kotiin, ja muut päätyivät jatkohoitoon
kuntoutuslaitoksiin tai pitkäaikais-hoitolaitoksiin. Hoitopäivätietojen ja hoitopäivien
hintojen avulla laskettuna keskimääräiset ensimmäisen vuoden kustannukset potilasta
d

8

19 000 €

PERFECT –Stroke (PERFormance, Effectiveness, and Costs of Treatment episodes in Stroke) on
suomalainen monikeskus tutkimus, jossa seurataan aivohalvauksen hoitoketjujen toimintaa.
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Meretojan (2011a) mukaan kustannuksiin vaikuttavina tekijöinä ikä lisäsi kustannuksia
vajaa prosentin ikävuotta kohden ja naissukupuoli kymmeneksen. Katsausartikkelissa
Payne ym. (2002) arvelivat naisten korkeampien kustannusten johtuvan pidemmästä
eliniästä ja siten lisääntyneistä pitkäaikaishoidon kustannuksista sekä mahdollisesti
lisääntyneistä lonkkamurtumista. Tutkimuksissa, joissa kustannuksiin arvioitiin myös
menetetty työkyky,

muodostuivat

miesten

kustannukset

naisten

kustannuksia

suuremmiksi. Lisäksi miehiä hoidettiin naisia todennäköisimmin sairaalassa, mikä lisäsi
miesten akuuttihoidon kustannuksia.

Ensimmäisen

hoitovuoden

kustannuksia

lisäsi

hieman

liuotushoito

aivoverenkiertohäiriöyksikössä tai kaulavaltimoiden puhdistusleikkaus, joiden vaikutus
pitkäaikaisiin

kustannuksiin

arvioitiin

kuitenkin

laskeviksi

paremman

toimintakykyennusteen vuoksi. Aivoinfarktin uusiutuminen lisäsi ensimmäisen vuoden
kustannuksia puolella, mikä korostaa uusiutumisen ehkäisyn merkitystä. Uusiutumisen
myötä halvauksen vaikeusaste kasvaa, ja kustannusten voidaan arvioida lisääntyvän
potilasta kohden. (Meretojan 2011a.)

Caro & Huybrechts (1999) mukaan aivohalvauksen vaikeusaste vaikuttaa olevan
keskeinen kustannustekijä. Halvauspotilaat luokiteltiin 12 viikkoa halvauksen jälkeen
kahteen ryhmään toimintakykyindeksin perustella. Hieman yli puolen indeksi oli yli
kolme neljäsosaa täydestä toimintakyvystä, ja heidät luokiteltiin lievän infarktin
potilaiksi. Heistä yli 80 % oli kotiutunut ja sairaalassa oli vain neljä prosenttia tuossa
vaiheessa. Loppujen potilaiden toimintakyky arvioitiin selkeästi rajoittuneeksi ja
halvaus vaikea-asteiseksi. Heistä vain 30 % oli kotiutunut ja yli 20 % edelleen
sairaalahoidossa. Tutkimuksessa lyhyen aikavälin keskeiseksi kustannustekijäksi
osoittautui sairaalahoito, joka muodosti 73 % kustannuksista, ja siten vaikea-asteisten
potilaiden hoito oli lyhyellä aikavälillä huomattavan paljon kalliimpaa. Myös arvioidut
pitkäaikaiset kustannukset olivat kolminkertaiset vaikean infarktin sairastaneilla
verrattuna lievän infarktin potilaisiin. Suomalaisessa aineistossa kalleimmaksi
muodostuivat pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutuneet potilaat, joita oli 6 % vuoden 2007
aineistosta (Meretoja 2011a). Heillä ensimmäisen vuoden kustannukset olivat
70 000 €.
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Kaikki kustannukset eivät kuitenkaan aiheudu suoraan aivoinfarktista, sillä potilailla on
usein runsaasti muitakin sairauksia riskitekijöinä ja kustannuksia aiheuttamassa ennen
infarktiin sairastumista. Meretojan (2011a) tutkimuksessa infarktia edeltävän vuoden
d

6050 €,

d

korkealla iällä ja siihen liittyvien liitännäissairauksien hoidolla. Ensimmäisen
seurantavuoden jälkeen yhä hengissä olevien potilaiden kustannukset olivat keskimäärin
12 000 €,

d

aivoinfarktin jälkeen.

Pitkän aikavälin kustannuksia Meretoja (2011a) estimoi viiden vuoden seurannan
tulosten pohjalta. Potilaiden vuosittainen kuolleisuus arvioitiin vakioksi, 8,1 %, jonka
avulla laskettiin vuosittain elossa olevien potilaiden määrä seuraavaksi 30 vuodeksi.
Potilaiden hoitopaikan avulla arvioitiin tulevaisuuden vuosittaiset kustannukset.
Kokonaiskustannukset arvioitiin kertomalla vuosittaisen kustannukset elossa olevien
potilaiden määrällä. Diskonttokorkona käytettiin 5 % korkoa. Tällä menetelmällä
d

d

d

89 000 €

potilasta kohden. Summan odotetaan yhä lisääntyvän potilaiden keski-iän ja hengissä
selviävien

potilaiden

määrän

kasvaessa.

Meretojan

tutkimuksessa

käytettiin

tulevaisuuden kustannuksia arvioitaessa mielestäni kiistanalaisia oletuksia, sillä
tutkimuksessa oletetaan, että potilaat elävät yhtä pitkään hoitokodissa kuin muualla.
Mielestäni hoitokotiin joutuvien potilaiden toimintakyvyn ja siten eliniän ennusteen
voidaan olettaa olevan huonompi kuin hyväkuntoisten kotiutuneiden potilaiden. Eivät
he muuten joutuisi hoitokotiin.

Huomioon otettava asia on myös aikajänne, jolla kustannuksia tarkastellaan estimointia
varten. Mitä pidempi on halvauksesta aiheutuneiden kustannusten seuranta-aika, sitä
suuremmaksi kustannukset arvioitiin (Luengo-Fernandez ym 2008). Lisäksi he
arvioivat, että lyhyenä seuranta-aikana sairaalahoidon osuus kustannuksista tulee
yliarvioitua.

Luengo-Fernandezin ym. (2008) mukaan myös menetetyn tuottavuuden huomioon
ottaminen lisäsi kustannuksia. Suomessa vuosittain aivoinfarktiin sairastuneista joka
neljäs on työikäinen, ja onkin arvioitu, että työkyvyttömyyseläkkeelle jää vuosittain 850
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aivoverenkiertohäiriöistä kärsivää potilasta. Vuosittain on arvioitu menetettävän 16 500
työvuoden panos aivohalvauksien vuoksi. (Lindsberg ym. 2011). Meretojan (2011a)
tutkimuksessa ei otettu huomioon terveydenhuoltomenojen ulkopuolisia kustannuksia,
kuten menetettyä työkykyä, sosiaalimenoja tai eläkekustannuksia. Näitä kustannuksia
otetaan harvoin myöskään ulkomaisissa tutkimuksissa huomioon. Luengo-Fernandezin
ym. (2009) katsauksessa alle 10 % aivohalvauksen kustannuksia määrittäneistä
tutkimuksista on sisällyttänyt kustannuksiin menetetyn työvoiman aiheuttaman
tehokkuustappion ja yksikään ei sisällyttänyt kustannuksiin sosiaaliturvaa tai muita
tulonsiirtoja.

Aivoinfarktin kustannuksissa keskeinen tekijä vaikuttaa olevan potilaiden toimintakyky,
huonon toimintakyvyn ennustaessa pitkää sairaalahoitoa ja todennäköisyyttä joutua
pysyvään laitoshoitoon. Tarkastelen seuraavaksi millä toimenpiteillä voimme parantaa
potilaiden ennustetta ja siten vähentää yhteiskunnan maksutaakkaa sekä luonnollisesti
parantaa potilaiden elämänlaatua.

3.3 Ennaltaehkäisystä kuntoutukseen - aivoinfarktin hoito

Sairauden

puhkeamista

voidaan

ennaltaehkäistä

hoitamalla

riskitekijöitä.

Riskitekijöiden hoitamista kutsutaan primaaripreventioksi. Näyttöä primaariprevention
tehosta aivoinfarktin ehkäisyssä on runsaasti. Keskeisiä riskitekijöitä ovat koholla
olevan kolesteroli, verenpainetauti ja tupakointi. Näiden tehokkaalla hoidolla arvioidaan
riskialttiissa väestössä mahdolliseksi estää tuhatta ihmistä kohden jopa 300
verenkiertoperäistä sairautta, joihin myös aivoinfarkti yhtenä suurimmista kuuluu.
(Vartiainen ym. 2011.)

Tupakointi jopa yhdeksänkertaistaa ja passiivinen tupakointi lähes kaksinkertaistaa
aivoinfarktin riskin. Suurin riskitekijä on kuitenkin ikä, sillä keski-ikäisillä arvioidaan
jokaisen elinvuoden lisäävän aivoinfarktin riskiä noin 10 % (Lindsberg ym. 2011).
Vaikka suurimmassa riskissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä on Suomessa
vuosikymmenten

mittaan

yli

kolminkertaistunut,

primaariprevention

ansiosta

aivoinfarktin ilmaantuminen on pysynyt samana 1970-luvun jälkeen (Meretoja 2012).
On arvioitu, että mikäli suotuisa kehitys pysähtyy, kahdenkymmenen vuoden päästä
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potilaiden määrä on jo kaksinkertainen, joten jatkossa myönteinen kehitys on edelleen
tärkeää (Sivenius 2009).

Tässä tutkimuksessa primaaripreventiota ja sen kustannusvaikuttavuutta ei tarkemmin
käsitellä, koska tutkimusaineisto on koottu jo sairastuneista potilaita, eikä se ole
väestöpohjainen, jolloin asetelma ei ole otollinen tutkia primaariprevention tehoa. Sen
sijaan

tutkin

keskeisten

potilaan

ennustetta

parantavien

toimien

tehoa

ja

kustannusvaikuttavuutta, joiden yhdessä muodostamaa kokonaisuutta ajatellaan
hoitoketjuna. Kaikista seuraavista hoitomenetelmistä huolimatta tulee pitää mielessä,
että tehokkainta ja kustannusvaikuttavinta aivoinfarktin hoitoa on sen ennaltaehkäisy.

Aivoinfarktiin sairastumisen jälkeisen hoidon periaate on yksinkertainen. Tavoitteena
on liuottaa hyytymä pois aivoverisuonesta niin pian kuin mahdollista ja estää uuden
hyytymän muodostuminen. Akuuttihoidon9 kiireellisen vaiheen mentyä ohi keskitytään
aktiiviseen kuntoutukseen toipumisen edistämiseksi ja ennaltaehkäistään infarktin
uusiutumista sekundaariprevention avulla.

Aivoinfarktin diagnostiikka ja ennaltaehkäisy kehittyi 1900-luvun aikana. Kuitenkin
vasta viimeisen vuosikymmenen aikana saatiin niin akuuttihoidon kuin kuntoutuksen
saralla hoitomenetelmien osalta merkittäviä innovaatioita aikaan. Aivoinfarktin
aktiivisen hoidon voidaan katsoa alkaneen liuotushoidon10 ja aivohalvauskeskusten
myötä (MacWalter 2012). Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana useat aivoinfarktin
hoidon periaatteet ja lääkehoidot on osoitettu kustannusvaikuttaviksi ja jopa
välttämättömiksi, mutta osa tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, joita nykyisin käytetään,
on myös osoitettu kustannusvaikutuksiltaan tehottomiksi (Holloway ym. 1999).
Seuraavaksi

tarkastellaan

aivoinfarktin

hoitoketjun

komponentteja

hoitoketjun

mukaisessa järjestyksessä. Tarkastelen komponentteja sekä hoidon vaikuttavuuden että
kustannusvaikuttavuuden näkökulmista.

9

Akuuttihoito tarkoittaa välintöntä hoitoa vaativien sairauksien tunnistamista ja hoitamista
päivystysluontoisesti.
10

Liuotushoidossa pyritään liuottaman aivoverisuonen tukkima verihiutaleiden muodostama hyytymä.
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3.3.1 Akuuttihoidossa kiire liuotusohoitoon

Vuosikymmenten mittaan, kun tutkimusmenetelmät ja hoidot ovat parantuneet,
aivoinfarktipotilaiden hoito on siirtynyt terveyskeskusten vuodeosaston passiivisesta
levosta

aktiiviseen

keskus-

ja

yliopistosairaalatasoiseen

hoitoon.

Samalla

kohtauskuolleisuus on pienentynyt. Hoidon tehostamisen oletetaan kannattavan, sillä
akuuttihoito muodostaa vain kymmenesosan kustannuksista, mutta usein se ratkaisee
potilaan ennusteen. (Meretoja 2012.)

Olennainen asia akuuttihoidossa on tukoksen poistaminen liuotushoidolla, joka on
kehittynyt nopeasti 1990-luvun loppupuolelta. Liuotushoidolla käsitetään tässä
yhteydessä alteplaasin11 käyttöä liuotusmenetelmänä, mikä on nykyisin standardihoito
Suomessa. Maailmallakin se on käytetyin liuotuslääke tuoreen katsauksen Wardlaw ym.
(2009) mukaan. Katsauksen 7000 potilaan aineistosta tutkijat toteavat liuotushoidon
vähentävän merkittävästi sekä kuolleiden että pitkäaikaista hoitoa vaativien potilaiden
määrää. Samanaikaisesti se lisää hieman kallonsisäisten verenvuotojen riskiä hoidon
komplikaationa, mutta kokonaisuutena ero kuolleisuudessa ei ole merkittävä. Tuhatta
liuotushoidolla hoidettua potilasta kohden vältetään 60 kuolemaa tai vammautumista, ja
mikäli tarkastellaan ainoastaan alkuvaiheesta hengissä selvinneiden joukkoa, vältetään
76 pitkäaikaista vammautumista tuhatta liuotushoitoa kohden.

Liuotushoidon

vaikuttavuutta vähentää sen vaatima nopea hoitoonhakeutuminen ja diagnostiikka sekä
heikko saatavuus, minkä vuoksi esimerkiksi USA:ssa vuonna 2009 vain 4,5 % potilasta
sai liuotushoitoa (Kleindorfer ym 2013).

Laadukkaita kustannusvaikuttavuustutkimuksia liuotushoidosta on julkaistu vasta
muutamia. Lisäksi julkaistujen tulosten vaihteluväli on runsasta. Liuotushoidon
todetaan lisäävän sairaanhoidon kustannuksia lyhyellä aikavälillä. Laatupainotteista
elinvuotta kohden kustannuksia syntyy 23 000 - 42 000 € P

säästöä

syntyy sekä pelkästään terveydenhuollon menoja tarkastellessa että laajemmin
ö

11

,

ö

155 000 €

Alteplaasi on geenitekniikalla tuotettu ihmisperäinen proteiini, joka käynnistää verihyytymän
liukenemisen aktivoimalla elimistön omat liuotusmenetelmät.
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laatupainotteista lisäelinvuotta kohden. (Jung ym 2010) Wardlaw ym. (2009) arvioivat
katsauksessaan laatupainotteisen lisäelinvuoden hinn

16 000 €,

hinta on arvioitu vuoden päästä halvauksesta olevan toimintakyvyn perusteella.

Aivoinfarktin liuotushoito vaatii nopean diagnostiikan, sillä liuotus tulee aloittaa neljän
ja puolen tunnin sisällä infarktin oireiden alusta. Tuon aikaikkunan jälkeen liuotuksen
hengenvaarallinen

komplikaatio,

aivoverenvuoto,

lisääntyy

huomattavasti.

Suuremmissa kaupungeissa Suomessa on perustettu ympärivuorokautisesti toimivia
aivoverenkiertohäiriöyksiköitä, joissa on ympärivuorokautinen valmius liuotushoitoon.
Kuitenkaan pitkien etäisyyksien Suomessa ympärivuorokautista liuotushoitoa ei voitaisi
tarjota

laajamittaisesti

sairaaloissa

ilman

etäliuotushoitoa,

telestrokea.

Siinä

kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla ja potilasta tutkivan lääkärin avustamana,
HYKS:ssä12 oleva neurologi tutkii potilaan ja tekee päätöksen aivoinfarktin
liuotushoidosta. Myös muut potilasta koskeva tiedot, kuten röntgentutkimukset, saadaan
samalla siirtymään neurologin arvioitavaksi, ja hoitotulokset ovatkin etäyhteydellä
hoidettuna yhtä hyviä kuin HYKS:n neurologian päivystyksessä hoidetuilla potilailla
(Sairanen ym. 2011). Telestroke-toiminnasta ei ole julkaistu varsinaisia kustannusvaikuttavuusartikkeleita, mutta toiminnan todetaan lisänneen liuotushoitojen määrää ja
siten tehostaneen hoitoa (Demaerschalk ym. 2010).

3.3.2 Aivoverenkiertohäiriöyksikkö tehostaa hoitoa

Ennen liuotushoidon aikakautta aivoinfarkti hoidettiin passiivisesti vuodeosastoilla, kun
mahdollisuutta liuottaa tukosta ei ollut ja sairauden ennustetta pidettiin hoidosta
riippumattomana. Hoitomenetelmien kehittymisen myötä ennuste on parantunut, ja
akuuttihoidon lisäksi myös jatkohoitoon on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.
Sairaalaorganisaation sisälle on perustettu

erikoistuneita aivoverenkiertohäiriö-

yksiköitä, joihin on kerätty kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti aivohalvauspotilaiden
hoito akuuttihoidosta kuntoutukseen. Suomessa tällaisia yksiköitä on Helsingin, Turun
ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa.

12

Helsingin yliopistollinen keskussairaala
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Vaikuttavuudeltaan

aivoverenkiertohäiriöyksiköt

ovat

tehokkailta.

Tanskalainen

tutkimus (Jorgensen ym. 1995) vertaili kahden viereisen kaupungin aivohalvauspotilaiden ennustetta toisen kunnan otettua käyttöön aivohalvauspotilaiden hoitoon
erikoistuneen yksikön. Tulokset olivat vakuuttavia: akuutin kohtauskuolleisuuden riski
lähes puoliintui, myöhempi kuolleisuus laski hieman vähemmän. Hoitokotiin päätyi
kolmannes vähemmän potilaita, ja omaan kotiin palaavien määrä lisääntyi myös
huomattavasti. Sairaalahoidon kesto vähentyi keskimäärin 30 %. Sataa yksikössä
hoidettua potilasta kohden joutui pitkäaikaiseen laitoshoitoon kolme potilasta
vähemmän kuin vertailukaupungissa, joten kustannusvaikuttavuutta voidaan pitää
huomattavana.

Suomalaisessa

aineistossa

keskimäärin

6

%

potilasta

joutuu

pitkäaikaiseen laitoshoitoon.

Meretoja ym. (2010) on analysoinut aivoverenkiertohäiriöyksiköiden toiminnan
vaikuttavuutta Suomessa. Tutkimuksessa keskukset on luokiteltu toiminnantason
perusteella. Kuolleisuuden lasku oli tutkimuksen mukaan huomattava. Yhden vuoden
kuolleisuus kattavissa keskuksissa oli 16,6 %, kun perustason keskuksissa se oli 19,1 %
ja yleissairaaloissa jopa 27,3 %. Suotuisa muutos on nähtävillä myös pitkäaikaisen
laitoshoidon tarpeessa, 8,8 % - 9,6 % - 13,2 %. Tutkimuksessa systemaattisena
virhelähteenä pidetään lähtökohtaisesti erilaisten potilaiden hoitamista eri yksiköissä.
Valintaharhaa aiheuttaa iäkkäämpien potilaiden hoidon painottuminen perustason
sairaaloihin, kun työikäiset potilaat hoidetaan todennäköisimmin kattavissa keskuksissa.

Tuoreessa S
potilaan

U

aineistosta

T

’ c

saatiin

myös

b
huomattava

(2007) katsauksessa, lähes 7000
ero

hoidon

tuloksellisuudessa

aivoverenkiertohäiriöyksiköiden ja muiden hoitolaitosten välillä. Löydökset eivät olleet
aivan yhtä huomattavat kuin edellä mainitussa tutkimuksessa, eikä hoidon kestossa
löydetty merkittävää eroa hoitopaikkojen välillä. Kirjoittajat tiivistävät yhteenvedossa,
että aivoverenkiertohäiriöyksikössä hoidetut potilaat ovat vuoden seuranta-aikana
todennäköisemmin elossa ja elävät itsenäisesti kotona kuin muualla hoidetut potilaat.
Pidempi seuranta-aika lisää edelleen erikoistuneen yksikön tuloksellisuutta. Toiminnan
kustannusvaikuttavuudesta ei ole kuin satunnaisia julkaistuja tutkimuksia. Kuitenkin
voidaan ajatella, että pitkäaikaisen laitoshoidon vähenemisen myötä erikoistuneen
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yksikön toiminta olisi taloudellisesti vaikuttavaa ja tämän arvion suuntaisia viitteitä
onkin saatu (Saka ym. 2009).

3.3.3 Kuntoutuksella lisää vaikuttavuutta ja elämänlaatua

Aivohalvauspotilaan kuntoutus on toimintaa, jolla rajoitetaan halvauksen vaikutuksia
jokapäiväiseen elämään ja lisätään toimintakykyä aivojen muovautuvuutta apuna
käyttäen. Nykyinen terveydenhuoltolainsäädäntö Suomessa vaatii kuntoutuksen
järjestämistä

kaikille.

Kuitenkin

aivovauriopotilaiden

kuntoutuksen

konsensuslausumassa (2009) arvioidaan vain alle puolen potilasta saavan asianmukaista
kuntoutusta. Ongelman laajuutta kuvaa myös se, että kansainvälisessä vertailussa
pienempi osa aivohalvauspotilasta työllistyy Suomessa takaisin työelämään pitkittyneen
sairaala- ja kuntoutusjakson jälkeen, kuin muissa verrokkimaissa. Töihinpaluu olisi
tärkeää myös elämänlaadun kannalta, sillä työn ajatellaan parantavan elämänlaatua
paremman tulotason ja yhteisöön kuulumisen kautta.

Olennaisina asioina kuntoutuksessa nähdään potilaan ja läheisten aktiivisuuden lisäksi
suunnitelmallisuus sekä moniammatillisuus, jossa kuntoutuksen eri ammattiryhmät
toimivat yhdessä potilaan ongelmien ratkaisemiseksi. Suomessa vain 10 - 20 % potilasta
arvioidaan olevan moniammatillisen kuntoutuksen parissa, vaikka selkeää näyttöä
moniammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta on, myös kansainvälisesti (Takala
ym. 2010, Keith 1996). Tehokkaalla kuntoutuksella arvioidaan sekä hoitoajan
lyhentyvän että pitkäaikaista laitoshoitoa vaativien potilaiden osuuden vähenevän jopa
kolmanneksella (Konsensuslausuma 2009). Akuuttivaiheen tehokas kuntoutus lisää
kustannuksia, mutta pitkän aikavälin kustannukset vähenevät.

Takala ym. (2010) selvittivät aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutuksen toteutumista
Suomessa vuonna 2007. Tutkimus on laajuudeltaan hyvin kattava, ja se sisältää kaikki
keskussairaalatason sairaalat sekä valtaosan terveyskeskuksista.

Tutkimuksessa

kuntoutuksen käytännön toteuttaminen todettiin puutteelliseksi. Sairaanhoitopiirien
kuntoutusosastoille ohjattiin keskimäärin vain 19 % akuuttihoidetuista potilaista, eniten
Etelä-Savossa, missä jopa 40 % potilasta pääsee asialliseen moniammatilliseen
kuntoutukseen.

Heikoimmilla

alueilla

luku

on

vain

muutamia

prosentteja.
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Kuntoutuksen

heikon

tilanteen

näkee

myös

Etelä-Karjalan

sairaanhoitopiirin

hoitoketjusta (ks. liite 1), jossa kuntoutusta sivutaan vain muutamalla kohdalla ja
akuuttihoidolle annetaan huomattavasti suurempi rooli. Jatkokuntoutuksen kohdalla
puhutaan vain tarpeen arvioinnissa, ei itse kuntoutuksen toteutuksesta.
Suomessa KELA tukee merkittävästi alle 65-vuotiaiden potilaiden kuntoutusta, mutta
vasta puoli vuotta sairastumisen jälkeen. Akuuttikuntoutus, joka on todettu
vaikuttavimmaksi, kuuluu valitettavasti kotikunnan järjestettäväksi. Tässä tapauksessa
voitanee sanoa valitettavasti, kun tiedetään kuntien taipumus kustannusoptimointiin.
Takalan ym. (2010) mukaan kuntoutuksessa erikoissairaanhoito pyrkii lyhyisiin
hoitojaksoihin, jotta se pystyisi hoitamaan mahdollisimman paljon potilaita ja
siirtämään potilaat nopeasti kotikunnan jatkohoitoon. Kotikunta ei kuitenkaan
kustannussäästöjen vuoksi palkkaa riittävää määrää kuntoutuksen henkilökuntaa tai osta
ulkopuolista kuntoutusta. Lopulta KELA:n maksama kuntoutus tulee liian myöhään,
jolloin oikea-aikaista kuntoutusta ei saada.
Edellmäainittu

hoitoketjun

tehottomuus

johtaa

hoitotuloksen

heikentymiseen,

pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeen lisääntymiseen ja kokonaiskustannusten kasvuun.
Osaoptimointi

terveydenhuollon

rahoituksen

hajanaisuuden

vuoksi

todella

konkretisoituu tässä kuntoutuksen pallottelussa. Kuntoutuksen huonoa tilannetta kuvaa,
että yli 60 prosenttia kuntoutuksesta itse vastaavista terveyskeskuksista arveli
vastuualueen aivoverenkiertohäiriöpotilaiden saavan liian vähän kuntoutusta, resurssit
kuvattiin riittämättömiksi (Takala ym. 2010).

Ongelmana kuntoutuksen kehittämisessä on Suomalaisten tutkimusten puute ja
kuntoutuksen

hajanaisuus.

Korjausehdotuksiksi

Takala

ym.

(2010)

nostavat

kuntoutuksen raportoinnin ja laskuttamisen DRG -pohjaisella järjestelmällä, jolla
saataisiin kuntoutuksen todelliset suoritteet näkyviksi kehittämistä ja laadunseurantaa
varten. Riittävän henkilöstömitoituksen ja osaamisen vuoksi he suosittelevat lisäksi
akuuttihoidon jälkeisen kuntoutuksen keskittämistä yksikköihin, joissa hoidetaan
ainakin 100 potilasta vuositasolla. Väestön ikääntymisen myötä kuntoutustarve
lisääntynee tulevaisuudessa.
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Kuntoutuksen huonoa tilannetta kuvaa myös se, että tässä työssä käytettävä
tutkimusaineisto ei sisällä tietoa kuntoutuksesta raportoinnin puutteellisuuden vuoksi.
Kuntoutus kuuluu muuttujiin, joita ei kuvata aineistossa, mutta jotka vaikuttavat
selitettävään

muuttujaan.

aivohalvauskeskusten

Mielestäni

tehokkuus

tulee

voidaan
esiin

myös
sekä

ajatella,

liuotushoidon

että
että

erillisten
osittain

kuntoutuksen vaikuttavuuden kautta, ja siten ne epäsuorasti kertovat kuntoutuksen
vaikuttavuudesta ja antavat lisätietoa puutteelliselle tutkimuskentälle.

3.3.4 Sekundaaripreventiolla ehkäistään uusiutumista

Sairastumisen

jälkeistä

saman

sairauden

uusiutumisen

ehkäisyä

kutsutaan

sekundaaripreventioksi. Sen tärkeyttä kuvaa se, että Suomessa jopa puolet aivoinfarktin
sairastaneista sairastaa uuden aivoinfarktin (Meretoja 2012). Korkea uusimistiheys
korostaa

sekundaariprevention

merkitystä,

ja

lisäksi

riskipitoisessa

väestössä

ennaltaehkäisyn vaikuttavuus on suurempaa kuin koko väestöön kohdistettuna. Infarktin
sairastaneiden lisäksi suuressa infarktiriskissä ovat ne, jotka ovat sairastaneet
ohimenevän aivoverenkiertohäiriön, joka on ikään kuin pieni aivoinfarkti, jonka
elimistö saa itse liuotettua. Näilläkin potilailla aivoinfarktiriski on merkittävästi koholla
(Lindsberg ym. 2011).

Käypä hoito suosituksen mukaan (Lindsberg ym. 2011) olennaisia sekundaariprevention keinoja ovat veren hyytymistä estävien lääkkeiden käyttö, koholla olevan
kolesterolin

ja

verenpainetaudin

hoito

sekä

tupakoinnin

lopettaminen.

Sekundaaripreventio tulee kestämään koko potilaan loppuelämän, mikäli lääkityksen
estäviä vasta-aiheita ei ilmaannu.

Lääkehoito aivoinfarktin sekundaaripreventiossa on laajalti tutkittu aihe sen yleisyyden
vuoksi. Lääketeollisuuden tukemia tutkimuksia sekundaaripreventiossa on tehty monen
eri lääkeryhmän lääkkeillä. Taustalla on kilpailuedun saavuttaminen lääketehtaan
omalle lääkemolekyylille suotuisten tutkimustulosten myötä. Kuitenkin arvioidaan, että
jopa 20 – 50 % aloitetuista lääketutkimuksista jää julkaisematta lääketehtaalle
epäedullisen lopputuloksen vuoksi (Keränen & Ylitalo 1999). Julkaisemattomuuden
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vuoksi lääkehoidon arviointiin käytetään usein katsaus-artikkeleita laajemman
näkökulman saamiseksi ja valintaharhan minimoimiseksi.

Koholla

olevan

verenpaineen

hoito

on

keskeinen

osa

aivohalvauksen

sekundaaripreventiota. Rothwell ym. (2011) tiivistävät katsauksessaan tehokkaan
verenpainelääkityksen

vähentävän aivoinfarktin uusiutumista noin neljäsosalla.

Lääkehoidolla vältetyn aivoinfarktin hinnaksi Hankey & Warlow (1999) arvioivat noin
1050 €

,

d

V

aikoina Suomessakin kovasti keskustelun aiheena olleen kolesterolia alentavan
statiinilääkityksen teho on hieman heikompi, keskimäärin 18 % halvausriskin
alenemalla,

mutta

lisätehoa

saadaan

mahdollisesti

hoitotavoitetta

eli

tavoitekolesterolitasoa tiukentamalla (Rothwell ym 2011). Hoidon kustannukseksi
vältettyä aivohalvausta kohden muodostui keskimäärin 32 000 € (H
1999).

Statiinihoitoa

onkin

kritisoitu

sen

kalliista

&W

hinnasta,

w

mutta

sekundaaripreventiossa sen asemaa pidetään edelleen oikeutettuna (Lindsberg ym.
2011).

Jokaiselle aivoinfarktin sairastaneelle potilaalle aloitetaan veren hyytymistä estävä
lääkehoito loppuiäksi. Lääkehoito voidaan jakaa kahteen osaan aivoinfarktin
syntymekanismin perusteella. Noin 20 % aivoinfarkteista on seurausta sydänperäisestä
verihyytymästä eteisvärinän13 seurauksena. Eteisvärinäpotilaille aloitetaan veren
hyytymistä estävä lääkehoito varfariinilla14. Varfariinihoidon on osoitettu vähentävän
eteisvärinäpotilaiden aivoinfarktin uusiutumisriskin puoleen (Rothwell ym. 2011).
Mikäli aivoinfarktin syy on valtimoiden seinämistä lähtöisin, on Rothwell ym. mukaan
pelkällä päivittäisellä pieniannos-aspiriinilla jo 13 % teho sekundaaripreventiossa ja
tuolloin vältetyn sairastumisen hinnaksi muodostuu vain 1600 € (Hankey & Warlow
1999). Mikäli aspiriinin rinnalle lisätään dipyridamoli15, joka on Suomessa nykyinen

13

Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, jossa sydämen normaalin toiminnan häiriintymisen seurauksena
voi muodostua hyytymiä sydämen sisälle. Verenkiertoon irrottuaan nämä hyytymät voivat aiheuttaa
aivoinfarktin tukkiessaan aivovaltimon.
14

Varfariini on kehitetty rotanmyrkyksi, joka estää veren hyytymistä. Sen vaikutusta veren hyytymiseen
seurataan koko hoidon ajan.
15

Dipyridamoli estää hyytymän muodostumista vaikuttamalla verihiutaleiden kiinnittymiseen toisiinsa
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hoitokäytäntö, saadaan Rothwell ym. mukaan yhteisvaikutuksena 18 % alenema
uusiutumisriskissä, mutta hoidon kustannus nousee kuitenkin merkittävästi, 14 500
euroon (Hankey & Warlow 1999).

Tehokkaalla riskitekijöiden hoidolla potilaan riskiä sairastua uudestaan aivoinfarktiin
voidaan

merkittävästi

alentaa.

Mikäli

potilaan

kaikki

riskitekijät

hoidetaan

hoitotavoitteeseen, arvioidaan Rothwellin ym. (2011) mukaan mahdolliseksi saavuttaa
jopa 80 % alenema riskissä sairastua uuteen aivoinfarktiin verrattuna tilanteeseen, jossa
sekundaaripreventiota ei ole.

Aivoinfarktipotilailta tutkitaan rutiinisti myös kaulavaltimot ahtaumien varalta.
Kaulavaltimon merkittävä ahtauma on merkittävä aivoinfarktin uusiutumisen riskitekijä.
Mikäli ahtauman aste on merkittävä, yli 70 %, suositellaan kaulavaltimoiden
puhdistusleikkausta ahtauman poistamiseksi. Leikkauksen seurauksena aivohalvauksen
riski aivohalvauksen uusimiselle vähenee 17 prosenttiyksikköä seuraavien puolentoista
vuoden aikana. Mikäli ahtauman aste on pienempi, tulee leikkausta harkita muut tekijät
huomioon ottaen, mutta alle 50 % ahtaumaa ei kuitenkaan hyödytä leikata lainkaan.
Pidempänä seuranta-aikana asettuvat aivohalvauksen uusimisen riskit samalle tasolle
niin leikatuilla kuin vain lääkehoidetuilla. Leikkauksen edullinen vaikutus tuleekin
nopean uusiutumisen estossa, jonka vuoksi toimenpide suositellaan tehtäväksi kahden
viikon

sisällä.

(Barnett

ym.

1998,

Rothwell

ym.

2004).

Leikkauksen

kustannusvaikuttavuudeksi on arvioitu korkean riskin potilailla 13 000 dollaria
laatupainotteista lisäelinvuotta kohden (Maud ym. 2010).

Aineisto

sisältää

muuttujana

tiedon

kaulavaltimoiden

puhdistusleikkauksien

prosentuaalisesta osuudesta vuosittain, joten sen vaikuttavuutta voidaan tutkia.
Valitettavasti tutkimusaineistossa ei ole tietoja sekundaariprevention lääkehoidosta.
Sekundaariprevention tehokkuus voidaan kuitenkin ajatella ilmenevän samalla tavalla
kuin kuntoutuksen, eli osatekijänä vaikuttamassa potilaan ennusteeseen. Kattavaa
riskitekijöiden hoitoa sekundaaripreventiossa voidaan pitää myös hoitoketjun laatua
kuvaavana tekijänä.
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3.4 Aivoinfarktin hoitoketju parantaa hoidon vaikuttavuutta

Pro-gradu -tutkimuksen aineistona toimii PERFECT-Stroke -aineisto. Näiden PERFECThankkeiden tarkoituksena on tuottaa vertailukelpoista tietoa potilaille annetusta hoidosta,
sen kustannuksista sekä vaikuttavuudesta. Tavoitteena on kehittää työkaluja vaikuttavuuden
ja kustannusvaikuttavuuden jatkuvaan seurantaan rekisteripohjaisesti, ja näiden pohjalta
arvioida kustannusvaikuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti ollaan kiinnostuneita
tekijöistä, joihin terveyspolitiikan keinoin voidaan vaikuttaa, kuten esimerkiksi uusien
menetelmien,

kuten

liuotushoidon,

käyttöönotto

tai

terveydenhuoltojärjestelmän

taloudelliset kannusteet. (Peltola ym. 2009.)

Näkökulma PERFECT –tutkimuksissa on maailmanlaajuisesti tarkastellen ainutlaatuinen.
Siinä ei pyritä tarkastelemaan yksittäisiä hoitotapahtumia vaan tutkimaan koko hoitoketjun
kustannuksia ja vaikuttavuutta. Menetelmät antavat tietoa todellisesta reaalielämän
vaikuttavuuksista vailla kliinisten tutkimusten aiheuttamaa harhaa. Täten PERFECThankkeiden näkökulmasta hoitoketjulla tarkoitetaan potilaan kokonaisuutena saamaa hoitoa
tietyn terveysongelman vuoksi, sillä siinä tutkitaan hoitoketjun vaikuttavuutta.

Nimitystä hoitoketju käytetään Suomessa myös toisessa merkityksessä. Sillä tarkoitetaan
myös sairaanhoitopiirikohtaista kirjallista suunnitelmaa potilaan sairauskohtaisesta

kokonaisvaltaisesta hoidosta eri hoitoportaiden välillä. Sen tarkoituksena on sovittaa
terveydenhuollon työnjako siten, että potilas hoidetaan oikein menetelmin, oikeaan
aikaan ja oikeassa paikassa. Tavoitteena on tehostaa perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välistä yhteystyötä, ja siten optimoida sekä potilaan, hoitoa
tarjoavien yksiköiden että yhteiskunnan etu, mikä johtaa yhteiskunnan resurssien
optimaaliseen käyttöön. (Karma 1999, Nuutinen 2000.)

Paikalliset

hoitoketjut

perustuvat

asiantuntijoiden

kokoamiin

kansallisiin

hoitosuosituksiin. Tällaisten hoitosuositusten on todettu tehostavan hoitoa, kun
kiinnitetään

huomiota

kokonaisuuden

kannalta

olennaisiin

asioihin.

Lisäksi

hoitosuositukset päivittävät tehokkaasti lääkäreiden vanhentuneita hoitokäytäntöjä ja
helpottavat päätöksentekoa osoittamalla, mitkä interventiot ovat hyödyllisiä ja
vähentävät tehottomien tai jopa haitallisten toimenpiteiden tekemistä. Suositusten
tavoitteena on saada tieteellinen näyttö vaikuttamaan hoitohenkilökunnan kliinisiin
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käytöntöihin. Tähän on todella tarvetta, sillä esimerkiksi USA:ssa on arvioitu, että 30 –
40 % potilaista ei saa suositusten mukaista hoitoa. (Campbell ym. 1998, Grol &
Grimshaw 2003.)

Hoitosuosituksen

tavoitteiden

lisäksi

kommunikaatiota

terveydenhuollon

hoitoketju

paikallisten

pyrkii

erityisesti

toimijoiden

välillä,

lisäämään
ja

siten

vähentämään kustannuksia hoidon laatua vaarantamatta, kun päällekkäisyyksiltä
vältytään ja palveluiden käyttö optimoidaan. Paikallisen hoitoketjun käyttöönoton on
todettu lyhentävän sairaalahoitoa, vähentävän uudelleen sairaalahoitoon joutumista sekä
komplikaatioita, vähentävän kustannuksia, parantavan potilaan ennustetta, lisäävän
hoitohenkilökunnan yhteistyötä sekä lisäävän potilaan tyytyväisyyttä ja osallistumista
omaan hoitoonsa. (Campbell ym. 1998.)

Quaglini ym. (2004) mukaan hoitoketjun voidaan ajatella lisäävän kustannuksia jos
suositellaan tutkimuksia tai toimenpiteitä, jotka eivät kuulu nykyiseen hoitokäytäntöön.
Toisaalta hyödyttömien tutkimusten karsiminen saa aikaan säästöjä. Lyhyen aikavälin
kustannukset voivat nousta, mutta pidemmällä aikavälillä on tavoitteena saavuttaa
kustannussäästöjä. Tärkeää onkin tarkastella koko toimintaketjua kustannusten osalta,
koska säästäminen yhdessä toimipisteessä voi lisätä huomattavasti kustannuksia
toisaalla. Lisäksi kustannussäästön ohella toiminnan laadun kasvu sekä vaikuttavuus
parantuvat.

Hoitoketju tarkoittaa siis hoidon kokonaisuuden lisäksi paikallisia, hoitoa tehostavia ja
yhteistyötä lisääviä kirjallisia suunnitelmia. Sana hoitoketju sopii hyvin kuvaamaan
molempia tekijöitä, sillä ne kuvaavat toisaalta samaa asiaa, hoidon kokonaisvaltaisuutta
ja kaikkien terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä.
Vasta vuonna 2008 tehtiin aivoinfarktista ensimmäinen Käypä hoito –suositus16, jonka
työryhmä päivitti vuonna 2011 ajantasaiseksi (Lindsberg ym. 2011). Hoitosuosituksen

16

Käypä hoito –suositukset ovat kansallisia riippumattomien asiantuntijaryhmien kokoamia katsauksia,
joissa arvioidaan muun muassa hoitomenetelmien vaikuttavuutta.
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pohjalta sairaanhoitopiireissä on tehty alueellisia hoitoketjuja tehostamaan paikallista
toimintaa ja yhteistyötä. Tässä työssä käytän esimerkkinä hoitoketjusta Etelä-Karjalan
sairaanhoitopiirin hoitoketjua (liite 1), jossa kuvataan hoidon porrastus ja vähintään
tarvittavat

toimenpiteet

perusterveydenhuollossa

kullakin
tehtävät

hoitoportaalla.

tutkimukset

ja

Hoitoketjussa

hoidonporrastus

kuvataan
kiireellisyys-

luokituksineen, erikoissairaanhoidon suuntaviivat sekä jatkohoito.

Aivoinfarktin hoito ja hoitoketjun pääkohdat on tiivistetysti kuvattu kuviossa 1. Kuvion
tapahtumat on yksityiskohtaisemmin kuvattu aiemmissa luvussa 3.3.

Aivoinfarkti
Normaali väestö,

Akuuttihoito
liuotus

primaaripreventio
Stroke-unit
Sekundaaripreventio

Laitoshoito

Vuodeosasto

kuntoutus

Kuvio 1. Aivoinfarktin hoitoketju.

Kuvio 1 osoittaa hoitoketjuun kuuluvan kaikki ne hoitotoimenpiteet, jotka lähtevät
sairauden ehkäisemisestä, kulkevat läpi koko akuutin aivohalvauksen akuuttihoidon ja
sen jälkeisen vuodeosasto- ja kuntoutushoidon ja jatkuvat potilaan koko loppuelämän
ajan uusiutumisen ehkäisynä.

Aivohalvauksen hoitoketjujen vaikuttavuudesta on jonkin verran näyttöä. Esimerkiksi
perusterveydenhuollon aivohalvaus-hoitoketjun tehostaminen 10 prosentilla vuosien
2004 ja 2007 välillä, vähensi Englannissa aivohalvauksen aiheuttamia sairaalahoidon
kustannuksia 130 miljoonaa puntaa. Hyödyt arvioitiin tulleen primaariprevention kautta,
joka vähensi aivohalvauksen ilmaantumista (Dusheiko ym 2011).
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Toisaalta Micieli ym. (2002) osoittivat sairaalahoidon aikaisen hoitoketjun vähentävän
kuolleisuutta

aivohalvaukseen

jopa

21

%.

Lisäksi

hoitoketju

edesauttaa

kotiutusvaiheessa 13 % parempaan toimintakykyyn. Quaglini ym. (2004) osoittivat
samalla aineistolla, että hoitoketjun mukaisesti hoidettujen potilaiden hoitokustannukset
ovat pienemmät ja hoitoajat lyhyemmät. Kustannukset kasvoivat sitä suuremmiksi, mitä
kauemmaksi hoitoketjun mukaisesta ohjeistuksesta poiketaan. Kirjoittajat toteavat
kustannus-vaikuttavuusnäytön

olevan

selkeää

kustannusten

vähentyessä

ja

vaikuttavuuden lisääntyessä hoitoketjun käytön myötä.

PERFECT-Stroke tutkimus mallintaa kuvio 1 mukaisesti koko terveydenhuollon läpi
ulottuvaa hoitoketjua. Kirjallisuudessa on tämänlaajuisista, koko terveydenhuoltojärjestelmän läpi ulottuvista hoitoketjuista vähänlaisesti tutkimustietoa. Puutteellisen
tiedon vuoksi on relevanttia tutkia koko hoitoketjun vaikuttavuutta, vaikka muualla
maailmassa tutkimus sivuaakin kotimaisia hoitoketjuja pienempiä kokonaisuuksia.
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4 AINEISTO JA ANALYYSIMENETELMÄT

4.1 Rekisteripohjaisen aineiston rakentuminen

Pro-gradu -tutkimukseni aineistona toimii PERFECT-Stroke -hankkeen aineisto.
PERFECT-hankkeet ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, yliopistosairaalapiirien
ja Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston yhteishankkeita, joissa tutkitaan hoitoketjujen
kustannuksia ja vaikuttavuutta. Hankkeiden menetelmät on kuvattu PERFECTMenetelmäraportissa (Peltola ym. 2009) ja tarkemmin PERFECT-Stroke hankkeen
menetelmät Stakes työpaperissa (Meretoja ym. 2007), joihin ensisijaisesti viitaten
kuvaan tässä luvussa aineiston muodostamisen.

PERFECT-Stroke -hankkeessa tutkitaan aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoitoketjun
toimivuutta. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien vertailun tavoitteena on tuoda esille
kehittämismahdollisuuksia ja kannustaa jatkuvaan kehittämiseen (Meretoja ym. 2007).
Tutkimuksen

potilasaineisto

on

muodostettu

rekisteripohjaisesti

yhdistäen

automaattisesti eri rekistereiden tietoja identifiointitunnuksen avulla toisiinsa. Potilaat
on tunnistettu automaattisesti sairaaloiden tekemien hoitoilmoitusten17 pohjalta,
hoitojakson diagnoosikoodien18 perusteella. Tähän osatutkimukseen on rajattu
aineistosta pois aivoverenvuotopotilaat ja keskitytty aivoinfarktipotilaisiin, sillä
aivoverenvuotopotilaiden ikäjakauma ja akuuttihoidon muodot ovat hyvin erilaisia kuin
aivoinfarktissa, mikä monimutkaistaisi aineiston käsittelyä.

Potilastietoihin on yhdistetty Kansaneläkelaitoksen rekistereistä erityiskorvattavuusoikeudet, jotka kertovat pitkäaikaissairauksista, lääkekorvaustiedot, jotka kertovat
käytetyistä lääkkeistä sekä yksityislääkärikäynnit. Tilastokeskukselta aineistoon saadaan
tarkka kuolinpäivä ja kuolinsyytiedot. Potilaille tehdyt toimenpiteet kuten liuotushoito

17

Kansalliseen hoitoilmoitusrekisteriin ilmoitetaan jokainen sairaala- tai osastohoitojakso tarkentavine
tietoineen.
18

Jokaiselle hoitojaksolle kirjataan sairaalassa päädiagnoosiksi se tautiluokituksen mukainen diagnoosi,
joka katsotaan pääasialliseksi syyksi hoitotapahtumaan.
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tai kaulavaltimoiden puhdistushoito kerättiin toimenpiderekisteristä. Huomioitava asia
toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidessa on aivoinfarktin liuotushoidon yleistyminen
vasta vuoden 2003 jälkeen, jolloin se tuli virallisesti käyttöön. Kuntoutustoimenpiteistä,
tai kotona asumista tukevista toimista kuten kotihoidon määrästä, ei saada rekisteritietoa
esille, koska niille ei ole vielä kattavia valtakunnallisia rekistereitä. (Meretoja ym. 2007)

4.1.1 Potilaiden rajauksella vertailukelpoisempaa tietoa
Aineistosta on rajattu pois osa potilaista, jotta aineistot olisivat vertailukelpoiset
sairaaloiden ja alueiden välillä. Mukaan on otettu vain tutkimusjaksolla ensimmäisen
aivoinfarktin sairastaneet potilaat. Aineistosta on lisäksi poissuljettu pitkäaikaisessa
laitoshoidossa tai pitkällä osastohoitojaksolla ennen infarktia olleet potilaat ja alle 18vuotiaat.

Seurantatietojen

saatavuuden

vuoksi

kotipaikaltaan

tuntemattomat,

ulkomaalaiset tai Ahvenanmaalla asuvat potilaat rajattiin myös aineistosta pois.
(Meretoja ym. 2007). Aineiston muodostuminen vuonna 2005 on osoitettu kuviossa 2.

Tunnistetaan sairaaloiden kotiutus
aivoinfarktipotilaat vuonna 2005
(ICD-10: I63)
n=11,309

Potilaat, joilla on elämänsä
ensimmäinen aivoinfarkti-diagnoosi
kohorttivuonna
n=8096

Aivoinfarktin sairastaneet
n=8066

Aiemmin sairastettu aivohalvaus
vuosina 1987-2005, suljetaan pois.
n=3213

Ensimmäisen sairaalahoitoviikon
aikana diagnoosi vaihtuu, joko
I60 SVA, n=3
I61 ICH, n=27

Poissuljetaan potilaat, jotka
 ovat pitkäaikaishoidossa ennen
ensimmäistä aivohalvausta, n=503
 Nuorempia kuin 18, n=12

Lopullinen PERFECT-Stroke kohortti
vuonna 2005.
n=7514

 Asuvat Ahvenanmaalla, n=28
 Eivät ole suomen kansalaisia, n=9

Kuvio 2. PERFECT –Stroke aineiston muodostuminen vuositasolla, vuonna 2005. (Meretoja ym. 2011c.)
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Hoidontason vaikuttavuuden arvioimiseksi sairaalat on aineistossa luokiteltu kolmeen
eri aivoverenkiertonhäiriön hoitotasoon kansanvälisen akreditoinnin perusteella. On
kattavia aivoverenkiertohäiriökeskuksia, joita ovat yliopistolliset sairaalat HYKS,
TAYS ja TYKS, sekä perustason keskuksia, joihin kuuluu OYS ja KYS sekä muutamia
keskussairaaloita. Loput kuuluvat yleissairaaloiden luokkaan. (Meretoja ym. 2007).
Hoitotason vaikutusta hoidon tulokseen pyritään tutkimuksessa tarkastelemaan koko
hoitovuoden osalta. Aineisto tarjoaa siihen mahdollisuuden, sillä se sisältää potilaiden
hoitopaikan eli sen, kuinka monta prosenttia potilaista on hoidettu vuosittain kunkin
tasoisessa yksikössä kussakin sairaanhoitopiirissä. Meretoja ym. (2010) on todennut jo
aiemmin, että erikseen tarkasteltuna yksiköiden toiminnantaso on yhteydessä potilaan
ennusteeseen.

Potilaiden hoitoa ei PERFECT-Stroke –hankkeessa tarkastella yksilötasolla vaan
potilasaineiston keskiarvoina sairaanhoitopiireittäin. Aineisto on keskiarvotettu
vuosittain ja sairaanhoitopiireittäin paneeliaineistoksi vuodesta 1999 vuoteen 2009.
Tuolloin paneeliaineiston alkioiden lukumääräksi muodostuu 220, sillä seurantavuosia
on yksitoista ja sairaanhoitopiirejä kaksikymmentä. Aineisto sisältää kaikki tuona
aikana Suomessa sairastuneet aivoinfarktipotilaat, joista on edellä mainitulla tavalla
rajattu pois sekoittavia tekijöitä. Aineiston perustietoja kuvaavat muuttujat on esitetty
taulukossa 1 ja vuosittainen vaihtelu liittetaulukossa 2.1.
Taulukko 1. Taustatietomuuttujien kuvaus
Keskiarvo Keskihajonta

Vinous

Huipukkuus sig. K-S

Aivoverenkiertohäiriöipotilaita
vuoden aikana

1142,1

876,9

2,475

6,846

0,000

Aivoinfarktipotilaita vuoden aikana

580,6

484,3

2,603

7,391

0,000

Aineiston potilaita per
sairaanhoitopiiri

385,6

335,5

2,653

7,562

0,000

Aivoinfarkteja per 100 000 asukasta

206,1

38,8

0,572

-0,005

0,042

*riskivakioituna

187,6

37,6

0,653

0,251

0,270

Miehiä % potilaista

49,6

3,8

0,443

1,178

0,474

Keskimääräinen potilaan ikä

73,0

1,3

0,005

0,006

0,662

22,1

3,8

0,017

-0,010

0,859

SE = 0,164

SE = 0,327

Alle 65-vuotiaiden osuus potilaista
N = 220
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Aineistosta on laskettu keskiarvon ja keskihajonnan lisäksi normaalijakaumasta
poikkeamista kuvaavat vinous ja huipukkuus. Keskihajonta kuvaa miten kauas aineisto
on keskimäärin sijoittunut keskiarvon ympärille. Vinous kuvaa aineiston jakauman
symmetrisyyttä keskiarvon ympärillä, suuri vinous kuvaa jakauman ääriarvojen
vääristämäksi. Huipukkuus kuvaa jakauman korkeutta suhteessa normaalijakaumaan.
Huipukkuuden ja vinouden kohdalla hyväksyttävänä vaihteluna voidaan pitää kahden
keskivirheen suuruista poikkeamaa nollasta, joka nyt rikoutuu usean tutkimusmuuttujan
kohdalla. Lievempänä kriteerinä pidetään arvojen pysymistä -1 ja 1 välissä, jonka suurin
osa muuttujista täyttää. Huipukkuuden ylittyminen ei ole normaalijakaumaoletuksen
kannalta niin suuri ongelma kuin vinous. Lisäksi testataan Kolmogorov-Smirnovin19
testillä normaalijakaumaoletuksen voimassaolo. Aineiston jakauma on epänormaali, jos
p-arvo on alle 0,05. Muuttujien normaalijakautuneisuus on tärkeää selvittää, jotta
voidaan käyttää tilastollisesti tehokkaampia parametrisiä testejä tai ylipäätään käyttää
regressiomalleja.
Perustietomuuttujien taulukosta havaitaan ensimmäiset sairaanhoitopiireittäin suuresti
eroavat arvot jakaumiltaan poikkeaviksi, mikä johtuu sairaanhoitopiirien väestöpohjien
eroista. Miesten osuus, keski-ikä ja alle 65-vuotiaiden osuutta kuvaavat muuttujat ovat
laadultaan hyviä, ja niitä pyritään käyttämään selittävinä muuttujina myöhemmissä
analyyseissä. Aivoinfarktien lukumäärä sataatuhatta asukasta kohden on jakaumaltaan
poikkeava, mutta riskivakioinnin myötä jakauma muuttuu normaalijakautuneeksi.
Löydös

kuvaa

riskivakioinnin

vaikutusta

sairaanhoitopiirien

välisten

erojen

tasoittumiseen, mihin perehdytään seuraavaksi.

4.1.2 Riskivakiointi mahdollistaa vertailun sairaanhoitopiirien välillä
PERFECT-hankkeissa tavoitteena on muodostaa sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden
välillä vertailukelpoista tietoa. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa aivoinfarktien
vaikeusasteen jakauman olevan eri sairaaloissa kutakuinkin samanlainen, mikä johtuu
potilaiden hakeutumisesta lähimpään sairaalaan heidän sairastuessaan. Kuitenkin

19

Kolmogorov-Smirnovin testi kuvaa aineiston kuvaajan etäisyyttä normaalijakauman kuvaajaan,
nollahypoteesin mukaan tutkittava aineisto noudattaa normaalijakaumaa.
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väestöpohja eri puolilla maata on hyvin vaihtelevaa aiheuttaen sairaaloille ja
sairaanhoitopiireille erilaiset lähtökohdat aivoinfarktipotilaiden hoitoon. Lisäksi
sairaaloiden välillä saattaa käytännön syistä tapahtua valikoitumista, sillä vaikeammat
tapaukset lähetetään jatkohoitoon paremman tason sairaaloihin. Täten kattavissa AVH
keskuksissa potilasaineisto on keskimääräistä vaativampaa. (Peltola ym. 2009.)
Potilaiden valikoitumisharha on omassa aineistossani vielä pienempi, sillä en tarkastele
yksittäisiä sairaaloita, vaan vertailen sairaanhoitopiirejä toisiinsa. Potilaiden liikkuvuus
sairaanhoitopiirien välillä on vähäisempää kuin niiden sisällä.

Sairaanhoitopiirit
riskivakioinnin

ja

sairaalat

avulla,

jolloin

on

muodostettu

keskenään

potilasmateriaalin

eroista

vertailukelpoiseksi
johtuva

vaihtelu

vaikuttavuudessa ja kustannuksissa on saatu poistettua. Riskivakiointi on kuvattu
tarkkaan PERFECT- menetelmäraportissa (Peltola ym. 2009: 31-38). Esimerkiksi
liitännäissäiraudet on määritetty kolmen eri toisiaan tukevan lähteen avulla, ja ne
perustuvat aiempiin kirjattuihin diagnooseihin, KELA:n lääkekorvausoikeuksiin sekä
lääkkeiden ostoihin. Riskitekijöistä merkittävimmät on kuvattu Meretojan (2011b: 5758) väitöskirjassa. Yleisimmät taustasairaudet aineistossa ovat verenpainetauti 65 % ja
sepelvaltimotauti 27 % esiintyvyydellä. Suhteellisesti suurimmat riskitekijät vuoden
kuolleisuuteen olivat dementia sekä valtimokovettumatauti.

Kun potilaiden liitännäissairaudet, muut riskitekijät, ikä ja sukupuoli on vakioitu,
muodostuu aineisto, jossa erot vaikuttavuudessa ja kustannuksissa muodostuvat vain
sairaalan tai sairaanhoitopiirin hoitokäytännöistä ja hoitomenetelmien vaikuttavuudesta.
Meretoja ym. (2007: 21-23) ovat kuvanneet kunkin muuttujan vakiointiin käytetyt
riskitekijät, sillä vakiointi on muuttujakohtaista. Vakioidut luvut on ilmoitettu
indeksinä, jonka keskiarvo tarkasteluhetkenä on koko maassa 100.

Riskivakioinnin huomattavan vaikutuksen huomasin, kun ensin aineistoa analysoitaessa
riskivakioin aineiston virheellisesti. Tulokset olivat täten huomattavan erilaiset kuin
oikeat lopulliset tulokset. Ainoa ero oli, että riskivakioin aineiston ensin vuosittaista
vaihtelua pienentävällä sairaanhoitopiirikohtaisella keskiarvolla, kun oikeat arvot saatiin
sitomalla riskivakiointi-indeksi tiettyyn vuoteen. Tässä työssä sidoin riskivakiointiindeksit aineiston ensimmäiseen vuoteen 1999, ja vuosittaiset riskivakioidut luvut on
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muodostettu indeksin ja vuoden 1999 arvon avulla. Tämän vuoksi vuoden 1999
riskivakioidut ja normaalit luvut ovat yhtä suuret. Riskivakioinnin vaikutusta
havainnollistaakseeni on kuviossa 3 kuvattu sen vaikutus keskeiseen vastemuuttujaan,
vuoden kuolleisuuteen.

Kuvio 3. Riskivakioinnin aiheuttama kuolleisuuden muutos sairaanhoitopiireittäin.

Kuviosta havaitaan vertailukelpoisen kuolleisuuden Kanta-Hämeen ja Kainuun
sairaanhoitopiireissä kasvaneen noin 1,5 prosenttiyksikköä riskivakioinnin vuoksi.
Kuvion

arvot

ovat

keskiarvot

vuosilta

1999

–

2009.

Vastaavasti

Lapin

sairaanhoitopiirissä kuolleisuus on riskivakioituna yli prosentin pienempi kuin ilman
vakiointia. Riskivakiointi ei toimintaperiaatteensa mukaisesti vaikuta koko maan
keskiarvoon.

Meretojan ym (2007: 23) mukaan vuoden kuolleisuutta vakioimaan käytetään iän ja
sukupuolen lisäksi potilaan liitännäissairauksia. Koska vertailuni mukaan, miesten
osuuden ja keski-iän suhteen ääripäiden sairaanhoitopiirit eivät eroa koko maan
keskiarvosta, tulee kuvion 3 löydöksen taustalla olla liitännäissairauksien aiheuttama
riskien kasvu. Koska riskivakiointi pienentää Lapin sairaanhoitopiirin riskivakioitua
kuolleisuutta, on siellä liitännäissairauksia enemmän. Vastaavasti Kainuun ja KantaHämeen kohdalla liitännäissairaudet ovat harvinaisempia, ja siten potilasaines
arvioidaan matalariskisemmäksi ja helpompihoitoiseksi kuin koko maassa keskimäärin.
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4.1.3 Kustannukset luotettavasti sairaaloiden hoitoilmoituksista

Aineisto sisältää vain terveydenhuollon suorat kustannukset, kiinteitä kustannuksia tai
menetettyä työpanosta ei ole arvioitu. Aineiston kustannukset ottavat huomioon sekä
KELA:n että kuntien maksettavaksi tulevat kustannukset, jolloin näkökulmana voidaan
pitää yhteiskunnallisia kustannuksia. Pituudeltaan aineisto on hyvin rajallinen, sillä se
sisältää

vain

infarktia

seuraavan

vuoden

kustannukset

ensimmäisestä

sairaalahoitopäivästä lukien.

Kustannukset on laskettu erikseen ensimmäisen sairaalahoidon sekä jatkohoidon osalta.
Myös avohoidon käynnit on huomioitu kustannuksissa. Aineiston potilaista ei ole
tiedossa yksilökohtaista kustannusta sairaalahoidosta, sillä sairaanhoitopiirin laskutus
tapahtuu potilaiden hoitojakson diagnoosien perusteella DRG -perusteisesti, eikä
potilaskohtaisia kustannuksia lasketa.

DRG -ryhmien (diagnosis releated group) perustella tapahtuvassa hinnoittelussa potilaat
jaetaan kustannuksellisesti mahdollisimman yhtenäisiin ryhmiin osastohoitojakson
diagnoosien ja toimenpiteiden perustella. Ryhmät muodostaa automaattinen DRG ryhmittelijä-ohjelma, joka antaa potilaan hoitojaksolle ryhmittelykoodin edellä
mainittujen lääkärien ja hoitohenkilökunnan hoitojaksosta syöttämien tietojen
perusteella, tarkentaen syötettyjä tietoja potilaan iällä ja sukupuolella. Saatua
hoitojakson DRG -koodia käytetään toiminnan suunnittelun ja seurannan lisäksi
kuntalaskutuksen pohjana. Ryhmittelyllä tasataan potilaskohtaisen kustannuksen
vaihtelua, tehdään kustannuksista paremmin ennakoitavia sekä automatisoidaan
sairaanhoitopiirien kuntalaskutusta. Jokaisella DRG -ryhmällä on etukäteen määritetty
hinta, joka perustuu aiempien vuosien datasta kerättyyn tietoon, samankaltaisen
vuodeosastohoidon ja sen aikana tehtyjen toimenpiteiden ja tutkimusten kustannuksiin.
(Kansallinen DRG –keskus 2012, Lauharanta ym. 1997.)

Ongelmana DRG -luokittelussa ovat ainakin järjestelmän implementaation kustannukset
sekä muutosvastarinta kirjaavan hoitohenkilökunnan taholta. Lisäksi järjestelmässä on
ohivuotopotilaita, jotka eivät kuulu mihinkään tautiryhmään tai joiden tilastointi ei ole
onnistunut. Ongelmien aiheuttaman virheen osuus on kuitenkin automaation hyötyjä ja
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kustannusten todenmukaisuutta ajatellen marginaalinen. (Kansallinen DRG –keskus
2012.)

Aineiston

sairaalahoidon

aikaiset

kustannukset

on

muodostettu

hoito-

ja

toimenpideilmoitusten perustella yhdistämällä kunkin eritasoisen hoidon pituuteen sitä
vastaava DRG-ryhmän päiväkustannus. Esimerkiksi hoitoilmoitus, joka sisältää viisi
päivää neurologian osastohoitoa DRG-luokkaa A ja kolme viikkoa kuntoutusta DRGluokkaa B, antaa potilaan osastohoidon yhteiskustannukset, kun hoitoilmoitukseen
yhdistetään tiedossa olevat DRG -luokkien kustannukset. Menetelmän etuna on
automaattisuus,

jolloin

tutkimusaineiston

kustannustietojen

kattavuus

saadaan

kohtuullisella vaivalla maanlaajuiseksi. (Meretoja 2011b.)

Tässä tutkimuksessa käytetään hoitojaksojen kustannusten määrittämiseen Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) vuoden 2001 DRG –ryhmittelyä ja hinnoittelua
kullekin hoitopäiväluokalle. Täten laskettuna kustannukset kuvaavat koko maan
keskimääräisiä kustannuksia, eivätkä tuo esille eri sairaanhoitopiirien hinnoittelua.

Käytetyn menetelmän toisena puutteena voidaan pitää menetettyä mahdollisuutta
arvioida kustannuksien muutoksia vuosittain, sillä eri vuosien kustannusten taustalla
olevat

hinnat

on

indeksoitu

vuoden

2001

DRG-hinnoista

terveydenhuollon

hintaindeksillä tutkimusvuosille 1999-2009 (Peltola ym 2009). Kustannusten taustalla
olevat muutokset hinnoissa eivät siis kuvaa todellisia vuosittaisia hintoja, vaan
keskimääräistä sairaalakustannusten muutosta.

PERFECT-Stroke hanke kokoaa tarkasteluun ensimmäisen hoitojakson lisäksi
sairastumista

seuraavan

vuoden

aikana

seurannasta käytetään e
ajatuksen

useiden

hoitotapahtumien

erillisten
liittymisestä

tulevat
”

episodien,
toisiinsa.

löyhästi

hoitotapahtumat.
d
toisiinsa

Suomalainen

c

Pidemmästä

”,

sidoksissa
termi

olevien

sanalle

on

hoitokokonaisuus, joka sisältää kaikki toimenpiteet ja hoitotoimet, joita potilaalle
tehdään kyseisen sairauden hoidossa, ja se ulottuu eri hoitolaitoksiin (Kuvio 4). Tässä
tutkimuksessa hoitokokonaisuus sisältää hoitotapahtumat lähtöpisteestä, potilaan
hoitoon tulemista seuranta-ajan loppumiseen saakka. Seuranta-aika loppuu vuoden
kuluttua tai potilaan kuollessa.
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Koko hoitokokonaisuus

Ensimmäinen sairaalahoitojakso

Tulo osastolle
A

Tulo osastolle
B

Poliklinikkakäynti

Kotiutus

Aika

Hoito osastolla A

Siirto toiseen sairaalaan

Lääkeostot

Kuvio 4. Esimerkki hoitokokonaisuudesta tapahtumineen (Peltola ym. 2011).

Kuviosta nähdään, että hoitokokonaisuus ei pääty kotiutumiseen. Sen jälkeisiä
kustannuksia

määritetään

erikoissairaanhoidon

avohoitokäyntien,

vanhainkotien

hoitopäivien sekä avohoidon lääkekustannuksien perusteella. Vanhainkotien ja
kuntoutuslaitosten

kustannukset

on

määritetty

vuosittain

keskimääräisen

päiväkustannuksen ja hoitoisuusluokituksen20 avulla ja lääkekustannukset potilaan
saamien KELA-korvausten21 perusteella. Kuitenkin paljon olennaisia asioita jää
huomioimatta niiden puutteellisen kirjaamisen vuoksi. Huomioimatta jää usein
esimerkiksi terveyskeskusten palvelut, jotka sisältävät kotisairaanhoidon, avohoidossa
tapahtuvan kuntoutuksen sekä omaishoidon.

Kustannusaineisto

on

esitelty

taulukossa

2.

Aineisto

sisältää

esimmäisen

hoitokokonaisuuden kustannukset sekä sitä seuraavan vuoden kustannukset eriteltyinä.
Suurimmat kustannuserät ovat ensimmäisen hoitokokonaisuuden kustannukset sekä
muun sairaanhoidon kustannukset, jotka sisältävät esimerkiksi laitoskuntoutuksen
kustannukset.

Avohoidon

kustannukset

sisältävät

sekä

sairaaloiden

20

Hoitoisuusluokitus kertoo potilaan toimintakyvystä, eli kuinka paljon apua hän tarvitsee jokapäiväisissä
toiminnoissaan. Siten se vaikuttaa potilaan hoidon hintaan.
21 Kela-korvauksia maksetaan potilaan apteekista ostamista lääkkeistä, jotka on tarkoitettu sairauden
hoitoon. Niiden avulla saadaan tietoon potilaan sairauden aiheuttamat lääkekustannukset.
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poliklinikkakustannukset

että

terveyskeskus-

ja

yksityislääkärikäynnit.

Lääke-

kustannukset perustuvat lääkkeiden vähittäismyyntihintoihin. Ongelmaksi lääkekustannusten arvioinnissa muodostuu vuodeosastohoitoon päätyneiden potilaiden
aiheuttama harha, sillä he eivät osta itse lääkkeitä. Sen sijaan hoitokodeissa ja muissa
alemman hoitoluokan laitoksissa lääkeostot tapahtuvat apteekin kautta jolloin
kustannukset kirjautuvat KELA:n tietoihin potilaskohtaisesti.

Suurimmille kustannusmuuttujille on laskettu lisäksi riskivakioidut arvot, jotka ovat
paremmin vertailukelpoisia sairaanhoitopiirien välillä. Huomattavaa on, että vakioinnin
vaikutus on hyvin pientä keskiarvojen ja jakaumaa kuvaavien määreiden avulla
tarkastellen.

Keskeisten

kustannusmuuttujien

vuosittainen

vaihtelu

kuvataan

liitetaulukossa 2.2.
Taulukko 2. Kustannusmuuttujat
Ensimmäisen hoitokokonaisuuden
kustannukset
*riskivakioituna

Keskiarvo Keskihajonta
10,6
1,82

Vinous
0,434

Huipukkuus
0,908

sig. K-S
0,653

10,6

1,81

0,446

0,933

0,692

Muun sairaalahoidon kustannukset

4,8

0,85

0,561

0,621

0,374

Vanhainkotihoidon kustannukset

1,0

0,42

0,444

-0,005

0,503

Avohoidon kustannukset

1,1

0,34

0,980

3,590

0,126

Sairaala- ja avohoidon kustannukset

16,5

2,17

0,310

0,828

0,575

*riskivakioituna

16,6

2,19

0,327

0,888

0,451

Lääkekustannukset

0,8

0,12

0,325

1,451

0,939

Ensimmäisen vuoden
yhteiskustannukset
*riskivakioituna

17,3

2,21

0,288

0,830

0,489

17,4

2,23

0,301

0,886

0,411

SE = 0,164

SE = 0,327

N = 220

Kustannusmuuttujat ovat kauttaaltaan hyvälaatuisia ja riittävän normaalijakautuneita.
Vaikka huipukkuus ja vinous ovat paikoin hyvin poikkeavia, on KolmogorovSmirnovin –testin perusteella nollahypoteesi voimassa ja muuttujat noudattavat
normaalijakaumaa. Täten kaikkien kustannusmuuttujien käyttö on mahdollista tulevissa
malleissa.

Hoitoa kuvaavat muuttujat on kuvattu taulukossa 3. Olennaisten hoitomuuttujien
vuosittainen vaihtelu on kuvattu liitetaulukossa 2.3.
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Taulukko 3. Hoitoa kuvaavat muuttujat
Ensimmäisen hoitojakson
hoitopäivät
*riskivakioituna
aivoverenkiertohäiriöön liittyviä
yliopistosairaalassa
keskussairaalassa
muussa sairaalassa

Keskiarvo Keskihajonta
38,8
5,89

Vinous
-0,026

Huipukkuus
-0,008

sig. K-S
0,876

38,9
32,6
1,7
6,4
1,8

5,86
5,15
2,67
4,04
1,77

-0,037
-0,053
1,283
-0,152
1,223

-0,013
-0,227
-0,117
-0,624
1,831

0,884
0,870
0,000
0,001
0,000

Terveyskeskuksen vuodeosastolla
Vanhainkotipäivät
Avohoidon päivystyskäynnit
Avohoidon muut käynnit
Yksityissektorin käynnit

29,0
11,4
1,2
2,4
0,4

5,80
4,28
0,26
0,80
0,27

0,002
1,016
-1,204
2,146
-0,081

0,527
3,024
4,752
10,580
-1,106

0,360
0,191
0,000
0,001
0,000

Seurantavuoden hoitopäivät
yhteensä
*riskivakioituna

63,4

7,61

0,087

-0,118

0,921

63,6

7,54

0,073

-0,126

0,912

Aivoverenkiertohäiriöyksikkö (%)
kattavassa yksikössä hoidettu
perustason yksikössä hoidettu
Aivoverenkiertohäiriöyksiköt yht.
yleissairaalatason yksikkö

18,4
24,2
42,6
57,4

30,9
36,8
39,1
39,1

1,424
0,958
0,034
-0,034

0,209
-1,017
-1,872
-1,872

0,000
0,000
0,000
0,000

Karotis operaatio (%) potilaista
Liuotushoito (%) potilaista

2,2
0,9

1,28
1,84

0,801
2,693

1,756
7,866

0,484
0,000

SE = 0,164

SE = 0,327

N = 220

Myös hoitomuuttujissa keskeisille muuttujille on tehty riskivakiointi, joka ei juurikaan
vaikuta muuttujien laatuun. Huomattavaa on, että vaikka Kolmogorov-Smirnovin –testi
antaa normaalijakaumasta poikkeavan arvon avohoidon ja yksityisen sektorin käyntejä
kuvaavien muuttujien kohdalla, havaitaan ne graafisesti histogrammilla tarkastellen
riittävän normaalijakautuneiksi. Poikkeava testitulos johtuu muutamien yksittäisten
sairaanhoitopiirien

poikkeavista

ääriarvoista,

sillä

valtaosa

aineistosta

on

normaalijakautunutta.

Toisaalta

voidaan

isoilla

otoksilla

keskeisen

raja-arvolauseen

nojalla

todeta

otoskeskiarvojen olevan normaalijakautuneita, riippumatta siitä, miten muuttujan arvot
ovat

perusjoukossa

jakautuneet

(Stock

&

Watson,

s.

52).

Kun

käytetyt

analyysimenetelmät perustuvat sairaanhoitopiirien keskiarvojen vertailuun ja aineisto on
laaja, parametristen menetelmien käyttö on mahdollista, vaikka koko aineisto ei ole
täysin normaalijakautunut kaikkien sairaanhoitopiirien kesken.
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Ongelmallisia muuttujia ovat lähinnä suuren nollavastausten joukon sisältävät
muuttujat, jotka kuvaavat esimerkiksi ensimmäisen hoitojakson päivien jakautumista eri
hoidon tasoille. Vaihtelu johtuu sairaanhoitopiirien erilaisuudesta, sillä Suomessa on
vain

viisi

yliopistotason

sairaalaa,

jolloin

muista

kuin

yliopistollisista

sairaanhoitopiireistä lähetetään näihin sairaaloihin vain osa potilaista. Yliopistollisiin
sairaaloihin lähetetään vain ne potilaat, joiden kohdalla arvellaan saavutettavan suurin
hyöty tehokkaammasta hoidosta tai ne, jotka tarvitsevat tehostettua hoitoa
elintoimintojen

epävakauden

vuoksi.

Täten

useimmissa

sairaanhoitopiireissä

yliopistosairaalan hoitopäivät ovat vähäiset verrattuna viiden suurimman yliopistollisen
sairaanhoitopiirin lukuihin, ja jakauma on todellisesti vääristynyt.

Valitettava ongelma on myös liuotushoidon osuutta ja aivoverenkiertohäiriöyksiköissä
hoidettujen

potilaiden

osuutta

kuvaavien

muuttujien

epänormaali

jakauma.

Liuotushoidon osuutta kuvaava muuttuja on huomattavan huipukas ja vinoutunut nollan
suuntaan. Meretojan ym. (2007: 15) mukaan liuotushoidon kirjaamisessa on todettu
puutteita. Tutkimusaineiston puuttellisuus varmistuu sillä, että aineiston mukaan Turun
yliopistopiirissä ei olisi tehty liuotushoitoja, vaikka Yle uutisten (2009) mukaan
liuotushoito on ollut käytössä jo 2000-luvun alkupuolelta. Muuttujan sisältämien
ongelmien vuoksi se joudutaan jättämään pois analyyseistä.

Aivoverenkiertohäiriöyksiköitä kuvaavan muuttujan vinous johtuu yksiköiden välisistä
eroista

eri

sairaanhoitopiireissä.

aivoverenkiertohäiriöyksiköitä

Tutkimusajankohtana

vain

yliopistosairaaloissa,

Suomessa
jolloin

oli

kattavia

aineistossa

on

huomattavan paljon ääripäitä. Näin aineistosta muodostuu kaksihuippuinen, jolloin
jakauma on kaukana normaalijakaumaoletuksesta. Mikäli analyysi rajataan koskemaan
vain

sairaanhoitopiirejä,

joissa

on

ollut

koko

tutkimusjakson

ajan

kattava

aivoverenkiertohäiriöyksikkö (Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja
HUS), niin saadaan laadullisesti normaalijakauman kriteerit täyttävä muuttuja. Tuolloin
kuitenkin menetetään huomattavasti analysoitavaa aineistoa, ja tuloksen luotettavuus
kärsii. Myöskään kattavan ja perustason aivoverenkiertohäiriöyksiköt yhteenlaskettuna
eivät muodosta normaalijakautunutta muuttujaa koko aineistolla.
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Aiemmin Meretoja (2010) on jo tutkinut semi-parametrisella coxin regressiomallilla
aivoverenkiertohäiriökeskusten tehoa aivohalvauksen hoidossa, missä ne todettiin
tehokkaiksi. Jo tehtyä tutkimusta on turha lähteä tässä tutkielmassa toistamaan, mutta
pyrin ottamaan aivoverenkiertohäiriöyksiköt huomioon lopullisessa regressiomallissa.

Laadullisesti hyviä muuttujia ovat sekä ensimmäiset hoitojakson hoitopäiviä että
kokonaisuutena vuoden hoitopäiviä kuvaavat muuttujat. Lisäksi avohoidon sekä
terveyskeskuksen

vuodeosaston

ja

vanhainkotihoiton

hoitopäivämuuttujat

ovat

laadullisesti riittäviä. Myös kaulavaltimon puhdistusleikkausta kuvaavan muuttujan
jakauma on normaali, ja se kuvaa toimenpiteen olevan laajalle levinnyt koko Suomeen.

4.1.4 Vaikuttavuutta kuvataan ensisijaisesti kuolleisuudella

Vaikuttavuuden arviointi on jouduttu yksinkertaistamaan automaattisen aineistonkeruun
vuoksi. Lisäksi minkäänlaista tietoa potilaiden elämänlaadusta ei ole saatavilla, kuten jo
aiemmin tuli esille vaikuttavuuden määritelmän yhteydessä. PERFECT-Stroke aineistossa vaikuttavuuden muuttujina käytettään kuolleisuutta 28 päivän, 90 päivän ja
365 päivän kohdalla, jotka perustuvat tietoon potilaiden kuolinpäivistä. Kuolleisuus
kuvaa, kuinka monta prosenttia potilaista on kuollut tämän aikapisteen ja sairaalaan
hakeutumisen välillä. Lisäksi aineisto sisältää kotona vietettyjen päivien lukumäärän
vuoden sisällä aivoinfarktista, mikä perustuu tietoon päivistä, jolloin potilaan ei tiedetä
olleen missään hoidossa. Aivoinfarktin uusiminen vuoden seuranta-aikana perustuu
sairaaloiden hoitotietoihin. Lopuksi on laskettu riskitekijöiden suhteen vakioidut luvut
kullekin arvolle.

Useita vaikuttavuusmuuttujia tarvitaan vastaamaan eri kysymyksiin. Meretoja ym.
(2007) arvioivat 28 päivän kuolleisuuden kuvaavan akuuttihoidon tehoa ja kotona
vietetyn ajan sekä 90 päivän kuolleisuuden kertovan kuntoutuksen onnistumisesta.
Vuoden kuolleisuus ja AVH uusiutuminen kuvaavat koko hoitoketjun toimivuutta ja
sekundaariprevention onnistumista. Vaikuttavuusmuuttujat on kuvattu taulukossa 4, ja
vuosittainen vaihtelu on kuvattu liitetaulukossa 2.4.
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Taulukko 4. Vaikuttavuusmuuttujat
Keskiarvo Keskihajonta
10,5
2,6
10,5
2,6

Kuolleisuus 28 vrk
*riskivakioituna

Vinous
0,798
1,042

Huipukkuus
3,107
3,933

sig. K-S
0,630
0,518

Kuolleisuus 90 vrk
*riskivakioituna

15,3
15,3

3,0
3,1

0,375
0,683

1,822
2,441

0,465
0,237

Kuolleisuus 365 vrk
*riskivakioituna

22,0
22,0

3,6
3,6

0,491
0,787

1,485
1,851

0,572
0,270

Kotona vietetyt päivät ensimmäisen
vuoden aikana
*riskivakioituna

239

13,8

0,034

0,031

0,898

239

13,7

0,008

0,027

0,807

Uusi aivoverenkiertohäiriö 365 vrk
*riskivakioituna

14,3
13,9

3,6
3,7

0,721
0,759

1,018
0,979

0,473
0,331

Uusi aivoverenkiertohäiriö tai
kuolema 365 vrk
*riskivakioituna

34,5

4,9

0,228

-0,004

0,758

34,5

4,9

0,491

0,314

0,365

SE = 0,164

SE = 0,327

N = 220

Aineiston laatu ilman riskivakiointia on kauttaltaan hyvä, vinous ja huipukkuus pysyvät
sallituissa rajoissa, eikä Kolmogorov-Smirnovin testillä tule merkitseviä löydöksiä.
Riskivakioinnin myötä kuolleisuusmuuttujien hajonta hieman voimistuu, mutta muutos
ei ole merkittävä. Kotona vietettyjä päiviä tai aivoverenkiertohäiriön uusiutumista
kuvaavat muuttujat ovat myös hyvänlaatuisia.

Tutkimuksessa on ongelmana se, miten kuvata hoitoketjutyötä tai muuta kehitystyötä,
joka vaikuttaa kuolleisuuteen, mutta joita ei kuvata selittävissä muuttujissa. Mikäli
kehitystä ei huomioida, se uppoaa virhetermiin ja vähentää tuloksen luotettavuutta.
Aiemmin kehitys on mallinnettu menestyksellisesti trendi-muuttujan avulla tätä
tutkimusta vastaavassa sydäninfarktin hoitoa tutkivassa PERFECT –tutkimuksessa
(Häkkinen ym. 2011.)

Tähänkin tutkimukseen otetaan mukaan trendi-muuttuja, joka kuvaa aineistossa
tasaisesti tapahtuvaa kehitystä, joka ei sisälly ja jota ei siten voida kuvata muilla
selittävillä muuttujilla. Muutoksen voidaan olettaa kuvaavan hoitoketjutyötä sekä
kaikkea

sitä

vuodeosastojen

hoidon

vaikuttavuutta

perushoitajien

parantavaa

viikkopalavereista

työtä,
aina

mitä

tehdään

alkaen

hätäkeskus-työntekijöiden

koulutukseen, jotta aivohalvauspotilaiden hoito olisi tehokasta ja tarkoituksenmukaista.
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Myönnän, että on vaarallista olettaa trendi lineaarisesti kasvavaksi, mutta en toisaalta
nähnyt perusteita kuvata sitä kiihtyvänä tai hidastuvana kehityksenä tarkastelujakson
lyhyyden vuoksi, vaikka teoreettisesti ajatellen lähestynee kehitys riittävän pitkällä
aikavälillä tarkastellen asymptoottisesti maksimaalista hoidon tasoa. Muuttujan puolesta
puhuu myös se, että PERFECT-AMI tutkimuksessa (Häkkinen ym. 2011) trendimuuttujan vaikutus selitettävään muuttujaan oli selittävistä muuttujista merkittävin.

4.2 Aineiston laadullinen arviointi

Lääketieteellisissä julkaisuissa terveystalouteen liittyvien julkaisujen määrä on ollut
kasvussa pitkään. Ongelmana on usein ollut niiden heikko taloustieteellinen laatu.
Vuonna 1996 julkaistiin arvostetussa British Medical Journalissa artikkeli, jossa
esiteltiin lehden asettaman työryhmän ohjenuorat tutkijoille ja käsikirjoitusten
tarkastajille artikkelien terveystaloudellisen laadun parantamiseksi. Ohjeistus on jaettu
kolmeen luokkaan: tutkimuksen suunnittelu, aineiston kerääminen sekä analyysi ja
aineiston tulkinta. Tarkastelen seuraavaksi sekä Drummond & Jefferson (1996)
artikkelin että tässä tutkielmassa lainaamieni lähteiden avulla tutkimusaineiston laatua.

Tutkimuksen taloudellinen merkittävyys on mielestäni työssäni hyvin perusteltu
aivoinfarktin aiheuttamien huomattavien kustannusten vuoksi. Näkökulma on kerätyn
aineiston pohjalta yhteiskunnallinen, sillä kaikki kustannukset on huomioitu maksajasta
riippumatta, asiakkaasta vakuutusyhtiöihin. Tutkimuksessa ei ole vaihtoehtoista
hoitomuotoa, johon tutkimuksen hoitomuotoa verrattaisiin, sillä vertailen eri
sairaanhoitopiirejä toisiinsa. Täten vertailukohde tulee olemaan tutkimuksen sisällä
sisäänrakennettuna, eikä se tarvitse erillistä tarkastelua.

Yleisesti aineistojen ongelmana kliinisissä tutkimuksissa on niiden valikoituminen.
Tutkijat rajaavat usein huomattavan osan potilaista pois aineistosta saadakseen
yhtenäisen potilasmateriaalin ilman sekoittavien lisäsairauksien huomioimista. Tässä
aineistossa yleistäminen ei ole ongelma. Kattavuutta voidaan pitää parhaana
mahdollisena,

sillä

se

sisältää

maanlaajuisena

lähes

kaiken

vuosittaisen

potilasmateriaalin. Lisäksi ei ole ongelmaa suhteuttaa muualla tehtyä tutkimusta
Suomen olosuhteisiin, sillä aineisto on kotimainen.
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Tutkimusasetelmissa voi myös olla ongelmana että tutkimuksessa on erilainen
hoitokäytäntö kuin arjen kliinisessä työssä. Se ei ole nyt ongelmana, sillä aineisto on
kerätty

jälkikäteen

hoitoketjun

jokapäiväisen

toiminnan

perusteella

ilman

lääketutkimuksille tyypillisiä ylimääräisiä kontrollikäyntejä. Kerätty tieto kertoo
todellisesta arjen toiminnasta.

Eräs ongelma kuitenkin on jo tutkimuksen lähtötilanteessa. Aivoinfarktin vaikeusastetta
ei kirjata rekisteriin, vaan se pitäisi hakea jokaisen potilaan kohdalla erikseen
sairauskertomuksesta, ja siihen ei ole mahdollisuutta. Kuitenkin on arvioitu
vaikeusasteen vaikuttavan huomattavasti kustannuksiin ja olevan olennainen ennuste- ja
kustannustekijä. Mutta toisaalta voidaan ajatella halvausten eri vaikeusasteiden
jakautuvan aineistoon tasaisesti, minkä vuoksi potilasmateriaalit sairaanhoitopiireissä
olisivat riskivakioinnin jälkeen toisiaan vastaavat.

Muitakin puutteita aineistosta löytyy. Tarpeellista hoitotietoa olisivat käyntimäärät
avokuntoutuksessa sekä kotisairaanhoidon käyntimäärät, mitkä lisäisivät tiedon
tarkkuutta ja kattavuutta huomattavasti, mikäli olisivat saatavilla. Omaishoidon tuki
sekä kotona asuvaa liikuntarajoitteista hoitavalle omaiselle maksettava tuki tulisi myös
saada aineiston kustannustietoon mukaan. Myös edellä mainitut hoitotietomuuttujien
jakaumaongelmat ovat harmillisia, mutta siellä ongelman tausta on tilastotieteellinen
eikä aineiston keruusta johtuva.

Vaikuttavuustiedon osalta aineisto on toisaalta vahva, mutta puutteita myös on. Toki
olennaiset tulosmuuttujat, kuolleisuus, kotona asuminen ja aivoinfarktin uusiutuminen
ovat hyvin määriteltyinä, ja saadut arvot hyvin yksikäsitteisiä, mutta elämänlaadun
kuvaaminen puuttuu täysin. Laatupainotteisten elinvuosien määrittämiseen ei tulla
yltämään. Lisäelinvuosien tai kotona vietettyjen elinvuosien määrä voidaan aineiston
pohjalta estimoida käyttäen tulevaisuuden ennusteen arvioimiseen muita tutkimuksia.
Kustannus-vaikuttavuussuhteen laskemiseksi tarvittaisiin lähtökohta mihin verrata.
Tämän rajoitteen vuoksi

tulee mahdolliseksi

näkökulmasta vain lisäelinvuoden hinta.

arvioida kustannusvaikuttavuus-
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Kustannusten osalta Drummond & Jefferson suosittelevat sekä kulutettujen yksiköiden
että niiden hintojen erittelemistä ennen kustannusten laskemista, jotta lukija voisi
suhteuttaa tulokset oman maansa hintatasoon. Lisäksi metodologia, jolla hinnat ja
kustannukset arvioidaan, tulee olla esitettynä. Omassa aineistossani on selkeästi eritelty
kustannusten pohjana oleva aineisto, mutta yksikkökustannuksia en ole saanut.
Yksikköhintojen määritelmä on DRG-ryhmittelyn, laitoshoitojen ja lääkehoidon osalta
selkeä ja täyttää vaatimuksen todellisista hinnoista kustannusten pohjalla.

Heikkoutena on kuitenkin koko maan kustannustietojen laskeminen HUS:n DRGhintojen pohjalta, mikä tasoittaa sairaanhoitopiirien välisiä eroja, sekä hintojen
laskeminen vuoden 2001 hinnoista sairaalakustannusindeksin avulla. Myöskään
vähäisempien kustannus-tietojen, kuten avohoidon lääkärikäyntien osalta en ole
tietoinen taustalla olevien hintojen määrittelystä. Kustannusten osalta on aineistossa
hyvää sen kattavuus lääketieteellisten kustannusten osalla, eikä se väestöpohjaisena
tutkimuksena sisällä jo aiemmin mainittua kliinisten tutkimusten harhaa.

4.3 Analyysimenetelmillä esille myös sairaanhoitopiirien väliset erot

Koko terveydenhuoltojärjestelmän vaikuttavuutta tutkiessa kohdistuu mielenkiinto
hoidon vaikuttavuuden sijaan siihen, miten laajempi kokonaisuus kuten sairaala tai
sairaanhoitopiiri vaikuttaa potilaan ennusteeseen (Keskimäki ym. 2001). Tässä
tutkimuksessa pyritään selvittämään se, miten sairaanhoitopiiri voi kokonaisuutena
vaikuttaa omalla toiminnallaan aivoinfarktipotilaan ennusteeseen. Tämänkaltaisen
kokonaisuutta mallintavan vaikutuksen toimintaa ja sen tehokkuutta kuvaamassa ei ole
havaittavaa muuttujaa, jonka vuoksi se joudutaan arvioimaan niin sanotun piilevän
muuttujan avulla.

Tutkimuksen materiaalina on paneeliaineisto vuosilta 1999 - 2009, joka sisältää
aivoinfarktipotilaiden

kustannus-

ja

hoitotiedot

sekä

vaikuttavuustiedon.

Paneeliaineistot ovat tavallisia taloustieteessä, sillä ne antavat mahdollisuuden havaita
piileviä dynaamisia vaikutuksia heterogeenisissä aineistoissa. Poikkileikkausaineiston
yhdistäminen aikasarjaan antaa tutkijalle pelkkään poikkileikkausaineistoon verrattuna
joustavammat mahdollisuudet mallintaa käyttäytymistä yli yksilöiden (Greene 2012:
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383-386.) Paneeliaineiston ja monitasomallien käytön ensisijainena motivaationa
voidaankin Wooldridgen (2002: 248) mukaan pitää tämänkaltaisen piilevän muuttujan
ratkaisemista tai huomioon ottamista.
Toinen PERFECT –Stroke aineiston olennainen ominaisuus on sen hierarkkisuus.
Terveydenhuollon toimintaa arvioivissa tutkimuksissa ajatellaan tutkimusaineiston
kaltaisen paneeliaineiston olevan rakenteeltaan hierarkkista. Hierarkkisessa aineistossa
alemman eli potilastason havaintoja yhdistää yksi tai useampi ylemmän tason
luokittelija, jonka perusteella havainnot ryhmittyvät. Tällaisena ylätason ryhmittelijänä
voi toimia esimerkiksi sairaala tai edelleen ylemmällä tasolla oleva sairaanhoitopiiri,
kuten tässä tutkimuksessa. (Goldstein H. 1996: 1.)
Aineston hierarkkisuus ilmenee käytännössä todennäköisyytenä, että samassa
sairaalassa hoidettujen potilaiden hoidon tulokset tavalla tai toisella korreloivat
keskenään.

Tämän

sisäisen

korrelaation

vuoksi

terveydenhuollon

vaikuttavuusanalyysien ongelmana ovat tavallisten regressiomallien rajoitteet, kun
kuvatunlaisessa tilanteessa tavanomainen pienimmän neliösumman estimointi tuottaa
harhaisen tuloksen. (Keskimäki ym. 2001).
Paneeliaineistoa käsitellään tilastollisin menetelmin käyttäen aineiston kuvaamiseen ja
kuvaajien tekemiseen SPSS 20.0 ohjelmistoa. Kyseiseen ohjelmistoon päädyin
aiemman kokemukseni vuoksi. SPSS:n osittaisten puutteiden vuoksi regressioanalyysit
suoritetaan SAS enterprise guide 4.3 ohjelmaa käyttäen, sen tarjoamien piilevät
vaikutukset huomioivien paneeliaineiston regressiomallien vuoksi. Tässä tutkimuksessa
käytetään samoja regressiomalleja kuin vastaavassa tutkimuksessa, joka on aiemmin
tehty sydäninfarktipotilailla (Häkkinen ym. 2011). Tuossa tutkimuksessa selvitettiin
yhdistetyn pienimmän neliösumman säännön sekä kiinteiden ja satunnaisten vaikutusten
regressiomallien
kardiologisten

22

avulla,

onko

palveluiden

hoidon

laadussa

saatavuudella

sydäninfarktipotilaiden selviytymiseen.

22

Kardiologia on sydän- ja verisuonitautien erikoisala.

alueellisia
ja

eroja

kustannuksilla

sekä

onko

yhteyttä
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Yhdistetyssä

pienimmän

neliösumman

regressiossa

luovutaan

aineiston

hierarkisuudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Ylätason regressio suoritetaan
tavallisella pienimmän neliösumman estimaattorilla. Tällöin saadut estimaatit ovat
samat kaikille aikapisteille sekä havaintoyksiköille. (Greene 2012: 389.)

Wooldridge (2002; 248) kuvaa yhdistetyn regressiomallin seuraavalla tavalla, jossa
yhdistetty virhetermi

sisältää sekä vakiotermin

että virhetermin

.

.

(4)

Yhdistetty regressio antaa saman kertoimen ja vakiotermin kaikille yksiköille, jolloin
mahdollinen yksilöllinen piilevä heterogeenisyys uppoaa virhetermiin. Tällöin voi
muodostua korrelaatiota selittävien muuttujien ja virhetermin välille. Tuolloin
pienimmän neliösumman estimaatit ovat harhaiset poisjätetyn muuttujan aiheuttaman
harhan vuoksi, sillä pienimmän neliösumman regressio on pätevä, mutta vain mikäli
korrelaatiota ei ole selittävien muuttujien

ja virhetermin

välillä. Eli

kaikilla t:n arvoilla. Määrittelyn avulla poissuljetaan mahdollisuus virheellisiin
estimaatteihin

sisäkorrelaation

seurauksena.

Mikäli

regressioanalyysin

oletus

riippumattomuudesta ei toteudu, on aiheellista käyttää joko kiinteiden tai satunnaisten
vaikutusten mallia. (Rice & Jones 1997, Wooldridge 2002: 249.)

Kiinteiden vaikutusten mallissa oletetaan, että aineistoon sisältyy ajasta riippumaton
piilevä ominaisuus, joka mahdollisesti korreloi selittävien muuttujien kanssa.
Korrelaatio aiheuttaisi harhaisen estimaatin pienimmän neliösumman regressiossa.
Saadaksemme tämän hallintaan, käytämme kiinteiden vaikutusten mallia, joka ottaa
huomioon ajan suhteen muuttumattomat yksikkökohtaiset vaikutukset. (Stock &
Watson 2007: 356-358.) Esimerkki kiinteästä vaikutuksesta ovat ne sairaanhoitopiirien
käytännöt ja tehottomuudet, jotka ovat ajan suhteen muuttumattomia ja erilaisia eri
sairaanhoitopiireissä.

Mikäli edellä mainitun piilevän vaikutuksen oletetaan olevan ei-korreloiva mallin
selittävien muuttujien kanssa, voidaan käyttää satunnaisten vaikutusten mallia. Lisäksi
tämän piilevän vaikutuksen ei tarvitse olla ajan suhteen muuttumaton, kiinteä. Mikäli
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satunnaisten vaikutusten oletus on voimassa, on satunnaisten vaikutusten malli
tehokkaampi kuin kiinteiden vaikutusten malli. Mutta mikäli se ei ole voimassa, on
malli epäluotettava. (Greene 2012: 410-411.)

Mikäli on epäselvyyttä testien valinnassa, voidaan Hausmanin testillä testata, onko
satunnaisten vaikutusten mallin oletus voimassa. Tilastollisesti kiinteiden vaikutusten
malli antaa aina johdonmukaisen vastauksen. Kuitenkin satunnaisten vaikutusten
mallilla

voidaan

saavuttaa

tilastollisesti

merkitsevämpiä

estimaatteja,

jolloin

suositellaan käytettävän satunnaisten vaikutusten mallia aina kun se on mahdollista.
Greenen (2012: 419-420) mukaan Hausmanin testi vertaa tehokkaampaa mallia
heikompaan. Testi varmistaa, onko tehokkaamman, eli satunnaisen mallin vastaukset
johdonmukaisia. Testi testaa nollahypoteesia eli sitä, että mallien tuottamat estimaatit
ovat yhtenevät. Mikäli mallien tuottamien estimaattien välinen ero on tilastollisesti
merkitsevä, tulee käyttää kiinteiden vaikutusten mallia.

Käytän tilastolliseen merkitsevyyden testaamiseen kuhunkin tilanteeseen ja malliin
soveltuvia vaihtoehtoja. Yhdellä muuttujalla t-testi antaa luotettavan vastauksen, mutta
useamman muuttujan mallissa käytetään F-testisuuretta. Käytän yksinkertaista t-testiä
esimerkiksi tutkiessani aineistossa seuranta-aikana tapahtuvia muutoksia verrattaessa
lähtötilannetta päätepisteeseen ja parillisten otosten t-testiä vertaillessani riskivakioitua
muuttujaa alkuperäiseen muuttujaan.

4.3.1 Monitasomallilla piilevät vaikutukset esiin

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat aivoinfarktin hoidon
vaikuttavuuteen,

sekä

mitkä

tekijät

mahdollisesti

selittävät

alueellisia

eroja

sairaanhoitopiirien välillä. Tutkimusmalleissa otetaan huomioon piilevät vaikutukset
regression tulosten ja luotettavuuden parantamiseksi, sillä osa aineiston vaihtelusta
johtuu sairaaloiden välisistä eroista. Esimerkiksi aivoinfarktin liuoitushoidon teho voi
olla eri sairaaloissa erilainen, mikä johtuu sekä potilasmateriaalin eroista että
sairaaloiden

välisistä

systemaattisista

eroista

hoidon

tuloksissa,

esimerkiksi

hoitokäytännöistä tai laatueroista. Näiden ominaisuuksien ansiosta monitasomallit ovat
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tärkeä työkalu sairaaloiden välisten ja alueellisten hoitotulosten vertailussa. (Keskimäki
ym. 2001.)

Piilevä vaikutus on määritelty jo aiemmin aineiston sisältämänä havaitsemattomana
muuttujana. Se voidaan kuitenkin huomioida tilastollisilla malleilla. Wooldridgen
(2002: 251) mukaan tavanomainen piilevien vaikutusten malli voidaan kuvata
seuraavasti,
,

jossa

on

(5)

aineistovektori, joka sisältää havaitut muuttujat, jotka voivat

vaihdella sekä i:n että t:n suhteen. Omassa tutkimuksessani i kuvaa kahtakymmentä
sairaanhoitopiiriä (i = 1, … , 20)
1, … , 11) Muuttuja

t kuvaa vuosia, jolloin aikapisteitä on yksitoista (t =

on piilevä vaikutus ja

Piilevien vaikutusten lisäksi muuttujalle

on virhetermi.

on useita muita nimityksiä, kuten piilevä

komponentti tai piilevä heterogeenisyys, riippuen tutkijan näkökulmasta. Mikäli indeksi
i kuvaa yksikköä, muuttujaa

voidaan kutsua esimerkiksi yksikön vaikutukseksi, tai

esimerkiksi sairaanhoitopiirien eroja tutkittaessa sitä voidaan analogisesti nimittää
sairaanhoitopiirin vaikutukseksi.

Termiä

kutsutaan idiosynkraattiseksi eli ryhmälle ominaiseksi häiriöksi. Se vaihtelee

sekä yksiköiden i että ajan t suhteen. Sitä kutsutaan myös jäännöstermiksi. Yleiset
oletukset jäännöstermistä
muuttujien eksogeenisyys, cov(

ovat voimassa,
,

,

) sekä selittävien

= 0, jokaiselle k = 1,…,

Wooldridge (2002: 252) pohtii, pitäisikö

havainnoida kiinteänä vai satunnaisena

vaikutuksena. Perinteisesti paneeliaineiston malleissa

käsitellään satunnaisena

vaikutuksena silloin, kun sitä käsitellään satunnaisena muuttujana joka halutaan
huomioida. Kiinteiden vaikutusten mallia käytetään silloin, kun
parametri, joka pyritään estimoimaan jokaiselle yksikölle i erikseen.

on käsittelyssä
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Wooldridge määrittää satunnaisen vaikutuksen korreloimattomuudeksi selittävien
muuttujien ja piilevän vaikutuksen välillä,

Satunnaisuus

tarkoittaa tällöin myös vapautta vaihdella ajan suhteen, kun piilevää ja ajan suhteen
vakioista muuttujaa kutsutaan kiinteäksi vaikutukseksi. Kiinteä vaikutus kuvaa
aineistossa niitä yksikön ominaisuuksia, jotka eivät karkeasti ajatellen muutu yli ajan.
Omassa aineistossa tällaisena kiinteänä ajan suhteen muuttumattomana vaikutuksena
voidaan pitää sairaanhoitopiirin vaikutusta potilaan ennusteeseen. Tällöin myös mallin
antamat regressiokertoimet ovat ajan suhteen vakiot, ja ne kuvaavat keskimääräistä
muutosta. Seuraavaksi tarkastellaan erikseen sekä kiinteiden että satunnaisten
vaikutusten mallin johtamista perusteluineen.

4.3.2 Kiinteät vaikutukset sairaanhoitopiirikohtaisia

Kiinteiden vaikutusten mallia käytetään kontrolloimaan poisjätetyn muuttujan
vaikutusta paneelidatassa sellaisessa tilanteessa, kun poisjätetty muuttuja vaihtelee
aineiston yksiköiden kesken, mutta ei vaihtele ajan myötä (Stock & Watson 2007. 356).
Mallia pidetään satunnaisten vaikutusten mallin alatyyppinä, mutta mallien kuvaamista
on helpompi lähestyä kiinteiden vaikutusten mallin kautta, josta helposti johtamalla
saadaan satunnaisten vaikutusten malli. Greene (2012: 385-386) muodostaa kiinteiden
vaikutusten mallin lähtien normaalista piilevien vaikutusten mallin kaavasta 5 sijoittaen
piilevän vaikutuksen

tilalle yksikön vaikutusta kuvaavan muodon

. Tuolloin

muodostuu,
.

(6)

Kaavan (6) selittävät muuttujat ovat matriisissa
ilmaistuna yksikön vaikutusta, kuvaa

. Muuttuja

. Heterogeenisyyttä, tai toisin
sisältää joukon yksikkö- tai

ryhmäkohtaisia ominaisuuksia, ne piilevät vaikutukset, jotka kiinteiden vaikutusten
mallissa oletetaan vakioksi yli ajan. Mikäli

olisi havaittava, kuten muut muuttujat,

voitaisiin malli analysoida kuten normaali lineaarinen malli. Estimoinnin ongelmat
johtuvat siitä, että

on piilevä, havaitsematon.
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Sekä kiinteiden että satunnaisten vaikutusten mallissa on lähtökohtana estimoida
johdonmukainen ja tehokas estimaatti kertoimille .
[

∣

]

,

(7)

eli kuinka ehdollisen odotusarvon osittaisderivaatta muuttuu selittävien muuttujien
muutoksen myötä. Estimoinnin mahdollisuus riipuu niistä oletuksista, mitä asetamme
piilevälle vaikutukselle. Greenen (2012: 386) mukaan olennainen oletus on tiukan
eksogeenisyyden oletus, joka toteaa, että virhetermi

ei korreloi selittävän muuttujan

kanssa millään aikaperiodilla,
[

∣

]

.

(8)

Toinen oletus kuvaa piilevän vaikutuksen olevan riippumaton selittävistä muuttujista,
[ ∣

]

.

(9)

Oletus ei ole niin voimakas kuin riippumattomien jakaumien oletus, mutta
voimakkaampi kuin oletus korreloimattomuudesta,

Edelleen piilevän muuttujan odotusarvoa ehdolla

voidaan kuvata myös funktiolla

, joka on kaavan 9 perusteella yhtäsuuri kuin .

[ ∣

]

(10)
.

(11)

Greene (2012: 400-401) johtaa kiinteiden vaikutusten mallin edellä käytyjen oletuksien
kautta. Mallissa lähdetään liikkeelle siitä, että piilevä vaikutus,

, korreloi malliin

sisällytettyjen muuttujien kanssa. Koska ehdollinen odotusarvo kiinteälle vaikutukselle
on sama joka periodilla, voidaan tavanomaista piilevien vaikutusten kaavaa käyttäen
malli kirjoittaa muotoon,
[

]

(12)
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josta hakasulkeet purkamalla saadaan muoto,
].

[

(13)

Merkitään edelleen kaavan 9 perusteella
].

[

Koska hakasuluissa oleva termi

(14)

ei korreloi muuttujan

kanssa, sen voi

sulauttaa virhetermiin ja yksinkertaistaa kiinteiden vaikutusten mallin muotoon,
.

Lopputuloksena huomataan piilevien vaikutusten

(15)

uponneen vakiotermiin

, josta on

tullut nyt ylätason muuttujille yleisen vakiotermin sijaan yksikkökohtainen parametri,
joka ei kuitenkaan vaihtele ajan suhteen. Greene painottaa, että mikään muuttuja ei ole
erityisemmin kiinteä. Kiinteän vaikutuksen mallin nimi merkitsee, että erot ryhmien
välillä kuvautuvat eroissa vakiotermeissä. Jokainen

käsitellään tuntemattomana

esimoitavana parametrina. Mallia tulkitaan regressiosuoran kulmakertoimien osalta
samoin kuin pienimmän neliösumman regressiomallia.

Tässä tutkimuksessa edellä mainittu tarkoittaa, että sairaanhoitopiirien piilevä vaikutus
tulee siten esille vakiotermissä, jolloin ero hoitoketjun selittäjistä riippumattomassa
vaikuttavuudessa näkyy eroina kiinteiden vaikutusten vakiotermissä. Vakiotermit
sairaanhoitopiireille

käsitellään y-akselin leikkauspisteinä, jotka estimoidaan

yksi jokaiselle sairaanhoitopiirille. Kulmakerroin

on vakio yksiköiden välillä, ja vain

pystyakselin leikkauspiste vaihtelee.

Stock & Watsonin (2007: 359) mukaan kiinteiden vaikutusten regressiomallin viisi
yleistä oletusta ovat:
1.
2.

ovat i.i.d.
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3. Suuret harhat epätodennäköisiä, (

omaavat neljä ääreellistä momenttia

4. Ei täydellistä multikollineaarisuutta
5. Kunkin

yksikön

virhetermit

eivät

korreloi

yli

ajan,

, kun

4.3.3 Satunnaiset vaikutukset estimoidaan yksikkökohtaiseen virhetermiin

Kiinteiden vaikutusten malli saallii heterogeenisyyden näkyä eroissa vakiotermeissä,
mutta ei vaihtele yli ajan ja on vakio ajan suhteen. Greenen (2012: 400) mukaan eräs
huomioitava ongelma kiinteiden vaikutusten mallissa onkin, että jokainen ajan suhteen
muuttumaton muuttuja matriisissa

, matkii yksikkökohtaista vakiotermiä

.

Kiinteiden vaikutusten mallia on kuitenkin käytettävä, mikäli piilevä vaikutus korreloi
mallin sisältämien muuttujien kanssa.

Satunnaisten vaikutusten mallissa oletetaan, että piilevä muuttuja
sisältämien muuttujien
mahdollisuuden

ei korreloi mallin

kanssa (Greene, 2012: 387). Tämän oletuksen avulla saamme

estimoida

piilevät

vaikutukset

virhetermissä

ilman

harhaisia

estimaatteja. Satunaisten vaikututusten mallissa voidaan virhetermissä määrittää
aineistosta erikseen sekä sairaanhoitopiiren välinen vaihtelu että sairaanhoitopiirien
sisäinen vaihtelu.

Satunnaisten vaikutusten malli muistuttaa kiinteiden vaikutusten mallia enemmän koti
klassista monitasomallia. Satunnaisten vaikutusten malli antaa ylätason määrittelijöiden
alla olevien muuttujien vaihdella vapaasti normaalijakauman rajoissa. Oletus mallin
taustalla on, että väestöstä tutkimusta varten pomittu otos on satunnainen otos
suuremmasta väestöstä, josta päätelmiä lähdetään tutkimuksessa tekemään. (Diez-Roux:
2002.)

Greene (2012: 387, 410) johtaa satunnaisten vaikutusten mallin suoraan aiemmin
johdetusta kiinteiden vaikutusten mallista,

(17)
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Mikäli piilevän vaikutuksen tai toisin sanoen heterogeenisyyden, voidaan olettaa olevan
korreloimaton malliin sisällytettyjen muuttujien kanssa, voidaan malli muotoilla
seuraavasti. Sijoitetaan yksikkökohtaisen vakiotermin

paikalle aiemmin kiinteiden

vaikutusten mallin johtamisen yhteydessä käytetty muoto

, sekä lisätään

[

]

kuvaamaan havaitsemattoman heterogeenisyyden keskiarvoa, jolloin saadaan muoto
+ [

]

[

[

]

],

(18)

josta uudelleen järjestämällä muodostuu:
[

]

[

Hakasulkujen sisällä oleva erotus {

.

]} =

(19)

, merkitään muotoon

,

kuvaamaan yksikkökohtaisen piilevän vaikutuksen aiheuttaman eron yleisestä
vakiotermistä. Erotus kuvaa siten yksikkökohtaista virhetermiä, eli miten paljon
yksikkökohtainen havaitsematon heterogeenisyys poikkeaa vakiotermistä ja miten
suuren osan virhetermin vaihtelusta selittää sairaanhoitopiirien väliset erot suhteessa
muihin tekijöihin. Lopuksi merkitään [

]

, jolloin saadaan satunnaisten

vaikutusten malli,

.

Muodostettu

malli

on

yksinkertainen

(20)

lineaarinen

regressiomalli,

yhdistetyllä

virhemallilla, jonka voi harhatta estimoida pienimmän neliösumman säännöllä. Mallin
vakiotermi
odotusarvoa,

kuvaa kiinteiden vaikutusten mallista eroten piilevien vaikutusten yhteistä
[

], eikä ole yksikkökohtainen vakiotermi. Mallissa on kiinteiden

vaikutusten mallista poiketen virhetermi jaettu kahtia. Yksikkökohtainen virhetermi
on ryhmäkohtainen satunnaiselementti, joka kuvaa tutkimusyksiköiden välistä
vaihtelua, poikkeamaa regressiosuorasta

. Yleinen virhetermi

on

jäännöstermi aikayksikössä t yksikölle i.

Erona kiinteiden vaikutusten malliin, satunnaisten vaikutusten mallissa piilevää
vaikutusta kuvaava termi

on kaksiosainen. Myöskään yksikkökohtaiset
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virhetermit

eivät saa tarkkoja yksikkökohtaisia arvoja, vaan ne määritellään

normaalijakautuneiksi satunnaismuuttujiksi. Tästä on myös peräisin mallin nimi,
satunnaisten vaikutusten malli. Tämän jäännöstermin voidaan olettaa noudattavan
normaalijakaumaa,

ja

).

Toisin kuin kiinteiden vaikutusten mallia, satunnaisten vaikutusten mallia ei tarvitse
käyttää tilastollisen harhan välttämiseksi. Sen hyödyt tulevat siinä, että sen avulla
voidaan parantaa regression laatua ja sallia piilevän vaikutusten vaihtelu yli ajan.
Satunnaisen vaikutuksen estimointi on esitetty yksityiskohtaisesti Wooldridgen (2002:
252-262) kirjassa, mutta yksinkertaistaen satunnaisten vaikutusten malli toimii
jakamalla koko jäännösvaihtelun kahteen komponenttiin,
vaihteluun

ja virhetermin vaihteluun

yksiköiden väliseen

. Nämä saadaan suoraan SAS:n satunnaisten

vaikutusten mallista. Saatuja variansseja käytetään satunnaisten vaikutusten mallissa
kuvaamaan sairaanhoitopiirien välisten erojen olemassaoloa.

Satunnaisten vaikutusten mallilla on myös muita etuja. Se esimerkiksi sallii ajan
suhteen muuttumattomien muuttujien, kuten esimerkiksi sukupuolen, toimia selittävinä
muuttujina. Kiinteiden vaikutusten mallissa vastaavat selittävän muuttujan kanssa
korreloimattomat

tekijät

sisällytettiin

vakiotermiin.

Haittapuolena

satunnaisten

vaikutusten mallissa on, että se on matemaattisesti vaativampi kuin kiinteiden
vaikutusten malli. Toisaalta tämän etuna saavutetaan parempi tilastollinen merkittävyys,
sillä kiinteiden vaikutusten mallissa menetetään vapausasteita, joka heikentää sen tehoa.
Välttääksemme vapausasteiden vähentymisen ja hyötyäksemme ajassa tapahtuvien
muutosten vaikutuksesta sekä tutkimusyksiköiden sisällä että niiden välillä, käytämme
satunnaisten vaikutusten mallia, mikäli mallin käyttö on sallittua. (Greene, 2012: 387 ja
410-411.)

Mikäli tutkisimme vain sairaanhoitopiirien tehokkuutta, olisi ensisijainen tavoite
estimoida niiden tehokkuutta kuvaava piilevä vaikutus

. Nyt kuitenkin suurempi

tavoite on monitasomallien avulla saada luotettavia ja paikkansapitäviä estimaatteja
arvioitaessa aivoinfarktin hoidon vaikuttavuutta koko Suomessa. Mikäli aineisto sen
sallii ja mikäli aineistosta saatavat estimaatit ovat laadultaan riittäviä, tutkin myös
piilevien vaikutusten estimaatteja.
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5 ANALYYSI JA TULOKSET

5.1 Aivoinfarktin ennuste ja hoito parantunut seuranta-aikana

Kymmenen seurantavuoden aikana havaitaan aivoinfarktikuolleisuuden laskeneen
kaikissa mitatuissa aikapisteissä (kuvio 5). Kuviossa on yhtenäisillä viivoilla kuvattu
riskivakioitu kuolleisuus, sekä erikseen katkoviivoilla kuvattu myös riskivakioimaton
kuolleisuus. Kuvaajat ovat hyvin lähellä toisiaan, jolloin riskivakioinnilla ei ole
merkittävää vaikutusta, kuten tulisikin olla, kun tarkastellaan koko maan keskiarvoa.

Kuvio 5. Aivoinfarktipotilaiden kuolleisuus vuosina 1999 - 2009.

Tutkimuksen keskeinen vastemuuttuja,

vuoden kuolleisuus,

on laskenut

4,5

prosenttiyksikköä (23,9 – 19,4). Suhteellinen kuolleisuuden lasku vuoteen 1999
verrattuna on 19 %. Muissa vaikuttavuusluokissa muutokset ovat määrällisesti
vähäisempiä, mutta suhteellisesti hieman suurempia. 90 vuorokauden kuolleisuus on
laskenut 3,76 prosenttiyksikköä, suhteellisesti 23 %, ja 28 vuorokauden kuolleisuus
3,34 prosenttiyksikköä, suhteellisesti 28 %. Muutos kuolleisuudessa on vuosien 1999 ja
2009 välillä tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001), kaikissa muissa paitsi 90 vuorokauden
aikapisteessä, joiden p-arvo on 0,001.
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Mielenkiintoinen ja huomattava löydös on kuviossa 5 vuosien 2003 ja 2004 välillä
tapahtuma merkittävä kuolleisuuden lasku ajanjaksolla, jolloin aineiston perusteella
aivoinfarktin liuotushoito kasvoi voimakkaasti. Olisi ollut todella mielenkiintoista tutkia
liuotushoidon vaikuttavuutta näin laajalla aineistolla. Mielenkiintoa herättää myös
havainto, että merkittävä osa vuoden kuolleisuuden laskusta on tapahtunut
akuuttihoidon kehityksessä. Kuolleisuuden lasku ensimmäisten 28 vuorokauden aikana
selittää kolme neljäsosaa vuoden kuolleisuuden laskusta, jolloin vain neljäsosa
vaikuttavuuden paranemasta jää hoitoketjun loppupään kuten kuntoutuksen tai
sekundaariprevention kehityksen selitettäväksi.
Myös kotona vietetyt päivät ovat lisääntyneet tutkimuksen seuranta-aikana. Kuten
Leikola (2011) on sanonut, olisi tärkeämpää tuottaa lisää elämänlaatua kuin pitkää
elinikää. Kotona vietettyjen päivien voidaan olettaa korreloivan kuolleisuutta paremmin
elämänlaadun kanssa, mikäki taustalla ei ole vain terveydenhuollon säästötoimet eli
hoidon minimointi. Tosin tutkimustietoa kotona vietettyjen päivien ja elämänlaadun
korrelaatiosta en onnistunut löytämään.
Vuosina 1999 - 2009 kotona vietetyt päivät ovat lisääntyneet keskimäärin 21
vuorokautta (231,7 – 251,7), laskettuna ensimmäisen vuoden aikana aivoinfarktiin
sairastumisesta. Kuvaaja on esitetty myöhemmin, (kuvio 13). Seuranta-aikana
tapahtunut kehitys on myös tilastolloisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001).
Viimeisenä vaikuttavuusmuuttujana oleva aivohalvauksen uusiutuminen on myös
vähentynyt aivoinfarktipotilailla. En tarkemmin kuvaa ja tutki löydöstä, sillä pidän
lääkehoidon osutta niin merkittävänä tekijänä uusiutumisen ehkäisyssä, että ilman
lääkehoitotietoa en voi uusiutumiseen vaikuttavia tekijöitä tarkemmin tutkia. Myös progradu työn rajallisuus pakottaa fokusoimaan.

5.1.1 Taustatekijöissä ei kuolleisuuden laskua selittäviä muutoksia

Lähdettäessä tutkimaan parantuneen ennusteen taustalla olevia tekijöitä, on lisäksi syytä
tarkastella, ovatko ennusteen parantumiseen vaikuttaneet itse tutkimus-aineistossa
tapahtuneet muutokset seuranta-aikana. Aineiston perustietojen suhteelliset muutokset
on kuvattu kuviossa 6 ja numeraalisesti liitetaulukossa 2.1.
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Merkittävin

muutos

on

väestötason

riskien

lisääntyminen,

mikä

havaitaan

riskivakioidun aivoinfarktien lukumäärän per 100 000 asukasta muuttujan laskusta.
Taustasairauksista etenkin diabetes on voimakkassa kasvussa, mutta myös dementia ja
valtimotautiriskiä nostavat kolesterolipitoisuudet ovat lievässä kasvussa. (Gissler ym.
2012, Vartiainen ym. 2012.)

Riskivakiointi-indeksi kuvaa suhteellisten riskien kasvaneen merkittävästi seurantaaikana, jolloin aivoinfarktin riskeillä suhteutettu ilmaantuvuus laskee. Itse suhteellisen
ilmaantuvuuden laskulla ei ole merkitystä tuloksiin, mutta löydös kuvaa kokonaisuutena
riskivakioinnin vaikutusta aineistoon ja

taustariskien kasvua. Riskivakioinnin

aiheuttama muutos aivoinfarktin ilmaantuvuuteen verrattuna ilmaantuvuuteen ilman
riskivakiointia on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001).

Kuvio 6. Muutokset aineistossa 1999-2009, vertailuvuosi 1999=100.

Toinen merkittävä muutos on työikäisten eli alle 65-vuotiaiden potilaiden osuuden
kasvu, muutos on tilastollisesti merkitsevä (p = 0,006). Kasvua voidaan pitää edellä
mainittujen riskitekijöiden kasvun aiheuttamana. Eniten alle 65-vuotiaita on Helsingin
ja Uudenmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä, joissa yli neljännes
potilaista on vuosittain alle 65-vuotiaita. Toinen ääripää on Vaasan sairaaanhoitopiiri,
jossa alle 65-vuotiaiden osuus on alle kuudesosa potilaista. Toisaalta aineiston
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potilaiden keski-ikä ei ole juurikaan muuttunut seuranta-aikana, jolloin myös
ikähaarukan toisessa päässä on tapahtunut siirtymistä yhä vanhempiin potilaisiin.

Aineistossa ei ollut saatavilla potilaiden ikäjakaumaa tarkempaa tarkastelua varten.
Meretojan (2011b: 56) lähes samasta aineistosta tekemien havaintojen mukaan etenkin
55 - 64 vuotiaiden ryhmässä suhteellinen kasvu on ollut voimakasta vuosien 1999 ja
2008 välillä. Kasvu johtunee riskitekijöiden kasvusta. Seuraavassa ikäluokassa, 65 – 74
vuotta, ilmaantuvuus on laskenut. Ilmaantuvuuden kasvu on tapahtunut vanhemmissa
ikäluokissa, pääosin yli 75-vuotiailla miehillä ja yli 85-vuotiailla naisilla.

Muutosta ei voida myöskään laittaa diagnostiikan muutosten piikkiin, koska
aivoverenkiertohäiriöiden osuus on myös pysynyt valtaosin ennallaan. Aineiston
potilaiden ja kokonaisuutena aivoinfarktin sairastaneiden suhde on myös hyvin toisiaan
seuraava, joten mahdollinen aineiston muodostamisen aiheuttama vääristymä on
epätodennäköinen. Meretojan ym. (2007:15) mukaan aivoverenkiertohäiriöiden
diagnostiikka on jo aiemmissa tutkimuksissa osoitettu hyväksi ja aineistoa pidetään siltä
osin luotettava.

Vaikka keski-iän keskiarvo on pysynyt hyvin tasaisena, on siinä keskihajonnan (1,3
vuotta) perusteella olemassa vaihtelua sairaahoitopiirien välillä, jolloin sitä voidaan
käyttää selittävänä muuttujana myöhemmissä malleissa. Myöhemmin muuttujana
käytetty keski-ikä -muuttuja kuvaa populaation ikää suhteessa koko aineiston keskiikään, 73 vuotta. Tämä muutos helpottaa vakiotermin tulkintaa regressioanalyyseissä.
Tulevissa analyyseissä käytetään riskivakioituja lukuja aina, kun muuttujasta on ne
olemassa, sillä riskivakiointi parantaa tulosten luotettavuutta.

5.1.2 Koko hoitoketjun kehitys ennusteen paranemisen taustalla

Tässä alaluvussa tarkastelen, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet aivoinfarktin hoidon
vaikuttavuuteen. Selittävät muuttujat valitaan selvittämällä pienimmän neliösumman
regressiomallilla muuttujien vaikutusta ja merkitsevyyttä vuoden kuolleisuuden
selittämisessä, ja parhaaksi koetulla mallilla tehdään analyysit monitasomalleja
käyttäen.
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Useita kiinnostavia muuttujia jouduttiin laadullisen heikkouden vuoksi jättämään pois
analyyseistä. Poisjätettyjä muuttujia olivat esimerkiksi liutoshoidon osuus, eritasoisten
AVH-keskusten hoidon taso sekä eritasoisten sairaaloiden hoitopäivien vaikutus.
Aineiston taustatietomuuttujista sekä hoitoa kuvaavista muuttujista otetaan mukaan
laadullisesti kelvolliset muuttujat. Kustannusmuuttujat ovat kauttaaltaan laadullisesti
hyviä, jolloin ne otetaan täysimittaisesti mukaan analyysiin. Seuraavan taulukon (5)
perusteella valitaan selittävät muuttujat kiinteiden ja satunnaisten vaikutuksen mallien
regressioihin käyttäen selitettävänä muuttujana vuoden kuolleisuutta.
Taulukko 5. Seulonta-regressioanalyysin tulokset
Selittävä muuttuja
Vakiotermi

A

C

D

E

Selitettävä muuttuja 365 vrk kuolleisuus
36,484 24,920 32,912 32,977 35,578
< 0,001

Potilaita / 100 000 as.

B

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

F

G

H

31,330 31,287

42,319

< 0,001

< 0,001

< 0,001

-0,003

-0,004

0,619

0,525

Miesten osuus

-0,116

-0,094

Keski-ikä

-0,095

0,594

0,512

0,742

0,704

-0,168

0,806

0,002

0,010

< 0,001

< 0,001

0,686

0,062

Alle 65-v osuus

0,111

0,111

0,076

-0,242

-0,230

0,052

0,069

1. hoitojakson pituus

0,002

Vanhainkodissa

0,066

0,957

0,250

0,026

-0,097

0,610

0,371

Yhteensä hoitopäivät

-0,005

0,001

0,004

0,880

0,984

0,917

Kaulavaltimon puhdistus

-0,267

-0,227

0,099

0,173

1. hoitokokonaisuuden
kustannukset
Muiden sairaaloiden
kustannukset
Vanhainkoti kustannukset

-0,205

-0,288

0,092

0,019

-0,026

-0,430

-0,465

-0,269

0,522

0,925

0,472

Avohoidon kustannukset

0,651

0,188

-0,192

0,500

0,844

Sairaala- ja avohoidon
kustannukset
Lääkekustannukset

-0,425

0,088

0,060

0,310

0,327

-0,031

0,798
0,472

-0,310
0,013

-6,237

-3,732

-3,754

0,001

0,059

0,054

Yhteensä kustannukset
Trendi
SER
R²

-4,058
0,042

-0,371

-0,325

0,002

0,003

-0,468

-0,550

-0,460

-0,477

-0,407

-0,468

-0,460

-0,250

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,094

3,050
0,301

3,193
0,228

3,051
0,306

2,988
0,337

2,972
0,341

2,999
0,323

2,987
0,331

2,956
0,369

N = 20*11 = 220, p-arvot on esitetty kursiivilla
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Mallit A – H on muodostettu siten, että lähes kaikki mahdolliset selittävät muuttujat
tulee testattua, edellisellä sivulla mainituin rajoituksin. Samalla havainnoidaan
mielenkiintoisia löydöksiä, kuten iän vaikutusta lääkekustannusten kertoimeen ja
kaulavaltimoiden puhdistusleikkauksen vaikuttavuutta. Mitään yksikäsitteistä logiikkaa
mukana olevien mallien taustalla ei ole, vaan ne ovat osittain muodostuneet
tutkimuksen tekovaiheessa lukuisten regressioanalyysien löydösten myötä, kun
mielenkiintoiset löydökset on otettu mukaan.

Selitysasteet havaitaan kauttaaltaan heikoiksi mallista riippumatta, ja lisäksi regression
keskivirhe on merkittävä. Selittävä muuttuja trendi, joka kuvaa vuosittaista kehitystä, on
jokaisessa mallissa tilastollisesti merkitsevä ja tärkein kuolleisuuteen vaikuttava tekijä.
Mallissa A tutkitaan perustietomuuttujien vaikutusta. Havaitaan alle 65-vuotiaiden
osuuden vaikutus selkeästi suurimmaksi. Keski-iän ja alle 65-vuotiaiden osuuden
voidaan molempien ajatella kuvaavan potilaiden ikää, mutta mielestäni tarkemman
kuvauksen vuoksi valitaan jatkossa käytettäväksi keski-ikä selittävänä muuttujana.
Potilaiden lukumäärällä ei ole juurikaan vaikutusta, ja miessukupuoleen vaikuttaa
liittyvän hieman heikompi ennuste. Trendin havaitaan olevan mallin ainoa tilastollisesti
merkitsevä muuttuja.
Mallissa B tutkitaan hoitopäivätietojen vaikutusta. Havaitaan hoitopäivien tarkemmasta
kuvauksesta hoitopäivien määrän olevan hyvin merkityksetön tekijä, kun selitetään
kuolleisuutta. Huomioiden jo aiemmin poisjätetyt hoitotietomuuttujat, uhkaa hoitotiedot
pudota kokonaan pois jatkotutkimuksista. Tämän vuoksi valitaan hoitotietoja
kuvaamaan koko vuoden hoitopäiviä kuvaava muuttuja, vaikka sen vaikutus ja
merkittävyys on heikkoa. Se on kuitenkin merkittävä selittävä tekijä myöhemmissä
malleissa.
Kustannusmuuttujien vaikutusta tutkitaan malleissa C ja D. Havaitaan erityisesti muun
sairaalahoidon

kustannusten

olevan

hoitokokonaisuuden

kustannuksiin.

hoitokokonaisuuden

aikaisen

vaikuttavia

Löydös

sairaalahoidon,

kuvaa

verrattuna
muun

esimerkiksi

kuin

ensimmäisen
ensimmäisen

kuntoutuksen,

hyvää

vaikuttavuutta. Mallien mukaan jokaista jatkohoitoon käytettyä tuhatta euroa kohden
saavutetaan noin 0,45 prosenttiyksikön lasku kuolleisuudessa, kun ensimmäisen
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hoitokokonaisuuden kustannusten vaikutus on vain puolet tästä. Löydös voisi myös
kuvata nuorempien ja parempiennusteisten potilaiden jatkohoidon tehoa, mutta löydös
ei poistu, vaikka mallissa D otetaan keski-ikä mukaan selittäväksi tekijäksi.
Vanhainkotihoidon kustannukset liittyvät päinvastaisesti korkeaan kuolleisuuteen. Se
sopii hypoteesiin vanhainkotiin päätyvien potilaiden korkeammasta kuolleisuudesta ja
lyhyemmästä eliniästä. Löydös häviää, mikäli potilaiden ikä huomioidaan.
Malleissa C, D ja E kuvataan myös lääkehoidon vaikutusta. Tuloksissa havaitaan
lääkehoito hyvin kustannusvaikuttavaksi. Tuhannen euron kustannuksilla saavutetaan
jopa kuuden prosenttiyksikön lasku kuolleisuudessa mallissa, mutta potilaiden iän
huomioiminen mallissa D pienentää lääkehoidon vaikutusten kerrointa lähes puoleen.
Mahdollisesti nuoremmilla ja parempiennusteisilla potilailla käytetään enemmän
lääkehoitoa, joka siten saa aikaa tuloksen ilmiön. Tuloksissa on myös muistettava
pitkäaikaisessa vuodeosastohoidossa olevien potilaiden lääkehoidon näkymättömyys
kustannuksissa. Mallissa E testataan myös uudestaan miesten osuuden vaikutusta
kuolleisuuteen. Vaikus on vähäinen ja ei ole tilastollisesti merkitsevä.
Mallissa

F

lähdetään

aiempien

mallien

perusteella

hahmottelemaan

mallia

jatkoanalyyseihin. Koko vuoden yhteiskustannukset kattava selittävä muuttuja
havaitaan kustannusten osatekijöitä paremmaksi selittämään kustannusten vaikutusta
kuolleisuuteen. Vaikutus on tilastollisesti merkitsevä sekä looginen, sillä kuolleisuus
pienenee kustannusten kasvun myötä. Löydös ei merkittävästi muutu ja on edelleen
merkitsevä, vaikka niin keski-ikä kuin hoitopäivien määrä jätetään pois mallista.
Löydöstä ei ole kuvattu taulukossa 5.
Mallissa F keski-iän vaikutus on merkitsevä ja hoitopäivien vaikutus hyvin vähäinen.
Tässä mallissa selittävät muuttuja vähenevät merkittävästi ja selitysaste laskee vain
hieman, verrattuna malleihin C, D tai E. Mielenkiintoinen vaihtoehto olisi ollut ottaa
sairaala- ja avohoidon kokonaiskustannukset sekä lääkekustannukset yhteiskustannusten
sijaan selittäviksi muuttujiksi, mutta valintaan vaikutti myös aiemmin kustannusten
määrittelyn yhteydessä käsitelty lääkekustannusten harha pitkäaikaisessa laitoshoidossa
olevien kohdalla, ja päädyin käyttämään mallia F jatkoanalyyseissä.
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Kaulavaltimoiden puhdistusleikkauksella on mallin G perusteella jonkin verran
vaikuttavuutta, mutta kerroin ei ole tilastollisesti merkitsevä. Voidaan kuitenkin
arvioida, että kun enimmillään 7,9 prosentille potilaista tämä toimenpide on tehty, niin
suurimmillaan leikkauksen vaikutus on jopa kahden prosentin paranema vuoden
kuolleisuudessa. Keskimäärin leikkaus tehdään reilulle kahdelle prosentille potilaista,
joten vaikuttavuuslisää olisi mahdollisesti saavutettavissa, ja kirjallisuuden perusteella
hoito on kustannusvaikuttavaa. Mallissa H tutkitaan kaikkien selittävien muuttujien
vaikutusta yhdessä. Vaikutus selitysasteeseen on vähäinen, ja kertoimet ovat
tilastollisesti heikkoja. Huomataan myös että selityaste ei nouse korkeaksi vaikka kaikki
selittävät muuttujat huomioitaisiin.
Kaikki edellä mainittu huomioiden, ja suhteessa käytettävien muuttujien määrään,
valitaan malli F käytettäväksi kiinteiden ja satunnaisten vaikutusten mallien
regressioissa. Vertailun vuoksi, SPSS antaa askeltavalla regressiolla tärkeimmiksi
selittäviksi muuttujiksi trendin ja yhteiskustannukset sekä seuraavaksi tärkeimpänä alle
65-vuotiaiden osuuden. Päädytään kuitenkin käyttämään keski-ikää alle 65-vuotiaiden
osuuden sijaan, sillä se kuvaa mielestäni paremmin potilaiden ikää, kun alle 65vuotiaiden osuus kuvaa vain suhteellista osuutta.
Jatketaan taulukon 5. perusteella valitulla regressiomallilla F, tekemällä pienimmän
neliösumman regression (PNS) lisäksi sekä kiinteiden että satunnaisten vaikutusten
mallien regressioanalyysit. Mallit on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.3. Tulokset on
esitetty taulukossa 6, jossa on kuvattu lisäksi selittävien muuttujien keskihajonta, jotta
voisi paremmin arvioida muuttujien vaikutusta selitettävään muuttujaan. Selittävän
muuttujan regressoikerroin kerrottuna keskihajonnalla muodostaa muuttujien suhteen
vertailukelpoiset luvut. Saadut luvut ovat lähes identtiset verrattaessa SPSS:n
regressioanalyysien tulostamiin vertailukelpoisuutta helpottaviin beta-kertoimiin.
Taulukossa on esitetty estimaatit vakiotermille ja selittäville muuttujille sekä esitetty
näiden tilastolliset merkitsevyydet.

Taulukosta havaitaan selitysasteen paranevan

huomattavasti käytettäessä kiinteiden vaikutusten mallia, mikä johtuu mallin
mahdollisuudesta tuottaa sairaanhoitopiirikohtaiset vakiotermit. Hausmanin testin
perusteella regression estimaateissa ei ole eroa monitasomallien välillä, joten sekä
kiinteiden että satunnaisten vaikutusten mallin estimaatit ovat päteviä.
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Taulukko 6. Regressioanalyysit vuoden kuolleisuuteen vaikuttavista tekijöistä
Selittävä muuttuja
keskihajonta

Monitasomallit
PNS
Kiinteä
Selitettävä muuttuja: kuolleisuus 365 vrk aikana

Vakiotermi

Satunnainen

31,330

28,298

29,755

< 0,001

<0,001

<0,001

0,742

0,328
0,188

0,380

< 0,001

Hoitopäivät
7,54

0,001

0,009

0,009

0,984

0,826

0,821

Yhteiskustannukset

-0,371

-0,310

-0,317

0,002

0,075

0,049

Keski-ikä
1,26

2,23

0,101

Trendi

-0,468

-0,463

-0,463

3,17

< 0,001

<0,001

<0,001

2,999
0,323

2,730
0,489

2,632
0,322

SER
R²

N = 20*11 = 220, p-arvot on esitetty kursiivilla
Kiinteä vaikutus: p < 0,001
Varianssin komponentit:
= 11,81 ja
Hausmanin testi: p = 0,988.

= 7,451

Monitasomallien käyttö vaikuttaa huomattavasti regression tuloksiin. Pienimmän
neliösumman regressiolla merkittävä selittävä tekijä, keski-ikä, muuttuu ja menettää
merkitystään, ja sen estimaatit ovat tilastollisesti heikkoja. Tulos on kuitenkin
samansuuntainen ja johdonmukainen. Jokainen vuosi yli aineiston keski-iän 73 vuotta,
lisää kuolleisuutta noin 0,35 prosenttiyksikköä. Keski-iän hajonta on vähäistä, mikä
entisestään pienentää sen vaikutusta monitasomalleja käyttäessä. Ensimmäisen vuoden
yhteenlaskettujen hoitopäivien vaikutus on olematon ja tilastollisesti hyvin heikko.
Yhteiskustannuksilla havaitaan olevan huomattava vaikutus potilaan ennusteeseen.
Jokaista hoitoon käytettyä tuhatta euroa kohden saavutetaan noin 0,3 prosenttiyksikön
kuolleisuuden lasku ensimmäisen vuoden aikana. Monitasomallit heikentävät hieman
kustannusten vaikutusta. Lisäksi kiinteiden vaikutusten mallin estimaatti ei ole
tilastollisesti merkitsevä. Keskihajonnan perusteella vaihtelut kustannuksissa ovat
suuria, mikä voimistaa muuttujan vaikutusta.
Trendi-muuttujan vaikutus havaitaan voimakkaimmaksi. Trendi sisältää kaikki ne
selittäviin muuttujiin sisältymättömät tasaisesti ajassa tapahtuneet muutokset, jotka
vaikuttavat potilaan ennusteeseen, kuten esimerkiksi parantuneet hoitokäytännöt.
Seurantatutkimuksen edetessä jokainen vuosi lisää ennustetta 0,46 prosenttiyksikköä.
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Ero monitasomallien ja pienimmän neliösumman regression välillä on mitätön.
Vaikutus on hyvin vahva ja lisäksi tilastollisesti erittäin merkitsevä.
Trendin vaikutuksen merkittävyys tulee esille piirrettäessä kuvaajat käyttäen taulukossa
6 estimoituja satunnaisten vaikutusten mallin estimaatteja sekä koko maan vuosittaisia
keskiarvolukuja selittäville muuttujille. Kuviossa 7 on piirretty kuvaaja, jossa on
käytetty kaikkia taulukon 6 selittäviä muuttujia ja vertailun vuoksi lisäksi kuvaaja ilman
trendi-muuttujaa. Lisäksi on katkoviivalla kuvattu todellinen riskivakioitu kuolleisuus.

Kuvio 7. Trendi-muuttujan vaikutus kuolleisuuden laskuun

Kuviossa 7 havaitaan vuosien 1999 - 2009 ennusteen paranemisesta valtaosan
aiheutuvan trendin mukaisesta koko hoitoketjun vaikuttavuuden paranemisesta. Kun
trendi-muuttuja jätetään huomiotta, saavutetaan alle yhden prosenttiyksikön ennusteen
parantuminen, verrattuna noin 5 prosenttiyksikön kuolleisuuden laskuun trendi
huomioiden. Huomioitavaa myös on, että satunnaisten vaikutusten mallin estimaattien
avulla piirretty regressiosuora seuraa mielestäni hyvin katkoviivalla kuvattua todellista
kuolleisuutta, mikä kuvaa satunnaisten vaikutusten mallin estimaattien hyvää
todistusvoimaa.

Trendin vaikuttavuus kuvaa koko hoitoketjun onnistumista. Valtaosa ennusteen
paranemisesta vaikuttaisi liittyvän kaikkeen siihen vuosittaiseen jatkuvaan kehitykseen,
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jota ei saada mallissa kuvattua muilla selittävillä muuttujilla. Myös luvussa 3.4 kuvatun
varsinaisen hoitoketjutyön voidaan siten arvioida olevan vaikuttavaa. Aiemmin kuviosta
5 pääteltiin valtaosan kuolleisuuden laskusta johtuneen akuuttihoidon kehityksestä, mitä
löydöstä ei valitettavasti voida tässä yhteydessä vahvistaa.

Vertaillessa taulukon 6 malleja vielä keskenään, havaitaan, että PNS-estimaattien ja
kiinteiden vaikutusten mallin estimaattien välillä on ainoa merkittävä ero keski-iän
selittävällä vaikutuksella. Kiinteiden vaikutusten mallin nollahypoteesi, että ei ole
nollasta eroavia yksikkökohtaisia kiinteitä vaikutuksia, on erittäin epätodennäköinen (p
< 0,001), jolloin aineistoon sisältyy piileviä vaikutuksia ja OLS estimaatit eivät ole
luotettavia.

Ero

selittyy

muutaman

sairaanhoitopiirin

poikkevan

heikolla

suorituskyvyllä, jota tarkastellaan myöhemmin sairaanhoitopiirikohtaisessa vertailussa.

Palautetaan tässä vaiheessa mieleen aiemmin käsitelty kiinteiden vaikutusten malli,
kaavasta 15.

(15)
Taulukossa 6 kuvatut vakiotermit eivät ole sairaanhoitopiirikohtaisia, vaan kaavan 15
sairaanhoitopiirikohtaiset vakiotermit
liitetaulukossa

4.1

luetellut

:t muodostetaan lisäämällä vakiotermiin

sairaanhoitopiirikohtaiset

kiinteät

vaikutukset.

Summaamalla syntyvät vakiotermit kuvaavat kiinteiden vaikutusten mallissa johdettua
vakiotermia

.

Satunnaisten vaikutusten mallin tilastollista pätevyyttä en saanut käytössäni olevilla
tilasto-ohjelmilla analysoitua. Hausmanin testin mukaan kiinteiden ja satunnaisten
vaikutusten mallit eivät tuota tilastollisesti merkitsevästi eroavia estimaatteja (p=0,988),
jolloin monitasomalleista voidaan satunnaisten vaikutusten mallin tulosta pitää
tilastollisesti luotettavampana (luku 5.3.2). Kiinteiden vaikutusten mallin parempi
selitysaste selittyy sairaanhoitopiirikohtaisten vakiotermien tuomalla lisäinformaatiolla.
Selittävien muuttujien estimaatit ovat kuitenkin satunnaisten vaikutusten mallissa
luotettavammat. Palautetaan mieleen kaavasta 20 satunnaisten vaikutusten mallin kaava,
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.

Satunnaisten

vaikutusten

malli

(20)

ei

tulosta

kiinteiden

vaikutusten

tapaan

sairaanhoitopiirikohtaista suoriutumista kuvaavaa vakiotermiä. Sairaanhoitopiirien eroja
voidaan kuitenkin kuvata käytettävissä olevien varianssin osatekijöiden avulla.
Sairaanhoitopiirien välinen varianssi

saa taulukon 6 lisätietojen perusteella arvon

11,81, jonka neliöjuuri antaa sairaanhoitopiirien väliseksi keskihajonnaksi 3,44.
Vertailun vuoksi virhetermin keskiharjonta on 2,73, joten sairaanhoitopiirien välinen
vaihtelu

on

suurempaa

sairaanhoitopiirien

välillä

kuin
on

virhetermin
eroja

hoidon

vaihtelu.

Tuloksen

vaikuttavuudessa,

perusteella

mutta

löydön

merkittävyyteen ei voida ottaa kantaa.

Taulukossa 5 vaikuttivat niin miesten osuus, kaulavaltimon puhdistusleikkaus kuin
muun sairaanhoidon kustannukset ja lääkekustannukset myös mielenkiintoisilta
kuolleisuutta selittäviltä muuttujilta. Laajemmassa tarkastelussa niillä ei ole merkittävää
vaikutusta kuolleisuutteen. Tulokset on kuvattu liitetaulukosssa 3.1. Monitasomalleja
käytettäessä on aineiston taustamuuttujien ja hoitomuutujien vaikutus vähäistä, ja
löydös on tilastollisesti heikko.

Kustannusmuuttujista mielenkiintoinen löydös on avohoidon kustannusten merkittävä
vaikutuksen kasvu monitasomalleja käytettäessä. Avohoidon kustannuksissa tuhannen
euron kustannuslisä laskee kuolleisuutta yli kaksi prosenttiyksikköä. Samanaikaisesti
lääkekustannusten ja trendin vaikutus vähenee. Löydöksen selittänee vaikeammin
sairastuneiden potilaiden päätyminen laitoshoitoon, jolloin he eivät aiheuta avohoidon
kustannuksia. F-testin perusteella kiinteä vaikutus on olemassa, ja esille nouseekin
heikosti suoriutuneita sairaanhoitopiirejä.

Mielenkiinnon

vuoksi

analysoin

aivoverenkiertohäiriöyksiköiden

myös

tehoa.

regressioanalyysin,

Regressiomallina

käytin

jossa

tutkin

satunnaisten

vaikutusten mallia. Tulokset on esitetty liitetaulukossa 3.2. Muodostin yksiköiden
käyttöä kuvaavan muuttujan, joka sisälsi kattavan ja perustason AVH-yksikön hoidon
yhteenlaskettuna muuttujana. Lisäksi rajasin aineiston sairaanhoitopiireihin, joissa
potilaista yli puolet osa hoidettiin näissä yksiköissä. Näillä rajauksilla muuttuja saavutti
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normaalijakauman (p= 0,08), mutta sairaanhoitopiireistä menetettiin rajauksessa noin
puolet.

Mallin B perusteella AVH-yksiköiden vaikuttavuus on heikkoa, mutta löydökset ovat
tilastollisesti erittäin heikot. Selitysasteen kasvu on myös melko vähäistä verrattuna
vastaavaan regressioon mallissa A, ilman AVH-yksiköiden summamuuttujaa. Vertailun
vuoksi on kuvattu vastaava regressio ilman aineiston rajausta, malli C, jossa löydökset
ovat myös vähäiset. Tulos on lisäksi epäluotettava AVH-yksiköitä kuvaavan muuttujan
jakaumaongelman vuoksi. Mallin C mukainen virheellinen tulos olisi ollut mahdollinen
ilman huolellista muuttujien jakaumien tarkastelua.

5.1.3 Nuoremmat kotiutuvat yhä paremmin

Tutkin vielä erikseen kotona vietettyjä päiviä selittäviä muuttujia pitäen mielessä
keskustelun elämänlaadun vai elämän pidentämisen tärkeydestä. Selittävät muuttujat
ovat samat kuin kuolleisuutta tutkittaessa taulukossa 5. Kotona vietettyihin päiviin
vaikuttavat selittävien muuttujien estimaatit kuvataan taulukossa 7.

Taulukko 7. Regressioanalyysi kotona vietettyihin päiviin vaikuttavista tekijöistä
Selittävä muuttuja
Keskihajonta

Monitasomallit
PNS
Kiinteä
Selitettävä muuttuja: kotona vietetyt päivät

Vakiotermi

Satunnainen

266,48

270,47

269,85

<0,001

<0,001

<0,001

Keski-ikä

-3,373

-3,910

-3,897

1,255

<0,001

<0,001

<0,001

Hoitopäivät
6,895
Yhteiskustannukset

-0,874

-0,957

-0,956

<0,001

<0,001

<0,001

1,065

1,191

1,188

1,77

0,003

0,027

0,020

Trendi
3,169

1,501

1,453

1,454

<0,001

<0,001

<0,001

SER
R²

8,417
0,579

8,045
0,661

8,957
0,577

N = 20*11 = 220, p-arvot on esitetty kursiivilla
Kiinteä vaikutus: p < 0,001
Varianssin komponentit:
= 741,8 ja
Hausmanin testi: p = 1,000.

= 70,8
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Taulukossa 7 ovat kaikki estimaatit tilastollisesti merkitseviä, ja selitysaste on
huomattavasti

parempi

kuin

tutkittaessa

kuolleisuuteen

vaikuttavia

tekijöitä.

Selitysasteessa huomataan jälleen kiinteiden vaikutusten mallin suorituskyvyn ero
verrattuna muihin malleihin. Aineisto sisältää sairaanhoitopiirien välisiä kiinteitä eroja,
sillä kiinteän vaikutuksen p-arvo on merkitsevällä tasolla. Sairaanhoitopiirien välisiä
eroja osoittaa myös huomattava sairanhoitopiirien välinen varianssi. Nämä löydökset
huomioiden, pienimmän neliösumman estimaatit eivät ole luotettavia. Hausmanin testin
perusteella kiinteiden ja satunnaisten vaikutusten mallien estimaattien välillä ei ole eroa.

Kertoimien perusteella nousee merkittävänä löydöksenä esille keski-iän voimakas
vaikutus kotona vietettyihin päiviin. Monitasomallien mukaan jokainen vuosi alle
aineiston keski-iän lisää kotona vietettyjä päiviä lähes neljällä päivällä. Vaikutus on
hieman voimakkaampi monitasomalleilla. Löydös sopii ajatukseen vanhempien
potilaiden

hitaammasta

kuntoutumisesta

ja

toisaalta

päätymisestä

herkemmin

pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai vuodeosastohoitoon.

Toinen merkittävä muuttuja on hoitopäivien määrä, joka vähentää suoraan
verrannollisesti kotona vietettyjen päivien määrää. Hoitopäivien voimakas hajonta
korostaa sinänsä pienen kertoimen merkitystä. Yhteiskustannuksia lisäämällä saadaan
tuhatta euroa kohden vain reilu yksi päivä lisää kotona, joten kustannusten vaikutusta
voidaan pitää vähäisenä.

Trendin vaikutus on taas huomattava. Kotona vietetyt päivät lisääntyvät vuosittain,
muiden selittävien muuttujien huomioon ottamisen jälkeen noin puolellatoista päivällä
vuotta kohden. Kymmenen vuoden seuranta-aikana siitä muodostuu yhteensä 14,5
päivää enemmän kotona. Tämä muutos, verrattuna riskivakioidun selitettävän muuttujan
kokonaismuutokseen 21 vuorokautta lisää kotona, selittää noin 70 prosenttia
vaikuttavuuden paranemisesta. Kun muistetaan edelleen trendin kuvaavan niitä ajassa
tasaisesti tapahtuvia muutoksia, joita ei voida muuten esittää, voidaan koko hoitoketjun
kehitystyötä pitää merkittävänä tekijänä myös elämänlaadun paranemisessa.
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5.2 Kustannusten kasvu pysähtynyt

Kuvion 8 mukaan aivoinfarktin suorat kustannukset potilasta kohden kasvoivat
keskimäärin 400 € vuodessa vuoteen 2006 saakka, jonka jälkeen kustannusten nousu on
pysähtynyt.

Kuvio 8. Potilaskohtaisten kustannusten muutos vuosina 1999 - 2009.

Kuvion 8 perusteella valtaosan vuosien 1999–2006 yhteiskustannusten kasvusta selittää
ensimmäisen

hoitokokonaisuuden

kustannusten

kasvu.

Viimeisinä

vuosina

kokonaiskustannusten kasvu on pysähtynyt, lukuunottamatta viimeisen vuoden muun
sairaanhoidon kustannusten kasvun aiheuttamaa nousua. Kokonaisuutena ensimmäisen
hoitovuoden kustannusten kasvu seuranta-aikana oli 2550 euroa kustannusten ollessa
18 740 euroa potilasta kohden vuonna 2009. Kustannuksista tulee huomioita, että niin
regressiomalleissa kuin kuvaajissa, kustannukset on esitetty tuhansina euroina.

Aivoinfarktipotilaiden ensimmäisen hoitovuoden kokonaiskustannuksiksi vuosille 1999
– 2009 saadaan vuosittain 190 – 214 miljoonaa euroa. Kuvatut kustannukset aiheuttavat
noin

prosentin

terveydenhuollon

kokonaiskustannuksista,

joten

suurempi

osa

aivoinfarktin kustannuksista aiheutuu jatkohoidosta seuraavina vuosina. Kasvu on
tasaista ja hieman keskimääräisten potilaskohtaisten kustannusten kasvua hitaampaa,
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sillä aivoinfarktipotilaiden määrä vuosittain on laskenut noin viisi prosenttia näiden
vuosien aikana. Tarkemmin koko vuoden yhteiskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä
selvitetään taulukossa 8.
Taulukko 8. Kustannusten regressioanayysi.
Selittävä muuttuja

Satunnaisten vaikutusten mallit
A

B

C

Selitettävä muuttuja: ensimmäisen vuoden yhteiskustannukset
Vakiotermi

4,135

6,964

0,148

0,038

<0,001

<0,001

Aivoinfarkteja / 100000 asukasta

-0,004

Keski-ikä

-0,217

-0,094

0,003

0,210

0,345

0,380

0,351

Miesten osuus

0,037
0,134

Alle 65-vuotiaiden osuus

-0,043
0,397

1. hoitojakson pituus

0,204
<0,001

Vanhainkotipäivät

0,006
0,782

Seurantavuoden hoitopäivät

0,160

-0,002

<0,001

0,001

Kaulavaltimoiden puhdistusleikkaus

0,054

0,002

0,440

0,453

1. hoitokokonaisuuden kustannukset

1,004
<0,001

Muun sairaalahoidon kustannukset

0,999
<0,001

Vanhainkotihoidon kustannukset

0,011

Avoihoidon kustannukset

1,026

0,218
<0,001

Lääkekustannukset

0,839
<0,001

Trendi
SER
R²

0,347

0,383

0,091

<0,001

<0,001

0,006

1,088
0,619

1,121
0,604

0,034
1,000

N = 20*11 = 220, p-arvot on esitetty kursiivilla

Suhteessa aiempiin regressioanalyyseihin, vakiotermien huomataan nyt eroavan
huomattavasti

lopullisista

kustannuksista,

joten

suurempi

osuus

selitettävästä

muuttujasta tulee regressioestimaattien selitettäväksi. Selitysasteet ovat kauttaaltaan
hyviä. Malleissa A - C käytetty regressiomalli on satunnaisten vaikutusten malli, sillä
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samanaikaisesti tehdyn kiinteiden vaikutusten mallin F-testitulos erittäin merkitsevästi
nollahypoteesin poissulkeva (p < 0,001). Täten satunnaisten vaikutusten mallin käyttö
voidaan perustella, pienimmän neliösumman estimaattien ollessa harhaisia piilevien
vaikutusten vuoksi.

Mallista A havaitaan kustannusten olevan hyvin riippumattomia aivoinfarktien
esiintyvyydestä väestössä. Keski-iän nousu laskee kustannuksia, mikä voi selittyä joko
nuorempien potilaiden aktiivisemmalla ja siten kalliimmalla hoidolla tai vanhempien
potilaiden hoidon tasosta tinkimisellä. Vanhempien potilaiden hoidosta säästämistä
tukisi myös havainto, että alle 65-vuotiaiden potilaiden osuuden kasvu ei lisää
kustannuksia. Toki estimaatit ovat tilastollisesti heikkoja. Verrattuna aiempiin
löydöksiin, Meretojan (20011b: 62) löydösten mukaan mediaanikustannukset ovat
kalleimmat 85–94 vuotiailla potilailla, mutta kokonaiskustannuksiin vähentävästi
vaikuttaa iäkkäiden potilaiden pieni määrä, sillä aivoinfarktien kokonaisilmaantuvuus
on suurinta ikäluokassa 65–84 vuotta.

Miesten osuuden kasvu vaikuttaisi hieman nostavan kustannuksia, mutta löydös on
epävarma. Merkittävimmät kustannuksia selittävät tekijät ovat hoitopäivien määrä sekä
trendi, jotka ovat myös tilastollisesti merkitseviä. Hoitopäivien ja kustannusten välistä
suhdetta tarkastelin erikseen hajontakuviolla käyttäen kaikkia aineiston havaintoja.
Hajontakuvion pisteitä kuvaavan suoran yhtälö sai muodon,

kustannukset = 10,15 + 0,11 * hoitopäivät.

Siten yksinkertaisessa muut selittävät tekijät huomiotta jättävässä regressioanalyysissä
jokainen hoitopäivä lisää kustannuksia 110 euroa. Selitysaste

0,148) on tosin

heikko verrattuna taulukon 8 tuloksiin. Erot hoitopäivien vaikutuksesta kustannuksiin
mallin A ja yksinkertaisen regression välillä johtuvat mallin A mahdollisuudesta ottaa
huomioon esimerkiksi vuosittainen kustannusten muutos. Kun vastaava hajontakuvio
tehdään vuosittain, suoran kulmakerroin nousee, ja selitysaste on parhaimmillaan 0,6.

Tarkastelin vastaavasti myös päinvastaista oletusta, säästääkö kotona vietetyt päivät
rahaa, eli voidaanko olettaa, että potilaita on kotiutettu aiemmin säästöjen vuoksi.
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Tulosten perusteella kotona vietetyt päivät eivät säästä kustannuksissa, sillä jokainen
päivä kotona lisää kustannuksia 10 euroa, selitysaste tosin oli olematon (

0,007).

Vertailun vuoksi malliin A selittäväksi muuttujaksi lisätty kotona vietettyjen päivien
määrä antoi tulokseksi vain 23 euron lisäkustannukset jokaista kotona vietettyä päivää
kohden. Estimaatti oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,01).

Mallissa B havaitaan ensimmäisen hoitokokonaisuuden hoitopäivien olevan kalliimpia
kuin myöhemmät hoitopäivät vanhainkodissa. Matalamman hoidontason jatkohoito
vanhainkodissa näyttäytyy kustannusnäkökulmasta erittäin edullisena, hoitopäivähinnan
ollessa vain 6 euroa, mutta kertoimet ovat tilastollisesti heikot. Löydös on päinvastainen
verrattuna Mereojan (2011a) löydökseen, jossa pitkäaikainen vuodeosastohoito
mainitaan kallemimmaksi vaihtoehdoksi. Toki tässä vaiheessa tulee huomioida
vanhainkodin ja vuodeosaston ero. Vanhainkodissa pärjätäkseen tulee vanhuksen olla
edes hieman toimintakykyinen, täysin autettavat potilaat eivät vanhainkodissa pysty
pääsääntöisesti

asumaan.

Kaulavaltimoiden

puhdistusleikkaus

nostaa

hieman

kustannuksia, mutta estimaatti on tilastollisesti heikko.

Malli C antaa tietoa eri kustannuslajien vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin.
Selitysaste nousee hyvin merkittäväksi, ja samalla täysin ymmärrettävästi muiden
tekijöiden vaikutus vähenee, sillä selitettävänä muuttujana toimivat yhteiskustannukset
muodostuvat summaamalla aiemmat kustannuslajit yhteen. Lisäksi trendin vaikutus
havaitaan vähäiseksi, kun muuttujina toimivat kustannustiedot vastaavat pääosin
selitettävän muuttujan vaihtelusta.

Löydökset ovat silti mielenkiintoisia. Vanhainkotihoidon kustannukset heijastuvat
kokonaiskustannuksiin erittäin pienellä kertoimella, mikä kuvaa vanhainkotihoidon
saavan aikaan kustannus-säästöjä. Löydös kuvaa mielestäni asiaa, joka on aiemmin
keski-iän yhteydessä kuvattu. Vanhojen ihmisten hoito tulee halvemmaksi, ja
vanhainkotiin päätyvien potilaiden hoito on erityisen halpaa. Muiden kustannuslajien
vaikutus kustannuksiin on lähes suoraan kustannuksen suuruinen, kuten tulisikin olla.
Lääkekustannukset näyttäytyvät myös hieman kokonaiskustannuksia säästävänä, sillä
niiden painoarvo kokonaiskustannuksiin on alle yksi.
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5.2.1 Yleinen hintojen nousu kustannusten nousua selittämässä
Kustannusten kasvusta puhuttaessa tulee muistaa, että kustannusten taustalla olevat
vuosittaiset

DRG-hinnat

on

muodostettu

indeksoimalla

ne

terveydenhuollon

hintaindeksillä vuoden 2001 DRG-hinnoista (Peltola ym. 2009: 14). Kustannusten
taustalla olevat muutokset hinnoissa eivät siis kuvaa todellisia vuosittaisia hintoja, vaan
ne kuvaavat keskimääräistä sairaalakustannusten muutosta. Purkamalla tämä indeksointi
voidaan analysoida kustannusten reaalista muutosta.
Sairaalahintaindeksi muodostetaan kuntaliitossa käyttämällä sekä palkkakehitystä
kuvaavaa palkansaajien ansiotasoindeksiä että hoitotarvikkeiden hintaa kuvaavaa
kokonaistukkuhintaindeksiä. Tekijöiden vuosittaiset painoarvot on määritelty vuosittain
sairaanhoitopiirien

tilinpäätöstietojen

mukaan.

Indeksiä

vääristää

hieman

ostopalveluiden lisääntynyt käyttö sekä sairaalatarvikkeiden kustannusten määrittely
yleisen tukkuhintaindeksin mukaan. Indeksin arvioidaan aliarvioivan erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen. (Kunnat.net 2013.) Kuviossa 9 kuvataan kunnat.net sivulta haettu sairaalaskustannusindeksi ja vuosittainen inflaatio, joka on haettu
tilastokeskuksen tietokannoista.

Kuvio 9. Sairaalakustannusindeksi ja inflaatio, vuosi 1975 = 100.

Kustannuskehityksen aliarvoinnista huolimatta sairaalakustannusten nousu on ollut
inflaatioon verrattuna voimakasta viimeisen kahden vuosikymmenen ajan. Vuosina
1990 - 2012 on sairaalaskustannusindeksin nousu ollut kaksinkertainen inflaation
nousuun verrattuna. Tuovisen (2013) mukaan kustannusten kasvua selittää etenkin
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tulotason kasvu sekä elintason nousu, mitkä selittävät mielestäni sen osan kustannusten
kasvua, joka liittyy inflaation samanaikaiseen kasvuun. Toisaalta Tuovinen toteaa, että
terveydenhuollon kustannuksia kasvattaa myös suhteellinen työvoimavaltaisuus ja
heikko tuottavuus. Työvoimavaltaisuus ja viime vuosikymmenten terveydenhuoltosektorin tuottavuuskehitystä suuremmat palkankorotukset sopivat mielestäni paremmin
selittämään inflaation ja sairaalakustannus-indeksin välisen eroa viimeaikaista kehitystä.

Kuviossa 10 havainnollistetaan sairaalakustannusindeksin vaikutus kustannuksiin.
Käyttäen

sairaalakustannusindeksiä

saadaan

vuosittain

potilaskohtaiset

yhteiskustannukset deflatoitua vuoden 1999 hintoihin, jolloin saadaan reaaliset
kustannukset vuosille 1999 – 2009. Reaalisten ja nimellisten kustannusten välinen ero
havaitaan suureksi.

Kuvio 10. Nimelliset ja reaaliset kokonaiskustannukset vuosina 1999 - 2009.

Kuviosta havaitaan reaalisten kustannusten todellisuudessa laskeneen seuranta-aikana
2600 euroa potilasta kohden, laskua on 16 prosenttia vuoteen 1999 verrattuna. Vuonna
2009 reaaliset kustannukset olivat 28 prosenttia nimellisiä kustannuksia pienemmät.
Muutokset olivat tilastollisesti erittäin selviä (p < 0,001).

Nimellisten kustannusten nousu on siis ollutkin vain hintojen ja palkkojen nousua.
Tämä havaitaan myös tutkimukseni aineistosta, sillä esimerkiksi ensimmäisen
hoitokokonaisuuden päiväkohtainen kustannus on noussut seuranta-aikana noin 30 %.
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Samanaikaisesti kustannusten taustalla olevat DRG-luokitellut hoitopäivät ja muut
kustannustekijät ovat vähentyneet. Kokonaisuutena hoitopäivien määrä on laskenut,
sillä aineiston perusteella vuonna 2009 aivoinfarktipotilaita hoidettiin keskimäärin 6,6
päivää vähemmän vuodessa kuin vuonna 1999. Muutos ei kuitenkaan ole tilastollisesti
merkitsevä (p = 0,184) suuren hajonnan vuoksi.

Samanaikaisesti kuitenkin hoidon ennuste on parantunut, joten vähemmillä hoitopäivillä
on saatu enemmän tulosta aikaan. Hoidosta on tullut aktiivisempaa ja tuottavampaa.
Quaglini ym. (2004) ovakin sanoneet, että sairaalahoidon lyhentäminen lisää
vuositasolla tarkastellen tarjolla olevien hoitopaikkojen määrää, jolloin potilaskierron
lisääntyessä saadaan yhä useampi tehokkaan hoidon piiriin. Täten tehostaminen lisää
hoidon vaikuttavuutta kustannuksia lisäämättä.

5.3 Sairaanhoitopiirien erot ja tehottomuuden arviointi

Edellä on analysoitu aivoinfarktin hoidon vaikuttavuutta, kustannuksia sekä niihin
vaikuttavia tekijöitä. Yksi kiinnostava näkökulma on vielä jäljellä: kuinka paljon
vuositasolla saavutettaisiin lisäelinpäiviä ja säästettäisiin kustannuksissa, jos kaikki
sairaanhoitopiirit toimisivat kuten parhaat. Näkökulmasta riippuen voidaan puhua joko
tehottomuuden aiheuttamasta tappiosta tai mahdollisuudesta parantaa suoritusta.

Seuraavat kuvaajat on ääriarvojen osalta muodostettu vuosittain aikavälille 2000–2008,
käyttämällä liukuvaa kolmen vuoden keskiarvoa tasaamaan vuosittaista vaihtelua.
Korkeimmat ja matalimmat arvot eivät siis kuvaa tiettyä sairaanhoitopiiriä vaan kunakin
vuonna liukuvan kolmen vuoden keskiarvolla suurimman tai pienimmän arvon saanutta
sairaanhoitopiiriä. Käytetyt arvot ovat riskivakioituja.

Kuviossa 11 kuvataan sekä keskimääräinen vuoden kuolleisuus että samanaikaisesti
vuoden kuolleisuuden ääriarvot. Kuvion kuvaajista havaitaan, että kuolleisuuden
laskevasta kehityksestä huolimatta on noin 10 prosenttiyksikön ero kuolleisuudessa
parhaiten ja heikoimmin vuosittain

suoriutuneiden sairaanhoitopiirien välillä.

Suorituskyvyn eroja kuvaa, että kehityksestä huolimatta vuonna 1999 parhaan
sairaanhoitopiirin kuolleisuus oli jo matalampi kuin heikoimman sairaanhoitopiirin
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vuonna 2009. Heikoin sairaanhoitopiiri pääsi vasta vuonna 2007 samalle tasolle kuin
koko maan keskiarvo oli jo vuonna 1999. Merkittäviä suorituskyvyn eroja
vaikuttavuudessa on siis havaittavissa.

Kuvio 11. Kuolleisuuden vertailu: keskiarvo, huonoin ja paras sairaanhoitopiiri.

Sairaanhoitopiirien keskiarvoja vertaillessa heikoiten suoriutuva sairaanhoitopiiri on
Kanta-Häme, jossa riskivakioidun vuoden kuolleisuuden keskiarvo on 26,2 %. Ero
parhaiten suoriutuvaan sairaanhoitopiiriin, Pohjois-Pohjanmaahan (19,2 %), on
seitsemän prosenttiyksikköä (p < 0,001). Myös koko maan keskiarvoon verrattaessa niin
Kanta-Häme (ero 4,6 prosenttiyksikköä, p = 0,004) kuin Pohjois-Pohjanmaa (ero 2,4
prosenttiyksikköä, p = 0,025) eroavat merkittävästi. Sairaanhoitopiirikohtainen
kuolleisuus keskiarvona vuosilta 1999 – 2009 on kuvattu seuraavan sivun kuviossa 12.
Luvut ovat riskivakioituja eli kuolleisuus on suhteutettu taustariskiin. Keskiarvojen
vertailussa saadut löydökset ovat hyvin vastaavat kuin liitetaulukossa 4.1. kuvatut
kiinteiden vaikutusten mallin vakiotermit.

Liitetaulukossa 4.1. kuvataan luvussa 5.1.2 estimoidut kiinteiden vaikutusten mallien
tuottamat sairanhoitopiirikohtaiset vakiotermit, jotka kuvaavat sairaanhoitopiirien
hoidon vaikuttavuutta suhteessa koko maan keskiarvoon. Kuolleisuuden kohdalla
selkeimmin erottuva on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sairaanhoitopiirikohtainen
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Kuvio 12. Keskimääräinen sairaanhoitopiirikohtainen kuolleisuus vuosina 1999 – 2009.

vakiotermi. Vakiotermi osoittaa, että Kanta-Hämeessä on tehottomuutta kuvaava 3,85
prosentin ylimäärä kuolleisuudessa verrattaessa koko maahan. Kainuun vakiotermi 2,79
eroaa myös tilastollisesti merkitsevästi keskiarvosta. Tässä yhteydessä kuvion 3 löydös,
jossa riskivakiointi nostaa merkittävästi Kainuun ja Kanta-Hämeen kuolleisuutta,
nousee merkittäväksi vaikuttajaksi. Toisaalta minulla ei ole perusteita lähteä
riskivakioinnin löydöksiä ja sen aiheuttamia muutoksia kritisoimaan. Riskivakioinnit
perustuvat todellisiin sairaanhoitopiirikohtaisiin tilastoihin. Liitetaulukon 4.1. löydökset
ovat hyvin yhtenevät kuvion 12 kuolleisuuserojen kanssa.

Kiinteiden vaikutusten perusteella tehokkain sairaanhoitopiiri on Keski-Pohjanmaa,
jossa aivoinfarktikuolleisuus on jopa 2,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin maassa
keskimäärin (p = 0,06). Pohjois-Pohjanmaan vastaava tehokuuslisä on 2,1 prosenttia (p
= 0,09). Pohjois-Pohjanmaan kuolleisuus nousi kolmanneksi eniten riskivakioinnin
seurauksena. Siitä huolimatta sen kiinteiden vaikutusten kerroin on toiseksi paras,
kuvaten hyvää suorituskykyä. Lisäksi löydös vaimentaa edellisen kappaleen kritiikkiä
riskivakiontia kohtaan. Jatkossa parhaaseen sairaanhoitopiiriin tehtävissä vertailuissa
käytetään vertailukohtana Pohjois-Pohjanmaata sen pienemmän keskimääräisen
kuolleisuuden vuoksi.
Vuosina oli 1999–2009 parhaiten suoriutuneessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä potilaiden kuolleisuus 27 % pienempi kuin heikoimmassa Kanta-Hämeen
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sairaanhoitopiirissä ja 11 % pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Mikäli kaikki
sairaanhoitopiirit olisivat hoitaneet potilaat yhtä tehokkaasti kuin Pohjois-Pohjanmaalla,
olisi vuoden aikana aivoinfarktista laskettuna säästetty vuosittain keskimäärin 280
henkeä.
Laskelmassa

on

otettu

huomioon

vuosittainen

sairaanhoitopiirikohtainen

aivoinfarktipotilaiden määrä ilman aineiston rajauksia sekä laskettu vuosittainen
tehokkuustappio

sairaanhoitopiireittäin.

Tehokuustappio

lasketaan

vertaamalla

kuolleisuutta vuosittaiseen kuolleisuuteen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.
Ottaen huomioon potilaiden keskimääräisen jäljellä olevan eliniän 8,51 vuotta (ks. luku
5.4) olisi jokainen vuosi saavutettu keskimäärin 860 000 lisäelinvuorokautta.

Työikäisen väestön osuuden, eli alle 65-vuotiaiden osuuden avulla voidaan laskea
tehottomuudessa menetettyjen miestyövuosien määrä, jota Tarricone (2006) kutsui
inhimillisen pääoman lähestymistavaksi. Laskutoimituksessa huomioidaan vuosittainen
työikäisten osuus potilaista sekä vältettyjen kuolemien määrä. Tuolloin vältettäisiin
vuosittain keskimäärin 60 työikäisen kuolemaa, jos ajatellaan vaikuttavuuden
jakautuvan tasaisesti kaikkiin ikäryhmiin. Aineiston työikäisten potilaiden keski-iäksi
laskin Meretojan (2011b:53) taulukon perusteella 55 vuotta, jolloin työuraa olisi jäljellä
yhä noin viisi vuotta. Täten vuosittain voitaisiin saavuttaa 300 miestyövuoden
lisätyöpanos, tehostamalla toiminta parhaan sairaanhoitopiirin tasolle.

Toisaalta todellinen muutos on huomattavasti vähäisempi, sillä harva palaa takaisin
työelämään aivoinfarktin sairastamisen jälkeen. Merkittävimmät mahdollisuudet ja
tehostamisen tarpeet työikäisten keskuudessa ovat edelleen primaaripreventiossa, eli
ensimmäisen aivohalvauksen syntymisen estämisessä, sillä alle 65-vuotiaiden
aivoinfarktipotilaiden määrän kasvu pitäisi pysäyttää ja saada laskuun.
Tarkastellaan tehokkuustappiota myös toisen vaikuttavuutta selittävän muuttujan
suhteen. Kuviota 13 tarkastellessa havaitaan kotona vietetyissä päivissä vuositasolla
suuria eroja ääriarvojen välillä. Tässä vertailussa kuvaajaa tulee tulkita toisin päin, mitä
suurempi arvo on, sitä enemmän potilas viettää aikaa kotona ja sitä parempi on
sairaanhoitopiirin suoriutuminen.
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Kuvio 13. Kotona vietetyt päivät: keskiarvo, huonoin ja paras sairaanhoitopiiri.

Kuviosta 13 havaitaan ero parhaimman ja heikoimman sairaanhoitopiirin välillä olevan
vuonna 1999 noin 30 vuorokautta, mutta eron olevan viimeisenä vuonna jopa 50
vuorokautta. Koko maan keskiarvon ja parhaan sairaanhoitopiirin kehitys on tasaista,
mutta heikoimman kehitys on hidasta ja pääsee vasta vuonna 2006 samalle tasolle kuin
koko maan keskiarvo vuonna 1999.
Keskiarvojen vertailussa havaitaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vietettävän
eniten aikaa kotona aivoinfarktia seuraavan vuoden aikana, keskiarvon ollessa 256
vuorokautta. Heikoiten suoriutunut on Vaasan sairaanhoitopiiri 227 vuorokauden
keskiarvolla. Erot niin sairaanhoitopiirien välillä (28 vrk, p < 0,001) kuin verrattaessa
Vaasan (13 vrk, p = 0,006) sekä Pohjois-Karjalan (16 vrk, p = 0,003) kotona vietettyjä
päiviä koko maan keskiarvoon, ovat tilastollisesti merkitseviä.

Liitetaulukon 4.1. sairaanhoitopiirikohtaisissa kiinteissä vaikutuksissa havaitaan EteläKarjalan olevan parhaiten suoriutunut 8,6 kotona vietetyn päivän lisällä suhteessa koko
maan keskiarvoon. Myös Keski-Pohjanmaan vakiotermi 8,2 on tilastollisesti
merkitsevästi keskiarvosta eroava, muiden ollessa tilastollisesti heikkoja. Heikoimmin
suoriutuneeksi sairaanhoitopiiriksi päätyy Länsi-Pohja, 5,6 vuorokautta koko maan
keskiarvoa heikommalla suorituksella.
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Vastaavasti kuin kuolleisuuden vertailussa, mikäli kaikki sairaanhoitopiirit olisivat
kotona vietettyjen päivien mittarilla yhtä tehokkaita kuin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri,
olisi kotona vietettyjä päiviä keskimäärin 18 enemmän. Tästä muodostuisi vuositasolla
koko Suomessa 184 000 kotona vietettyä päivää enemmän, eli enemmän elämänlaatua.

5.3.1 Toimintaa tehostamalla miljoonasäästöjen mahdollisuus

Kustannusten

sairaanhoitopiirikohtaista

vertailua

hankaloittaa

kustannusten

muodostaminen HUS:n DRG-hintojen avulla koko maahan sekä hintojen vuosittaisen
kasvun muodostaminen sairaalahintaindeksin avulla. Nämä virhelähteet poistavat
sairaanhoitopiirien väliset hintaerot, mutta kustannusten taustalla olevat suoritukset ovat
todelliset, ja kustannuseroja voidaan siten myös pitää todellisisina. Käytössä on joka
tapauksessa parhaat mahdolliset tiedot.

Kuviossa 14 esitetään keskimääräiset riskivakioidut kustannukset ja kolmen vuoden
liukuvalla

keskiarvolla

kustannukset.

Kuviosta

korkeimmat
havaitaan

ja

matalimmat

kustannuseron

sairaanhoitopiirikohtaiset

ääripäiden

välillä

vähimmilläänkin 5000 euroa potilasta kohden.

Kuvio 14. Kokonaiskustannusten vertailu: keskiarvo, huonoin ja paras sairaanhoitopiiri.

olevan
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Kuvion 14 perusteella havaitaan kustannusten kasvun olleen sekä kalleimmassa että
halvimmassa sairaanhoitopiirissä keskimääräistä nopeampaa, mutta halvimmassa
sairaanhoitopiirissä hoito oli vuonna 2008 edelleen halvempaa kuin koko maassa
keskimäärin vuonna 1999.

Tarkastellessa sairaanhoitopiirikohtaisia keskiarvokustannuksia vuosille 1999–2009
(kuvio 15) havaitaan kustannuseron olevan ääripäiden välillä myös noin 5000 euroa.
Ero ääripäiden välillä on vastaava kuin vertaillessa vuosittaisia ääriarvoja edellisessä
kuviossa. Koko maan keskiarvo on kuviossa kuvattu tummemmalla pylväällä. Niin
kuolleisuuden kuin kotona vietettyjen päivien mittarilla vaikuttavinta hoitoa antava
sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaa on kustannuksiltaan keskikastia. Kustannukset ovat
lähelle maan keskiarvoa, mutta niiden alapuolella, joten vaikuttavuutta ei ole saavutettu
kohtuuttomilla kustannuksilla.

Kuvio 15. Keskimääräiset sairaanhoitopiirikohtaiset kustannukset potilasta kohden

Kustannuksiltaan

halvimmaksi

sairaanhoitopiiriksi

osoittautuu

Länsi-Pohjan

sairaanhoitopiiri, jossa ensimmäisen aivoinfarktin jälkeisen vuoden kokonaiskustannukset olivat keskimäärin 15 100 euroa potilasta kohden. Matalat kustannukset
saavutetaan osittain potilaiden hoidon kustannuksella, sillä riskivakioitu kuolleisuus
Länsi-Pohjassa oli reilun prosenttiyksikön koko maan keskiarvoa korkeampi. Kalleinta
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hoito on Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, 20 600 euroa. Erot niin sairaanhoitopiirien
(5400 €,
P

< 0,001)

(2900 €,

L

-P

(2500 €,

= 0,001)

= 0,018)
,

määrällisesti että tilastollisesti merkittäviä.

Mikäli muut sairaanhoitopiirit yltäisivät Länsi-Pohjan kustannustasolle, saavutettaisiin
merkittäviä säästöä. Säästöt lasketaan vuosittaisten aivoinfarktipotilaiden määrän ja
vuosittaisen

kustannuseron

avulla

suhteessa

Länsi-Pohjan

kustannuksiin.

Kokonaisuutena säästö vuosien 1999–2009 välillä olisi ollut 327 miljoonaa euroa.
Vuositasolla säästö olisi 29,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin kuudenneksen
pienempiä kustannuksia.

Toisaalta mikäli samanaikaisesti hoidon vaikuttavuus laskisi samalle tasolle kuin se on
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, kasvaisi kuolemien lukumäärä vuosittain 190
vainajalla ja kotona vietettyjen päivien määrä vähenisi noin 50 000 päivällä koko
maassa. Myös toiseksi pienimmillä kustannuksilla operoivan sairaanhoitopiirin, EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa olisi tilanne lähes samanlainen. Jotta voitaisiin
määrittää absoluuttisesti parhaiten toimiva sairaanhoitopiiri, pitäisi päättää millainen
painoarvo pidetään kustannusten ja vaikuttavuuden välillä. Joka tapauksessa näiden
löydösten

jälkeen

olisikin

mielenkiintoista

selvittää,

voidaanko

hoidon

kustannusvaikuttavuutta ylipäätään mitata aineiston pohjalta.

5.4 Aivoinfarktin hoitoketjun kustannusvaikuttavuus

Työn toisessa luvussa määriteltiin lyhyesti kustannusvaikuttavuus ja sen arviointi.
Lähtökohtaisesti aineiston ongelmana kustannusvaikuttavuusanalyysissä on, että ei
voida tietää mikä olisi kuolleisuus ilman hoitoa. Tämän vuoksi perinteistä interventio
vastaan perinteinen hoito -vertailua, ei voida tehdä. Rajoitetta voidaan kuitenkin kiertää,
sillä kustannusten ja vaikuttavuuden muutosten avulla voidaan arvioida suoraan
kustannusten vaikuttavuutta ennusteeseen, sillä se on arvioitu kuolleisuuden
regressioanalyysissä. Taulukosta 5 havaitaan tuhannen euron kokonaiskustannusten
parantavan vuoden kuolleisuutta 0,317 prosenttiyksikköä. Tässä yhteydessä luotetaan
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satunnaisten vaikutusten mallin tuottavan luotettavimman estimaatin. Tätä käyttäen
voidaan arvioida yhden lisäelinvuoden aiheuttama kustannus.

Määritetään lisäelinvuoden hinta, käyttäen apuna kaavaa 1, jossa
kustannuksia, jotka vaaditaan yhden lisäelinvuoden (

kuvaa niitä

= 1) suuruisen vaikuttavuuden

muutoksen saavuttamiseksi. Yksi lisäelinvuosi saavutetaan, kun lisäkustannuksilla
saavutettava yhteenlaskettu ennustelisä kerrottuna jäljellä olevilla elinvuosilla saa arvon
yksi.

Tutkimusaineiston potilaiden jäljellä olevia elinvuosia ei ole määritelty aineistossa.
Määrittääkseni elinvuodet käytin apuna Hannerzin ja Nielsenin tutkimusta vuodelta
2001. He tutkivat ruotsalaisella aineistolla aivohalvauspotilaiden elinajanodotetta
sairastumisen jälkeen. Heidän aineiston aivoinfarktipotilaiden keski-ikä oli 73 vuotta,
joten

aineiston

voidaan

olettaa

potilaiden

ominaisuuksilta

vastaavan

tätä

tutkimusaineistoa. He määrittivät elinaikaodotteen kahdessa aikapisteessä, vuosina 1983
ja 1994, joissa 72,6 vuoden ikäisten potilaiden elinaikaodotteet olivat 6,2 ja 7,4 vuotta.
Näitä lukuja käyttämällä estimoitiin elinaikaodote tutkimusvuosille. Olettaen kehityksen
lineaariseksi, laskin Hannerzin ja Nielsenin tulosten avulla elinaikaodotteen aineistoni
aikasarjan keskelle vuoteen 2004. Miesten osuuden 49 prosenttia ja keski-iän 72,6
vuotta huomioiden, sain aineiston aivoinfarktipotilaiden keskimääräiseksi jäljellä
olevaksi eliniäksi 8,51 vuotta. Aineiston aivoinfarktipotilaiden odotettu elinikä on siten
noin 81,5 vuotta.

Vastaavasti samalla aineistolla ja metodilla sain terveen väestön elinaikaodoteeksi 13,24
vuotta, jolloin 73-vuotiaina normaaliväestöön kuuluvat saavuttavat keskimäärin 86,2
vuoden iän. Saamani elinaikaodotteet ovat korkeampia kuin nykyinen keskimääräinen
elinaikaodote. Toisaalta tulee ottaa huomioon, että jo 73 vuoden ikään ehtineen
elinaikaodote on korkeampi kuin vastasyntyneen, sillä huomattava osa vastasyntyneistä
kuolee ennen 73 vuoden iän saavuttamista.

Pidän saatua 8,51 vuoden jäljellä olevaa elinikää uskottavampana kuin useimmissa
tutkimuksissa käytettyjä väestön keskimääräisiä jäljellä olevia elivuosia, jotka tässä
tapauksessa olisivat 13,2 vuotta. Koko väestön elinaikaodotteen aiheuttaman harhan
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suuruus olisi lähes viisi vuotta, jolloin hoidon kustannusvaikuttavuus olisi merkittävästi
parempi kuin käytettäessä aivoinfarktipotilaille laskettua elinikää.

Eli yhden lisäelivuoden saavuttamiseksi, tulisi jäljellä olevan eliniän, 8,51 vuotta aikana
ennusteen parantua vuositasolla 1 / 8,51 prosenttia, olettaen lisäelinvuoden jakautuvan
jäljellä olevalle eliniälle tasaisesti. Ja kuten edellä mainittiin, tuhannen euron
lisäkustannuksilla

saavutetaan

noin

0,317

prosenttiyksikön

paranema

vuoden

ennusteessa, jonka käänteisluku kuvaa kustannusten suhdetta vaikuttavuuteen.

Näitä käyttäen voidaan laskea, kuinka suuri lisäkustannus tarvitaan pienentämään
kuolleisuuden vuoden aikapisteen kohdalla niin paljon, että yksi lisäelinvuosi
saavutetaan jäljellä olevan eliniän aikana. Matemaattisesti, vaaditun ennusteen
paraneman kustannus vuositasolla saadaan kaavasta (1),

, jossa

Kustannus-vaikuttavuussuhde = 1 / 0,317
=
= 1/8,51
kustannukset.

Ratkaisemalla

saadaan,

-

Täten

laskettuna

arvioidun

jäljellä

olevan

eliniänodotteen

ja

hoidon

kustannusvaikuttavuuden avulla saadaan lisäelivuoden hinnaksi 37 000 euroa.
Lisäelinvuoden hinnalla arvoituna voidaan aivoinfarktin hoitoa kokonaisuutena pitää
kustannusvaikuttavuudeltaan rajatapauksena, kun muistetaan ensimmäisessä luvussa
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käsitellyn suosituksen hoidon rajauksesta hoitoihin, joiden vaikuttavuus on 33 000
euroa lisäelinvuotta kohden. Toki tässä tapauksessa kyseessä eivät ole laatupainotteiset
lisäelinvuodet, minkä vuoksi luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Mikäli lisäelinvuoden hinta lasketaan koko väestön odotetuilla elinvuosilla (13,2
vuotta), saadaan lisäelinvuoden kustannukseksi 23 900 euroa. Ero ylläolevaan
aivoinfarktipotilaiden odotetulla eliniällä laskettuun hintaan on merkittävä. Pidän
aivoinfarktipotilaiden

elinaikaodotteella

laskettua

lisäelinvuoden

kustannnusta

luotettavampana.

Vertailun

vuoksi

tein

vastaavan

analyysin

liitetaulukossa

3.1

määriteltyjen

kustannusmuuttujien osalta. Sillä vastaavasti kuin kokonaiskustannuksille laskettiin,
voidaan

myös

laskea

kustannusluokille

alaryhmittäin

kustannusvaikuttavuus.

Kustannusluokkien estimaatit olivat heikkoja, lähes tilastollisesti merkitseviä olivat
ainoastaan

muun

sairaanhoidon

sekä

avohoidon

kustannukset.

Ensimmäinen

hoitokokonaisuus, vanhainkotihoito sekä lääkekustannukset olivat

tilastollisesti

heikkoja estimaatteja. Jälleen oletetaan satunnaisten vaikutusten mallin tuottavan
luotettavimmat estimaatit.

Muun sairaanhoidon kustannukset alentavat liitetaulukon 3.1 tulosten mukaan 0,53
prosenttiyksikköä kuolleisuutta tuhannen euron kustannuksia kohden. Laskemalla
vastaavasti kuin koko hoitoketjun kustannusvaikuttavuus saadaan muun sairaanhoidon
kustannusvaikuttavuudeksi 22 000 euroa lisäelinvuotta kohden, joten hoito on
akuuttihoitoa kustannusvaikuttavampaa. Vastaavasti avohoidon tuhannen euron
lisäkustannus

vähentää

kuolleisuutta

2,03

prosenttiyksikköä,

josta

saadaan

lisäelinvuoden kustannukseksi vain 5800 euroa. Lääkehoidon kustannusvaikuttavuus on
samaa luokkaa, mutta estimaatit ovat tilastollisesti heikkoja. Myös ensimmäisen
hoitokokonaisuuden kustannusten estimaatit ovat heikkoja, ja kustannusvaikuttavuus on
arvioituna todella heikko, 96 000 euroa lisäelinvuotta kohden.

Mikäli hoitotoimia tarkasteltaisiin näiden löydösten perusteella,

tulisi muun

sairaanhoidon luokkaan kuuluvaa hoitoa lisätä. Etenkin kuntoutus on tärkeä osa muuta
sairaanhoitoa,

ja

se

sopisi

myös

aiempaan

tutkimustietoon

kuntoutuksen
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vaikuttavuudesta. Myös lääke- ja avohoidon panoksien määrää tulisi lisätä
kustannusvaikuttavuuslaskelman perusteella, ja ensimmäisen hoitokokonaisuuden
kustannuksia tulisi vähentää. Teorian tasolla tämänkaltainen pohdinta onnistuu, mutta
käytännön toimienpiteitä en lähtisi aloittamaan, sillä harhan mahdollisuus tuloksissa on
suuri. Muun sairaalahoidon ja lääkehoidon kustannusvaikuttavuutta voi näennäisesti
parantaa, huonokuntoisten suoraan pitkäaikaiseen laitoshoitoon päätyvien potilaiden
jääminen pois näistä aineistoista. Myös pian akuuttivaiheessa kuolleet potilaat eivät
enää lisää lääkehoiton tai kuntoutuksen kustannuksia, mikä vääristää tilastoja.

104

6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli tutkia aivoinfarktin hoitomenetelmien
vaikuttavuutta

koko

hoitoketju

terveydenhuoltojärjestelmän

huomioiden,

kokonaisvaltainen

jolloin

saadaan

suorituskyky.

esille

Aiempien

hoitomenetelmäkohtaisten tutkimusten ongelmana on ollut niiden kyvyttömyys koko
hoitoketjun

vaikuttavuuden

tutkimiseen.

Lisäksi

yksittäisten

hoitomenetelmien

todellinen vaikuttavuus saadaan esille vain ottamalla tutkimukseen mukaan koko
hoitoketju. Vain siten voidaan välttää osaoptimoinnin aiheuttamat ongelmat tehdessä
johtopäätöksiä hoitomenetelmien keskinäisestä paremmuudesta.
Tutkimuksen toisena tavoitteena oli vertailla sairaanhoitopiirien välisiä eroja, pyrkiä
havaitsemaan tehottomuuden aiheuttamia niin inhimillisiä kuin taloudellisia tappioita,
sekä tutkia niiden taustalla olevia selittäviä tekijöitä.
Tulokset ovat mielestäni kiinnostavia ja hyvin luotettavia. Tutkimusaineistona oli
poikkeuksellisen laaja todellisesta reaalimaailman vaikuttavuudesta kertova aineisto,
joka kuvaa sairaanhoitopiirikohtaista suoriutumista aivoinfarktipotilaiden hoidossa
vuosien 1999 – 2009 aikana. Aineisto on laadultaan ja kattavuudeltaan erinomainen
muutamia keskeisten hoitotieto-muuttujien puutteita lukuun ottamatta. Huolellisella
riski-vakioinnilla on harhaa aiheuttavien tekijöiden määrä pystytty minimoimaan.
Valitettaviin puutteellisen kirjaamisen aiheuttamiin ongelmiin ei rekisteripohjaisessa
tutkimuksessa voida puuttua.
Tutkimusharhaa voidaan minimoida myös hyvien mallien avulla. Tässä tutkimuksessa
käytettyjen kiinteiden- ja satunnaisten vaikutusten mallien käyttö oli perusteltua
piilevien vaikutusten vuoksi. Samalle ne antoivat arvokasta tietoa sairaanhoitopiirikohtaisista eroista.
Tulosten perusteella on aivoinfarktin aiheuttama inhimillinen haitta vähentynyt hoidon
vaikuttavuuden kohenemisen myötä. Aivoinfarktipotilaan ennuste on parantunut
selkeästi, kuolleisuus on laskenut kaikissa tutkimuksen aikapisteissä, mutta etenkin
akuuttihoitoa kuvaava 28 vuorokauden kuolleisuus on laskenut voimakkaasti.
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Kuolleisuuden laskun taustalla eivät ole vähentyneet aivoinfarktin riskitekijät tai muut
väestöpohjaiset tekijät, vaan päinvastoin potilaiden taustariskit ovat lisääntyneet
seuranta-aikana. Kun riskitekijöiden kasvu huomioidaan, kuvaa nyt saavutettu
kuolleisuuden lasku hoidon vaikuttavuuden parantuneen vielä enemmän, kuin mitä
pelkkä

kuolleisuuden

lasku

antaa

ymmärtää.

Ilman

hoidon

vaikuttavuuden

parantumista, voidaan kuolleisuuden olettaa kasvaneen riskitekijöiden kasvun
seurauksena.
Myös ennaltaehkäisyssä on tapahtunut edistystä, sillä aivoinfarktin ilmaantuvuus
kokonaisuutena on laskenut tasaisen hitaasti. Valitettavasti ennaltaehkäisyn osittaista
epäonnistumista kuvaa voimakkaasti kasvanut alle 65-vuotiaiden potilaiden osuus, jota
selittää

mitä

ilmeisimmin

aivoinfarktiriskiä

nostavien

liitännäissairauksien

lisääntyminen. Liitännäissairauksien lisääntymisen vuoksi haasteita on odotettavissa
tulevaisuudessa. Mikäli riskitekijöiden kasvua ei saada pysähtymään, on väestön
ikääntymisen myötä odotettavissa aivoinfarktin ilmaantuvuuden kääntyvän uudestaan
kasvuun.
Työikäisten sairastuminen ja pysyvä työkyvyttömyys aiheuttaa inhimillisen haitan
lisäksi myös kansantaloudellisia tappioita menetettyinä työvuosina. Harva työikäinen
palaa enää työhön aivoinfarktin jälkeen. Tuolloin yhteiskunnan näkökulmasta
aiemmasta nettomaksajasta tulee aivoinfarktin seurauksena nettosaaja. Muutos
yhteiskunnallisissa kustannuksissa on sitä voimakkaampi, mitä nuorempi potilas on ja
mitä suurempi toimintakykyhaitta potilaalle jää. Kalleinta hoitoa on pitkäaikaista
vuodeosastohoitoa vaativan potilaan hoito. Tuotantotappiota vähentää se, että suurin osa
työikäisistä aivoinfarktipotilaista on jo lähellä eläkeikää, 55 - 64 vuoden iässä.
Voidaankin ajatella, että merkittävin yhteiskunnallinen taloudellinen hyöty saavutetaan
jo aivoinfarktin ennaltaehkäisyssä.
Merkittävin kuolleisuuden laskua selittävä tekijä on regressioanalyysien perusteella
trendinomainen kehitys aivoinfarktin kokonaishoidossa. Tämä trendi-muuttuja kuvaa
niitä hoidossa tapahtuneita muutoksia, jotka eivät sisältyneet muihin selittäviin
muuttujiin. Tällaisia ovat esimerkiksi hoitoketjutyö tai muu vähittäinen kehitystyö
hoidon laadun parantamiseksi. Tulos antaa positiivisen kuvan suomalaisesta
terveydenhuoltojärjestelmästä, jossa pyritään jatkuvaan kehittämiseen ja olemassa
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olevien toimintatapojen kyseenalaistamiseen. Sillä näytetään saavutettavan tasaista
kehitystä hoidon vaikuttavuudessa. Osa trendi-muuttujaan sisältyvästä kehityksestä on
varmasti liuotushoidon ja aivoverenkiertohäiriöyksiköiden aikaansaamaa kehitystä,
mutta valitettavasti niiden vaikutusta ei voida käytetyissä malleissa kuvata muuttujien
jakaumaongelmien vuoksi.
Toisaalta

tuloksissa

huomattavia

havaittiin

sairaanhoitopiirien

vaikuttavuuseroja.

sairaanhoitopiirissä

saavutettiin

Parhaiten
jopa

tarjoamien

suorituneessa

neljänneksen

hoitojen

välillä

Pohjois-Pohjanmaan

pienempi

kuolleisuus

kuin

heikoimmassa sairaanhoitopiirissä. Mikäli koko maassa hoidon vaikuttavuus olisi
Pohjois-Pohjanmaan

tasolla,

säästettäisiin

vuositasolla

satoja

kuolemia,

sekä

saavutettaisiin tuhansia lisäelinvuosia. Lisäksi saavutettaisiin vähemmissä määrin
lisätyövuosia, arvioiden alle 65-vuotiaiden yhä palaavan työelämään aivoinfakrtin
jälkeen, mitä oletusta voitaneen toisaalta pitää ylimitoitettuna.
Toinen

merkittävä

kuolleisuuden

laskua

selittävä

tekijä

olivat

kasvaneet

hoitokustannukset. Löydös on positiivinen, sillä lisäkustannuksilla saavutetaan lisää
vaikuttavuutta. Rahat eivät siis mene hukkaan. Saatu löydös on myös tilastollisesti
vahva. Toisaalta kustannus-vaikuttavuuden kaavan avulla johdettu lisäelinvuoden hinta
on suhteellisen kallis, kun verrataan bruttokansantuotteeseen asukasta kohden. Hintaa ei
toki voida suoranaisesti verrata aiempiin tutkimuksiin lisäelinvuoden hinnasta, koska ne
käsittelevät yleensä vain tiettyä hoitomenetelmää. Myös elämänlaatutiedon puute
heikentää saadun arvon vertailukelpoisuutta.
Saatu lisäelinvuoden hinta kertoo toisaalta arvokasta tietoa koko terveydenhuoltojärjestelmän

kustannusvaikuttavuudesta,

jota

ei

aiemmin

ole

tutkittu

aivoinfarktipotilailla. Tieto on uusi ja merkittävä. Se on vertailukelpoinen muihin
samalla koko hoitoketjun huomioivalla menetelmällä arvioituihin lisäelinvuoden
hintoihin. Ei tule myöskään unohtaa alaryhmäanalyysin merkitystä, jossa havaittiin
merkittäviä eroja ensimmäisen hoitokokonaisuuden ja muiden kustannusten avulla
lasketuissa lisäelinvuosien hinnoissa.
Aivoinfarktin ensimmäisen hoitovuoden kustannusten havaittiin olevan viime vuosia
lukuun ottamatta kasvussa niin potilasta kohden kuin kokonaisuutena. Viime vuosina
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ensimmäisen vuoden hoitokustannukset ovat koko maassa yhteenlaskettuna jo yli 200
miljoonaa euroa vuosittain. Varsinaisten kustannustapahtumien ja siten hoidon määrä
on vähentynyt, joten päiväkohtaiset kustannukset ovat kasvaneet.
Kustannusten kasvu ilmenee toisin tarkastellessa erikseen nimellisiä ja reaalisia
kustannuksia.

Nimellisten

kustannusten

kasvun

taustalla

havaittiin

olevan

terveydenhuollon palkka- ja tarvikekustannusten kasvu, joka on viime vuosina kasvanut
huomattavan paljon inflaatiota nopeammin. Reaaliset kustannukset ovat itse asiassa
laskeneet. Täten hoidon kustannusvaikuttavuus on reaalisesti huomattavasti parantunut
vuosien

1999

-

2009

aikana,

kun

huomioidaan

samanaikainen

hoidon

vaikuttavuuskehitys. Löydöksen taustalla voi osittain olla se tehostamisen tuoma etu,
että hoitopaikkojen tehokkaan kierron myötä yhä useampi saadaan tehokkaan hoidon
piiriin, jolloin hoidon vaikuttavuus väestötasolla paranee kustannuksia kasvattamatta.
Terveydenhuollon kustannusten kasvusta puhutaan yleisesti paljon. Harvemmin
käsitellään kustannusten kasvun taustalla olevia asioita. Yleisesti kustannusten kasvusta
syytetään niin väestön ikääntymistä kuin parantuneiden hoitomenetelmien kasvanutta
hintaa, jotka yhdessä aiheuttavat kustannusten kasvun kertautumisen. Tämän
tutkimuksen perusteella myös tarvike- ja palkkakustannusten kasvu terveydenhuollossa
tulisi huomioida. Muualla yhteiskunnassa on toiminnan tehostamisen myötä tuotteiden
yksikkökustannukset saatu laskemaan, jolloin kasvaneesta hyvinvoinnista huolimatta
inflaatio on pysynyt maltillisena. Työvoimavaltaisessa terveydenhuollossa vastaavaan
tuottavuuden

kehitykseen

ei

ole

pystytty.

Samanaikaisesti

ammattiliittojen

painostuksesta terveydenhuollon palkkakehitys on seurannut yleistä palkkakehitystä,
mikä on johtanut siihen, että terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet nopeammin
kuin

inflaatio.

Palkkakehitys

ei

ole

seurannut

terveydenhuollon

hitaampaa

tuottavuuskehitystä.
Suorituskyvyn lisäksi myös kustannuksissa oli merkittäviä eroja sairaanhoitopiirien
välillä. Kustannusvertailussa havaittiin halvimmalla hoitoa tuottaneet sairaanhoitopiirit
jopa viisi tuhatta euroa halvemmaksi potilasta kohden kuin kuin kalleimmalla hoitoa
tuottaneet sairaanhoitopiirit. Mikäli kaikki sairaanhoitopiirit pääsisivät yhtä matalalle
kustannustasolle, säästettäisiin kokonaiskustannuksista vuosittain kolmekymmentä
miljoonaa euroa. Haittapuolena tässä kustannussäästössä olisi vaikuttavuuden selkeä
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lasku, sillä kustannuksiltaan pienimmät sairaanhoitopiirit eivät yltäneen edes koko maan
keskiarvoon hoidon vaikuttavuudessa.
Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä arvioitaessa havaittiin vanhainkotihoito hyvin
kustannuksia säästäväksi. Tutkimuksessa arvioitiin tosin vain ensimmäisen vuoden
aikana muodostuvia kustannuksia. Valitettavasti pidemmän aikavälin arviointi
vanhainkotihoidon kustannusten osalta on hankalaa, sillä vanhainkotiin päätyvien
potilaiden odotettavissa oleva elinikä ei ole tiedossa. Lisäksi lääkehoito arvioitiin
hieman kokonaiskustannuksia säästäväksi. Sekä lääkehoito että avohoito ovat tulosten
valossa myös erittäin kustannus-vaikuttavia.
Mielenkiintoinen löydös on muun sairaanhoidon kustannusten hyvä kustannusvaikuttavuus, joka kuvaa mielestäni kuntoutuksen hyvää vaikuttavuutta. Voidaankin
sanoa, että löydösten perusteella kuntoutusta tulisi lisätä, sillä tulosten valossa
kuntoutus on merkittävästi kustannusvaikuttavampaa hoitoa, kuin ensimmäisen
hoitokokonaisuuden hoito tai hoito kokonaisuutena ensimmäisen vuoden aikana.
Valitettavasti nykyinen tieto niin kuntoutuksen toteutuksesta kuin kustannuksista on
epävarmaa, joten lisätietoa tarvitaan. Tämä vähäinen olemassa oleva tieto kannustaa
kehittämään aiheesta jatkotutkimuksia.
Mielenkiintoista on myös pohtia terveystaloustieteen näkökulmasta kuntoutuksen
toteutusta, terveydenhuollon epätäydellisten markkinoiden aiheuttamaa ongelmaa.
Taloustieteen

näkökulmasta

markkinoilla

on

huomattava

informaatioepäsuhta.

Kuntoutuksen tarpeessa olevat potilaat eivät ole tietoisia kuntoutuksen vaikuttavuudesta
ja tärkeydestä, jolloin he eivät osaa vaatia sitä. Kuntoutusta tarjoavat kunnat ilmeisesti
haluavat minimoida kustannukset jättämällä lakisääteisen kuntoutuksen toteuttamatta.
Potilaan näkökulmaa edistävät potilasjärjestöt, jotka pyrkivät nostamaan tietoisuutta
kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja potilaiden oikeudesta kuntoutukseen. Olisiko
kuntoutusta paremmin saatavilla jos potilaan tietäisivät enemmän mihin ovat
oikeutettuja ja tietäisivät miten tärkeää kuntoutus on toimintakyvyn kannalta? Tämän
tutkimuksen valossa myös kuntien näkökulma kuntoutukseen tulisi muuttua, sillä
kuntoutus on hyvin kustannusvaikuttavaa ja sillä voitanee vähentää kalliin pitkäaikaisen
laitoshoidon tarvetta.
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Tutkimusaineisto ei ollut täysin ongelmaton. Esimerkiksi keskeisten selittävien
tekijöiden,

kuten

aivoinfarktin

liuotushoitoa

ja

aivoverenkiertohäiriöyksiköitä

kuvaavien muuttujien huono laatu esti niiden käyttämisen täysimittaisesti analyyseissä.
Aivoverenkiertohäiriöyksiköiden vaikuttavuus on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa,
mutta monitasomalleja käyttämällä olisi saavutettu luotettavampaa tietoa niiden
vaikuttavuudesta sekä lisätty nyt saatujen tulosten luotettavuutta. Myös trendimuuttujan vaikutus olisi voinut olla pienempi, sillä oletettavasti ainakin osa
aivoverenkiertohäiriöyksiköiden vaikuttavuuslisästä kuvautuu trendi-muuttujan kautta.
Suoranaisia puutteitakin aineistossa oli. Elämälaatutieto oli heikkoa, jonka vuoksi
elämänlaatua voitiin arvioida vain epäsuorasti kotona vietettyjen päivien avulla.
Elämänlaatutieto olisi tärkeää, koska eliniän pidentämisen lisäksi on tärkeää myös se,
millaista elämänlaatua viimeisinä elinvuosina saavutetaan. Etenkin erittäin runsaasti
elämänlaatuun vaikuttavan aivohalvauksen kohdalla olisi elämänlaatutieto merkittävä
huomioon otettava tieto, kun tehdään päätelmiä hoitomenetelmien vaikuttavuudesta.
Elämänlaatutiedon puutteesta nousee myös jatkotutkimusmahdollisuuksia. Aineiston
keruu mahdollistaa vain automaattisesti saatavilla olevan tiedon hyödyntämisen, jonka
vuoksi elämänlaatua kuvaavat muuttujat pitäisi saada rekisteritiedoista esille. Tällaisena
muuttujana voisi toimia esimerkiksi vammaistuki, joka luokittelee tuen saajat kolmeen
eri toimintakykyluokkaan. Ja potilaan toimintakykyä voidaan pitää jo merkittävästi
elämänlaatua selittävänä tekijänä. Vammaisetuuden puolesta puhuu myös se, että
vammaisetuuksiin kirjataan vammaisuuden aiheuttaneen sairauden diagnoosikoodit,
jolloin vammaisetuudet voidaan tarvittaessa rajata koskemaan aivoinfarktin aiheuttamia
vammautumisia.
Gissler ym. (2012: 21) ovat tutkineet, että vammaisetuuksia voisi rekisteripohjaisesti
käyttää tutkimuksessa. Pilottihanke sairastavuuden tutkimiseksi on jo tehty, vuosina
2005 - 2009 voimassa olleista vammaisetuuksista. Toisaalta vammaisetuuksien
seurantaa vaikeuttaa se, että haitan on oltava vähintään vuoden ajan ennen etuuden
myöntämistä, jolloin tiedot kirjautuvat viiveellä järjestelmiin. Tarvittaessa yhteys
etuuden ja elämänlaadun välillä voitaisiin varmistaa pienemmällä otoksella tehtävällä
tutkimuksella. Tämänkaltainen lisätieto olisi tärkeää, sillä ilman elämänlaatutietoa ei
mielestäni voida tehdä merkittäviä päätöksiä eri hoitomenetelmien kesken.
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Tutkimuksen löydöksiä

voidaan jatkossa käyttää terveydenhuollon resurssien

suuntaamisessa paremmin vaikuttaviin aivoinfarktin hoitotoimenpiteisiin. Etenkin
kuntoutuksen merkittävyys nousi tutkimuksessa esille. Jatkotutkimuksia varten tulee
terveydenhuollossa yhä korostaa laadukkaan kirjaamisen tärkeyttä, sillä ilman
laadukasta diagnoosien ja hoitotoimien kirjaamista, ei saada jatkossakaan laadukasta
aineistoa josta tutkia todellista vaikuttavuutta. Parempi kuntoutuksen kirjaaminen
tarjoaa myöhemmin mahdollisuuksia tutkia sen vaikuttavuutta paremmin.
Kiinnostavaa olisi myös eritellä kustannukset maksajien mukaan, jotta olisi voinut
vertailla

kustannusten

muodostumista

myös

maksajakohtaisesti.

Erityisesti

kuntoutuksen olisi mielenkiintoista kohdalla tutkia jopa kuntakohtaisia eroja
kuntoutuksessa ja verrata niitä saatuihin tuloksiin. Tässä tutkimuksessa ei myöskään
huomioitu sitä, että kustannuksista suurin osa muodostuu pitkäaikaiseen laitoshoitoon
päätyvien potilaiden jatkohoidosta, joten mielestäni ne tulisi ottaa paremmin huomioon
jatkotutkimuksissa. Nämä tiedot yhdistämällä saatava tutkimustieto kuntien suorien
kuntoutuskustannusten ja epäsuorien jatkohoitokustannusten välisestä relaatiosta olisi
arvokasta tietoa kunnallista päätöksentekoa varten.
Tulokset

näkyvät

nostavan

esille

monia

jatkotutkimusmahdollisuuksia.

Jatkotutkimuksia samasta aihepiiristä onkin odotettavissa, sillä aineiston automaattinen
keruu ja seuranta jatkuvat. Jatkossa liuotushoito yleistyy ja yleistymisen myötä
jakaumat normaalistuvat, jolloin hoitoa voidaan tutkia paremmin näitä rekistereitä
käyttäen. Elämänlaatutiedon yhdistäminen kuolleisuutta kuvaaviin muuttujiin tekisi
tutkimuksen löydöksistä kertaluokkaa mielenkiintoisempia ja merkittävämpiä.
Tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena oli

määrittää aivoinfakrtin hoitoketjun

kustannusvaikuttavuus. Päätavoite saavutettiin ja kustannusvaikuttavuutta kuvaavan
lisäelinvuoden hinta todettiin keskinkertaiseksi. Päätuloksen lisäksi saatiin arvokasta
tietoa todellisista reaalielämän vaikuttavuuseroista, sekä arvioita tehokkuustappioiden
suuruudesta. Tutkimuksen teko oli opettavaa sekä terveystaloustieteen perusteiden että
laajan aineiston analysoinnin kannalta. Kiitokset Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen
väelle oikeudesta aineiston käyttöön, sekä avusta aineiston analysoinnin takkuillessa.
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LIITTEET

Liite 1 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin aivoverenkiertohäiriön hoitoketju
<http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/avaa?p_artikkeli=shp00528&p_haku=aivoinfarkti>

Akuutisti aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen hoitoketju
Hoitoketjut
26.3.2007
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

Oireet



usein äkillisesti alkava paikallinen puutosoire, joka voimakkaimmillaan heti
alkuunsa: TIA, infarkti tai aivoverenvuoto (ICH)
äkillinen päänsärky jatkuen vuorokausia: lukinkalvonalainen vuoto (SAV)

Vastuuhenkilöt


ylih. Eeva-Kaarina Tolvanen, sh Sari Penttilä, sh Riitta Olkkonen, el Juha
Puranen, ylil. Heikki Numminen

Terveyskeskuksessa tehtävät tutkimukset






jos oireiden alusta on kulunut alle 3 tuntia, neuvotaan potilasta soittamaan
numeroon 112
anamneesi: oireiden alkuajankohta ja kulku
status: tajunta, silmien liikkeet, näkökentät, kasvojen motoriikka, raajojen
lihasvoima ja koordinaatiot, tasapaino, puheen tuottaminen ja ymmärtäminen,
artikulaatio, niskajäykkyys
verenpaine, pulssi tai EKG

Indikaatiot esh-lähetteeseen





suoraan hälytyskeskuksen (numero 112) ja ensihoitoyksikön kautta
päivystyksenä esh:oon: aiemmin omatoiminen potilas ja oireiden alusta kulunut
alle 5 tuntia
potilaalla yksittäinen TIA-kohtaus alle 2 viikkoa aiemmin: aloita ASA ja lähetä
päivystyksenä esh:oon; muutoin lähete neurologian pkl:lle
aivoinfarkti- tai ICH-epäily alle 4 vrk tai SAV-epäily enintään 2 vko:
päivystyslähete esh:oon; muutoin lähete neurologian pkl:lle

Keskeiset lähetteessä vaadittavat tiedot



krooniset sairaudet, voimassa oleva lääkehoito ja toimintakyky ennen
sairastumista
oireanamneesi ja status
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Hoidonporrastusperiaatteet






yliopistosairaalaan neurokirurgiseen hoitoon SAV-potilas, jos potilaan Glasgow
Coma Scale -pisteet - 2 (jos ikä yli 49 v) - 4 (jos TT:ssä verta näkyvissä) > 5; jos
tulos < 6 eikä TT:ssa intrakraniellia hematoomaa, anestesialääkärin
konsultaatio tehohoitoa varten
muut akuutisti sairastuneet ja aiemmin omatoimiset potilaat EKKS:n avhyksikköön paitsi TIA-potilaat, jotka tutkitaan eapkl:lla neurologian erikoislääkärin
toimesta samana tai seuraavana päivänä
sydänverenkiertoelimistön riskitekijöiden kartoitus ja hoidon aloitus pth:ssa:
eteisvärinä, verenpainetauti, dyslipidemia, diabetes, tupakointi, alholinkäyttö,
liikapaino ja fyysinen passiivisuus

Hoito erikoissairaanhoidossa











aivoinfarktin liuotushoito päivystyspoliklinikalla erillisen ohjeen mukaan
tarvittaessa videokonsultaatiopalvelua apuna käyttäen
muu akuuttihoito avh-yksikön hoito-ohjeiden mukaan
kaulavaltimokirurgian tarpeen arviointi, leikatuille 3 kk:n soittokontrolli
kuntoutus esh:ssa, jos tavoitteena vähintään kotona selviytyminen ja tarvitaan
fysioterapian lisäksi muita kuntoutuskeinoja
kuntoutusta tarvitseville laaditaan kuntoutusehdotus loppuarvioon tai
tarvittaessa erillinen kuntoutussuunnitelma; kumpaankin arvioidaan
toimintakyvyn tavoite Rankin-luokituksen mukaisesti
liuotushoidon saaneille 3 kk:n kontrollikäynti
ajokiellon pituuden arviointi osana akuuttihoitoa
poliklinikkakorttiin määräys omalla lääkärillä käynnistä ajankohtineen
ensitiedon kurssit esh:ssa hoidetuille

Jatkohoitoperiaatteet terveyskeskuksessa




kontrollit 3–6 kk:n kuluttua sairastumisesta riskitekijöiden hoidon, masennuksen,
jatkokuntoutuksen ja palvelusuunnitelman sekä apuvälineiden tarpeen
arvioimiseksi
KELAn ja vammaispalvelulain mukaisten etuuksien arviointi: hoito- ja
vammaistuki, kuljetuspalveluiden, invalidipysäköintiluvan, omaishoitajan tai
henkilökohtaisen avustajan tarve

Muut erityisasiat




kalliiden apuvälineiden tarvearvio neurologian pkl:n kuntoutuskokouksissa, mitä
varten lähetteeseen: krooniset sairaudet, status, toimintakyky, apuvälineen
tarve ja käytössä olevat apuvälineet
esh:n kuntoutusohjaajan konsultaation aiheet: kalliiden apuvälineiden arvio
potilaan luona

Kirjallisuutta



Aivoinfarktin Käypä hoito -suositus
Eurooppalaiset aivoverenkierron häiriön hoitosuositukset

Artikkelin tunnus: shp00528 (009.528)
© 2012 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri¨
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Liite 2 Aineiston vuosittainen kuvaus

Liitetaulukko 2.1. Perustietomuuttujat vuosittain.
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aivoverenkiertohäiriöipotilaita vuoden aikana

22954 23104 23144 22708 22855 22908 22399 22531 22634 22969 23057

Aivoinfarktipotilaita
vuoden aikana

11951 11920 12085 11667 11679 11717 11323 11359 11329 11306 11466

Aineistossa potilaita per
sairaanhoitopiiri

7830

7809

7948

7542

7610

7855

7516

7590

7614

7788

7728

Aivoinfarkteja per 100
000 asukasta

195

194

196

185

186

191

182

183

182

185

182

195

189

191

169

167

174

155

153

149

151

144

48,3

48,1

47,9

48,1

49,2

48,1

50,3

49,8

49,8

49,9

49,7

72,8

72,7

72,5

72,8

72,5

72,3

72,6

72,6

72,9

72,8

72,8

21,6

21,8

23

22

23,3

24,4

23,5

23,9

23,7

24,4

25,1

*riskivakioituna
Miesten prosentuaalinen
osuus potilaista
Keskimääräinen potilaan
ikä
Alle 65-vuotiaiden osuus
potilaista

Liitetaulukko 2.2. Kustannusmuuttujat vuosittain.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ensimmäisen
hoitokokonaisuuden
kustannusten keskiarvo
* riskivakioituna

10,0

10,3

10,3

10,3

10,8

11,3

11,5

12,0

11,7

11,3

11,2

10,0

10,3

10,3

10,3

10,8

11,3

11,5

12,0

11,7

11,3

11,2

6,5
12,1

6,8
12,4

7,5
12,3

7,7
12,8

8,0
12,9

8,7
14,2

9,1
14,6

9,2
15,0

9,0
14,7

Halvin sairaanhoitopiiri
Kallein sairaanhoitopiiri

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sairaala- ja avohoidon
kokonaiskustannusten keskiarvo
* riskivakioituna

15,3

15,4

15,9

16,2

16,5

17,0

17,4

18,0

17,9

17,3

17,7

15,3

15,4

15,9

16,2

16,5

17,1

17,5

18,1

18,0

17,4

18,0

11,4
17,7

11,7
17,9

13,2
18,4

13,2
18,5

13,6
19,2

14,5
20,6

15,0
21,5

15,1
22,0

15,0
22,6

Halvin sairaanhoitopiiri
Kallein sairaanhoitopiiri

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lääkekustannusten keskiarvo

0,66

Halvin sairaanhoitopiiri
Kallein sairaanhoitopiiri

0,69

0,77

0,84

0,9

0,89

0,86

0,8

0,86

0,89

0,62
0,79

0,68
0,84

0,72
1,01

0,74
0,99

0,63
1,00

0,66
0,97

0,67
0,96

0,64
0,98

0,97

0,79

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ensimmäisen vuoden
yhteiskustannusten keskiarvo
* riskivakioituna
Halvin sairaanhoitopiiri
Kallein sairaanhoitopiiri

16,0

16,1

16,7

17,1

17,4

17,9

18,3

18,8

18,7

18,2

18,5

16,0

16,1

16,7

17,1

17,4

18,0

18,4

18,9

18,8

18,3

18,7

12,1
18,4

12,5
18,7

14,2
19,3

14,1
19,4

14,4
20,1

15,3
21,4

15,8
22,3

15,8
22,8

15,8
23,4
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Liitetaulukko 2.3. Hoitotietomuuttujat vuosittain.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ensimmäisen hoitojakson
hoitopäivien keskiarvo
* riskivakioituna
Sairaanhoitopiiri jossa vähiten
hoitopäiviä

41,1

41,9

40,8

39,4

39,8

41,3

39,7

40,6

38,4

35,3

34,6

41,1

41,9
30,7

40,8
33,2

39,4
33,8

39,9
32,9

41,5
33,8

39,9
31,7

40,8
29,4

38,6
26,2

35,5
25,7

34,9

46,8

49,9

49,3

50,0

48,3

46,7

45,8

44,1

44,5

Sairaanhoitopiiri jossa eniten
hoitopäiviä

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Seurantavuoden
yhteenlaskettujen hoitopäivien
keskiarvo
* riskivakioituna
Sairaanhoitopiiri jossa vähiten
hoitopäiviä
Sairaanhoitopiiri jossa eniten
hoitopäiviä

65,3

66,3

66,3

64,6

62,4

65,8

62,4

63,7

61,6

57,5

58,7

65,3

66,3
55,5

66,4
54,7

64,7
53,8

62,6
53,2

66,0
53,6

62,7
55,8

64,0
53,5

61,9
50,0

57,9
50,7

59,2

75,8

75,3

78,1

74,7

76,5

73,4

71,9

70,6

74,1

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liuotushoito (%) potilaista
Sairaanhoitopiiri jossa vähiten
liuotushoitoa

0

Sairaanhoitopiiri jossa eniten
liuotushoitoa

0
0

0
0

0
0

0,1
0

1,5
0

2,7
0

3
0

3,6
0

2,9
0

0,00

0,00

0,40

1,70

4,80

7,40

9,00

9,10

6,50

1,3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kaulavaltiomon
puhdistusleikkaus (%) potilaista
Sairaanhoitopiiri jossa vähiten
kaulavaltiomo-operaatioita
Sairaanhoitopiiri jossa eniten
kaulavaltiomo-operaatioita

2,3

2,6

2,3

2,1

2

2,2

2,5

2,7

2,2

2,1

0,7

0,9

0,6

0,6

0,5

0,5

0,3

0,6

0,8

3,90

3,60

3,40

3,10

3,30

3,50

5,10

4,40

5,00

2,9
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Liitetaulukko 2.4. Vaikuttavuusmuuttujat vuosittain.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
28 vrk kuolleisuuden keskiarvo
* riskivakioituna

11,8
11,8

Paras sairaanhoitopiiri
Heikoin sairaanhoitopiiri

10,9
10,9

11,0
10,9

10,9
10,9

10,8
10,9

9,9
10,1

9,4
9,6

9,2
9,2

9,0
9,0

9,0
9,0

8,6
15,7

8,6
14,1

8,2
14,0

8,3
14,5

7,8
14,1

6,6
13,6

7,5
12,5

7,7
11,7

6,4
12,5

8,4
8,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vuoden kuolleisuuden keskiarvo
* riskivakioituna

23,9

24,2

23,5

23,0

22,7

20,7

20,8

20,0

19,5

19,4

19,4

23,9

24,0

23,4

23,0

22,7

21,0

21,2

19,9

19,3

19,4

19,3

21,4
27,4

20,5
28,9

19,8
27,7

19,1
28,3

18,1
29,3

17,9
29,0

16,4
27,1

16,7
23,8

15,8
24,5

Paras sairaanhoitopiiri
Heikoin sairaanhoitopiiri

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kotona vietettyjen päivien
keskiarvo
* riskivakioituna
Paras sairaanhoitopiiri
Heikoin sairaanhoitopiiri

231

230

232

235

237

240

244

245

248

253

252

231

230

231

235

237

240

244

244

248

252

252

217
247

217
244

218
248

215
248

216
253

221
257

231
266

231
268

224
273
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Liite 3 Regressiotaulukot

Liitetaulukko 3.1. Laajennetut regressioanalyysit vuoden kuolleisuuteen vaikuttavista tekijöistä
Selittävä muuttuja

Monitasomallit
PNS

Kiinteä

Satunnainen

Selitettävä muuttuja: kuolleisuus 365 vrk aikana
Vakiotermi
Miehiä % potilaista
Keski-ikä suht 73v
Ensimmäisen vuoden hoitopäivät
Kaulavaltimo leikkaus
1. hoitokokonaisuuden kustannukset
Muun sairaalahoidon kustannukset
Vanhainkotihoidon kustannukset
Avohoidon kustannukset
Lääkekustannukset
Trendi
SER
R²
N = 20*11 = 220, p-arvot on esitetty kursiivilla
Kiinteä vaikutus: p < 0,001
Varianssin komponentit:
= 6,80 ja
Hausmanin testi: p = 0,989.

= 7,24

37,252

33,079

34,398

<0.001

<0.001

<0.001

-0,085

-0,045

-0,050

0,168

0,463

0,396

0,475

0,180

0,255

0,018

0,484

0,282

0,003

-0,021

-0,010

0,946

0,688

0,826

-0,267

-0,180

-0,196

0,100

0,178

0,123

-0,287

-0,050

-0,122

0,048

0,823

0,537

-0,346

-0,493

-0,532

0,179

0,101

0,059

-0,131

0,402

0,237

0,821

0,597

0,733

0,017

-2,444

-2,034

0,986

0,030

0,055

-3,999

-1,741

-1,990

0,045

0,370

0,288

-0,428

-0,250

-0,265

<0.001

0,049

0,028

2,974
0,353

2,690
0,519

2,614
0,357
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Liitetaulukko 3.2. Regressioanalyysit AVH-yksiköiden vaikuttavuudesta
Selittävä muuttuja
Keskihajonta

Malli
A

B

C

Selitettävä muuttuja: kuolleisuus 365 vrk aikana
Vakiotermi
Keski-ikä
1,26

Hoitopäivät
7,54

31,797

31,521

30,027

<0,001

<0,001

<0,001

0,677

0,709

0,364

0,009

0,005

0,116

-0,020

-0,022

0,004

0,610

0,581

0,918

0,004

-0,010

0,871

0,347

-0,336

-0,324

-0,296

0,023

0,023

0,070

AVH-yksikössä hoidettujen osuus
39,1
Yhteiskustannukset
2,23

Trendi

-0,519

-0,538

-0,447

3,17

<0,001

<0,001

<0,001

SER

2,257

2,310

2,631

R²

0,458

0,460

0,325

N

115

115

220

p-arvot on esitetty kursiivilla
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Liite 4 Sairaanhoitopiirikohtaiset vakiotermit

Liitetaulukko 4.1. Sairaanhoitopiirikohtaiset kiinteät vaikutukset
Selitettävä muuttuja Vuoden kuolleisuus
Sairaanhoitopiiri
Kiinteä vaikutus
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Itä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Vaasa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Länsi-Pohja
Lappi
HUS

p-arvot on esitetty kursiivilla

0,754
-0,382
0,729
0,395
0,001 ***
3,835
0,052
2,413
0,814
-0,269
0,747
0,368
0,222
-1,425
0,342
-1,109
0,163
1,704
0,525
0,727
0,789
-0,323
0,667
-0,491
0,655
0,537
0,244
1,512
0,064
-2,216
0,090
-2,019
0,024 *
2,669
0,441
0,917
0,520
-0,788
0,379
-1,063
F-testi < 0,001
Keskihajonta = 1,18

kotona vietetyt päivät
Kiinteä vaikutus
0,519
2,424
0,763
-1,061
0,293
-3,844
0,165
-5,288
0,834
-0,739
0,756
-1,092
0,017 *
8,622
0,559
2,100
0,818
-0,863
0,304
-3,630
0,548
-2,232
0,715
-1,284
0,814
0,873
0,296
4,177
0,027 *
8,170
0,168
5,045
0,499
-2,446
0,127
-5,617
0,176
-5,122
0,883
0,548
F-testi < 0,001
Keskihajonta = 3,66

