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Vertaisarviointi ja siitä ponnistava ver-
taiskehittyminen välttää mainitut pulmat. 
Sen lisäksi vertaisarviointi sopii mainiosti 
nimenomaan Suomen terveydenhuollon 
kehittämistyöhön, koska maamme on 
EU:n harvimpaan asuttu 
jäsenvaltio ja sellaisena 
pysyy. Harva asutus luo 
väistämättä alueellisia pal-
velumonopoleja varsinkin 
erikoissairaanhoitoon. 
Kukaan ei ole vakavissaan 
ehdottanut, että yhdenkään suomalaisen 
tehoyksikön viereen rakennettaisiin sen 
kanssa kilpaileva yksikkö. 

Vertaisarvioinnissa ei siis yritetäkään 
”voittaa” toista yksikköä vaan päinvastoin 
tukea sen toimintaa. Kaikki toimijat eivät 
ole yhtä taitavia erilaisten haastavien 
tilanteiden hoitamisessa, apu on siis 

tervetullutta. Näin taloudel-
linen kilpailu, tavoitteenaan 
kilpailijan tuhoaminen, 
vaihtuu tavallaan raamatul-
liseksi kilvoitteluksi. Tässä 
kilvoitellaan siitä, kuka kyke-
nee auttamaan naapuriaan 
parhaiten. ”Kuka teistä halu-

aa olla ensimmäinen, hän olkoon kaikkien 
muiden palvelija”, sanotaan Sanassa. 

Myös kilvoittelu edellyttää toiminnan 
laatu-ulottuvuuksien seikkaperäistä, 
luotettavaa ja numeroihin perustuvaa 
analyysiä. Teho-osastojen konsortio on 

rakentanut jo yli kahden vuosikymmenen 
ajan esimerkillistä tietokantaa, jossa seu-
rataan hoidon kohdentumista, kustannuk-
sia, turvallisuutta ja hoitotuloksia mahdol-
lisimman yksiselitteisellä tavalla.

Maan tehohoitojärjestelmä 
kelpaa esimerkiksi monelle 
muulle hyvinvointisektorin 
osa-alueelle. Koska tehohoi-
to on kyennyt kehittämään 
toimivan vertailualgoritmin 
yhdelle kaikkien monimut-

kaisimmista palvelumuodoista, saman 
tulisi olla mahdollista monella muullakin 
erikoisalalla. 

Tehohoidon vertaisarviointi ja ver-
taiskehittäminen eivät ole ainoastaan 
pienentäneet potilaan vakioituun kuo-
lemanriskiin perustuvaa keskimääräistä 
eloonjäämislukua. Asetelma on supistanut 
näyttävällä tavalla myös eri yksiköiden vä-
lisiä osaamiseroja. On makuasia, kumpaa 
tulosta pitää tärkeämpänä. Itselleni jälkim-
mäinen tulos on edellistä tärkeämpi, sillä 
se avaa tietä kohti alueellista tasa-arvoa.. 

Vertaisarvioinnin laajentaminen te-
hohoidon ulkopuolelle edellyttää samaa 
ennakkoluulotonta ja innostunutta pio-
neerihenkeä, jolla se aikoinaan toteutet-
tiin tehohoidossa. Tämä on aivan toinen 
maailma kuin se ”veriseksi” rakennettu 
markkina, jota hallitus nyt laput silmillään 
yrittää tähän maahan ajaa. 

Oman maamme terveydenhuol-
toon yritetään puoliväkisin tuoda 
palvelumarkkinoita tavoitteena 

toiminnan laadun kohentuminen. Vali-
tettavasti laatu näissä keskusteluissa on 
supistunut yleensä asiakkaassa synnytet-
tyihin mielikuviin, joista palvelun välitön 
saatavuus näyttää olevan ensisijainen. 
Lain kirjoittaja ei tunnu edes tietävän, 
että terveydenhuollossa on muitakin 
laatutekijöitä, joiden mittaaminen pelkin 
”hymynaamoin” ei luonnistu. 

Markkinat perustuvat taloudelliseen 
kilpailuun, jossa oikeasti kilpaillaan eloon-
jäämisestä. Markkinat edellyttävät, että 
jossain on aina vapaata hoitokapasiteet-
tia, johon uusia asiakkaita 
voidaan ottaa. Asiakkaiden 
siirtyessä kilpailijalle tyhjää 
kapasiteettia jää vastaavasti 
kilpailun hävinneelle osa-
puolelle. Jo ”ylimääräisen” 
kapasiteetin rahoittaminen 
on markkinoille kustannus-
tekijä. Sen lisäksi terveyspalvelumarkkinan 
hallinta ei ole yhtä helppoa kuin monen 
muun hyödykemarkkinan. Terveyspal-
veluissa on monta laadun ulottuvuutta, 
eivätkä palvelun saajan laatumääreet ole 
samat kuin palvelun rahoittajan määreet. 

Martti Kekomäki
Terveyden- ja sairaanhoidon 
hallinnon professori, emeritus
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Kohti uutta arkea
Abilify Maintena® (aripipratsoli) 400 mg kerran kuukaudessa.

• Tehokas skitsofrenian ydinoireisiin 1

• Estää tehokkaasti uusia psykoosijaksoja 1

• Parantaa skitsofreniapotilaiden toimintakykyä 1

• Vastaa siedettävyydeltään oraalista aripipratsolia 1,2

ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten, sekä ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin 
depotsuspensiota varten, esitäytetyssä ruiskussa. Valmiin suspension aripipratsolipitoisuus on 200 mg/ml. Käyttöaiheet: Skitsofrenian ylläpitohoitoon aikuisille, joiden tila on vakautettu 
suun kautta otettavalla aripipratsolilla. Annostus: Aripipratsolin siedettävyys on todettava suun kautta otettavalla muodolla ennen Abilify Maintena® -hoidon aloittamista. Suositeltu 
aloitus- ja ylläpitoannos on 400 mg kerran kuukaudessa. Terveydenhuollon ammattilainen antaa Abilify Maintena® -annoksen potilaalle kertainjektiona vaihdellen eri pakaralihasten ja 
olkavarren hartialihasten välillä. Ensimmäisen injektion jälkeen suun kautta otettavaa aripipratsolihoitoa jatketaan 10–20 mg:n annoksella 14 peräkkäisen vuorokauden ajan. Mikäli  
400 mg:n annokseen liittyy haittavaikutuksia, on harkittava annoksen pienentämistä 300 mg:aan kerran kuukaudessa. Abilify Maintena® -valmistetta ei saa antaa laskimoon eikä ihon 
alle. Abilify Maintena® -hoidon vaikuttavuutta ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 18-vuotiaiden tai yli 65-vuotiaiden potilaiden hoidossa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys aripipratsolille 
tai valmisteen apuaineille. Varoitukset: Abilify Maintena® -valmistetta ei saa käyttää akuutin agitaatiotilan tai vaikea-asteisen psykoottisen tilan hoitoon, kun oireet on saatava nopeasti  
hallintaan. Käytettävä varoen potilailla, joilla on kardiovaskulaarisairaus, aivoverenkierron sairaus, hypotensiolle altistava tila tai verenpainetauti. Laskimoperäisiä tromboembolia-
tapauksia (VTE) on raportoitu antipsykoottihoidon yhteydessä. Laskimotukosten riskitekijät on määritettävä ennen hoidon aloittamista sekä hoidon aikana ja ennaltaehkäisevät 
toimenpiteet suoritettava. Potilaita, joiden itsemurhariski on suuri, on seurattava tarkoin psykoosilääkityksen aikana. Käytettävä varoen potilailla, joiden suvussa on esiintynyt  
QT-ajan pitenemistä. Jos tardiivin dyskinesian oireita ilmaantuu, on harkittava annoksen pienentämistä tai hoidon keskeyttämistä. Tutkimusten perusteella maligni neuroleptioireyhtymä 
on harvinainen ja kouristuskohtaukset melko harvinaisia Abilify Maintena® -hoidon yhteydessä. Mikäli maligniin neuroleptioireyhtymään viittaavia oireita tai selittämätöntä korkeaa 
kuumetta ilmenee, kaikkien psyykosilääkkeiden, myös aripipratsolin, ottaminen on keskeytettävä. Annettava varoen potilaille, joilla on aikaisemmin ollut kouristuskohtauksia tai 
joilla on jokin kouristuskohtauksia aiheuttava sairaus. Hyperglykemian oireita tulee seurata hoidon yhteydessä. Käytettävä varoen potilailla, joilla on riski aspiraatiopneumoniaan. 
Annoksen pienentämistä tai aripipratsolihoidon lopettamista on harkittava, jos potilaalle kehittyy impulssikontrollin häiriöihin viittaavia oireita. Abilify Maintena® -valmiste ei 
ole indisoitu dementiaan liittyvän psykoosin hoitoon. Yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty Abilify Maintena® -valmisteella; tiedot perustuvat suun kautta 
otettavalla aripipratsolilla tehtyihin tutkimuksiin. Eräiden verenpainelääkkeiden vaikutus voi tehostua aripipratsolin α1-adrenergisia reseptoreja salpaavan vaikutuksen vuoksi.  
Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä aripipratsolia yhdessä alkoholin tai muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa 
valmistetta yhdessä QT-aikaan tai elektrolyyttitasapainoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Serotoniinioireyhtymän merkkejä voi esiintyä käytettäessä aripipratsolia yhdessä 
aripipratsolipitoisuutta suurentavien tai serotoninergisten lääkkeiden, kuten SSRI- tai SNRI-lääkkeiden kanssa. Eräät voimakkaat CYP3A4-estäjät (kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli) 
tai CYP2D6-estäjät (kuten fluoksetiini ja paroksetiini) saattavat nostaa aripipratsolipitoisuuksia, jolloin Abilify Maintena® -annosta tulee pienentää valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Yhteiskäyttöä CYP3A4:n induktorien kanssa on vältettävä. Aripipratsolin pitoisuus ei muutu kliinisesti merkitsevästi yhteiskäytössä valproaatin tai litiumin kanssa. Hedelmällisyys,  
raskaus ja imetys: Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Vaikutus ajokykyyn: Valmisteella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn. Haittavaikutukset: Yleisimmin  
havaitut haittavaikutukset, joita on todettu ≥ 5 %:lla potilaista kliinisissä tutkimuksissa, olivat painonnousu (9,0 %), akatisia (7,9 %), unettomuus (5,8 %) ja kipu injektiokohdassa  
(5,1 %). Muita yleisiä (esiintyvyys ≥ 1/100, < 1/10) haittavaikutuksia ovat: diabetes, painonlasku, agitaatio, ahdistuneisuus, rauhattomuus, ekstrapyramidaalioireet, vapina, dyskinesia,  
sedaatio, uneliaisuus, huimaus, päänsärky, suun kuivuminen, muskuloskeletaalinen kankeus, erektiohäiriö, injektiokohdan kovettuminen, väsyneisyys ja veren kreatiinifosfokinaasiarvon 
nousu.  Ks. lisätietoja valmisteyhteenvedosta tai Pharmaca Fennicasta. Korvattavuus: Peruskorvattava (40 %) ja erityiskorvattava (100 %) sairausnumerolla 112 Vaikeat psykoosit 
ja muu vaikeat mielenterveyden häiriöt. Reseptilääke. Pakkaukset ja hinnat, 15.12.2017: Injektiokuiva-aine ja liuotin, sekä injektiokuiva-aine ja liuotin, esitäytetyssä ruiskussa 
253,79 € (TOH), 338,24 € (VMH+ALV). Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon (10/2017). 
Yhteystiedot: Otsuka Pharma Scandinavia, Birger Jarlsgatan 27, SE-111 45 Tukholma. Puh. +46 8 545 286 60. Fax. +46 8 545 286 69. www.otsuka.fi. Oy H. Lundbeck Ab, Logomo Byrå,  
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku. Puh. 02 276 5000. www.lundbeck.fi 
Viitteet: 1) Valmisteyhteenveto. 2) Fleischhacker WW. et al. Br J Psychiatry 2014;205:135–144.


