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Kriittisen ajattelun ja tiedon-
haun oppimisen tulisi kuulua 
jokaisen kansalaisen opetus-
suunnitelmaan. Näiden taito-

jen opiskelulla on tutkitusti vaikutusta. 
Opiskelijoilla tehdyssä tutkimuksessa 
tieteellisen ja kriittisen ajattelun kurssi 
vähensi pseudotieteellisiä uskomuksia. 

Lääkärit ovat toki tottuneet terveys-
tiedon kriittiseen arviointiin ja hyödyn-
tämään lääketieteen tietokantoja tietoa 
hakiessaan. Lääkärit ovat kuitenkin alt-
tiina samoille kognitiivisille harhoille 
kuin muutkin kansalaiset.

Vahvistusharha on kognitiivinen vi-
nouma, jossa yksilö etsii ja havaitsee 
tietoisesti tai tiedostamattaan vain 
omia ennakkokäsityksiään tukevaa in-
formaatiota. Vahvistusharhan seurauk-
sena ihminen kerää ja muistaa asioita 
valikoivasti, ja tulkinnasta tulee har-
hautunut ja virheellinen. Lääkärit eivät 
ole tietenkään suojassa tältä harhalta. 
Jätämme huomioimatta terveysväittei-
tä, jotka eivät ole nykykäsitystemme 
mukaisia.

Miten terveysväitteen luotettavuutta 
voidaan arvioida? Nyrkkisääntö on, että 
mikä tahansa asia, joka näyttää liian hy-
vältä ollakseen totta, ei ole totta. Pelkäs-
tään kaiken epäilemisellä ei kuitenkaan 
päästä pitkälle. Pelkkä kriittinen asenne 
ei tuota työkaluja epäilyn perusteeksi. 

Erilaiset terveysväitteet ovat ylei-
siä blogeissa ja verkkolehdissä, joiden 

sisällön laatu ja luotettavuus vaihtele-
vat. Monet tieteelliset yhdistykset kyllä 
tuottavat erinomaista ja yleistajuista 
tietoa sairauksista ja niiden hoidoista. 
Näistä palveluista ei kuitenkaan löydy 
tietoa lääketieteen ulkopuolelle jäävistä 
terveysaiheista. Esimerkiksi ravintoli-
sistä, antioksidanteista tai energiahoi-
doista ei saa luotettavaa tietoa näistä 
lähteistä, vaikka ne ovat myös terveys-
aiheita, joihin tietoa tarvittaisiin. 

Terveysväitteen arvioinnin apuna voi 
käyttää erilaisia muistisääntöjä. Olen 
itse ehdottanut kansalaisille STIGMA-
muistisääntöä, jossa sanan kirjainten 
avulla muistaa paremmin tarkastaa tie-
tyt seikat terveysväitteestä. Kun moni 
muistisäännön kriteereistä täyttyy, riski 
väitteen virheellisyydestä kasvaa.

Kaikki STIGMA-kriteerit täyttyvät 
esimerkiksi silloin, kun uutinen kertoo 
gurun löytäneen vielä julkaisematto-
mista tutkimuksista mullistavan hoi-
don, mutta salaliitto estää sen saami-
sen laajaan käyttöön. Tätä ihmeellistä 
tuotetta tai hoitoa yritetään samalla 
kaupitella.

On hyvä muistaa, että myös lääke-
tieteen sisällä on virheellisiä terveys-
uskomuksia, vaikka jättäisimme pois 
laskuista varsinaisen huuhaan puolelle 
hairahtuneet kollegat. Vaikka valtaosa 
lääketieteen tämän päivän diagnostisis-
ta tutkimuksista ja hoidoista perustuu 
asialliseen näyttöön, on kliinisessä työs-

Saxenda® liraglutidi, GLP-1-analogi. Käyttöaihe: Painon hallinnan avuksi vähäenergiaisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen rinnalla aikuisille, joiden BMI on  
1) ≥ 30 kg/m² (lihavuus) tai 2) ≥ 27–alle 30 kg/m² (ylipaino), kun potilaalla on lisäksi vähintään yksi painoon liittyvä sairaus, kuten diabeteksen esiaste, tyypin 2 diabetes, kohonnut 
verenpaine, dyslipidemia tai obstruktiivinen uniapnea. Hoito on lopetettava 12 viikon jälkeen 3,0 mg:n vuorokausiannoksella, jos paino ei ole laskenut vähintään 5 % lähtöpainos-
ta. Annostus: Aloitusannos on 0,6 mg vuorokaudessa. Annosta nostetaan 3,0 mg:aan kerran vuorokaudessa 0,6 mg:n lisäyksin vähintään 1 viikon välein. Jos annoksen suuren-
tamista ei siedetä kahtena peräkkäisenä viikkona, tulee harkita hoidon keskeyttämistä. Yli 3,0 mg:n vuorokausiannoksia ei suositella. Valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti 
toisen GLP-1-reseptoriagonistin kanssa. Harkitse samanaikaisesti annettavan insuliinin tai insuliinin eritystä lisäävän lääkkeen annoksen pienentämistä hypoglykemiariskin pienen-
tämiseksi. Antotapa: Saxenda® pistetään kerran vuorokaudessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, riippumatta aterioista, ihon alle vatsaan, reiteen tai olkavarteen. Valmistet-
ta ei saa pistää laskimoon tai lihakseen. Ei pidä sekoittaa muihin pistettäviin valmisteisiin. Vasta-aiheet: Yliherkkyys liraglutidille tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön 
liittyvät varotoimet: Ei suositella NYHA-luokan IV sydämen vajaatoimintapotilaille, potilaille, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus tai diabeettinen gastropareesi, 75-vuo- 
tiaille ja sitä vanhemmille, potilaille, jotka käyttävät muita painonhallintavalmisteita tai joiden lihavuus on sekundääristä, vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairasta-
ville potilaille. Jos epäillään haimatulehdusta, lääkitys tulee keskeyttää. Jos akuutti haimatulehdus varmistuu, lääkitystä ei pidä aloittaa uudelleen. Sappikivitautia ja sappirakkotu-
lehdusta sekä kilpirauhaseen kohdistuvia haittatapahtumia on havaittu. Käytettävä varoen potilaille, joilla on kilpirauhassairaus. Käytön yhteydessä on havaittu sydämen sykkeen 
nopeutumista. Potilaille on kerrottava mahdollisesta kuivumisriskistä liittyen ruoansulatuselimistöön kohdistuviin haittavaikutuksiin. Jos potilaalla on kliinisesti merkitsevä ja pitkit-
tynyt, nopeutunut sydämen leposyke, hoito on keskeytettävä. Suurentunut hypoglykemian riski käytettäessä yhdessä insuliinin ja/tai sulfonyyliurean kanssa. Ei saa käyttää insulii-
nin korvikkeena diabetesta sairastaville potilaille. Diabeettista ketoasidoosia on esiintynyt insuliinista riippuvaisilla potilailla insuliinin käytön nopean keskeyttämisen tai annoksen 
pienentämisen jälkeen. Yhteisvaikutukset: Saattaa vaikuttaa suun kautta samanaikaisesti otettavien lääkkeiden imeytymiseen. Raskaus ja imetys: Valmistetta ei tule 
käyttää raskauden eikä imetyksen aikana tai jos potilas suunnittelee raskautta. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttöön: Noudatettava varovaisuutta, jos hoidon aikana 
ilmenee huimausta. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: pahoinvointi, ripuli, oksentelu, ummetus. Harvinaiset: akuutti munuaisten vajaatoiminta, munuaisten toimintahäiriö, 
anafylaktiset reaktiot. Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv): Saxenda® 6 mg/ml injektioneste, esitäytetty kynä 5 x 3 ml: 283,57 €, ei korvattava. Reseptilääke. Perustuu val-
misteyhteenvetoon 12/2019. Markkinoija: Novo Nordisk Farma Oy.
Saxenda® on Novo Nordisk A/S:n omistama tavaramerkki.

FI20SX00002_01_2020

LIHAVUUDEN
hoitoon* tarkoitettu

Saxenda®

Saxenda®-valmisteen merkittävät hyödyt 
lihavuuden hoidossa osoitettiin vuoden 
pituisessa tutkimuksessa: 

• 9 potilasta 10:stä laihtui.  
Yksi kolmesta laihtui > 10 %2**

• Painonlasku oli pysyvää lääkehoidon ajan1 

• Merkittäviä parannuksia useissa  
kardiometabolisissa riskitekijöissä1,2

** Lumeryhmässä 6,5 potilasta 10:stä laihtui tutkimusjakson 
aikana ja yksi potilas kymmenestä laihtui > 10 %.

1. Saxenda® valmisteyhteenveto 12/2019 2. Pi-Sunyer et al. N Engl J Med 2015;373:11–22*aikuisille ruokavalion ja liikunnan rinnalla
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sä edelleen runsaasti käytänteitä, joiden 
osalta lisänäyttö olisi tarpeen. On pal-
jon historiallisia hoitoja, joita on ollut 
vaikea avata tutkimukselle uudelleen. 
Lisäksi kaikkia hoitoja ei yksinkertaises-
ti voida tutkia asianmukaisin kaksois-
sokkokokein liian suuren riskin vuoksi.

Voidaan myös kysyä, missä menee 
perustellun ennaltaehkäisevän työn 
ja medikalisaation raja? Nihilistisesti 
asennoitumalla kaikki ennaltaehkäise-
vä työ voidaan katsoa medikalisaatiok-
si. Onhan silloin kohteena henkilö, jolle 
ei ole vielä diagnosoitu varsinaista sai-
rautta vaan pyritään ehkäisemään sen 
syntyminen. Koska kyseessä on tyypil-
lisesti vain riskin suureneminen, eikä 
sairauden varma puhkeaminen, suuri 
osa ennaltaehkäisevästä työstä kohdis-
tuu ihmisiin, jotka eivät koskaan tulisi 
sairastumaan. Viime aikoina yksityisten 
laboratorioiden väestölle kohdistetut 
mainokset ovat nousseet esiin some-
keskusteluissa eettisesti kyseenalaisina.

Tällainen medikalisaatiokritiikki on 
kuitenkin ristiriidassa sen vaatimuksen 
kanssa, että terveydenhuolto kohdistaa 
liian paljon resursseja sairauksien hoi-
tamiseen ehkäisevän toiminnan sijaan. 
Medikalisaatiokritiikkiä hyödynnetään 
myös terveydenhuoltoa vastaan käy-
tävässä propagandasodassa. Vaikeita 
haasteita on helppo kritisoida tarjo-
amatta kuitenkaan mitään todellista 
vaihtoehtoa.
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