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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan kustannus-vaikuttavuusanalyysin teoreettista perustaa ja sovelletaan analyysia rokottamiseen. Meltzerin (1997)
odotetun hyödyn analyysin avulla osoitetaan, että kustannus-vaikuttavuuden käsite voidaan rinnastaa taloudelliseen tehokkuuteen. Lisäksi
nähdään, että vallitseva analyysikäytäntö on teoreettisesti väärä, koska niin sanottuja tulevia kustannuksia ei oteta huomioon. Tämä johtaa
vanhuksien elinikää pidentävien hoitomuotojen suosimiseen elämänlaatua ja nuorten elinikää pidentävien hoitomuotojen kustannuksella.
Kustannus-vaikuttavuusanalyysin tekemistä havainnollistetaan tarkastelemalla sen soveltamista rokottamiseen. Rokotteiden vaikutusten
arviointiin tarvitaan usein mallintamista. Työssä käsitellään tehtävään soveltuvia Markov-malleja sekä menetelmiä mallin epävarmuuden
esittämiseen. Epävarmuuden esittämisen menetelmistä keskitytään erityisesti kustannus-vaikuttavuusanalyysiin sovellettuihin tilastollisiin
menetelmiin. Analyysin tuloksen tulkintaan todetaan sopivan parhaiten Heitjanin ym. (1999) ehdottama bayesilainen lähestymistapa.
Tutkielman tärkein osuus on rotavirusrokotteen kustannus-vaikuttavuuden analyysi. Rotavirus on yleisin vakavien ripulitautien aiheuttaja
pikkulapsilla.
Analyysissa sovelletaan tarkasteltuja mallintamisen ja epävarmuuden esittämisen menetelmiä. Aineisto on pääosin peräisin Tampereen yliopiston
tekemästä rotavirusrokotetutkimuksesta, jonka ohessa kerättiin ripulitautien kustannustietoja. Tutkimusta varten aineistoa analysoitiin
epidemiologiaan soveltuvilla tilastollisilla menetelmillä. Rokotteen vaikutuksien mallintaminen tehtiin Markov-mallilla, joka estimoitiin käyttäen
Monte Carlo -simulaatiota. Malli voidaan kuvata parhaiten bayesilaisen tulkinnan avulla hierarkkisena mallina. Työssä käytettyjä menetelmiä ei
ole tiettävästi sovellettu Suomessa aiemmin terveydenhuollon taloudelliseen arviointiin.
Rotavirusrokotteen analyysin tulosten esityksessä korostuu analyysiin sisältyvän epävarmuuden määrä. Työn tärkein sanoma onkin nostaa esiin
epävarmuuden esittämisen olennaisuus taloudellisten arvioiden yhteydessä. Yleensä mallien epävarmuus esitetään puutteellisin menetelmin.
Näin niiden luotettavuuden annetaan virheellinen kuva. Vaikka epävarmuutta ei pystytä esittämään, on sitä silti tuloksissa. Työssä esitetyt uusien
menetelmien sovellukset rokottamisen kustannus-vaikuttavuusanalyysiin antavat välineet tämän epäkohdan korjaamiseksi.
Tärkeimmät lähteet:
Meltzer, D. (1997): Accounting for future costs in medical cost-effectiveness analysis. Journal of Health Economics 16, 33 - 64.
Heitjan, D. F. - Moskowitz, A. J. - Whang, W. (1999): Bayesian estimation of cost-effectiveness ratios from clinical trials. Health Economics 8,
191 - 201.
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