Vuoden 2016 ensimmäisessä LuCE-raportissa korostimme keuhkosyöpään liittyviä suurimpia
haasteita eurooppalaisten potilaiden näkökulmasta. Tässä toisessa raportissa syvennämme
tutkimustamme yhteen päähuolenaiheeseemme liittyen: epätasa-arvoon hoidon saatavuudes-
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sa eri puolilla Eurooppaa.
Lung Cancer Europe (LuCE) edustaa keuhkosyöpäpotilaita ja heidän läheisiään asuinpaikasta
riippumatta. Pyrimme tarjoamaan heille kaikille parasta mahdollista tukea. Kuten tämäkin
raportti todistaa, diagnosoinnissa, hoidoissa ja hoitoon pääsyssä on kuitenkin eroja Euroopan
eri maiden välillä, joten tarvitsemme ratkaisuja. Kannustamme politiikan, tieteen, tutkimustyön
ja kansalaisyhteiskunnan saroilla toimivia yhteistyökumppaneitamme lukemaan tämän
raportin ja yhdistämään voimavaransa keuhkosyöpäpotilaiden tasa-arvoisen ja laadukkaan
hoidon puolesta.

Monet kasvot, yksi ääni.
Täältä pääset lukemaan ensimmäisen LuCE-raportin (englanniksi):
www.lungcancereurope.eu/wp-content/uploads/2016/11/LuCE-Report-final.pdf04

Keuhkosyöpäpotilaiden odotukset hoitojen suhteen kasvavat jat-

Toinen epätasa-arvoa aiheuttava tekijä on aika. Potilaiden hoitoon

kuvasti. Keuhkosyöpähoidoissa otettujen edistysaskelten ja monien

pääsy voi viivästyä kaikkialla Euroopassa; aika riippuu kustakin

käynnissä olevien kliinisten lääketutkimusten ansiosta potilaille on

maasta ja ympäristöstä, jossa lääkkeitä käytetään. EU:n hinnoit-

nyt saatavilla enemmän lääkkeitä ja tietoa siitä, miten keuhkosyöpää

telu- ja korvausdirektiivi on asettanut yhtiöiden hintahakemuksia

vastaan voi taistella.

seuraavalle korvauskäsittelylle 180 päivän aikarajan, mutta
aikarajan noudattaminen vaihtelee suuresti.

Päättäjien
tietoisuuden
herättäminen
diagnosoinnin ja
hoitoon pääsyn
epätasa-arvosta

Minulla diagnosoitiin keuhkosyöpä 15 vuotta sitten. Tuhansien
muiden potilaiden tavoin olen äärettömän kiitollinen taudin hoidossa

Tämä järjestyksessään toinen LuCE-raportti keskittyy erityisesti

otetuista upeista edistysaskelista. Muistan yhä, kuinka tuohon aikaan

diagnoosiin ja hoitoon pääsyyn, sillä meidän mielestämme kaikki

leikkaus oli paras vaihtoehto noin 20 prosentille potilaista ja sytos-

keuhkosyöpäpotilaat ovat oikeutettuja parhaaseen mahdolliseen

taatti- ja sädehoito lopuille 80 prosentille. Keuhkosyövän hoitoon

saatavilla olevaan oikea-aikaiseen hoitoon. Kuten ensimmäisessä

liittyviä tutkimuksia ei juurikaan ollut.

LuCE-raportissamme korostimme, keuhkosyöpä on EU-alueen
suurin syöpäkuolemien aiheuttaja; se on vastuussa liki joka

Nyt meillä on uusia hoitomuotoja, jotka joko hoitavat keuhkosyöpä-

viidennestä syöpäkuolemasta koko maailmassa. Tämän vuoksi

potilaita tai antavat meille monia kuukausia tai jopa vuosia laadukasta

tarvitsemme ratkaisuja siihen, kuinka hoitoa ja tukea saisi tarjottua

elinaikaa. Näitä tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta, mikäli nämä

mahdollisimman pian etenkin, kun ottaa huomioon, että suurin osa

innovatiiviset hoidot eivät ole kaikkien potilaiden saatavilla. Hoidon

keuhkosyöpäpotilaista saa diagnoosinsa vasta taudin jo edettyä

saatavuus onkin tänä päivänä yksi suurimmista haasteistamme.

pitkälle.

Molekyylitestauksen ja uusien lääkkeiden saatavuus vaihtelevat

Olen itse selättänyt keuhkosyövän, joten haluan tehdä kaikkeni

Euroopan maasta toiseen ja joskus jopa saman maan sisällä. Monet

innostaakseni päättäjiä ja muita sidosryhmiä toimimaan sen eteen,

Potilasedustaja ja LungCancer Europen

tekijät vaikuttavat hoitoon pääsyn esteisiin ja epätasa-arvoon

että keuhkosyöpäpotilaat saavat diagnoosinsa ja uusimmat hoidot

(LuCE) rahastonhoitaja

Euroopassa. Joidenkin hoitojen korkeat kustannukset ovat syn-

ajoissa. Näin heillä on parhaat mahdollisuudet selviytyä ja säilyttää

nyttäneet eroja terveydenhoitojärjestelmien välille niiden kyvyssä

hyvä elämänlaatunsa. Jotta tämä voisi toteutua, päättäjien tulee

korvata kaikkia hoitovaihtoehtoja. Lisäksi uusia hoitoja annetaan

tiedostaa ja olla ajan tasalla potilaiden tarpeista voidakseen tehdä

usein perinteisten hoitojen rinnalla, mikä kasvattaa potilaiden hoidon

oikeita päätöksiä. Tällä raportilla on ratkaiseva merkitys tiedotta-

kokonaiskustannuksia entisestään.

misessa. Pyydämme kunkin maan kaikkia tuki- ja potilasjärjestöjä

Regine Deniel Ihlen

hyödyntämään tätä raporttia muutosten aikaansaamiseksi
keuhkosyövän hoidossa omassa maassaan.
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1. TIETOA TÄSTÄ RAPORTISTA

METODOLOGIA

Keuhkosyöpähoitojen näkymät muuttuvat nopeasti. Tieto ja ymmärrys syövän molekyylitekijöistä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen

Tässä raportissa esitetään analyysi ja kuvaus nykyisistä haasteista, joita eurooppalaiset keuhkosyöpäpotilaat kohtaavat varhaiseen

kymmenen vuoden aikana, mikä on edesauttanut uuden aikakauden alkamista keuhkosyöpähoidoissa1. Myös immunoterapian käyttöön-

diagnoosiin, molekyylitestaukseen ja innovatiivisiin hoitoihin pääsyssä. Tiedot on kerätty eri tietolähteistä toukokuun ja syyskuun 2017

otto keuhkosyövän hoidossa muuttaa mielikuvaa taudista, sillä se pidentää sekä remissiovaiheita että eliniänodotetta1.

välillä.

-TÄMÄ ON TOINEN
VAIHE PROJEKTISSA,
JOLLA PYRITÄÄN
TUOMAAN KEUHKOSYÖVÄN HAASTEET
EUROOPASSA
TERVEYDEN
HOITOALAN
SIDOSRYHMIEN
TIETOON-

Uskomme kuitenkin, että hoitoon pääsyssä on yhä merkittäviä

Kirjallisiin lähteisiin perustuva selvitys suoritettiin pääasiassa englanniksi, mutta myös espanjaksi, ranskaksi,

esteitä, tai esteiden määrä on jopa lisääntynyt, esimerkiksi

italiaksi, saksaksi, hollanniksi, ruotsiksi, tanskaksi ja norjaksi (katso Viitteet ja lähteet)

säätelyn vuoksi ja siksi, että uusien lääkkeiden piiriin ja diagnooseihin päästään myöhäisessä vaiheessa. Viiden vuoden eloonjäämisennuste on pysynyt Euroopassa alhaisena, ja meiltä puuttuvat
erikoistuneet monialaiset yhteistyöverkostot, jotka takaisivat
keuhkosyöpäpotilaiden riittävän hoidon. Tämän raportin tarkoi-

Kolme kvalitatiivista haastattelua (yksi onkologi ja kaksi kunkin maan potilasryhmän edustajaa)

tuksena on käydä läpi erilaisia keuhkosyöpään liittyviä haasteita.
Raportin painopiste on diagnoosiin ja hoitoon pääsyn esteissä ja
epätasa-arvossa Euroopassa.
Raporttimme muodostaa projektin toisen vaiheen, joka seuraa
vuonna 2016 Euroopan parlamentissa julkistettua ensimmäistä

Kaksi 16 eri maan* terveydenhuollon ammattilaisille (54 vastausta: 40 yliopistosairaaloista, 12 muista sairaaloista ja kaksi yksityisiltä vastaanotoilta) ja potilasedustajille (kahdeksan vastausta, LuCE:n jäseniä) suunnattua
kvantitatiivista ja kvalitatiivista verkkokyselyä keuhkosyöpälääkkeiden saatavuuteen liittyen.
Lääkeyhtiöille** suunnattu lisäkysely keuhkosyöpähoitoihin ja diagnostiikkatestien pääsystä 18 eri maassa***

LuCE-raporttia ja toimintakehotuksiamme. Vuoden 2016 raportti
tarjosi yleiskatsauksen keuhkosyövän esiintyvyydestä Euroopassa
sekä tiettyjen maiden kohtaamista haasteista. Tämä raportti
jatkaa viimevuotisen raportin viitoittamalla tiellä keskittyen siihen,

LuCE:n jäsenet arvioivat diagnosoinnin ja lääkkeiden saatavuuteen liittyvät lopulliset tiedot

kuinka voimme auttaa eri sidosryhmiä parantamaan keuhkosyöpäpotilaiden varhaiseen diagnoosiin, molekyylitestaukseen ja
innovatiivisten hoitojen piiriin pääsyä.
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* Englanti, Ranska, Saksa, Espanja, Italia, Alankomaat, Romania, Puola, Norja, Irlanti, Israel, Sveitsi, Tanska, Itävalta, Kreikka ja Serbia
** AstraZeneca, BMS, Boehringer Ingelheim, Lilly, Merck, Pfizer ja Roche
*** Iso-Britannia, Ranska, Italia, Suomi, Saksa, Espanja, Portugali, Alankomaat, Romania, Puola, Tanska, Ruotsi, Norja, Irlanti, Israel, Slovenia, Sveitsi ja Turkki
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2. DIAGNOOSIMENETELMIEN JA HOITOJEN SAATAVUUS

Molekyylidiagnostiikka tuo potilaille merkittäviä hyötyjä, mutta
sitä ei välttämättä ole tasapuolisesti saatavilla. Tiettyjen geneettisten muutosten tunnistaminen ei-pienisoluista keuhkosyöpää
sairastavissa potilaissa auttaa lääkäreitä valitsemaan parhaan

Diagnostiikkatyökalut ja hoidot ovat nykyään tehokkaampia
ja turvallisempia. Viime vuosina tämä on taannut keuhkosyöpäpotilaiden paremman elämänlaadun2. Uudet ja edistyneet
hoitovaihtoehdot, kuten täsmähoidot ja immunoterapia, tuovat
uusia mahdollisuuksia keuhkosyövän hoitoon.
Esimerkiksi ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC) täsmälääkkeet, kuten epidermaaliseen kasvutekijään (EGFR) kohdistuvat
lääkkeet (gefitinibi, erlotinibi ja afatinibi) sekä anaplastisen lymfoomakinaasin (ALK) estäjät (kritsotinibi, alektinibi ja seritinibi),
edustavat hoidoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneita merkittäviä innovaatioita.2 Ei-pienisoluisten keuhkosyöpien
patofysiologian pääreitteihin kohdistuvat uudet täsmälääkkeet
ovat parantaneet tarkasti valikoidun potilasalaryhmän eloonjäämisennustetta ja elämänlaatua merkittävästi. Myös kymmenen
vuotta sitten käytetyt hoidot ovat edelleen korvaamattoman
tärkeitä ja tehokkaita vaihtoehtoja monille potilaille1.
Jotta nämä hoidot vaikuttaisivat ja toimisivat tehokkaasti, niiden
tulee olla korvattavia ja potilaiden käytettävissä. Diagnosointiin
käytettävien laitteiden ja testien tulee olla potilaiden saatavilla.

hoitovaihtoehdon. Ei-pienisoluisen keuhkosyövän kohdalla tietyt
geneettisen muutokset auttavat tunnistamaan potilaita, jotka
voivat olla yliherkkiä tai vastustuskykyisiä tietyille syöpähoidoille.
Lupauksista huolimatta diagnostiikka ei vieläkään ole tasapuolisesti saatavilla kaikissa maissa tai edes saman maan sisällä.3
Useimmat diagnostisista testeistä ovat saatavilla kaikissa
kyseisissä maissa, mutta niiden korvauksien hakemiseen ei ole
virallisia reittejä. Esimerkiksi Espanjassa diagnostisten testien
korvaamiseen ei ole virallista käytäntöä, mutta sairaalat maksavat
testin, mikäli lääkärit katsovat ne tarpeellisiksi.
Halusimme kuulla lisää pääsymahdollisuuksista molekyylitesteihin
Euroopassa, joten pyysimme LuCE:n jäseniä (potilasedustajia)
vastaamaan lyhyeen kyselyyn, joka käsitteli neljän eri biomarkkeridiagnoosin (ALK, EGFR, PD-L1 ja ROS1) käyttöä ja
korvattavuutta.
Huomioitavaa: Hyväksyntää ja korvauksia koskevat tiedot ovat
voineet muuttua tietojen keräämisen jälkeen. On myös korostettava sitä, että vaikka testi olisikin hyväksytty ja korvattava,
alueelliset erot tai muut syyt voivat aiheuttaa sen, että joissakin
Euroopan maissa on yhä esteitä testin saatavuuteen liittyen.
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DIAGNOOSI
MOLEKYYLI
DIAGNOSTIIKAN
SAATAVUUDEN
EPÄTASA-ARVO ERI
EUROOPAN MAIDEN
VÄLILLÄ JA JOSKUS JOPA
MAAN SISÄLLÄ

Keuhkosyöpämolekyylitestien saatavuus

pystymme antamaan toivoa ja mahdollisuuksia keuhkosyöpäpoti-

(Maiden valintakriteerit: maissa toimii tai vaikuttaa LuCE:n jäsenorganisaatioita)

laille.

KEUHKOSYÖPÄL ÄÄKKEET
SUURTA ERIARVOISUUTTA
EUROOPAN MAIDEN
VÄLILLÄ. SAATAVUUS
ON AJANKOHTAINEN
HAASTE ERITYISESTI ITÄEUROOPASSA

Nykyinen tilanne on hyvin monimutkainen ja dynaaminen – uusia
lääkkeitä ja tutkimuksia on paljon, ja kansalliset lainsäädännöt
ja korvausmenettelyt poikkeavat toisistaan suuresti (joissakin
paikoissa myös alueellisesti). Niinpä pyysimme potilasedustajia,
terveydenhuollon ammattilaisia ja lääkeyhtiöitä vastaamaan
kysymyksiin, jotka käsittelivät keuhkosyöpälääkkeiden saatavuutta eri Euroopan maissa. Maat on valittu sen perusteella, että niissä
toimii tai vaikuttaa LuCE:n jäsenorganisaatioita.
Huomioitavaa: Hyväksyntää ja korvauksia koskevat tiedot ovat
voineet muuttua tietojen keräämisen jälkeen. Keräämämme tiedot
osoittivat, että terveydenhuollon ammattilaisten, potilasedusta-

On vahvaa näyttöä siitä, että syöpähoitoihin pääsy on edelleen

jien ja lääkeyhtiöiden vastaukset vaihtelivat liittyen lääkkeiden

epätasa-arvoista Euroopassa. Hiljattain on esimerkiksi tehty

hallinnolliseen statukseen tietyissä maissa. Edellisessä tilanne-

tutkimus, joka käsitteli kuuden syövän (keuhkosyöpä on yksi

katsauksessa LuCE:n jäsenet keskustelivat näistä ristiriitaisuuk-

näistä) hoitoon tarkoitettuja, Euroopan lääkeviraston (EMA)

sista tieteellisten asiantuntijoidensa kanssa käydäkseen tiedot

vuosien 2006 ja 2016 välillä hyväksymiä syöpälääkkeitä. Tutkimus

uudelleen läpi ja valitakseen parhaan vastauksen. Nämä erot ja

osoitti, että 26 prosenttia julkaistuista päätöksistä johti täydellisiin

ristiriitaisuudet myös korostavat sitä, kuinka tärkeää on kasvattaa

tai osittaisiin rajoituksiin ja että rajoitusten määrä riippui maasta

hoitojen saatavuuteen liittyvää tietoisuutta terveydenhuollon

(Saksa 0 %, Portugali 4 %, Skotlanti 63 %).4

ammattilaisten, potilasedustajien ja lääkeyhtiöiden keskuudessa.
Toinen huomioon otettava rajoitus on se, että vaikka lääke olisi

Tässä taulukossa korvattavuudella tarkoitetaan sitä, että testit on rekisteröity ja potilaiden enemmistön saatavilla julkisen terveydenhuollon, so. julkisen rahoituksen tai yksityisen vakuutuksen, kautta.
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Syöpälääkkeiden saatavuutta rajoittavia esteitä ei voida hyväksyä

hyväksytty ja korvattavissa, lääkkeiden saatavuuteen voi silti

etenkään silloin, kun ne vaikuttavat parantumattomien sairauksien

liittyä esteitä, jotka johtuvat alueellisista eroista tai siitä, että

kanssa kamppaileviin potilaisiin. Jos kampanjoimme saatavuuden

lääkkeet ovat vain tietyn ja rajoitetun potilasryhmän saatavilla.

ja tehokkaamman terveydenhoidon ja tutkimuksen puolesta,
13

Keuhkosyöpälääkkeiden saatavuus

Tässä taulukossa korvattavuudella tarkoitetaan, että lääkkeet on rekisteröity ja potilaiden enemmistön saatavilla julkisen terveydenhuollon, so.
julkisen rahoituksen tai yksityisen vakuutuksen, kautta. Eri maissa on kuitenkin erilaisia erityisehtoja, jotka rajoittavat pääsyä tiettyyn syöpähoitoon. Esimerkiksi Iso-Britanniassa kritsotinibi korvataan julkisen NHS Cancer Drugs Fund -rahaston kautta, kun taas Puolassa se korvataan
erityisellä vakuutuksella.
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KEUHKOSYÖPÄ. Saatavuus (2016)
Maa:

European Society of Medical Oncology on jo vuonna 2016 korostanut eriarvoisuutta keuhkosyöpähoitoihin pääsyssä.
ESMO:n eurooppalaisen yhteenliittymän antineoplastisten lääkkeiden Euroopan sisäistä saatavuutta ja potilaiden
maksamia kustannuksia käsittelevä tutkimus keräsi tietoa EGFR-mutatoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitojen
saatavuudesta. Tutkimus osoitti, että eri maiden välillä on suurta epätasa-arvoa hoitojen saatavuuden suhteen.5 Tietojen
mukaan lääkkeet ovat Länsi-Euroopassa pitkälti saatavilla ja täydellisen tuen piirissä, mutta Itä-Euroopassa hoitoja ei
korvata tai ne ovat saatavilla ainoastaan potilaiden maksaessa lääkkeet itse kokonaisuudessaan (katso seuraavan sivun
taulukko).
Esimerkiksi Puolassa hoitonsa itse maksava potilas voi törmätä ongelmiin vielä lääkkeet vastaanottaessaan, sillä jos

Erlotinibi

Geﬁtinibi

Afatinibi

Kritsotinibi

Itävalta
Belgia
Kypros
Tanska
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Hollanti
Islanti
Irlanti

KEUHKOSYÖPÄ. Saatavuus (2016)
Maa:

Albania
Armenia
Valko-Venäjä
Bosnia ja Hertsegovina
Bulgaria
Kroatia
Tšekin tasavalta
Viro
Georgia
Unkari
Kazakstan
Kosovon tasavalta
Kirgisia
Latvia
Liettua
Makedonia
Malta
Montenegro
Puola
Romania
Venäjän federaatio
Serbia
Slovenia
Slovakia
Turkmenistan
Ukraina
Uzbekistan

Italia
Luxemburg
Norja
Portugali
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Turkki
Iso-Britannia

lääkkeitä ei korvata, myöskään toimenpidettä ei korvata. Seurauksena on se, että vaikka potilas maksaisi lääkkeistä
huomattavia summia, hän ei saa lääkkeitä, sillä sairaalat kieltäytyvät suorittamasta toimenpidettä.
Lähde: ESMO:n eurooppalaisen yhteenliittymän
antineoplastisten lääkkeiden Euroopan sisäistä
saatavuutta ja potilaiden maksamia kustannuksia
käsittelevä tutkimus (ESMO European Consortium
Study on the availability, out-of-pocket costs and
accessibility of antineoplastic medicines in Europe.
Ann Oncol. 2016;27(8):1423-1443).

16

Aina
Yleensä
Puolet ajasta
Satunnaisesti
Ei koskaan
Ei saatavilla
Tiedot puuttuvat
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Erlotinibi

Geﬁtinibi

Afatinibi

Kritsotinibi

KLIINISET
LÄÄKETUTKIMUKSET
USEIMMAT KEUHKOSYÖPÄ
POTILAIDEN TUTKIMUKSET
TEHDÄÄN LÄNSIEUROOPASSA

Espanjassa, Italiassa ja Saksassa. Tilanne aiheuttaa eriarvoisuutta

Keuhkosyövän kliiniset lääketutkimukset Euroopassa

tutkimukseen pääsyssä, eikä kaikilla eurooppalaisilla keuhkosyöpäpotilailla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua kliinisiin

VÄRI OSOITTAA TUTKIMUSTEN MÄÄRÄN
KYSEISELLÄ ALUEELLA

tutkimuksiin.
VÄHITEN

ENITEN

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (536/2014) takaa, että kliinisten tutkimusten
suorittamista koskevat säännöt ovat samanlaiset kaikkialla EU:ssa,
ja helpottaa pääsyä tutkimuksiin keskitetyn hyväksymisprosessin
kautta. Asetuksen tavoitteena on standardisoida ja yhdenmukaistaa kliinisiä tutkimuksia jäsenvaltioiden kesken. Tutkimuksemme

Kliiniset lääketutkimukset tarjoavat keuhkosyöpäpotilaille
mahdollisuuden saada uusimpia hoitoja. Potilaat voivat saada
testauksen loppusuoralla olevia lääkkeitä, joita ei ole vielä
hyväksytty heidän kotimaassaan ja jotka eivät muuten olisi heidän
saatavillaan.

mukaan 42 prosenttia terveydenhuollon ammattilaisista kuitenkin
arvioi uusien lääkkeiden piiriin pääsyn kliinisissä tutkimuksissa
huonoksi (35 %) tai erittäin huonoksi (7,5 %). Parantamisen varaa

Immunoterapia

Täsmähoidot

siis on paljon. Uusien asetusten tulee edistää potilaiden rekrytointia ja rajat ylittävää pääsyä kliinisiin tutkimuksiin.

Näin ollen on ymmärrettävää, että helpompi pääsy kliinisiin
lääketutkimuksiin on monien potilaiden tärkeysjärjestyksessä

(Potilaalla on) Oikeus odottaa, että myös potilaan oman syöpätyypin kohdalla suoritetaan
tieteellistä tutkimusta ja että hänelle tarjotaan
mahdollisuus osallistua tarjolla oleviin ja
hänen oman tilansa kannalta merkityksellisiin
kliinisiin tutkimuksiin.

etusijalla, mutta tietyt asiat voivat vaikuttaa tutkimuksiin
osallistumiseen. Esimerkiksi tietämyksen taso meneillään olevista
kliinisistä kokeista tai potilaan sosioekonominen status voivat
vaikuttaa asiaan, kuten myös paikka (sairaala tai maa), jossa
potilasta hoidetaan.
Kliiniset lääketutkimukset ovat keskittyneet tiettyihin maihin.

- Artikla 2.8, Eurooppalaisen syöpäpotilaan
perusoikeudet

Verkkosivuston www.clinicaltrials.gov mukaan suurin osa tutki-

Lähde: www.clinicaltrials.gov (luettu syyskuussa 2017)

muksista tehdään Länsi-Euroopassa: Ranskassa, Iso-Britanniassa,
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Useimmissa Euroopan maissa ei ole riittävästi laadukkaita sädehoitotiloja ja -laitteistoja, jotta kaikkia kansalaisia voitaisiin palvella, kun
taas toisissa maissa tiloja ja laitteistoja on enemmän kuin tarpeeksi.

SÄDEHOITO
MONET KEUHKOSYÖPÄPOTILAAT TARVITSEVAT
SÄDEHOITOA, MUTTA
NYKYAIKAISTEN
SÄDEHOITOLAITTEIDEN
SAATAVUUS VAIHTELEE
MAASTA TOISEEN

Kuten kaavioista ilmenee, sädehoitopalvelujen saatavuudessa
ja järjestämisessä on merkittäviä eroja maiden välillä. Joissakin

Thoraxkirurgian (rintakehäkirurgian) osastot
ovat hyvin edustettuina monissa hoitoyksiköissä kautta maan [Romania], mutta
sädehoitoyksiköiden määrä on alhainen ja
kyseisen hoitomuodon saatavuus rajoitettua.

maissa, kuten Iso-Britanniassa, Pohjoismaissa ja Alankomaissa,
syöpähoidot on keskitetty muutamiin syöpäkeskuksiin, joissa on
tarjolla kaikenlaisia sädehoitotekniikoita. Useimmissa Euroopan
maissa (28 maassa 33 analysoidusta maasta) palvelut on kuitenkin
hajautettu lukuisiin pieniin keskuksiin, joissa on alle neljä sädehoitokonetta.8 Lisäksi EUNICE-projekti osoitti, että laitteiden laatu ja

Mircea Dediu, onkologi, Romania

tyyppi vaihtelevat alueiden välillä, ja etenkin Itä- ja Kaakkois-Euroopan maissa on tarpeen lisätä ja nykyaikaistaa sädehoidon
laitteistoa.

Sädehoito on tehokas hoito, joka parantaa sairauksia ja pidentää
elinaikaa sekä lievittää pitkälle edenneen taudin aiheuttamia
oireita ja parantaa potilaiden elämänlaatua. Euroopassa
sädehoidon käytössä on kuitenkin eroavaisuuksia.6 European
Society for Radiotherapy and Oncologyn (ESTRO) toteuttama
QUARTS-projekti totesi jo vuonna 2003, että sädehoidon
saatavuus ja tarve vaihtelevat suuresti Euroopan maasta
toiseen.7

Alikapasiteetti
Ylikapasiteetti

Tästä asiasta huomautettiin myös European Network for
Information on Cancer (EUNICE) -projektissa (2013), jossa

Dia peräisin Tanja Cuferilta, esitetty esitelmässä “Inequalities
in access to treatments”, ESMO-kongressi 2017. Tietojen lähde:
Rosenblatt, E., et al., Lancet Oncol 2013.

määritettiin ja analysoitiin eurooppalaisten sädehoitokeskuksia
perustietoja sädehoitoinfrastruktuurin ja työntekijämäärien

KANNUSTAMME LÄÄKETIETEEN AMMATTILAISIA LUOMAAN YHTEISEN
EUROOPPALAISEN KÄYTÄNNÖN, JONKA MUKAAN KEUHKOSYÖPÄPOTILAAT
KAIKKIALLA EUROOPASSA PÄÄSISIVÄT LAADUKKAISIIN SÄDEHOITOKESKUKSIIN JA HYÖTYISIVÄT PARHAASTA MAHDOLLISESTA HOITOTEKNOLOGIASTA.
SÄDEHOITOPALVELUIDEN PUUTTEESEEN SEKÄ INFRASTRUKTUURIN JA
TYÖVOIMARESURSSIEN RIITTÄMÄTTÖMYYTEEN ON PUUTUTTAVA.

suunnittelun tueksi niin kansallisella kuin alueellisella tasolla.
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Erot saatavuudessa: ongelman
tiedostaminen

syöpään liittyvistä terveydenhoitokustannuksista.36 Syövän taloudelliset

kansallinen käyttöaste riippuu maan tulotasosta, kuten bruttokan-

töstä, jossa lääkkeitä käytetään.14 EU on ottanut käyttöön yhteisen

vaikutukset kasvavat, sillä sen esiintyvyyden odotetaan kasvavan 12,7 mil-

santuotteesta.2 Viime vuosina kehitettyjen lääkkeiden korkeat kus-

– syöpälääkkeille pakollisen – toimintamallin syöpälääkkeiden

joonasta (2008) 21,4 miljoonaan (2030).12 Meidän tulee kuitenkin korostaa

tannukset ovat vaikuttaneet pääasiassa taloudellisesti heikommin

myyntiluvan myöntämiseen, mutta hinnoittelua ja korvauksia

Tämän raportin tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta eroista

sitä, että suurin osa syövän taloudellisesta taakasta on peräisin muilta kuin

kehittyneihin maihin. Tämä tarkoittaa erityisesti Itä-Eurooppaa9,

koskevat päätökset ovat yhä kansallisten hallitusten/viranomaisten

ratkaisujen toteuttamiseksi. Meidän täytyy vähentää epätasa-ar-

terveydenhoitoon liittyviltä alueilta (lähes 43 miljardia euroa menetettyä

missä uusien lääkkeiden saamisessa on useampia esteitä.

käsissä. EU:n hinnoittelu- ja korvausdirektiivi on asettanut yhtiöiden

voisuutta ja tuoda hoidot kaikkien potilaiden saataville. Ensimmäi-

tuottavuutta aikaisen kuoleman takia) ja että vain 27 prosenttia syöpään

seksi meidän tulee ymmärtää, mitkä asiat estävät nopean hoitoon

liittyvistä terveydenhoidon kustannuksista on peräisin lääkekuluista.36

hintahakemuksia seuraavalla korvauskäsittelylle 180 päivän
Lisäksi näyttöön perustuvaan ja kustannustehokkaaseen hoitoon

aikarajan, mutta aikarajan noudattaminen vaihtelee suuresti.2

liittyvien kansallisten käytäntöjen täytäntöönpano vaihtelee

Viivästysten kesto lyhenee koko ajan, ja kaikissa maissa (paitsi

Eurooppalaisten terveydenhoitojärjestelmien kestävyys on tässä

myös taloudelliselta tasoltaan verrattavissa olevien maiden

Kreikassa) viivästysten keskimääräinen kesto onkin pudonnut 524

skenaariossa merkittävä huolenaihe. Keuhkosyöpäpotilaiden edustajina

välillä.2 Taloudellisiin resursseihin ja palveluiden jakautumiseen

päivästä (vuonna 2008) 281 päivään (vuonna 2012).37

kannustamme sääntelyelimiä takaamaan potilaiden lääkkeiden saannin.

liittyvät erot niin maiden sisällä kuin välillä johtavat epätasaiseen

Samanaikaisesti olemme yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa

kattavuuteen ja sitä kautta eloonjäämisennusteen eroihin rajojen

EU:n viitekehyksen ulkopuolella lainsäädännölliset esteet, kuten

Hiljattain hyväksyttyjen lääkkeiden kustannukset ovat pääasiallinen

sitoutuneet ylläpitämään terveydenhoitojärjestelmien pitkän aikavälin

sisällä ja välillä.

erilaiset byrokraattiset prosessit, aiheuttavat viivytyksiä potilai-

syy hoitoon pääsyn eriarvoisuuteen.9 Joidenkin hoitojen korkeat

taloudellista kestävyyttä.

pääsyn eri puolilla Eurooppaa.

1. Innovaatioiden korkeat kustannukset

kustannukset ovat aiheuttaneet eroja terveydenhuoltojärjestelmi-

den lääkkeiden saannissa.16 Esimerkiksi Turkissa lainsäädännön
Onkologian osuus terveydenhoidon kokonaiskustannuksista

aiheuttamat viivästykset johtuvat usein pitkällisestä Hyvän

en kyvyssä korvata kaikkia hoitovaihtoehtoja.2 Lisäksi uusia hoitoja

Haluamme taata lääkkeiden läpinäkyvän ja säädellyn hinnoittelun ja kor-

on pysynyt tasaisesti noin kuudessa prosentissa diagnoosien

valmistustavan (GMP) hyväksymisprosessista.

annetaan usein perinteisten hoitojen rinnalla, mikä kasvattaa

vauksen sekä parantaa lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyön kustannusten

määrän kasvusta huolimatta. Portugalin, ja monen muun maan,

potilaiden hoitokustannuksia entisestään.2 Uusien hoitojen

läpinäkyvyyttä. Muita esityksiämme ovat joustavien maksumenetelmien

investointien taso on pysynyt keskimääräistä alhaisempana 3,9

Keuhkosyöpälääkkeiden hintoja koskevien kansallisten päätösten

saatavuuden lisääntyessä yhdistelmähoidot yleistyvät, mikä

käyttöönotto (esimerkiksi riskienjakosopimukset tai hinnanerotusmallit),

prosentissa.13 Tämä pieni suhteellinen osuus ei kerro kaikkea

aikataulut vaihtelevat merkittävästi eri maiden välillä. Seuraa-

puolestaan kasvattaa kustannuksia ja aiheuttaa merkittäviä haastei-

uusi lääkkeiden tuomaan lisäarvoon ja kustannustehokkuuteen perustu-

syövän merkittävästä ja kasvavasta tautitaakasta. Tämä tarkoittaa

vassa taulukossa vertaillaan EMA:n hyväksynnän ja afatinibin,

ta kaikille terveydenhoidon sidosryhmille.2 Pelkästään Euroopassa

va hinnoittelumalli sekä HTA-käytäntöjen yhdenmukaistaminen.

myös sitä, että kiristyneet budjetit rajoittavat lääkkeiden käyttöön

nesitumumabin, seritinibin, erlotinibin, gefitinibin, nintedanibin,

kohdistettuja määrärahoja.

nivolumabin, osimertinibin, pembrolitsumabin, ramusirumabin

syöpä on merkittävä sairastuvuuden ja kuolleisuuden aiheuttaja.10
Vuonna 2013 syöpä muodosti 17 prosenttia Euroopan tautitaakasta

ja pemetreksedin paikallisen käyttöönottopäätöksen välistä

(menetettyinä toimintakykyisinä elinvuosina [DALY] laskettuna).11

2. Taloudelliset erot

Keuhkosyövän taloudelliset kokonaiskustannukset ovat suurimmat

Vahvan talouden ja inhimillisen kehityksen indeksin on todettu

kaikista syövistä (15 % syöpien kokonaiskustannuksista), ja ne ovat
terveydenhoitokustannuksista neljänneksi suurimmat (8 % kaikista

aikaviivettä 12 Euroopan maassa. Taulukko osoittaa merkittäviä

3. Lainsäädännölliset esteet

eroja maiden välillä.

vaikuttavan hoitoon pääsyyn.2 Institute of Health Economicsin vuonna

Viivästykset potilaiden hoitoon pääsyssä vaihtelevat eri puolilla

EMA:n hyväksynnän ja lääkkeen saatavuuden takaamisen välillä

2016 julkaisemassa raportissa korostettiin, että keuhkosyöpähoitojen

Eurooppaa, ja usein viivästyksen pituus riippuu maasta ja ympäris-

havaittiin viiveitä (esim. Italiassa ja Puolassa havaittiin viiveitä
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osimertinibin kansallisessa hyväksynnässä). Näiden tietojen

aika vaihteli Tanskan alle kolmesta kuukaudesta Sveitsin, Italian

Eräs alankomaalainen keuhkotautilääkäri esimerkiksi totesi, että

perusteella valituista maista ainoastaan Norjassa, Alankomaissa,

ja Ranskan 6–12 kuukauteen ja Romanian, Alankomaiden ja

viivästysten syitä ovat lainsäädännön lisääntyminen ja vakuutus-

HINNOITTELU- JA KORVAUSPÄÄTÖKSET

Ranskassa ja Tanskassa keskimääräinen aika alittaa EU-direktiivin

Espanjan yli 12 kuukauteen. Kun vastaajilta kysyttiin, miten uusien

ja viranomaistahojen joustamattomuus yksilöllistetyn lääketieteen

Euroopassa viivästykset johtuvat pääasiassa hinnoittelu- ja korvaus-

asettaman 180 päivän aikarajan.

syöpälääkkeiden saatavuus on muuttunut heidän kotimaassaan

ja hoidon suhteen.

päätöksistä, ja viivästysten erot puolestaan johtuvat eri jäsenvaltioiden
erilaisesta kyvystä ja halukkuudesta maksaa lääkkeistä.2

viimeisen viiden vuoden aikana, vastaukset olivat vaihtelevia:
Tutkimukseemme osallistui terveydenhuollon ammattilaisia 19:stä

yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että lääkkeiden saatavuus

OECD-maasta. Tulokset osoittivat, että uusien keuhkosyöpälääk-

on parantunut, 25 prosenttia ei huomannut muutosta, ja yli 20

Europe Economicsin vuonna 2013 julkaisema tutkimus käsitteli

keiden hyväksynnän ja korvauksen välinen keskimääräinen aika

prosenttia koki, että uusien syöpälääkkeiden saatavuus heidän

ulkoisen viitehinnan vaikutusta siihen, kuinka hyvin patentoidut

vaihteli myös (katso taulukko seuraavalla sivulla). Keskimääräinen

kotimaassaan on jopa heikentynyt viimeisen viiden vuoden aikana.

lääkkeet ovat EU-kansalaisten saatavilla. Tutkimuksessa todettiin, että
lääkinnällisten tuotteiden hinnoittelu-/korvauspäätöksiin liittyvien

180 päivän raja

ISO-BRITANNIA
RUOTSI

EMA:n hyväksynnän ja paikallisen
käyttöönottopäätöksen välinen viive

ESPANJA
PUOLA

12
vastausta

NORJA
ALANKOMAAT

menettelytapojen ja kriteereiden koordinoinnin puute jäsenvaltioiden

Keskimääräinen uuden lääkkeen rekisteröinnin/
hyväksynnän ja käyttöönoton/korvauksen
välinen aika vastaajan kotimaassa

välillä aiheutti epäjohdonmukaisuuksia ja viivästyksiä innovatiivisten
lääkkeiden saatavuudessa. 2 Lisäksi yhtiöiden käyttämä aika kansallisille viranomaisille tehtävän hakemuksen jättämiseen, josta käynnistyy
hinnoittelu- ja korvauspäätösten 180 päivän aikaraja,17 voi myös
viivästyttää korvausprosessia.

11
vastausta

Saksassa ja Iso-Britanniassa korvauksissa ei teoriassa ole viiveitä enää

8
vastausta

Euroopan komission hyväksynnän jälkeen; Iso-Britanniassa lääkkeiden

Viive vähintään

käyttöönotto voi kuitenkin vaihdella huomattavasti terveydenhuollon

ITALIA

5
vastausta

Viive enintään

IRLANTI

menetelmien arviointiprosessin (HTA-prosessi) vuoksi. Esimerkiksi
alun perin loppuvuonna 2004 lanseeratun, pahanlaatuisen keuhko-

Viive keskimäärin

SAKSA

pussin mesoteliooman hoitoon tarkoitetun pemetreksedin korvaus-

4
vastausta

RANSKA

päätös viivästyi Iso-Britanniassa merkittävästi (1–3 vuotta).
1
vastaus

TANSKA

Myös muissa maissa, kuten Ranskassa, Belgiassa, Suomessa ja

TŠEKKI

Italiassa, viralliset korvausmenettelyt ovat aiheuttaneet merkittäviä
Yli
vuosi

Kuukausien määrä
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6–12
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3–6
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kk

En
tiedä

Muu

viivästyksiä.2
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Erään vastaajamme mukaan nintedanibin korvauspäätös tehtiin

Epätasa-arvoisuus esillä EU:ssa

27 kuukautta lääkkeen myyntiluvan myöntämisen jälkeen, jolloin
potilaat olivat käytännössä ilman hyväksyttyä hoitovaihtoehtoa yli

Innovatiivisten syöpälääkkeiden saatavuus on pysynyt etusijalla EU:n

kahden vuoden ajan.

terveyspolitiikassa jo viimeisen kymmenen vuoden ajan. Poliittiset
päättäjät ja kansalaisyhteiskunta ovat puhuneet yhä äänekkäämmin

Uusien syöpälääkkeiden kustannukset kasvavat koko ajan, joten

syöpälääkkeiden hintojen avoimuuden puolesta sekä korostaneet

on tärkeää ymmärtää, että kaikki uudet hoitomuodot eivät ole

sen tarpeellisuutta, että innovatiiviset lääkkeet ovat potilaiden

yhtä tärkeitä kaikille potilaille. Tämän vuoksi ESMO on kehittänyt

saatavilla myös alueilla, joiden resurssit ovat rajallisemmat.

työkalun nimeltä MCBS (Magnitude of Clinical Benefit Scale, kliinisen hyödyn suuruusasteikko), joka voi auttaa potilaita ja lääkäreitä

Innovatiivisten syöpähoitojen jatkuva saatavuusongelma oli esillä jo

tekemään päätöksen uuden hoitomuodon merkityksestä kullekin

vuonna 2010, kun Belgia toimi EU:n puheenjohtajamaana. Aihe otti

yksittäiselle potilaalle. Lisäksi MCBS kertoo, mitkä uudet hoidot

uutta tuulta alleen, kun puheenjohtajamaana toiminut Alankomaat

ovat ylittäneet MCBS:n asettaman korkean kliinisen hyödyn

hyväksyi Euroopan neuvoston päätöslauselman lääkealan järjestelmi-

kynnysarvon ja joiden tulisi olla kaikkien potilaiden saatavilla ilman

en tasapainon vahvistamisesta EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Samalla

suurempia viivästyksiä.38

Alankomaat pyysi Euroopan komissiota tarkastelemaan kriittisesti
nykyisten immateriaalioikeuksiin liittyvien kannustimien vaikutusta
biolääketieteellisiin innovaatioihin.

–HINNOITTELU- JA
KORVAUSPÄÄTÖKSET
JOHTAVAT SIIHEN, ETTÄ
INNOVATIIVISET LÄÄKKEET
OVAT EUROOPPALAISTEN
POTILAIDEN SAATAVILLA
ERI AIKAAN–

Euroopan parlamentti vastasi hyväksymällä raporttinsa EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden suhteen (Report on EU options for
improving access to medicines (2016/2057 (INI))). Mietintö käsittelee
useita lääkkeiden saatavuuteen liittyviä ulottuvuuksia, kuten
tutkimus- ja kehitystyötä, immateriaalioikeuksia, lääkealan kilpailua,
hinnoittelua ja avoimuusperiaatetta. Ongelman kiireellisyys tunnustettiin Euroopan parlamentin täysistunnossa maaliskuussa 2017, kun
raportti hyväksyttiin ja eurokansanedustajat kävivät vilkasta väittelyä
siitä, millaisia toimenpiteitä lääkkeiden, mukaan lukien keuhkosyöpä-

Keski-, Itä- ja Etelä-Euroopan EU-maiden lääkkeiden yhteishankinta
Suurtuotannon etujen saavuttamiseksi poliittinen tahto innovatiivisten lääkkeiden yhteisneuvottelujen käynnistämiseksi kasvaa jatkuvasti. Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston vuonna 2016 julkaisemassa raportissa51
käsiteltiin sitä, miten lääkkeiden saatavuutta voidaan parantaa entisestään, kun maat tekevät yhteistyötä lääkkeiden
hankinnassa.
Raportti korostaa, että hankintakumppanuuden voi toteuttaa monilla eri tasoilla esimerkiksi siten, että osallistuvat maat
jakavat tietonsa hinnoista, toimittajista ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (HTA) metodeista. Maat eri puolilla
Eurooppaa ovat jo yhdistäneet voimansa lukuisissa tällaisissa yhteistyöaloitteissa. Esimerkkejä aloitteista ovat:
• BeNeLuxA: Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden välinen yhteistyö harvinaisten sairauksien lääkkeiden hankkimiseksi käynnistyi vuonna 2015. Itävalta liittyi joukkoon vuonna 2016.
• Sofian julistus: Bulgarian johtama ja Kroatian, Viron, Unkarin, Latvian, Makedonian, Romanian, Serbian, Slovakian
ja Slovenian allekirjoittama. Julistus kattaa yhteiset hankintaneuvottelut ja vähissä olevien lääkkeiden rajat
ylittävän vaihdon.
• Vallettan julistus: Espanjan, Italian, Kreikan, Portugalin, Kyproksen, Maltan, Romanian ja Irlannin terveysministerit
allekirjoittivat julistuksen toukokuussa 2017. Vallettan julistuksen myötä koottiin edellä mainittujen maiden
terveysministereistä koostuva työryhmä, joka pyrkii solmimaan sopimuksen lääkkeiden yhteishankinnasta ja joka
peräänkuuluttaa avoimempaa hintapolitiikkaa lääkkeiden saatavuuden epätasa-arvoisuuden vähentämiseksi
maiden välillä.

lääkkeiden, saatavuuden ja edullisuuden takaamiseksi tarvitaan niin
EU-tasolla kuin kansallisella tasolla.
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3. KEUHKOSYÖPÄPOTILAIDEN HOITO:
YHTENÄISEN LÄHESTYMISTAVAN VARMISTAMINEN
Tieteen edistysaskeleet auttavat
taistelussa monimutkaisia sairauksia, kuten

Keuhkosyöpäpotilaan hoitopolku on monimutkainen. Kyse ei ole ainoastaan sopivan hoitomuodon löytämisestä, vaan

keuhkosyöpää, vastaan, mutta samalla

myös parhaan hoivan löytämisestä sairauteen liittyvien erilaisten tarpeiden täyttämiseksi. Asuinpaikasta riippumatta

innovatiiviset hoitomuodot synnyttävät uusia

kaikki potilaat tarvitsevat korkeatasoisia terveysalan tukipalveluita, jotka tarjoavat potilaille hoitoa, tukea ja tietoa.

haasteita terveydenhoitojärjestelmien lainsää-

Samalla, kun maat pyrkivät parantamaan terveydenhuollon tuloksia ja kustannustehokkuutta, on tärkeää miettiä myös

dännöllisille prosesseille ja rajallisille budje-

sitä, mitä keuhkosyövän laadukkaalla hoidolla tarkoitetaan. Hoidon tulee olla korkealaatuista ja turvallista, ja sen tulee

teille. Juuri tämän takia lääketeollisuuden,

täyttää tarkoituksensa eli samanaikaisesti parantaa selviytymismahdollisuuksia ja potilaan elämänlaatua. On myös

tiedeyhteisön, lainsäädäntö- ja HTA-elinten

tarpeellista varmistaa, että hoito on yhtä laadukasta paitsi maasta toiseen myös kaikkialla maan sisällä.17

sekä potilasjärjestöjen välinen yhteistyö on

Oikean diagnoosin saatuaan potilailla on vielä äärimmäisen haastava sairaustaival edessään. Riippumatta siitä, kuinka

äärimmäisen tärkeää sen varmistamiseksi,

pitkälle syöpä on edennyt, nopea hoitoon pääsy on välttämätöntä sivuvaikutusten ja oireiden hallitsemiseksi. Tavallisesti

että terapeuttiset hoitoinnovaatiot ovat
myös pienempien potilasryhmien
saatavilla.

potilaat tarvitsevat pitkäaikaista hoitoa, sairaalakäyntejä ja -jaksoja sekä huolehtivaa hoitohenkilökuntaa, joka hoitaa
sekä itse sairautta että siihen liittyviä muita oireita. Monet potilaat jättävät hoitopolun, ennen kuin ovat saaneet
tarvitsemansa avun. Tämä johtuu suurelta osin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä kuilusta.
Hoitokoordinaattoreilla onkin tärkeä rooli potilaiden tukemisessa koko hoitopolun ajan.
Kun potilaalla diagnosoidaan keuhkosyöpä, erikoistuneiden hoitokeskusten, moniammatillisten hoitotiimien ja palliatiivisen hoidon saatavuus ovat etusijalla.

29

Erikoistunut hoitoyksikkö ja moniammatilliset
hoitotiimit

Jotta keuhkosyöpähoidon (diagnoosit ja hoidot) tasa-arvoinen
ja nopea saatavuus ja terveydenhuollon kestävyys voitaisiin
taata, Eurooppaan tulee perustaa ja akkreditoida keuhkosyöpään

Ymmärrys hoitopolkujen sujuvoittamisesta keuhkosyöpäpotilai-

erikoistuneita hoitokeskuksia, jolloin yhä useammilla potilailla

den matkan helpottamiseksi on lisääntynyt. Erityistä huomiota

olisi pääsy keuhkosyövän kokonaisvaltaiseen ja erikoistuneeseen

tulisi kiinnittää seuraaviin asioihin: perus-, ja erikoissairaanhoidon

hoitoon.18 Lisäksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että näiden

välisen tiedonkulun parantaminen; moniammatillisen yhteistyön

erikoistuneiden hoitokeskusten ammattitaito ja tiedot ovat

vahvistaminen; hoitopolun eri osatekijöiden, kuten lähetteiden,

riittävän korkealla tasolla.19

odotusaikojen ja sairaalahoitojaksojen keston optimointi hoidon
kussakin vaiheessa.

Global Lung Cancer Coalition -järjestön potilassääntö peräänkuu-

”

luttaa potilaiden oikeutta optimaaliseen hoitoon pääsyyn. Suositus

PIENEMPIEN SYÖPÄHOITOYKSIKÖIDEN
JA SUUREMPIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KESKUSTEN YHDISTYMISTÄ ON
ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ TUKEA, JOTTA
MYÖS HAJA-ASUTUSALUEILLA ASUVILLA POTILAILLA ON SAMANLAISET
MAHDOLLISUUDET PÄÄSTÄ HOITOON
KUIN SUURILLA KAUPUNKIALUEILLA
ASUVILLA

STEFANIA VALLONE, LuCE:N PUHEENJOHTAJA

on laadittu yhdessä keuhkosyöpään erikoistuneen, moniammatillisen, lääketieteen ammattilaisista koostuvan tiimin kanssa.
Potilasedustajille teettämän kyselymme mukaan moniammatillinen
yhteistyö on jo otettu käyttöön useissa EU-maissa, mutta haluamme
korostaa keuhkosyöpähoidon tilannetta Romaniassa, sillä siellä
tilanne on poikkeuksellisen kriittinen. Moniammatillisen yhteistyön

”

KEUHKOSYÖPÄ ON YLEENSÄ NOPEASTI ETENEVÄ PAHANLAATUINEN SAIRAUS, JOKA EDELLYTTÄÄ VARHAISTA DIAGNOOSIA, JOLLOIN SAIRAUS ON
VIELÄ PARANNETTAVASSA VAIHEESSA.

KEUHKOSYÖVÄN SELÄTTÄMISEEN TARVITAAN HUOMATTAVASTI YHTENÄISEMPÄÄ LÄHESTYMISTAPAA, JOSSA PERUS- JA ERIKOISSAIRAANHOIDON
VÄLINEN YHTEISTYÖ ON AVAINASEMASSA. ON MYÖS TÄRKEÄÄ, ETTÄ LÄÄKÄRIT, YHTEISKUNTA JA PÄÄTTÄJÄT KANNUSTAVAT POTILAITA TOIMIMAAN
AIKAISEMMIN – HETI, KUN OIREITA ILMENEE. YKSI TUTKIMUS LIIKAA ON
PAREMPI KUIN YKSI TUTKIMUS LIIAN VÄHÄN!”

puute keuhkosyöpäpotilaiden hoidossa, lääkäri- ja erikoishoitajapula sekä potilaiden tiedonpuute omista oikeuksistaan ja vaihtoehdoistaan ovat pääasiallisia syitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti
potilaiden ja omaishoitajien elämänlaatuun Romaniassa.

TANJA CUFER, ONKOLOGIAN
PROFESSORI (SLOVENIA)

Keuhkosyöpähoito ei ole tasa-arvoista kaikissa Euroopan maissa.
Esimerkiksi Italiassa hoidon laatu ja erikoistuneiden hoitokeskusten ja moniammatillisten hoitotiimien määrä vaihtelevat
eteläisten ja pohjoisten alueiden välillä, mikä puolestaan vaikuttaa
eloonjäämisennusteisiin.20
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Palliatiivinen hoito

Palliatiivisen hoidon saatavuus Euroopassa vaihtelee. Eniten
palliatiivisia hoitoyksikköjä löytyy Irlannista, Islannista ja Belgias-

MIKSI KEUHKOSYÖPÄPOTILAAT TARVITSEVAT MONIAMMATILLISIA HOITOTIIMEJÄ?
Keuhkosyöpäpotilaiden riski liitännäissairauksille on suuri, joten he tarvitsevat lisätukea, -hoitoa ja huolenpitoa. Niitä

Palliatiivinen hoito on tärkeä kansanterveydellinen asia, joka on

ta, ja seuraavaksi eniten Iso-Britanniasta, Ruotsista, Alankomaista,

pitkälti ohitettu terveyspolitiikassa. Palliatiivinen hoito muodostaa

Puolasta ja Itävallasta.24 EAPC:n kehittämien palliatiivisen hoidon

terveydenhuollon sidosryhmille ja potilaille kuitenkin kiireellisesti

indikaattoreiden tuottaman tiedon mukaan palliatiivisen hoidon

ratkaistavia kansanterveydellisiä haasteita.21

saatavuus Itä-Euroopassa on parantunut viimeisen vuoden aikana
esimerkiksi Moldovassa, Romaniassa ja Puolassa.24

tarvitaan myös hoitojen toteuttamiseen siten, että hoitojen vaikutukset ovat optimaaliset ja että kunkin sairauden
haittavaikutuksia hoidetaan tavalla, joka ei vaaranna muiden sairauksien hoitoa. Moniammatillista hoitotiimiä tarvitaan

WHO:n Euroopan aluetoimiston mukaan perinteinen palliatiivinen

myös seuraamaan hoitojen kokonaisvaikutusta potilaan elämänlaatuun; tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että

hoito on keskittynyt potilaiden ja heidän perheidensä tarpeisiin

hoidon koordinaattoreiden läsnäolo paransi potilaan kokemusta keuhkosyöpähoidoista.

elämän päättyessä.21 Keuhkosyövän kohdalla palliatiivinen hoito
on erityisen tärkeää, sillä noin 80 prosenttia potilaista on diagnoo-

Yleensä moniammatilliset hoitotiimit (multi-disciplinary teams, MDT) viittaavat hoitohenkilökuntaan, mutta myös

sihetkellä syövän IIIB- tai IV-vaiheessa, jolloin parantavat hoidot ja

laajempien tukiverkostojen, kuten potilasjärjestöjen, hyötyjä kannattaa harkita. Tukiverkostot voivat auttaa potilaita

leikkaukset eivät enää ole vaihtoehtoja.22

kommunikoimaan paremmin hoitotiiminsä kanssa ja tarjoavat psykososiaalista tukea, joka parantaa potilaiden ja
omaishoitajien elämänlaatua. Ne voivat myös tukea potilasta hoitopolulla ja estää potilasta jättämästä hoitojaan kesken.2

Palliatiivisen hoidon määritelmä vaihtelee eri puolilla Eurooppaa.
European Association for Palliative Care (EAPC) -järjestön
tekemässä kyselyssä havaittiin joitakin yhteisiä rakenteita, mutta

”

80 % PUOLALAISTEN
SYÖPÄPOTILAIDEN SAAMASTA
HOIDOSTA ON PALLIATIIVISTA.
KEUHKOSYÖVÄN KOHDALLA LUKU
VOI OLLA VIELÄ KORKEAMPI.

myös paljon erilaista palvelukehitystä ja hoitojärjestelyjä. Tämän

EWELINA SZMYTKE, LuCE:N
VARAPUHEENJOHTAJA

katsotaan johtuvan siitä, että palliatiivisen lääketieteen käsite
Moniammatillinen hoitotiimi (MDT)

ymmärretään monin eri tavoin.23

Thoraxkirurgit + onkologit +radiologit + patologit

TERVEYDENHOITO

+ hoitajat + keuhkolääkärit + ravintoterapeutit +
psyko-onkologit + palliatiivisen hoidon asiantuntijat +
sosiaalityöntekijät

Ottaen huomioon palliatiivisen hoidon merkityksen syöpäpotilaille, on äärimmäisen tärkeää, että
kansalliset päättäjät sitoutuvat järjestämään julkisesti rahoitettuja palliatiivisen hoidon palveluja
olennaisena osana terveydenhuoltopalveluita.21
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Pitkälle edennyttä syöpää sairastavien potilaiden ja heidän omaishoitajiensa käsitys palliatiivisesta hoidosta vaikuttaa
siihen, kuinka aikaisin palveluiden piiriin päästään.25 Vaikka lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että aikainen pääsy
palliatiivisen hoidon piiriin parantaa pitkälle edennyttä syöpää sairastavien potilaiden elämänlaatua, parantaa tyytyväisyyttä hoivan tasoon ja tarjoaa psykologista tukea, lähetteitä palliatiiviseen hoitoon annetaan yleensä vasta sairauden
loppuvaiheessa.25 Terveydenhuollon ammattilaiset listaavat usein negatiivisen käsityksen ja asenteen palliatiivista
hoitoa kohtaan syyksi lähetteiden myöhäiseen ajankohtaan.25
Toinen palliatiiviseen hoitoon liittyviä käsityksiä kartoittava tutkimus totesi, että palliatiivinen hoito liitetään usein
elämän viimeisiin viikkoihin.26 Tutkimuksessa todettiin myös, että vaikka jotkut potilaat, perheenjäsenet ja ystävät
liittävätkin palliatiivisen hoidon oireiden lievittämiseen ja elämänlaadun parantamiseen, tämäkin koetaan yleensä
tehtäväksi saattohoidon yhteydessä.26
Keuhkosyöpä diagnosoidaan tavallisesti myöhäisessä vaiheessa, joten useimpia potilaita hoidetaan palliatiivisilla
lääkkeillä. Nämä lääkkeet saavat aikaan kasvaimen pienentymisen. Toisinaan hoito johtaa täydelliseen parantumiseen,
mutta yleensä hoidon tarkoituksena on pidentää potilaan laadukasta elinaikaa.
Näin ollen kaikkien sidosryhmien, mukaan lukien potilasryhmien ja terveydenhuollon ammattilaisten, tulisi tehdä yhteistyötä hälventääkseen väärinkäsitystä, jonka mukaan palliatiivinen hoito on vain osa saattohoitoa, ja puhua palliatiivisen
hoidon laajemman määritelmän puolesta, jolloin oirehoito kulkisi potilaan mukana koko hoitopolun ajan. Useimpia
keuhkosyöpäpotilaita hoidetaan palliatiivisilla lääkkeillä, joiden tarkoituksena on pidentää potilaan laadukasta elinaikaa.

PUHUTAAN YHDESSÄ UUDEN
PALLIATIIVISEN HOIDON
MÄÄRITELMÄN PUOLESTA

Palliatiiviseen hoitoon liittyy monia yleisiä väärinkäsityksiä, sillä yleensä hoito yhdistetään saattohoitoon. Palliatiivisessa
hoidossa on kuitenkin kyse moniammatillisesta lähestymistavasta, jonka tarkoituksena on parantaa elämänlaatua ja
lievittää oireita. Tämän vuoksi onkin tärkeää kasvattaa tietoisuutta palliatiivisen hoidon oikeasta määritelmästä.
Palliatiivinen hoito kattaa myös saattohoidon, jolloin myös tuettu asuminen ja oikeus kuolla kotona tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi Alankomaissa hallitus on määritellyt, että saattohoidon tarjoamisen tulee kuulua kaikkien lääkäreiden, myös yleislääkäreiden, ammattitaitoon, jotta myös kotona asuvat potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa.26
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4. KEUHKOSYÖVÄN HOIDON LINJAUKSET

Jotkut maat, kuten Slovenia ja Itävalta, asettavat selkeitä

Tupakoinnin lopettamiseen tähtääviä käytäntöjä tutkittaessa

tavoitteita keuhkosyövän vastaisessa taistelussa. Itävallassa nämä

on selvää, että tupakointikiellot ovat olleet erittäin tehokkaita

tavoitteet liittyvät pääasiassa ennaltaehkäisyyn, joka kattaa myös

toimenpiteitä. Kokonaiskuvan muodostamisessa voi kestää

ympäristöehkäisyn, sekä tupakkatuotevalvontaan ja karsinogee-

20–30 vuotta, mutta savuttomuutta tukevien maiden tulokset

KANSALLISET KEUHKOSYÖPÄSUUNNITELMAT: KANSAN

Euroopan neuvoston vuonna 2008 antama päätöslauselma

neille altistumiseen.28 Slovenia on asettanut selkeät tavoitteet

ovat rohkaisevia: sisäilmanlaatu parani huomattavasti tupakoin-

TERVEYSOHJELMIEN TUKEMINEN

syöpätaakan vähentämisestä27 edellytti kaikkia terveysjä-

terveydenhuoltopalveluiden ja -infrastruktuurin kehittämiselle,

tikieltojen astuttua voimaan. Irlantilaisissa ja skotlantilaisissa

senvaltioita laatimaan ja toteuttamaan kokonaisvaltaisia syö-

kuten keuhkosyöpään erikoistuneiden diagnostiikkakeskusten

baareissa hiukkaspitoisuudet laskivat 83 ja 86 prosenttia. Parempi

pästrategioita tai -suunnitelmia. Vuotta myöhemmin Euroopan

perustaminen ja tavanomaisten tähystystoimenpiteiden vakiin-

ilmanlaatu on johtanut sydänkohtausten merkittävään vähenemi-

komissio lanseerasi päätöslauselman tueksi Syöväntorjunnan

nuttaminen osaksi epäillyn keuhkosyövän hoitoa.29 Useimmat

seen: 11 prosenttia vähemmän Irlannissa ja Italiassa, 17 prosentin

eurooppalaisen kumppanuusohjelman (European Partnership for

kansalliset suunnitelmat, joissa keuhkosyöpää käsitellään erikseen,

pudotus Skotlannissa ja vielä enemmän joillakin Yhdysvaltain

Action Against Cancer, EPAAC).

mainitsevat pääasiallisiksi ennaltaehkäiseviksi keinoiksi ja

hallintoalueilla.30

Kansallinen syöpäsuunnitelma on
kansanterveysohjelma, jonka tavoitteena
on vähentää syöpätapausten ja
-kuolemien määrää sekä parantaa
syöpäpotilaiden elämänlaatua
toteuttamalla järjestelmällisesti ja
tasa-arvoisesti seuraavia näyttöön
perustuvia strategioita: ennaltaehkäisy,
varhainen havaitseminen, diagnoosi, hoito,
kuntoutus, oireiden lievitys ja tutkimustyö
innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi
ja tulosten arvioimiseksi (European
Partnership for Action Against Cancer)

keuhkosyöpäpolitiikan tavoitteeksi tupakoinnin lopettamisen ja
EPAAC hyödynsi tutkijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten

ehkäisyn.

ja kansalaisjärjestöjen sekä WHO:n ja OECD:n asiantuntijuutta
tukeakseen EU-maita kansallisten syövänhallintasuunnitelmien

Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole aina saatavilla tai

kehittämisessä.* EPAAC:n tietokannasta löytyy yleiskatsaus

tehokkaita. Esimerkiksi Puolassa henkilöille, jotka haluavat

Euroopassa voimassa olevista kansallisista syöpäsuunnitelmis-

lopettaa tupakoinnin, ei ole tarjolla tarpeeksi tukipalveluita.

ta.**

Lisäksi kyseisten resurssien käytölle on joitakin rajoituksia – mikäli
tupakoija on esimerkiksi kerran jo hyödyntänyt tukipalveluita, hän

EPAAC-tietokannasta tehty analyysi paljastaa, että kansallisten

ei voi käyttää palvelua toista kertaa, mikäli tupakoinnin lopettami-

syöpäsuunnitelmien yksityiskohtaisten keuhkosyöpätietojen

nen ei onnistunut ensimmäisellä kerralla.

taso vaihtelee merkittävästi maasta toiseen. Ainoastaan kahdeksan kansallista syövänhallintasuunnitelmaa sisälsi erilliset ehdot

ENNALTAEHKÄISY: ENSIMMÄINEN ASKEL MATKALLA KOHTI

keuhkosyövälle.

KASVAVAN KEUHKOSYÖPÄTAAKAN SELÄTTÄMISTÄ

* Vuonna 2014 päättynyttä aloitetta seurasi toinen EU:n rahoittama yhteenliittymä: CanCon, joka tekee parhaillaan töitä European Guide on Quality
Improvement in Comprehensive Cancer Control -oppaan (https://cancercontrol.eu/archived/) levittämiseksi.
** Oma tutkimus lisätty Syöväntorjunnan eurooppalaisen kumppanuusohjelman tietokantaan.
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Keuhkosyövän esiintyvyys liittyy suurelta osin tupakointiin, mikä
korostaa tupakoinnin vastaisten ja tupakoinnin lopettamiseen
kannustaviin kampanjoihin panostamisen merkitystä.2
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–SAVUTTOMUUS
LINJAUKSET VÄHENTÄVÄT
TUPAKAN KULUTUSTA
JA KANNUSTAVAT
TUPAKOIJIA
LOPETTAMAAN–

Lukuisat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että hotelli- ja

ESIMERKKINÄ SVEITSI

WHO:n mukaan ensisijaisten ehkäisykäytäntöjen tulisi sisältää myös alttiiden väestönosien tunnetuille riskitekijöille altistumisen

ravintola-alan työntekijöiden hengityselinten terveys on paran-

Swiss Tobacco Prevention Fund

eliminointi tai vähentäminen.33 Esimerkiksi liikenteen aiheuttamien päästöjen ja diesel-pakokaasuille altistumisen vähentämiseen sekä

tunut merkittävästi tupakoinnin kieltävien lakien seurauksena.30
Savuttomuuslinjausten on myös raportoitu vähentäneen tupakan

asbestin käytön kieltämiseen tähtäävät toimenpiteet voivat auttaa keuhkosyövän ennaltaehkäisyssä. Tämän saavuttaakseen WHO
• Tobacco Prevention Fund -rahaston yleistavoitteena on vähentää

kulutusta ja kannustaneen tupakoijia lopettamaan tupakoinnin.30

tupakan kulutusta Sveitsissä ja varmistaa tupakoinnin kestävä

kannustaakin päättäjiä solmimaan yhteyksiä syövän ennaltaehkäisyyn ja hallintaan keskittyvien kansanterveysohjelmien ja työterveyteen, ympäristöterveyteen, kemikaaliturvallisuuteen ja elintarviketurvallisuuteen liittyvien ohjelmien ja toimintasuunnitelmien välillä.33

ennaltaehkäisy. Rahasto suorittaa erilaisia ennaltaehkäiseviä
Onkologit ja kansanterveyden asiantuntijat ehdottavat, että

toimenpiteitä, jotka auttavat vähentämään tupakan kulutusta.

opetus- ja savuttomuusohjelmien tulisi käsitellä tupakoivassa

TYÖTERVEYS JA KEUHKOSYÖPÄ

väestönosassa tapahtuvia muutoksia esimerkiksi kohdistamalla
ohjelmat teini-ikäisiin ja nuoriin naisiin.

Euroopassa arvioidaan esiintyvän vuosittain 32 400 tapausta, joissa työntekijä on sairastunut

Keuhkosyövän ehkäisysuunnitelmien tulee ottaa keuhkosyöpään

Mistä on kyse?

liittyvä stigma huomioon sekä välttää leimaamasta keuhkosyöpä-

vuosittain raportoidaan vain harvoja työperäisiä keuhkosyöpätapauksia.

potilaita, sillä keuhkosyöpä liitetään usein tupakointiin ja katso-

Aliraportointiin on lukuisia syitä: työperäistä keuhkosyöpää esiintyy lähes aina (entisillä) tupakoitsijoilla;

taan näin ollen itse aiheutetuksi sairaudeksi. Tämä voi vaikeuttaa

työperäisen keuhkosyövän kliininen ilmenemistapa on yleensä samanlainen kuin ei-työperäisen keuhko-

oireiden tunnustamista ja perheenjäsenten mahdollisuuksia

syövän; työperäisen ja ei-työperäisen keuhkosyövän hoitovaihtoehdot eivät eroa toisistaan.

tarjota potilaille tarvittavaa tukea, jotta potilas ei jättäisi hoitojaan kesken. Myös tupakoimattomien henkilöiden keuhkosyöpiin

keuhkosyöpään altistuttuaan työssään hengityselinten karsinogeeneille. Korkeista arvioista huolimatta

• Tobacco Prevention Fund -rahastoa rahoitetaan jokaisesta myydystä

liittyy helposti syyllistävä stigma. Tutkimus vahvisti, että suurin

savukeaskista saatavan maksun avulla. Rahastolla on vuosittain

osa keuhkosyöpäpotilaista, jotka eivät ole koskaan tupakoineet,

käytettävissään 13,5 miljoonaa Sveitsin frangia tupakoinnin

on naisia ja että he kohtaavat samaa leimaavaa stigmaa kuin

ennaltaehkäisevään työhön. 20–30 prosenttia summasta käytetään

tupakoitsijat.31-32 Tutkimuksessa todettiin myös, että potilaat

liikuntahankkeisiin. Noin 22 prosenttia rahoista käytetään

kokivat usein syyllisyyttä perheenjäsenilleen ja omaishoitajilleen

tupakoinnin lopettamiseen kannustaviin kampanjoihin ja 25

koituvasta taloudellisesta taakasta ja vaikutuksesta elämänlaa-

prosenttia kansalaisten tietoisuuden lisäämiseen. Loput rahoista

tuun ja työmäärään.31-32

käytetään tupakoinnin ennaltaehkäisyyn, passiiviselta tupakoinnilta
suojautumiseen, järjestöjen väliseen yhteistyöhön sekä tutkimuksen
tukemiseen. Riippumaton arvio on osoittanut, että rahasto on hyvin
järjestäytynyt ja että se täydentää kansallista tupakkastrategiaa.
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Euroopan keuhkosäätiö (European Lung Foundation) ja Euroopan keuhkolääkäriyhdistys (ERS) tekevät
Mitä asialle tehdään?

yhteistyötä muiden keuhkosyöpäpotilaita edustavien tahojen kanssa levittääkseen tietoa oireista,
uusimmista saatavilla olevista hoidoista ja tutkimuksista ihmisille, jotka ovat huolissaan työpaikkansa
vaikutuksesta keuhkojensa terveyteen. Tavoitteena on opettaa vaarallisille aineille altistuneet työntekijät
tunnistamaan keuhkosairauksien, myös keuhkosyövän, oireet ja hakeutumaan hoitoon mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.
Työperäisen altistumisen aiheuttama keuhkosyöpä on tärkeä huomioida ennaltaehkäisevää työtä

Mitä pitäisi tehdä?

tehtäessä. Euroopassa aloitetun työn työperäisen karsinogeeneille altistumisen tunnistamiseksi ja
vähentämiseksi tulee jatkua.
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TUTKIMUS JA VERKOSTOT: SITOUTUMINEN TIETEESEEN

Projekti antoi oman panoksensa myös maailman suurimmalle

KEUHKOSYÖVÄN HOITOSUOSITUKSET: YHTEISTEN HOITO

keuhkosyövän molekyyliseulonnan verkostolle Network Genomic

STANDARDIEN ETSIMINEN

EU:n rahoittama keuhkosyöpätutkimus keskittyy pääasiassa

Medicinelle. Tällaiset projektit osoittavat, millaisia mahdollisuuk-

tukemaan tutkimuksia biologisten merkkiaineiden (biomarkkerei-

sia rajat ylittävällä yhteistyöllä on onkologiatutkimuksessa ja miten

Yksi keskeisiä keuhkosyöpähoitojen laatuun todennäköisesti

den) käytöstä varhaisen diagnoosin saamiseksi. Vuonna 2010 EU:n

se vaikuttaa syövän kanssa elävien ihmisten elämään. Tämän

vaikuttavia osa-alueita on hoitosuositusten käyttäminen hoito

innovaatiorahasto Horizon 2020 mahdollisti CURELUNG-pro-

takia onkin tärkeää, että EU:n uudet innovaatioiden rahoitusme-

standardeja asetettaessa. Laatuun vaikuttavat hoitosuositusten

jektin käynnistämisen, joka päättyi vuonna 2013. Eurooppalaiset

kanismit, kuten tuleva FP9, antavat tutkijoille mahdollisuuden

saatavuus, sisältö ja se, toteutetaanko saatavilla olevaa suositusta.

genetiikan, epigenetiikan, patologian ja onkologian asiantuntijat

jatkaa yhteistyötä keuhkosyövän saralla keskittyen erityisesti

Viimeisimpään kohtaan puolestaan vaikuttavat halukkuus

yhdistävässä projektissa tunnistettiin useita epigeneettisiä

keuhkosyöpätutkimukseen ja -innovaatioihin.

hoitosuositusten noudattamiseen sekä organisatoriset, poliittiset
ja sosioekonomiset tekijät.34

keuhkosyövän biologisia merkkiaineita, jotka voivat osoittautua
hyödyllisiksi uusien hoitomuotojen kohdentamisessa ja varhaisen

Eurooppalaiset terveydenhuollon ammattilaisista koostuvat

diagnoosin saamisessa.

ryhmät, kuten Euroopan keuhkolääkäriyhdistys (ERS), on toiminut

Useimmat maat käyttävät keuhkosyövän hoidossa kansainvälisiä

aktiivisesti tutkijoiden ja sidosryhmien yhdistämiseksi, jotta

hoitosuosituksia. Järjestöt European Society for Medical Onco-

keuhkosyöpähoitojen tilaa ja laatua voidaan arvioida. ERS:n

logy (ESMO), American Society of Clinical Oncology (ASCO),

vuonna 2014 julkaisemassa työryhmäraportissa hahmoteltiin

International Association for the Study of Lung Cancer (ISLAC),

eurooppalaisten keuhkosyöpäpotilaiden hoidon laadun paran-

European Lung Cancer Working Party (ELCWP), European

tamiseen tähtäävän aloitteen ensimmäistä vaihetta. Työryhmän

Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

jäsenet ovatkin ehdottaneet projektiin liittyvää lisätutkimusta

ja ERS/European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) ovat

ja -kehitystyötä, ja ERS on yhdessä muiden ammattielinten

kansainvälisten hoitosuositusten pääasiallisia viitekohtia. ESMO

kanssa alkanut kehittää eurooppalaisten keuhkosyöpäkeskusten

on päivittänyt hoitosuosituksensa kesäkuussa 2017.

–CURELUNG-PROJEKTI
ON ANTANUT
PANOKSENSA MAAILMAN
SUURIMMALLE
KEUHKOSYÖVÄN
MOLEKYYLISEULONNAN
VERKOSTOLLE–

–KAIKILLA MAILLA EI
OLE KEUHKOSYÖVÄN
HOITOSUOSITUSTA–

verkostoa, jota ohjaa ERS:n Thoracic Oncology Assembly
-kokouksen jäsenistä koostuva komitea. Jäsenten töihin kuuluvat

ESMO:n hoitosuositukset keskittyvät pitkälle edenneen metastoi-

epidemiologia ja ennaltaehkäisy, biologia ja patologia, diagnosointi

tuneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän diagnosointiin ja yksilöllis-

ja vaiheen määrittely, moniammatilliset lähestymistavat hoitoon,

tettyyn lääketieteeseen, vaiheen määrittelyyn ja riskiarviointiin

systeeminen lääkitys solusalpaajilla ja täsmähoidoilla, sekä

sekä hallintaan ja seurantaan.35

seuranta ja tukihoidot.
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–POTILASRYHMÄT
PÄÄSEVÄT HARVOIN
OSALLISTUMAAN
HTA-ARVIOINTEIHIN–

POTILAIDEN SITOUTTAMINEN JA OSALLISTAMINEN
HOITOLINJAUSTEN SUUNNITTELUUN JA EDUNVALVONTAAN
Lukuisat sidosryhmät ovat tehneet kaikkensa luodakseen perustan
potilaskeskeisten hoitolinjausten luomiseksi, mutta tehtävää riittää
vielä, ennen kuin potilaat oikeasti osallistuvat hoitolinjausten
suunnitteluun sekä hinnoittelu- ja korvauskäytäntöihin. Eurooppalaisille keuhkosyöpäryhmille ja terveydenhuollon ammattilaiselle
suuntaamamme kysely paljasti, että potilasryhmät saavat vain
harvoin osallistua uusien syöpälääkkeiden korvauksia ja käyttöönottoa koskevien kansallisten päätösten tekoon ja vielä harvemmin
HTA-arviointien suorittamiseen.
Tämä johtuu siitä, että virallisia mekanismeja potilaiden osallistamiseen kansallisella tasolla ei ole. Lisäksi potilasryhmiltä puuttuu
tarvittava asiantuntijuus HTA-prosessiin osallistumiseksi. Tulosten
perusteella meidän tulee jatkaa taitojemme kehittämistä, jotta
voisimme oikeasti vaikuttaa päätöksentekoon.
Jotkut EU:n laajuiset aloitteet ovat etsineet vastauksia tähän
ongelmaan viime vuosien aikana. Yksi esimerkki on European Patient
Academyn (EUPATI) tarjoama potilaiden koulutusohjelma, jonka
tavoitteena on saada potilaat osallistumaan HTA-arviointeihin. Näitä
aloitteita tulee täydentää siten, että päättäjät sitoutuvat laatimaan
virallisia menettelytapoja potilaiden sitouttamiseksi hinnoittelu- ja
korvauskäytäntöihin, potilaiden osallistumismahdollisuuksista
jaetaan enemmän tietoa ja potilasryhmät jatkavat ponnistelujaan
tehdäkseen johdonmukaista yhteistyötä hallitusten kanssa.

Päättäjien toimien lisäksi sidosryhmäkumppanit, kuten teollisuus,
potilasryhmät ja lääketieteelliset järjestöt, laativat näyttöönperustuvia ratkaisuja terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseksi ja
innovaatioiden saatavuuden takaamiseksi. Eräs merkittävä esimerkki
on Euroopan syöpäpotilaiden keskusjärjestön (European Cancer
Patient Coalition) Valkoinen kirja onkologisten innovaatioiden
arvosta (White Paper on the Value of Innovation in Oncology).
Selvitys julkaistiin European Cancer Congress 2017 -konferenssissa
Amsterdamissa. Raportti sisältää kansallisille ja EU-päättäjille
suunnattuja suosituksia innovatiivisten syöpähoitojen ja hoitopolkujen kestävästä ja tasa-arvoisesta saatavuudesta.
Toisen esimerkin muodostaa All.Can-aloitteen* tammikuussa 2017
julkaisema raportti kestävistä syöpähoidoista, tehottomuuden
vähentämisestä ja tulosten parantamisesta. Raportti etsii keinoja
syöpähoidon tehokkuuden parantamiseen, jotta potilaat saisivat
parempia hoitotuloksia ja saatavilla olevia resursseja hyödynnettäisiin
paremmin. Raportti määrittelee järjestelmän tehottomat kohdat,
kerää esimerkkejä hyvistä käytännöistä (myös keuhkosyöpään
liittyen) ja vetää niistä johtopäätöksiä, jotka auttavat toimintaperiaatteiden soveltamisessa käytäntöön.
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HTA ON MYÖS USEITA SIDOSRYHMIÄ
KATTAVA PROSESSI: TÄRKEIN SIDOSRYHMÄ OVAT POTILAAT, SILLÄ HE HYÖTYVÄT
TERVEYDENHUOLLON TEKNOLOGIOISTA
ENITEN. POTILAIDEN ROOLI KATTAA
MUUTAKIN KUIN ARVIOINNIN: HEIDÄT
TULISI OTTAA MUKAAN MYÖS TERVEY
DENHUOLLON TEKNOLOGIOIDEN
KORVATTAVUUDEN/SUOSITELTAVUUDEN
ARVIOINTIIN. MAKSAJAT VOIVAT MYÖS
HYÖTYÄ TÄSTÄ, SILLÄ POTILAAT (JA
MUUT ASIANMUKAISET SIDOSRYHMÄT)
OLISIVAT SAMAA MIELTÄ PÄÄTÖKSISTÄ.

LuCE antaa keuhkosyövälle äänen kaikkialla Euroopassa, joten
olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä eurooppalaisten toimielinten, kansallisten hallitusten, taloustieteilijöiden, viranomaisten,
lääketeollisuuden, terveydenhuoltojärjestöjen, median ja yhteiskunnan kanssa varmistaaksemme sen, että keuhkosyöpä asetetaan
etusijalle lainsäädännössä ja asetuksissa.

”

HTA-ARVIOINTIEN ROOLI TERVEYDENHUOLLON TEKNOLOGIOIDEN (ML.
LÄÄKEHOIDOT) SAATAVUUDESSA ON
KASVANUT. POTILAIDEN JA HEIDÄN
ETUJÄRJESTÖJENSÄ TULISI OSALLISTUA
HTA-PROSESSIIN AINAKIN KAHDESTA
SYYSTÄ. HTA:SSA KÄYTETÄÄN USEISIIN
KRITEEREIHIN PERUSTUVAA LÄHESTYMISTAPAA, JOKA KATTAA ESIMERKIKSI
MYÖS MUUT KUIN KLIINISESTI ARVIOIDUT HYÖDYT, KUTEN POTILAIDEN
RAPORTOIMAT OIREET, POTILAIDEN
KOKEMAT HYÖDYT JA NÄKÖKULMAT.
POTILAAT VOIVAT ANTAA TIETOA JA
KESKUSTELLA NÄISTÄ HYÖDYISTÄ.

CLAUDIO JOMMI,
TERVEYSTALOUSTIETEILIJÄ

* All.Can on lukuisia sidosryhmiä sisältävä ohjelma, jonka tarkoituksena on
sitouttaa poliitikot ja kansalaiset syöpähoidon tehokkuuden parantamiseen.
Osallistujissa on niin potilas- kuin ammattilaisryhmiä sekä lääketeollisuuden
edustajia. Täydellinen jäsenlista löytyy osoitteesta http://www.all-can.org/
members/
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5. VETOOMUS

Terveydenhuoltojärjestelmien taloudellinen kestävyys
Parannetaan uusien lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyön kustannusten läpinäkyvyyttä + Esitellään uusia

VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA: MITÄ MEIDÄN PITÄISI TEHDÄ?

joustavia maksutapoja hinnoittelu-/korvausneuvotteluissa + Luodaan uusi hinnoitteluperuste, joka perustuu
lääkkeiden potilaille tuoman lisäarvon ja kustannustehokkuuden arviointiin + Noudatetaan ESMO:n kliinisten hyötyjen (MCBS) pisteytystä korvauskäytännöistä päätettäessä + Varmistetaan lääkkeiden hinnoittelun
ja korvausten läpinäkyvyys ja säätely sekä tehdään enemmän maiden välistä yhteistyötä hintaneuvotteluissa

Poistaa nykyiset hoitoonpääsyn esteet
Lyhennetään aikaa, joka jäsenvaltioissa
menee uusien lääkkeiden käyttöönottoon
+ Taataan potilaiden pääsy kliinisiin
lääketutkimuksiin asuinmaasta huolimatta
+ Yhdenmukaistetaan HTA-käytännöt
Systemaattinen tietojenkeruu
Kerätään potilastietoja täyttämättömien
tarpeiden tunnistamiseksi (unmet needs)
+ Valvotaan EU:n rajat ylittävää terveyYhteiset hoitosuositukset

denhuoltoa koskevan direktiivin toteuttamista hoitoihin pääsyn varmistamiseksi

Kehitetään ja yhdenmukaistetaan keuhkosyöpää koskevat

+ Parannetaan ja yhdenmukaistetaan

hoitosuositukset kaikkialla Euroopassa + Varmistetaan

eurooppalaisten potilaiden tiedonkeruuta

keuhkosyöpädiagnooseja ja -hoitoja koskevien hoitosuositusten
toteuttaminen + Kehitetään yhdenmukaiset kansalliset
keuhkosyöpäsuunnitelmat + Nopeutetaan keuhkosyöpään
erikoistuneiden hoitokeskusten perustamista ja akkreditoimista kaikkialla Euroopassa osaamisverkostojen luomiseksi

Potilaiden osallistaminen
Edistetään yksittäisten potilaiden sitoutumista ja osallistumista asian ajamiseen +
edistetään potilaiden roolia tutkimustyössä, lääkkeiden korvausneuvotteluissa ja
HTA-prosesseissa tuoden tietoa potilaan näkökulmasta + Otetaan potilasorganisaatiot
ja terveydenhuollon ammattilaiset mukaan uusia käytäntöjä koskevaan päätöksen
tekoprosessiin

TUE TOIMINTAAMME JA ALLEKIRJOITA VETOOMUS
Järjestimme 16. marraskuuta 2016 Euroopan parlamentissa Brysselissä tapahtuman, jonka tavoitteena oli kasvattaa eri
sidosryhmien tietoisuutta siitä, kuinka tärkeää on puuttua keuhkosyöpään liittyviin haasteisiin.
Tapaaminen järjestettiin yhdessä kansallisten syöpäjärjestöjen kattojärjestön Association of European Cancer Leaguen
(ECL) kanssa. Tapaamisen isäntänä toimi eurokansanedustaja Alojz Peterle, joka toimii MEPs Against Cancer (MAC)
-ryhmän puheenjohtajana. Tapaamiseen osallistui potilasaktiiveja, poliitikkoja, lääkäreitä, potilasedustajia, toimittajia,

VAIKEAT POLUT JOHTAVAT USEIN
KAUNIISIIN PÄÄMÄÄRIIN

lääkeyhtiöitä ja muiden sidosryhmien edustajia. Tapaamisessa esiteltiin erilaisia näkökulmia keuhkosyövän haasteisiin
Euroopassa. Tämä oli harvinainen tilaisuus saada mukaan niin monia sidosryhmiä ja antaa toimintakehotus, joka kannusti
osallistujia tekemään yhteistyötä varhaisemman havaitsemisen, tarkemman diagnosoinnin, tehokkaampien ja turvallisempien hoitojen sekä innovatiivisten hoitomuotojen nopeamman saatavuuden parantamiseksi varmistaen samalla
eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyden.
Tapahtuman lisäksi vetoomuksemme julkaistiin Euractiv-sivustolla 16 tärkeän eurooppalaisen päättäjän ja potilasedus-

KULJETAAN YHDESSÄ!

tajan tuella. Tämä oli vasta alkua matkallemme, jonka tavoitteena on tukea jokaista 312 000 keuhkosyöpädiagnoosin
vuosittain saavaa eurooppalaista.
Nyt teemme yhteistyötä eurooppalaisten toimielinten, kansallisten hallitusten, taloustieteilijöiden, viranomaistahojen,
lääketeollisuuden, terveydenhuoltojärjestöjen, median ja yhteiskunnan kanssa varmistaaksemme sen, että keuhkosyöpä
asetetaan etusijalle lainsäädännössä ja asetuksissa. Tarvitsemme kaikkien sidosryhmiemme tukea voidaksemme jatkaa
valitsemallamme tiellä ja kerätäksemme tukea vetoomuksillemme. Vieraile verkkosivuillamme ja allekirjoita vetoomus:

www.lungcancereurope.eu
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TIETOA LuCE:sta
Lung Cancer Europe toimii keuhkosyöpäpotilaiden, heidän

LuCE pyrkii lisäämään tietoisuutta keuhkosyöpähoitojen ja -hoivan

perheidensä ja keuhkosyövän sairastaneiden äänitorvena koko

saatavuuteen liittyvistä eroista Euroopassa. Lisäksi LuCE pyrkii

Euroopassa. LuCE tarjoaa eurooppalaisen foorumin jo olemassa

vaikuttamaan keuhkosyövän ehkäisyyn, varhaiseen havaitsemi-

oleville keuhkosyöpäpotilasjärjestöille ja tukee kansallisten

seen, hoidon ja hoivan parantamiseen liittyviin eurooppalaisiin

keuhkosyöpäpotilasryhmien perustamista niissä Euroopan maissa,

käytäntöihin. LuCE auttaa myös kansallisia keuhkosyöpäpoti-

joissa tällaisia ryhmiä ei vielä ole.

lasryhmiä kasvattamaan tietoisuutta keuhkosyövästä Euroopan
kansalaisten joukossa.

TAVOITTEEMME
• Alentaa keuhkosyöpäkuolleisuutta.

• Yleisen tietoisuuden kasvattaminen keuhkosyövän oireista,
varhaisesta havaitsemisesta ja hoidosta.

• Puhua erityyppisten keuhkosyöpien parhaiden hoitomuotojen puolesta.

• Vähentää keuhkosyöpään liittyvää stigmaa ja herättää
enemmän myötätuntoa keuhkosyöpäpotilaille ja heidän

• Keuhkosyövän hoidon tasapuolinen saatavuus kaikkialla

läheisilleen.

Euroopassa.
• Kasvattaa keuhkosyöpätutkimukseen osoitettua rahoitusta
Euroopassa.
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Landesverband Baden- Württemberg für
Lungenkrebskranke und deren Angehörige e.V

TIETOA JÄSENISTÄMME

Lungekreftforeningen

Pulmonale

www.lungekreftforeningen.no

www.pulmonale.pt

National Lung Cancer Forum for
Nurses (NLCFN)

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Pluca

www.lungenkrebs-bw.de

LuCE saa voimansa eri puolilla Eurooppaa toimivien kansallisten potilasjärjestöjen yhteisestä toiminnasta. Nämä järjestöt tukevat
keuhkosyöpäpotilaita, puolustavat heidän oikeuksiaan ja ajavat heidän etujaan joka päivä. Järjestöt antavat potilaille äänen kansallisilla ja
kansainvälisillä foorumeilla. Järjestöjen työ hyödyttää koko yhteiskuntaa. Yhdessä olemme vahvempia, joten haluamme kiittää joka ikistä
LuCE:n jäsentä heidän arvokkaasta panoksestaan.
Kannustamme lukijoita tutustumaan näihin järjestöihin ja niiden toimintaan.

Longkanker Nederland
www.longkankernederland.nl

Asociación Española de Afectados
de Cáncer de Pulmón
www.afectadoscancerdepulmon.com

www.nlcfn.org.uk

www.rakpluca.org.pl
www.rakpluca.szczecin.pl

Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs e.V.

Israel Lung Cancer Foundation

Lungencancerförbundest Stödet

Patientforeningen Lungekræft

Women Against Lung Cancer in Europe

www.bundesverband-selbsthilfe-lungenkrebs.de

www.ilcf.org.il

www.lungcancerforeningen.se

www.lungekraeft.com

www.womenagainstlungcancer.eu
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KUMPPANUUSJÄSENET
LuCE:n kumppanuusjäsenet ovat järjestöjä, jotka ovat sitoutuneet parantamaan keuhkosyöpäpotilaiden elämänlaatua. LuCE haluaa
kiittää näitä järjestöjä niiden jatkuvasta tuesta.

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

European Thoracic Oncology Platform (ETOP)

www.onkologija.org

www.etop-eu.org

Jos haluatte liittyä LuCE:en, otattehan yhteyttä meihin.
European School of Oncology (ESO)
www.eso.net

Tapaamme teidät mielellämme!
luce@etop-eu.org

Fundación MÁS QUE IDEAS
www.fundacionmasqueideas.org

Suomen Syöpäpotilaat Cancerpatienterna i Finland ry
www.syopapotilaat.fi
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Pembe Hanim Turkey
http://www.pembehanim.com.tr/

LYHENTEET

EUPATI

European Patients Academy on Therapeutic Innovation

GMP

Hyvä valmistustapa (Good Manufacturing Practice)

GP

Yleislääkäri

ASCO

American Society of Clinical Oncology

HCP

Terveydenhuollon ammattilainen

EAPC

European Association for Palliative Care

HTA

Terveydenhuollon menetelmien arviointi

ECL

European Cancer League

ICPIs

Immuuniaktivaation vapauttajat

EGFR

Epidermaalinen kasvutekijä

ISLAC

International Association for the Study of Lung Cancer

EORTC

European Organization for Research and Treatment of Cancer

MAC

MEPs Against Cancer

ELCWP

European Lung Cancer Working Party

MPM

Pahanlaatuinen keuhkopussin mesoteliooma

EPPAC

Euroopan komission käynnistämä Syöväntorjunnan eurooppalainen kumppanuusohjelma

NCCP

Kansallinen syövänhallintasuunnitelma

ESMO

European Society for Medical Oncology

NGO

Voittoa tavoittelematon järjestö

ERP

Ulkoinen viitehinta

NSCLC

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

ERS

Euroopan keuhkolääkäriyhdistys, European Respiratory Society

OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

ESTS

European Society of Thoracic Surgeon

TKI

Tyrosiinikinaasin estäjät

EU

Euroopan unioni

WHO

Maailman terveysjärjestö
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Tämä yhteenveto laadittiin nykyisen keuhkosyöpäkirjallisuuden arvioimiseksi (keskittyen menettelytapoihin kliinisten tietojen sijaan)
luodaksemme yleiskuvan nykyisin Euroopassa käytössä olevista keuhkosyöpäkäytännöistä sekä tunnistaaksemme tiedoissa/todisteissa
olevat aukot, jotta päättäjät keskittäisivät huomionsa ja poliittiset toimensa näiden aukkojen paikkaamiseen.
Yhteenveto laadittiin seuraavia lähteitä hyödyntäen. Käytimme esimerkiksi seuraavia hakusanoja (englanniksi): keuhkosyöpäpolitiikka/
keuhkosyöpä JA terveystaloustiede, kustannukset, stigma, tupakka, käytäntö, epäoikeudenmukaisuus, epätasa-arvo, erot, naiset,
omaishoitajat, taloudellinen taakka ja sosiaalinen taakka.
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Association of European Cancer Leagues (ECL)
Confederation of Family Organisations in the
European Union (COFACE)
Euroopan neuvosto (COE)
International Early Lung Cancer Action Program
(I-ELCAP)
European Alliance for Personalised Medicine
(EAPM)
European Cancer Patient Coalition (ECPC)
Euroopan komissio
European Federation of Allergy and Airway
Diseases Patients’ Association (EFA)
European Institute of Women’s Health
Euroopan keuhkosäätiö
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Euroopan lääkevirasto (EMA)
International Association for the Study of Lung
Cancer (IASLC)
International Cancer Genome Consortium
European Network for Smoking Prevention
(ENSP)
Euroopan parlamentti
Global Lung Cancer Coalition
Google trends, Google news, Google Scholar
Health Policy Journal
International Agency for Research on Cancer
(IARC)
International Union Against Tuberculosis and
Lung Diseases
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Yhteenveto tärkeimpien lähteiden sanamääristä*

Lähde
International Network of Women Against

Lung cancer policy

Akateemiset tietokannat

Tobacco
JSTOR
Lung Cancer Europe

Laitosten tietokannat

OECD:n e-kirjasto
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
(OECD)
Programme of Action for Cancer Therapy (PACT)

Euroopan parlamentti
Euroopan komissio
Euroopan unionin neuvosto

PubMed
The Health Effects Institute
Yhdistyneet kansakunnat (YK)

Potilasryhmien tietokannat

Maailman terveysjärjestö (WHO)
Women Against Lung Cancer in Europe (WALCE)
World Lung Foundation
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Lung cancer

Lung Cancer Europen muodostavat ihmiset, jotka tekevät kaikkensa tukeakseen keuhkosyöpäpotilaita ja puolustaakseen heidän oikeuksiaan. Olemme äärimmäisen kiitollisia kaikesta siitä tuesta, jota olemme saaneet siitä lähtien, kun
järjestömme perustettiin neljä vuotta sitten.
Tämä raportti toteutui monien ihmisten ja järjestöjen ansiosta. Olemme kiitollisia kaikille, jotka vastasivat kutsuumme,
kyselyymme ja kysymyksiimme, sekä kaikille järjestöille ja ihmisille, jotka suostuivat tarkastamaan raporttimme. On
hienoa todeta, että raportin tekoon osallistui yli 60 henkilöä. Haluamme kiittää heitä tietojensa ja kokemustensa
jakamisesta kanssamme.
Haluamme kiittää myös sponsoreitamme: yrityksiä, jotka ymmärsivät tämän projektin arvon ja päättivät osallistua
siihen. Kiitos Amgen, Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Lilly, Merck, MSD, Novartis, Pfizer ja Roche; arvostamme tukeanne ja toivomme, että yhteistyömme jatkuu.
Kiitos myös kaikille keuhkosyöpäpotilaille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka jakavat kokemuksensa, huolenaiheensa ja
tarpeensa kanssamme päivittäin. Monilla meistä tai läheisistämme on todettu keuhkosyöpä, joten me tiedämme, mitä te

YKSIN VOIMME
TEHDÄ VAIN VÄHÄN
YHDESSÄ VOIMME
TEHDÄ PALJON ENEMMÄN.

koette. Tervetuloa mukaan, olemme tukenanne. Yhdessä olemme vahvempia.
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