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Sidonnaisuudet 

•  Työnantaja: Aalto-yliopisto 
•  Viimeisen 2 vuoden aikana konsultointia Nordic Healthcare 

Group Oy:lle 
 



Mikä omahoitointerventio? 

 



Mikä vaikuttavuus? 

Vaikuttavuus perinteisesti lääketieteessä ja 
terveystaloustieteessä = terveysvaikutus (esim. QALY, HbA1c..) 
Jotta rajallisilla resursseilla voitaisiin maksimoida terveys- ja 
hyvinvointivaikutus populaatiossa, arvioitavan intervention 
resurssikulutus tulee huomioida 
-> Järjestelmän/palveluntuottajan/potilaspaneelista vastaavan 
ammattilaisen vaikuttavuuden mitta: 
Terveysvaikutus / resurssipanos 
(myös ”kustannusvaikuttavuus”) 
 € 
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Esimerkit 
omahoitointerventioiden 
(kustannus)vaikuttavuudesta 



Sähköinen asiointi Hämeenlinnassa 
Interventio: Sähköinen potilasportaali ”eOmahoito”: 

•  omien potilastietojen ja laboratoriotulosten katselu, rokotushistoria, 
viestittämismahdollisuus ammattilaisen kanssa 

Tutkimusasetelma: Kontrolloitu ennen-jälkeen tutkimus 
Aineisto:  
•  Kohderyhmä: Pitkäaikaissairaat (vähintään 2 ammattilaisen toteamaa 

terveysongelmaa) 
•  Potilaan aktiivisuus -kysely lähtötilanteessa ja 6kk  
     intervention aloittamisesta (PAM) -> vaikutus 
•  Potilasrekisteriaineisto 2007-2013 (mm. hoidon kust.) 
•  Interventioryhmä: n=80, kontrolliryhmä: n=57 

 
 
 



Tuloksia (eOmahoito) 

Pieni parannus 
potilaiden 
aktiivisuudessa 

Vaikutus 
kustannuksiin 
riippuvainen 
ryhmien 
vertaistamisesta 

(Lähde: Riippa et al. 2015) 



Tuloksia (eOmahoito) 

(Mukaillen: Riippa et al. 2015) 



TERVA-tutkimus 
Interventio: Puhelimitse annettava terveysvalmennus 

•  Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, motivoivan haastattelun tekniikka 
•  Pfizer Health Solutionsin kokoamat suositukset: 1) tietää, miten ja milloin pyytää apua, 2) oppii sairaudesta ja asettaa 

tavoitteita, 3) ottaa lääkkeet oikein, 4) hakeutuu suositeltuihin tutkimuksiin ja palveluihin 5) toimii pitääkseen sairauden 
hallinnassa, 6) tekee elämäntapamuutoksia ja vähentää  riskiä, 7) rakentaa vahvuuksia ja pääsee esteiden yli ja 8) seuraa 
sairauden tilaa ammattilaisten kanssa 

•  10-12 puhelua 12 kk:n ajan 

Tutkimusasetelma: Randomoitu kontrolloitu koe (RCT) 
Aineisto:  
Kohderyhmä: Pitkäaikaissairaat, joilla T2D, sepelvaltimotauti tai sydämen 
vajaatoiminta 
Kustannukset kansallisista rekistereistä (HILMO ja SosiaaliHILMO) 
Elämänlaatukysely (15D) lähtötilanteessa ja 12kk intervention 
aloittamisesta -> vaikutus 
Interventioryhmä: n=970, kontrolliryhmä: n=470 
 

Hankkeen omistajat: SITRA, TEKES, Pfizer ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 



Tuloksia TERVA-tutkimus, 12kk seuranta 

Lähde: Oksman ym. (In review: BMC Health 
Services) 

Parantaa elämänlaatua 
lisäkustannuksella: 
 
Koko otoksessa 48 000€/QALY 
 
T2D-ryhmässä 20 000€/QALY 



eOmahoidon vertaistetussa otoksessa ja TERVA-
tutkimuksen lyhyen aikavälin seurannassa suotuisa 
vaikutus (potilaan aktiivisuudessa/ elämänlaadussa) 
saatiin aikaan lisäkustannuksella 
-> Paljonko ollaan valmiita maksamaan ja verrattuna 
mihin? 
 
 



Hoito vs. preventio 
”Hoitamatta jättäminen” 
 
63-vuotias nainen, parantumaton 
keuhkosyöpä  
 

Sädehoidolla ja kemoterapialla saavu-
tettavissa muutama elinkuukausi lisää 
 
Kustannus $100 000  
 
 

”Ennaltaehkäisemättä jättäminen” 
 
Tupakoinninvastainen kampanja (esim. 
nikotiinikorvaushoito ilmaiseksi lopettajille tai 
näkyvyys tiedotusvälineissä)  
 
Useita keuhkosyöpätapauksia vältettävissä 
 
Kustannus $100 000 

 

Järjestelmässä systemaattinen bias preventiota vastaan (Farley 
2016) 
 Esimerkki: T. A. Farley (2016) When Is It Ethical to Withhold Prevention? N 

Engl J Med 2016; 374:1303-1306 
 
 



Lopuksi 

Onko omahoidon tukeminen vaikuttavaa? 
-> Hyvin toteutettuna on (Tutkittuja esimerkkejä onnistumisista löytyy) 

-> Huomioon otettavaa: 
•  Omahoitointerventioiden laaja kirjo 

•  Esim. palveluntuottajan tai hoitavan ammattilaisen näkökulmasta eri tavoin toteutettavia 

•  Kontekstiin liittyvät edellytykset 
•  Mm. käyttöönottotavat, toimintaprosessit, johtamistavat… 

•  Todentamisessa käytetyt tulosmittarit 
•  Pitkä vs. lyhyt aikaväli; terveysvaikutusten ja kustannusten lisäksi omahoitovalmius, 

käyttökokemukset jne.) 
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