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1

JOHDANTO

Julkisen terveydenhuollon voimavarat ovat rajalliset eikä kaikkia terveyttä edistäviä
toimenpiteitä voida toteuttaa. Vuoden 2017 lopussa Suomen väestöstä 65-vuotiaita tai
sitä vanhempia oli noin 21 %, ja osuuden ennustetaan olevan 10 vuoden päästä jo noin
26 % (Suomen virallinen tilasto: Väestöennuste 2019; Suomen virallinen tilasto:
Väestörakenne 2019). Julkisen terveydenhuollon kustannukset nousevat ikääntyneiden
määrän kasvaessa. Jotta voitaisiin valita yhteiskunnan ja yksilön kannalta tehokkaimmat
toimenpiteet,

päätöksenteon

tueksi

tarvitaan

tietoa

eri

toimenpiteiden

kustannusvaikuttavuudesta (Sintonen ja Pekurinen 2006, s. 57).

Pneumokokkibakteeri aiheuttaa keuhkokuumetta, invasiivisia pneumokokkitauteja sekä
lapsilla

välikorvatulehduksia,

ja

niistä

koituu

maailmanlaajuisesti

suuria

terveydenhuollon kustannuksia (Drijkoningen ja Rohde 2014). Pneumokokkitautien
esiintyvyys on suurinta lapsilla ja ≥65-vuotiailla. Rokotuksilla voidaan vaikuttaa
pneumokokkitautien
rokotusohjelmassa

leviämiseen
on

ollut

ja

tautien

kehittymiseen.

pneumokokkirokote

vuodesta

Suomessa
2010

lasten

lähtien,

ja

rokotusohjelman myötä tautitaakka on vähentynyt lasten lisäksi myös aikuisilla (Okasha
ym. 2017). Silti 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla esiintyy edelleen paljon sairaalahoitoa
vaativia pneumokokkitauteja ja erityisesti keuhkokuumeen vuodeosastohoito aiheuttaa
suuria kustannuksia yhteiskunnalle sen yleisyyden takia. Väestön ikääntyessä olisi
tärkeää hyödyntää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tautitapausten estossa.

Monissa EU-maissa suositellaan pneumokokkirokotuksia ikääntyneille joko kansallisen
terveydenhuoltojärjestelmän maksamana tai itse kustannettuna (Bonnave ym. 2019).
Tällä hetkellä Suomessa 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien lääketieteellisten
riskiryhmien (Liite 1) pneumokokkirokotuksia suositellaan, mutta potilas tai hoitava
taho joutuu kustantamaan rokotteen itse. Tämän työn teoriaosuudessa esitellään
ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudellista arviointia ja siihen liittyviä
epävarmuustekijöitä.

Empiirisen

osan

tavoitteena

on

arvioida

65-vuotiaiden

lääketieteellisiin riskiryhmiin (diabetes, krooninen sepelvaltimotauti, astma ja COPD)
kuuluvien ihmisten pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuutta kansallisessa

2

rokotusohjelmassa

Suomessa.

kustannusutiliteettianalyysiä,

jossa

Analyysimenetelmänä
terveyshyötyjä

mitataan

käytetään
laatupainotettuina

elinvuosina eli QALY:ina (Quality Adjusted Life Year). Pro gradu -työ on tehty
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) Infektiotautien torjunta ja rokotukset
-yksikössä.
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PNEUMOKOKKIBAKTEERIN

AIHEUTTAMAT

TAUDIT

JA

PNEUMOKOKKIROKOTTEET

Infektiotauteja aiheuttavia mikrobeja, eli bakteereita, viruksia ja sieniä, kutsutaan
patogeeneiksi. Niille altistuminen ei suoraan johda taudin syntyyn, vaan siihen tarvitaan
myös invaasio ja kolonisaatio (Weiser ym. 2018). Ensin mikrobin täytyy päästä
kontaktiin ihmisen kanssa esimerkiksi limakalvojen, ihon tai haavan kautta. Sen jälkeen
tapahtuu invaasio eli mikrobin tunkeutuminen elimistöön epiteelikudosten läpi, jonka
jälkeen se kolonisoituu eli ottaa elintilaa elimistön normaaliflooraan kuuluvilta
mikrobeilta ja alkaa lisääntyä. Elimistön immuunipuolustus voi tunnistaa ja eliminoida
mikrobin ennen kuin se ehtii aiheuttaa infektiotaudin. Immuunipuolustus tunnistaa
mikrobin sen antigeenien eli mikrobin pinnalla olevien proteiinien tai polysakkaridien
perusteella ja käynnistää immuunivasteen. Mikrobien taudinaiheuttamiskykyyn eli
virulenssiin vaikuttaa sen virulenssitekijät, joita ovat esimerkiksi mikrobien
soluseinässä olevat rakenteet, niiden erittämät toksiinit tai bakteerien ympärillä oleva
kapseli, joka auttaa niitä kiinnittymisessä tai suojaa niitä tuhoutumiselta (Brooks ja
Mias 2018). Bakteerien aiheuttamia infektiotauteja voidaan lääkitä antibiooteilla.

2.1

Pneumokokkitaudit

Streptococcus pneumoniae on bakteeri, josta tunnetaan yli 90 serotyyppiä (Henrichsen
1979; Henrichsen 1995). Serotyypit ovat bakteerien alalajeja, jotka erotetaan
antigeenien perusteella toisistaan. Pneumokokkibakteerien antigeenit ovat niiden
solujen pinnalla olevan kapselin polysakkarideja. Nämä polysakkaridit ovat merkittävä
pneumokokkibakteerin

virulenssitekijä

ja

jokaisella

serotyypillä

on

erilainen

3

taudinaiheuttamiskyky (Brooks ja Mias 2018). Pneumokokkibakteeri leviää ihmisestä
toiseen pisaratartuntana ja terveilläkin ihmisillä voi olla pneumokokkibakteerin
kolonisaatiota (Lipsitch 1997). Oireeton kantajuus ei välttämättä johda taudin syntyyn,
mutta vaikuttaa bakteerin leviämiseen.

Pneumokokkibakteerin kolonisaatio tapahtuu nenänielussa (Weiser ym. 2018). Sieltä
bakteeri voi levitä alahengitysteihin aiheuttaen keuhkokuumetta tai limakalvoesteen läpi
verenkiertoon, jossa se voi aiheuttaa verenmyrkytyksen eli bakteremian. Jos
pneumokokkibakteeri

pääsee

veri-aivoesteen

läpi,

se

voi

aiheuttaa

aivokalvontulehduksen eli meningiitin. Bakteremiaa ja meningiittiä kutsutaan
invasiivisiksi pneumokokkitaudeiksi (IPD, invasive pneumococcal disease). Etenkin
lapsilla

pneumokokkibakteeri

voi

aiheuttaa

edellä

mainittujen

lisäksi

myös

välikorvantulehduksia. Keuhkokuume voi olla kotisyntyinen tai sairaalasyntyinen,
mutta tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain kotisyntyistä keuhkokuumetta, sillä
sairaalasyntyisellä

keuhkokuumeella

tarkoitetaan

sairaalan

vuodeosastohoidossa

syntyvää infektioita ja sitä aiheuttavat tyypillisesti eri bakteerit kuin kotisyntyistä
keuhkokuumetta (Torres ym. 2009).

Meningiitin komplikaationa voi tulla neurologinen vaurio tai kuulovaurio (Jit 2010).
Vuosina 1991–2009 julkaistujen tutkimusten perusteella tehdyn meta-analyysin mukaan
noin 20 % pneumokokkimeningiittipotilaista sai pysyvän kuulovaurion ja noin 12 %
neurologisen vaurion (Jit 2010). Neurologinen vaurio tarkoittaa mitä tahansa
meningiitistä aiheutuvaa neurologista häiriötä, esimerkiksi näköhaittaa, spasmeja tai
lievää halvausta. Neurologisesta vauriosta voi toipua nopeasti eikä siitä välttämättä jää
loppuelämäksi vaurioita (Weisfelt ym. 2006). Meningiitin jälkeinen pysyvä kuulovaurio
aiheuttaa

terveydenhuollolle

kustannuksia

ja

alentaa

potilaan

elämänlaatua

loppuelämäksi. Kuulovaurio voi vaihdella lievästä kuulon alenemasta sisäkorvaistutetta
vaativaan vakavaan kuulovaurioon.
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2.1.1

Hoito

IPD-taudit, eli bakteremia ja meningiitti, ovat vakavia tauteja, jotka hoidetaan
tyypillisesti

sairaalassa.

erikoissairaanhoidon

Keuhkokuumetta

vuodeosastolla

tai

hoidetaan

perusterveydenhuollon

avohoidossa.

tai

Perusterveydenhuollolla

tarkoitetaan kunnan järjestämää terveydenhuoltoa, jota tarjoavat mm. terveyskeskukset
(Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 3 §). Erikoissairaanhoidolla taas tarkoitetaan
erikoislääkärin suorittamaa hoitoa ja sairaanhoitopiirit vastaavat sen järjestämisestä.
Avohoidossa keuhkokuumeen hoitoon riittää mikrobilääkitys, mutta keuhkokuumeesta
toipuminen voi kestää monta viikkoa (Käypä hoito: Alahengitystieinfektiot (aikuiset)).
Keuhkokuumediagnoosia ei aina varmisteta röntgentutkimuksella, mutta lääkitys
aloitetaan jo tautiepäilyn perusteella.

2.1.2

Esiintyvyys

Tautitaakka väestössä ilmaistaan esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden avulla. Esiintyvyys
tarkoittaa kaikkien tautitapausten määrää ja ilmaantuvuus uusien tautitapausten määrää
tietyssä populaatiossa tietyn ajanjakson aikana. Molemmat esitetään yleensä
suhdelukuna: esimerkiksi tapausten määrä 100 000 henkeä kohden vuodessa.
Esiintyvyys

ja

ilmaantuvuus

erotetaan

toisistaan

silloin,

kun

tarkastellaan

pitkäaikaissairauksia, joita sairastetaan monta vuotta ja uusia sairastumistapauksia tulee
vuosittain lisää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää Tartuntatautirekisteriä, joka sisältää
tiedot kaikista laboratoriovarmistetuista IPD-tapauksista väestössä. Pneumokokkitautien
diagnosointimenetelmät ovat kuitenkin epäsensitiivisiä, joten IPD-tapauksia voi
todellisuudessa olla enemmän kuin mitä Tartuntatautirekisteriin on kirjattu (Palmu ym.
2014b). THL

ylläpitää

lisäksi

valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon

hoitoilmoitusjärjestelmää (Hilmo), joka sisältää tiedot erikoissairaanhoidon avo- ja
vuodeosastohoitojaksoista (Arajärvi ym. 2018). Hilmosta voi arvioida keuhkokuumeen
ilmaantuvuuden väestössä.
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Pneumokokkitauteja esiintyy eniten pikkulapsilla sekä 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla
(THL:n ja Kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän Pneumokokkirokotusten strategiat
-selvitys, 2018). Pneumokokkitautien esiintyvyys on suurempaa perussairailla ja
ihmisillä, joiden immuunipuolustus on heikentynyt (Janoff ja Rubins 1997). Tämä
johtuu siitä, että tietyissä sairauksissa tai niiden hoitojen seurauksena immuunipuolustus
on jo valmiiksi heikentynyt, jolloin pneumokokkitautien torjunta on heikompaa. Ikä on
itsenäinen riskitekijä

pneumokokkitaudeille,

sillä immuunipuolustus heikkenee

normaalisti iän myötä (Pinti ym. 2016). Epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu,
että keuhkokuumeen ilmaantuvuus kasvaa usein influenssakauden aikana (Metersky
ym. 2012; Weinberger ym. 2012). Kuolleisuus pneumokokkitauteihin vaihtelee iän ja
taudin mukaan. Suomessa IPD:n tapauskuolleisuus ikääntyneillä vaihtelee välillä 3–25
% (Tartuntatautirekisteri 2016–2017). Vastaavasti keuhkokuumeen tapauskuolleisuus
65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla on noin 1,5–16 % (Hilmo 2012–2017), kun
tapauskuolleisuus määritellään niin, että kuolema on tapahtunut 30 päivän sisällä
ensimmäisestä

keuhkokuume-episodin

alkamisesta

(THL:n

ja

Kansallisen

rokotusasiantuntijatyöryhmän Pneumokokkirokotusten strategiat -selvitys, 2018).

Pneumokokkibakteeri on yksi yleisimmistä kotisyntyisen keuhkokuumeen aiheuttaja,
mutta sitä aiheuttaa myös muut bakteerit (Torres ym. 2014; Palmu ym. 2014c).
Keuhkokuumeen ilmaantuvuutta on vaikea arvioida luotettavasti, sillä keuhkokuume
kirjataan

potilaan

diagnoosiksi

terveydenhuollon

järjestelmiin

monella

eri

diagnoosikoodilla (Tautiluokitus ICD-10, 2011). Keuhkokuumediagnoosia ei myöskään
aina varmisteta röntgenillä eikä keuhkokuumeen aiheuttajaa yleensä selvitetä, sillä sen
aiheuttajan varmistamiseksi ei ole vielä standardoitua diagnoosimenetelmää (Jokinen
ym. 2017).

2.2

Elimistön immuunipuolustus ja rokottaminen

Elimistön immuunipuolustus torjuu patogeenejä epäspesifisen immuunipuolustuksen
avulla (Sand ym. 2011, s. 340−350). Epäspesifiseen immuunipuolustukseen kuuluvat
fyysiset esteet, kuten iho ja limakalvot, mutta myös verenkierrossa olevat
tulehdusreaktiota edistävät aineet, kuten sytokiinit. Elimistö voi kuitenkin kehittää
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spesifisen immuunipuolustuksen tiettyjä taudinaiheuttajia vastaan. Tällainen hankittu
immuunipuolustus jaetaan vasta-ainevälitteiseen ja soluvälitteiseen, joiden tärkeässä
osassa ovat B-lymfosyytit ja T-lymfosyytit. Bakteerit aktivoivat lähinnä vastaainevälitteistä immuunipuolustusta, sillä bakteerit toimivat solujen ulkopuolella ja
soluvälitteinen immuunipuolustus aktivoituu vain, kun taudinaiheuttajat ovat päässeet
solun sisälle. Kun bakteeri pääsee elimistöön, B-lymfosyyttien tuottamat vasta-aineet
tunnistavat

bakteerien

antigeenin

ja

sitoutuvat

siihen.

Sitoutuminen

aktivoi

klooniekspansion, jolloin B-lymfosyytit alkavat lisääntyä ja erilaistuvat efektorisoluiksi
sekä muistisoluiksi joko T-lymfosyyttien avulla tai ilman niiden apua. Efektorisolut
torjuvat tautia vahvistamalla epäspesifistä immuunipuolustusta, kun taas muistisolut
ovat vastuussa immuunijärjestelmän aktivoitumisesta, kun sama antigeeni tulee
uudestaan elimistöön. Kun antigeeni tulee elimistöön ensimmäisen kerran, vastaainetuotanto muodostuu viiveellä vasta muutaman päivän päästä. Tätä ensimmäistä
tietyn antigeenin aktivoimaa immuunivastetta kutsutaan primääriseksi vasteeksi.
Sekundäärinen vaste syntyy, kun sama antigeeni tulee elimistöön uudestaan ja
muistisolut tunnistavat sen. Tällöin muistisolut jakautuvat nopeasti ja immuunipuolustus
aktivoituu vain muutamassa tunnissa, jolloin patogeenin torjunta on tehokkaampaa kuin
ensimmäisellä kerralla.

Rokottaminen

perustuu

immuunipuolustuksen

primääriseen

ja

sekundääriseen

vasteeseen (Sand ym. 2011, s. 349). Rokotettaessa ihmiseen injektoidaan heikennettyjä
antigeenejä, jotka eivät aiheuta tautia, mutta ne aktivoivat B-lymfosyyttejä, jolloin
syntyy muistisoluja tiettyä patogeeniä vastaan. Kun infektiotautia aiheuttava patogeeni
pääsee uudestaan elimistöön, immuunipuolustus toimii nopeasti ja patogeeni
eliminoidaan yleensä ennen kuin se ehtii aiheuttaa oireita.

2.2.1

Pneumokokkirokotteet

Pneumokokkirokotteet sisältävät pneumokokkibakteerin antigeenejä eli polysakkarideja
joko pelkästään tai konjugoituna kantajaproteiiniin. Markkinoilla on yksi aikuisille
rekisteröity

23-valenttinen

eli

pneumokokkipolysakkaridirokote

23

pneumokokin

(PPV,

pneumococcal

serotyyppiä

sisältävä

polysaccharide

vaccine)
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(Pneumovax-valmisteyhteenveto 2018). Pneumokokkikonjugaattirokotteissa (PCV,
pneumococcal conjugate vaccine) polysakkaridit ovat konjugoitu kantajaproteiiniin ja
tällaisia rokotteita on tällä hetkellä markkinoilla kaksi: 10-valenttinen ja 13-valenttinen
(Synflorix-valmisteyhteenveto 2018; Prevenar 13 injektioneste -valmisteyhteenveto
2018). PCV10-rokote on rekisteröity vain lapsille, joten aikuisille vaihtoehtoina ovat
PCV13-

ja

PPV23-rokote.

Rokotteisiin

on

valittu

serotyypit

USA:ssa

pneumokokkitauteja paljon aiheuttavien serotyyppien mukaan (Henriques-Normark ja
Tuomanen 2013).

Polysakkaridi- ja konjugaattirokotteet aiheuttavat erilaisen immuunivasteen, minkä
takia ne tehoavat eri tavalla eri ikä- ja riskiryhmissä (Pollard ym. 2009).
Polysakkaridirokotteessa on puhdistettuja antigeenejä, jotka aktivoivat B-lymfosyyttejä
ilman T-lymfosyyttien apua ja näin syntyvä immuniteetti on lyhytaikainen. Lisäksi Tlymfosyyteistä riippumaton vasta-ainetuotanto ei toimi kunnolla alle kaksivuotiailla,
joten polysakkaridirokotetta ei voida antaa tämän ikäisille (Peeters ym. 1991).
Immuunivastetta pystytään parantamaan konjugoimalla polysakkaridit proteiineihin,
minkä takia PCV-rokotteilla on parempi rokoteteho kuin PPV-rokotteella. Konjugoidut
polysakkaridit aiheuttavat paremman immuunivasteen, koska ne aiheuttavat Tlymfosyyteistä riippuvan immuunivasteen, jossa muistisolujen syntyyn tarvitaan Blymfosyyttien

lisäksi

Immuunipuutteisille

myös
ihmisille

auttaja-T-lymfosyyttejä
voidaan

antaa

(Brooks

molemmat

ja

Mias

rokotteet

2018).

paremman

immuunivasteen aikaansaamiseksi.

2.2.2

Pneumokokkibakteerin serotyypit

Pneumokokkitauteja aiheuttavat rokotteissa olevien serotyyppien lisäksi myös muut
pneumokokkibakteerin

serotyypit

(THL:

Vakavan

pneumokokkitaudin

(IPD)

ilmaantuvuus Suomessa serotyyppi- ja ikäryhmittäin, 2018). IPD:n aiheuttanut
serotyyppi rekisteröidään Tartuntatautirekisteriin, jonka perusteella arvioidaan IPD:n
serotyyppijakauma eli mikä osuus kaikista IPD-tapauksista on rokoteserotyyppien
aiheuttamia. PPV23-rokote sisältää 23 eri serotyyppiä, joten sen serotyyppikattavuus on
laajempi kuin PCV13-rokotteella, joka sisältää vain 13 serotyyppiä (Taulukko 1).
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Pneumokokkibakteerin taudinaiheuttamiskyky vaihtelee serotyypeittäin ja esimerkiksi
serotyypit 3, 6A ja 19F ovat opportunistisia serotyyppejä, jotka aiheuttavat paljon
tauteja ikääntyneille, joilla on jokin perussairaus (Alanee ym. 2007). Lisäksi
pneumokokkibakteerin antibioottiresistenssi vaihtelee serotyypeittän, minkä takia on
tärkeää seurata, miten serotyyppijakauma muuttuu ajan kuluessa (Mathur ym. 2018).
Tartuntatautirekisterin mukaan vuonna 2017 ≥65-vuotiailla PCV13-rokotteessa olevat
serotyypit aiheuttivat kaikista IPD-tapauksista noin 52 % ja PPV23-rokotteessa olevat
serotyypit noin 69 % (THL: Vakavan pneumokokkitaudin (IPD) ilmaantuvuus
Suomessa serotyyppi- ja ikäryhmittäin, 2018). Koska keuhkokuumetapauksista ei ole
vastaavaa rekisteriä, pneumokokkikeuhkokuumetta aiheuttavien serotyyppien osuuden
oletetaan yleensä olevan sama kuin IPD-tapauksilla. Rokotuksilla estettävissä olevia
keuhkokuumetautitapauksia arvioitaessa täytyy huomioida, että pneumokokkibakteeri
aiheuttaa vain osan kaikista keuhkokuumeista (Palmu ym. 2014c).

Taulukko 1. Rokotteiden sisältämät serotyypit (Pneumovax-valmisteyhteenveto 2018;
Prevenar 13 injektioneste -valmisteyhteenveto 2018).
PCV13

PPV23

Rokotetyyppi

Konjugaattirokote

Polysakkaridirokote

Rokotteen
sisältämät
serotyypit

1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V,
14, 18C, 19A, 19F, 23F

1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V,
10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F,18C,
19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F

2.2.3

Laumasuoja ja serotyyppikorvautuminen

Laajoilla rokotuksilla (esim. rokotusohjelma) on rokotettuun yksilöön kohdistuvia
suoria ja koko väestöön kohdistuvia epäsuoria vaikutuksia (Hanquet ym. 2013). Suora
suoja syntyy rokotetulle yksilölle rokotteessa olevia serotyyppejä vastaan aktiivisen
immunisaation
laumasuojana

kautta.
ja

Rokotusten

kantajuuden

epäsuorat

vaikutukset

serotyyppikorvautumisena.

ilmenevät
Yleisesti

väestössä
laumasuoja

määritellään niin, että kun tarpeeksi moni on rokotettu, tauti ei pääse leviämään, jolloin
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rokottamattomatkin ovat suojassa. Laumasuoja voi syntyä, jos rokotteella on tehoa
kantajuutta vastaan (Lipsitch 1997). Serotyyppikorvautuminen tarkoittaa sitä, että
rokotusten aloittamisen jälkeen rokoteserotyypit korvautuvat ei-rokoteserotyypeillä
(Weinberger ym. 2011).

Serotyyppikorvautumista on osoitettu sekä kantajuudessa että tautitapauksissa (Lipsitch
1997). Serotyyppikorvautumista on havaittu esimerkiksi Englannissa lasten PCV7- ja
PCV13-rokotusohjelmien vaikutuksesta (Flasche ym. 2011; Devine ym. 2017; Ladhani
2018). Ei-rokoteserotyyppien osuus taudinaiheuttajista on kasvanut, mutta useimmissa
tapauksissa kasvu on ollut pienempää kuin niiden osuuden kasvu kantajuudesta
(Weinberger ym. 2011). Eri serotyyppien taudinaiheuttamiskyvyn ajatellaan pysyvän
samana rokotusten aloittamisen jälkeen, jolloin tautitapausten vähenemiseen vaikuttaa
se,

tuleeko

serotyyppikorvautumisen

vaikutuksesta

rokoteserotyyppien

tilalle

serotyyppejä, joilla on korkea vai matala taudinaiheuttamiskyky (Nurhonen ja Auranen
2014).

Koska lasten pneumokokkirokotusohjelma vaikuttaa koko väestöön, aikuisten
pneumokokkirokotusten taloudellisissa arvioinneissa on tärkeä huomioida myös lasten
rokotusohjelman vaikutukset (Chen ym. 2018a). Lasten rokotusohjelmassa olevan
rokotteen muuttuessa koko väestön serotyyppijakauma voi muuttua. Tällöin aikuisten
rokotusten vaikuttavuus voi olla heikompi, jos rokoteserotyypit vähenevät lasten
ohjelman myötä ja korvautuvat muilla serotyypeillä.

2.2.4

Pneumokokkirokotusten vaikuttavuus

Vaikuttavuus kuvaa hyötyjä, joita tehdystä toimenpiteestä saadaan terveydenhuollon
normaaliolosuhteissa (Sintonen ja Pekurinen 2006, s. 53). Rokotusohjelman
vaikuttavuus ilmenee rokotusten suorina ja epäsuorina vaikutuksina väestössä, jolloin se
nähdään tautitaakan vähenemisenä väestössä (Hanquet 2013). Rokotteen teho kuvaa
rokotuksen suoraa suojaa yksilölle ja sillä ilmaistaan, kuinka monta prosenttia
ilmaantuvuus vähenee rokotusten vaikutuksesta optimaalisissa olosuhteissa tietyssä
populaatiossa ja infektiopaineessa. Teho osoitetaan ennen rokotteen myyntiluvan
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saamista kontrolloidussa satunnaistetussa tutkimuksessa (RCT, randomized controlled
trial), mutta sitä voidaan arvioida myös esimerkiksi rekisteriaineistoista tautitapausten
ilmaantuvuuksien perusteella. RCT-tutkimuksissa tehdään yleensä per protocol ja
intention to treat -analyysi (Alshurafa ym. 2012). Per protocol -analyysiin kuuluvat
henkilöt, jotka saavat kaikki rokotukset tutkimussuunnitelman mukaan ja ovat
tutkimuksessa loppuun asti. Intention to treat -analyysi taas sisältää kaikki
sokkouttamisen jälkeen tutkimuksessa olleet tutkimushenkilöt, eli myös ne, jotka eivät
saa ollenkaan tai saavat vain osan suunnitelluista rokotuksista. Intention to treat
-analyysin tulos kuvaa täten paremmin oikean elämän tilannetta, sillä koskaan ei päästä
100 % rokotuskattavuuteen.
Vahvin näyttö PCV13-rokotteen tehosta ≥65-vuotiaille on saatu vuonna 2015
julkaistusta RCT-tutkimuksesta CAPITA:sta (The Community-Acquired Pneumonia
Immunization Trial in Adults) (Bonten ym. 2015). Tutkimukseen otettiin mukaan noin
84 500 vähintään 65-vuotiasta ja nämä jaettiin kahteen ryhmään, joista toiselle annettiin
PCV13-rokote ja toiselle plaseborokote. Keski-ikä tutkimuksessa oli 72,8 vuotta ja ≥85vuotiaita oli 3,5 %. Tutkimuksessa PCV13-rokotteen teho rokoteserotyyppien
aiheuttamiin invasiivisiin pneumokokkitauteihin oli intention to treat -analyysissä
75,8 %. Rokoteteho ensimmäistä keuhkokuume-episodia vastaan todettiin olevan
intention to treat -analyysissä 37,7 %. Kun kaikki keuhkokuume-episodit laskettiin
mukaan, PCV13-rokotteen teho rokoteserotyyppien aiheuttamaa keuhkokuumetta
vastaan oli 37,5 % (Bonten ym. 2015; Gessner ym. 2018). Tutkimuksessa ei pystytty
osoittamaan, että rokotuksilla olisi ollut vaikutusta kokonaiskuolleisuuteen. PCV13rokotteen teho heikkenee iän myötä ja yli 85-vuotiailla sillä ei ole pystytty osoittamaan
olevan tehoa (van Werkhoven ym. 2015). Iän myötä immuunipuolustuksen tiedetään
heikkenevän eikä rokottamisella saatava immuunivaste ole enää samanlainen
(Weinberger ym. 2008). CAPITA-tutkimuksessa seuranta-aika oli neljä vuotta ja
PCV13-rokotteen suoja pysyi samana koko seuranta-ajan (Bonten ym. 2015). PCV13rokotteen suojan heikkenemisestä tämän jälkeen ei ole tutkimustietoa.

PPV23-rokotteen tehosta aikuisille on julkaistu viime aikoina katsausartikkeleita, mutta
niiden

tulokset

ovat

ainakin

keuhkokuumeen

osalta

ristiriitaisia.

Aikuisten
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pneumokokkirokotusten Cochrane-katsauksen mukaan PPV23-rokotteen teho 11 RCTtutkimusten perusteella oli kaikkien serotyyppien aiheuttamaa IPD:tä vastaan 74 %
(Moberley ym. 2013). Muiden kuin RCT-tutkimusten perusteella PPV23:n rokoteteho
rokoteserotyyppien aiheuttamaa IPD:tä vastaan oli 54 %. Meta-analyysin perusteella ei
voitu

todeta

PPV23-rokotteella

olevan

tehoa

keuhkokuumetta

vastaan,

sillä

järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen otetuissa tutkimuksissa oli liian paljon
vaihtelua ja heterogeenisuutta. Lisäksi katsaukseen valittujen tutkimusten perusteella ei
voitu todeta, että PPV23-rokote estäisi kuolemia. Vuonna 2017 julkaistun
järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan PPV23-rokotteen
teho oli 4 kliinisen tutkimuksen mukaan kaikkien serotyyppien aiheuttamaa IPD:tä
vastaan 73 % (Falkenhorst ym. 2017). PPV23-rokotteen teho pneumokokin aiheuttamaa
keuhkokuumetta vastaan oli kahden kliinisen tutkimuksen mukaan 64 %, kun oli
poistettu tutkimukset, joissa oli tutkimusten tuloksiin vaikuttavaa harhaa (high risk of
bias). Kahden kohorttitutkimuksen mukaan PPV23-rokotteen teho pneumokokin
aiheuttamaa keuhkokuumetta vastaan oli 48 %. Tutkimusten perusteella ei voitu päätellä
rokotteen tehoa pelkästään rokotteessa olevia serotyyppejä vastaan. Meta-analyysiin
valittujen

tutkimusten

perusteella

tutkijat

päättelivät

PPV23-rokotteen

suojan

heikkenevän rokotusten aloittamisen jälkeen, mutta tarkkaa tutkimustietoa suojan
kestosta ei ole. Andrews (2012) tutkimusryhmineen on tutkinut Englannissa vuosina
2003–2010

tapaus-verrokkitutkimuksessa

PPV23-rokotteen

tehoa.

Tutkimuksen

perusteella PPV23-rokotteen tehon osoitettiin heikkenevän iän ja ajan myötä.
Tutkimuksessa rokotteen suoja vaihteli sen mukaan, kuinka kauan rokotusten
aloittamisesta oli kulunut aikaa.

Immuunipuolustuksen heikkenemiseen vaikuttaa iän lisäksi eri sairaudet ja elämäntavat.
Pneumokokkirokotteiden tehoa voi olla vaikea arvioida immunosuppressiivisilla
henkilöillä ja esimerkiksi CAPITA-tutkimuksessa immunosuppressiiviset oli kokonaan
poissuljettu tutkimuksesta. PCV13-rokotteen tehosta riskiryhmillä on julkaistu
CAPITA:n

post

hoc

riskiryhmäpopulaatioon

-tutkimus,
ja

jossa

tutkittava

ei-riskiryhmäpopulaatioon

populaatio
(Gessner

oli
ym.

jaettu
2018).

Riskiryhmään kuuluivat ihmiset, joilla oli oman ilmoituksen mukaan astma, diabetes,
sydän-, keuhko- tai maksasairaus tai he polttivat tupakkaa. Tutkimuksen perusteella
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PCV13-rokotteen teho rokoteserotyyppien aiheuttamaa IPD:tä vastaan oli riskiryhmässä
76,5 % ja ei-riskiryhmässä 71,5 %. PCV13-rokotteen teho rokoteserotyyppien
aiheuttamaa keuhkokuumetta vastaan oli riskiryhmässä 31,8 % ja ei-riskiryhmässä
65,3 %.

Pneumokokkitaudin kehittyminen edellyttää pneumokokkibakteerin kantajuutta, mutta
taudin kehittymiseen vaikuttaa myös bakteerin taudinaiheuttamiskyky, joka vaihtelee
serotyypeittäin (Goldblatt ym. 2013). Laajojen rokotusten suoriin ja epäsuoriin
vaikutuksiin

vaikuttaa

rokotteen

teho

kantajuutta

sekä

serotyypin

taudinaiheuttamiskykyä vastaan. Rokotteen kokonaisteho riippuu sen tehosta näitä
molempia vastaan (Auranen ym. 2013). Pneumokokkirokotteen kokonaistehoa IPD:tä
vastaan voidaan havainnollistaa kuvaajassa (Kuva 1) tai ilmaista kaavalla (Simell ym.
2012):
rokoteteho = 1-(1-a)(1-b),
missä a = rokotteen teho kantajuutta vastaan ja b = rokotteen teho serotyypin

a = rokotteen teho kantajuutta vastaan

taudinaiheuttamiskykyä vastaan.

1
0.9
0.8
0.7

VE (0,95)

0.6

VE (0,85)

0.5

VE (0,75)

0.4

VE (0,65)

0.3

VE (0,55)

0.2

VE (0,45)

0.1

VE (0,35)

0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

b = rokotteen teho serotyypin taudinaiheuttamiskykyä vastaan

Kuva 1: Rokotteen teho kantajuutta ja serotyypin taudinaiheuttamiskykyä vastaan, kun
kokonaisrokoteteho IPD:tä vastaan on vakio (muokattu Simell ym. 2012). IPD =
invasiivinen pneumokokkitauti, VE = rokoteteho.
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Pneumokokkirokotteiden tehoa eri serotyyppejä vastaan on tutkittu paljon. Esimerkiksi
PCV13- ja PPV23-rokotteissa olevan serotyyppi 3:n aiheuttamaa epäsuoraa suojaa ei
ole pystytty osoittamaan, vaan serotyypin ilmaantuvuus on kasvanut maissa, joissa
PCV13-rokote on ollut lasten rokotusohjelmassa (Naucler ym. 2017; Ladhani ym.
2018). Samanlaisia antigeenejä sisältävät eri serotyypit voivat saada aikaan ristisuojaa
myös toisiaan vastaan (Henrichsen 1979). Esimerkiksi PCV13-rokotteessa olevalla 6A
serotyypillä on havaittu olevan ristisuojaa serotyyppiä 6C vastaan (Ladhani ym. 2018).
Lisäksi Ruotsissa on havaittu 6B serotyypillä olevan jonkinlaista ristisuojaa 6A:ta
vastaan (Naucler ym. 2017).

CAPITA-tutkimuksesta

ei

saatu

riittävää

näyttöä

PCV13-rokotteen

tehosta

kokonaiskuolleisuuden estossa ≥65-vuotiailla (Bonten ym 2015). Gessnerin (2018)
tutkimusryhmän tekemän CAPITA:n post hoc -tutkimuksen mukaan PCV13rokotuksilla voidaan kuitenkin estää jonkin verran infektiokuolemia. PCV13-rokotusten
vaikutusta IPD:n tapauskuolleisuuteen on tutkittu mm. Tanskassa kaikkien ikäluokkien
kohorttitutkimuksessa vuosina 2011−2013 (Harboe ym. 2014). Tutkimuksessa IPDtapaus varmistettiin laboratoriokokeella ja tapauskuolleisuus määriteltiin niin, että
kuolema tapahtui enintään 30 päivän päästä laboratoriokokeesta. Tutkimuksessa
havaittiin, että IPD-kuolemien ilmaantuvuus väheni 28 %.

2.2.5

Pneumokokkirokotukset Suomessa ja muualla

Suomessa rokotusohjelmassa olevien rokotteiden hankinta täytyy kilpailuttaa, sillä ne
rahoitetaan valtion budjetista (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1397/2016). Jos valittavia rokotevaihtoehtoja on vain yksi, rokotteet hankitaan
suorahankinnalla.

Vuonna

2010

otettiin

pneumokokkirokote

pikkulasten

rokotusohjelmaan, ja kilpailutuksen perusteella valittiin PCV10-rokote, joka on tällä
hetkellä edelleen rokotusohjelmassa (THL: Pneumokokkirokotteet kansallisessa
rokotusohjelmassa, 2018). Kaikki rokotteet kilpailutetaan 2–4 vuoden välein. Lasten
rokotusohjelman vaikutukset näkyvät koko väestössä, joten lasten ohjelman
pneumokokkirokotteen hankinnassa arvioidaan sen vaikuttavuus koko väestön
tautitaakkaan eikä pelkästään lasten.
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Suomessa lasten rokotusohjelman vaikuttavuutta on tutkittu vuosina 2009–2012 FinIProkotetutkimuksessa (Finnish invasive pneumococcal disease), jossa on tutkittu
satunnaistetussa ja sokkoutetussa koeasetelmassa lasten rokotusohjelman suoria ja
epäsuoria

vaikutuksia

vaikuttavuutta

(Palmu

seurataan

ym.

osana

2017b).
kansallista

Lisäksi

lasten

rokotusohjelmaa

rokotusohjelman
ennen/jälkeen

koeasetelmassa (Okasha ym. 2017; Palmu ym. 2017a). Lasten rokotusohjelma on
vähentänyt merkittävästi lasten IPD:tä, keuhkokuumeita ja antibioottihoitoja (Palmu
ym. 2014a; Palmu ym. 2014b; Kilpi ym. 2018). Lisäksi lasten rokotusohjelman myötä
on aikaansaatu laumasuojaa rokotteessa olevia tiettyjä serotyyppejä vastaan, jolloin
aikuistenkin tautitaakka on vähentynyt hieman (Jokinen ym. 2015; Okasha ym. 2017).

Tällä hetkellä THL suosittelee pneumokokkirokotteen ottamista henkilön itse
kustantamana tai hoitavan tahon maksamana 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille ihmisille,
joilla on immuunipuolustus heikentynyt tai joilla on tietty perussairaus (lista
riskiryhmistä: Liite 1) (THL: Pneumokokkirokotteet kansallisessa rokotusohjelmassa,
2018). 24 Euroopan maassa on annettu suositus aikuisten pneumokokkirokotuksista
(Bonnave ym. 2019). Kroonista munuais-, keuhko-, sydän tai maksasairautta sekä
diabetesta sairastaville aikuisille suositellaan pneumokokkirokotuksia 75–89 % näistä
Euroopan

maista.

Suositus

rokotusten

yläikärajasta

on

annettu

Belgiassa,

Luxemburgissa ja Hollannissa. 8 maassa on maksuton pneumokokkirokotus kaikille
≥65-vuotiaille (ECDC 2018). Suomessa kaikenikäisillä lääketieteellisiin riskiryhmiin
kuuluvilla on oikeus maksuttomaan influenssarokotukseen. Influenssarokotuksilla on
todettu olevan vaikutusta influenssan lisäksi keuhkokuumeen ilmaantuvuuteen, sen
vakavuuteen ja tapauskuolleisuuteen influenssakauden aikana (Tessmer ym. 2011).

3

TALOUDELLINEN ARVIOINTI

Julkisen terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset. Suomessa näiden resurssien
allokoinnissa huomioidaan, miten resurssit jaetaan oikeudenmukaisesti ja niin, että
saavutetaan mahdollisimman paljon terveyshyötyä (Sintonen ja Pekurinen 2006, s.10–
12). Resurssien rajallisuutta havainnollistetaan niukkuuden käsitteellä. Niukkuus
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tarkoittaa sitä, että joudutaan tekemään valintoja tehtävistä terveydenhuollon
toimenpiteistä, sillä kaikkiin haluttuihin toimenpiteisiin ei riitä resurssit. Taloustieteen
teorian

mukaan

valintoja

tehdään

vaihtoehtoiskustannusten

perusteella.

Vaihtoehtoiskustannus määritellään sen hyödyn menetyksenä, joka olisi saatu, jos
resurssia olisi käytetty parhaimmalla mahdollisella vaihtoehtoisella tavalla. Kun
vertaillaan eri terveydenhuollon toimenpiteitä keskenään, kustannusten lisäksi
arvioidaan myös, kuinka paljon terveyshyötyjä niistä saadaan. Terveydenhuollossa
hyödyt näkyvät esimerkiksi yksittäisen ihmisen lisäelinvuosina tai elämänlaadun
paranemisena.

Lääkkeiden taloudellisia arviointeja tehdään esimerkiksi silloin, kun lääkeyritys hakee
uutta lääkeainetta sisältävän valmisteen tukkuhinnan vahvistamista lääkkeiden
hintalautakunnalta (Sairausvakuutuslaki 1224/2004, luku 6, 4 §). Taloudellisia
arviointimenetelmiä on erilaisia ja ne eroavat toisistaan sen perusteella, miten hyötyjä
mitataan (Drummond 2015, s. 5–11). Kustannusten minimointianalyysissä vertaillaan
eri toimenpiteitä eli interventioita, joiden vaikuttavuus on sama, mutta kustannukset eri.
Tämän

analyysin

tuloksena

Kustannushyötyanalyysissä

paras

vaihtoehto

vertailtavien

on

vaihtoehtojen

se,

mikä

on

vaikuttavuutta

halvin.
mitataan

rahamääräisenä. Kustannusvaikuttavuusanalyysissä (KVA) intervention vaikuttavuutta
mitataan

luonnollisilla

yksiköillä,

esimerkiksi

saavutettuina

lisäelinvuosina.

Kustannusutiliteettianalyysi (KUA) on KVA:n erikoistapaus, jossa vaikuttavuutta
mitataan laatupainotettujen elinvuosien eli QALY:jen (Quality Adjusted Life Years)
muutoksena. Riippumatta siitä, mitä analyysimenetelmää käytetään, analyysin
aikahorisontti täytyy valita niin, että lopputuloksen kannalta kaikki relevantit
kustannukset ja hyödyt huomioidaan (Lääkkeiden hintalautakunta 2018).

3.1

Kustannukset taloudellisessa arvioinnissa

Kustannukset määritellään voimavarojen arvona (Sintonen ja Pekurinen 2006, 264–
265).

Niiden

arvottaminen

vaihtoehtoiskustannusten

perusteella

tehdään
eli

taloustieteen

markkinahintojen

teorian
avulla.

mukaan
Esimerkiksi

lääkkeiden ja tarvikkeiden arvo lasketaan niiden hankintahinnan mukaan ilman
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arvonlisäveroa, ja henkilöstökustannukset lasketaan bruttopalkkojen avulla. Suomessa
THL julkaisee Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa -julkaisua,
josta löytyy valtakunnallisia keskiarvoja esimerkiksi perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon yksikkökustannuksista sekä tuottavuuskustannuksista (Kapiainen
ym. 2014). Rokotusohjelman kustannuksiin lasketaan rokotekustannukset, rokotteen
antamisesta syntyvät kustannukset sekä rokotusten haittavaikutuksista syntyvät
kustannukset.

Taloudellisissa

arviointitutkimuksissa

kokonaiskustannukset

jaetaan

suoriin

ja

epäsuoriin kustannuksiin. Arvioinneissa käytetään yleensä joko terveydenhuollon
maksajan tai yhteiskunnan näkökulmaa (Krol ym. 2013). Terveydenhuollon
näkökulmasta tarkastellaan vain terveydenhuollon kustannuksia, mutta yhteiskunnan
näkökulmassa huomioidaan kaikki kustannukset riippumatta siitä kenelle kustannukset
koituvat. Terveydenhuollon suoriin kustannuksiin kuuluvat mm. sairauden hoitoon
käytettyjen terveydenhuollon palvelujen, lääkkeiden ja laitteiden arvo. Yhteiskunnan
näkökulmasta tarkastellaan myös muita suoria kustannuksia, joita ovat esimerkiksi
terveyspalvelujen käytöstä syntyvät aika- ja matkakustannukset, sekä epäsuoria
kustannuksia. Epäsuoria kustannuksia ovat esimerkiksi tuottavuuskustannukset, joita
syntyy, kun ihminen joutuu olemaan sairauden takia poissa töistä. Yhteiskunnan
näkökulman

ottaminen

taloudellisessa

arvioinnissa

korostaa

yhteiskunnallisen

hyvinvoinnin maksimoimista.

3.1.1

Diskonttaus

Yli kalenterivuoden päästä nykyhetkestä syntyvät kustannukset ja hyödyt täytyy
diskontata eli muuttaa nykyarvoon (Lääkkeiden hintalautakunta 2018). Diskonttaus
tehdään, jotta nykyhetken ja tulevaisuuden kustannukset ja hyödyt olisivat
vertailukelpoisia keskenään. Suomessa terveystaloustieteellisissä laskelmissa käytetään
3 % diskonttokorkoa. Tulevaisuudessa syntyvät kustannukset ja hyödyt kerrotaan
diskonttauskaavalla (Attema ym. 2018):
1
(1+𝑟)𝑛

,

17

jossa r on diskonttokorko ja n on nykyhetkestä seuraavat ajanhetket eli vuodet
n=0, 1, 2,… aikahorisontin loppuun asti. Taloudellisissa arvioinneissa tulokset tulee
esittää sekä diskonttaamattomina että diskontattuina (Lääkkeiden hintalautakunta 2018).

Mitä pidemmällä tulevaisuudessa syntyviä kustannuksia diskontataan, sitä pienempi
niiden arvo on nykypäivänä (Attema ym. 2108). Diskonttokorko kuvastaa siis
painoarvoa, joka annetaan tulevaisuudessa syntyville kustannuksille ja hyödyille.
Diskonttausta

voidaan

perustella

eri

näkökulmista,

joista

yksi

on

vaihtoehtoiskustannukset. Esimerkiksi jos tänään on käytettävissä 100 €, sen voi
sijoittaa tuottamaan lisää rahaa 3 % korolla, jolloin vuoden päästä olisi 103 € ja
kymmenen vuoden päästä 134 €. Tämä on käännettävissä niin, että kymmenen vuoden
päästä syntyvät 134 € kustannukset ovat 3 % diskonttokorolla diskontattuna tänä
päivänä arvoltaan 100 €. Diskonttausta perustellaan myös yksilön ja yhteiskunnan
aikapreferenssin avulla (Paulden 2014). Yksilön aikapreferenssiä perustellaan sillä, että
yksilöt odottavat tulotasonsa nousevan tulevaisuudessa, jolloin heillä on käytettävissä
enemmän resursseja tulevaisuudessa kuin nykyhetkenä. Riippumatta siitä, nousevatko
yksilöiden tulotasot tulevaisuudessa, he joka tapauksessa kuluttavat ja saavat hyötyjä
mieluummin nykyhetkenä kuin tulevaisuudessa. Lisäksi jokaisella yksilöllä on riski
kuolla milloin vain. Näistä syistä koetut hyödyt ja syntyvät kustannukset ovat
arvokkaampia nykyhetkenä kuin tulevaisuudessa. Yhteiskunnan aikapreferenssiä
perustellaan eri tavoin kuin yksilön, esimerkiksi siten, että yhteiskunnassa päättäjät
haluavat tasoittaa yksilöiden välisiä kulutuseroja sekä heidän elinaikanaan että yli
sukupolvien.

Rokotusohjelmassa rokotteiden ja niiden antamisesta koituvat kustannukset syntyvät
heti rokotusohjelman alkaessa, mutta terveyshyödyt saadaan tulevaisuudessa, joskus
vasta vuosien päästä estettyinä tautitapauksina. Yli kalenterivuoden päästä nykyhetkestä
syntyvät hyödyt diskontataan samoin kuin kustannukset. Terveyshyötyjen diskonttaus ei
ole yhtä selkeäsi perusteltavissa, kuin kustannusten, sillä terveyttä ei voi sijoittaa
tuottamaan korkoa samalla tavalla kuin rahaa (Attema ym. 2018). Joissain maissa
käytetään eri diskonttokorkoa kustannuksille ja hyödyille. Suomessa suositellaan 3 %
diskonttokorkoa sekä kustannuksille että hyödyille (Lääkkeiden hintalautakunta 2018).
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Alemman diskonttokoron käyttöä hyödyille verrattuna kustannuksiin perustellaan muun
muassa sillä, että terveyden voidaan ajatella olevan arvokkaampaa tulevaisuudessa kuin
tänä päivänä (Gravelle ja Smith 2001). Toisaalta jos hyödyille käytetään alempaa
diskonttokorkoa kuin kustannuksille, se voi johtaa päätöksenteossa siihen, että
interventiota kannattaa aina lykätä eteenpäin, sillä se on aina kannattavampaa
tulevaisuudessa kuin nyt (Keeler ja Cretin 1983).

3.1.2

Tuottavuuskustannukset

Tuottavuuskustannukset

huomioidaan

taloudellisessa

arvioinnissa

aina,

kun

näkökulmaksi on valittu yhteiskunnan näkökulma. Tuottavuuskustannukset ovat
kustannuksia, joita syntyy, kun työntekijä joutuu sairauden tai muun terveydenhuollon
toimenpiteen takia olemaan poissa palkkatyöstä tai palkattomasta työstä (Krol ym.
2013). Tuottavuuskustannuksia syntyy myös, jos vanhempi joutuu olemaan pois töistä
lapsen sairastumisen takia. Palkattomaan työhön kuuluu mm. kotityöt, puolisosta
huolehtiminen ja vapaaehtoistyö. Palkattoman työn ja vapaa-ajan määritelmät voidaan
erottaa toisistaan niin, että palkattoman työn voisi tehdä joku toinen henkilö, mutta
vapaa-ajan

toimintaa

ei

(Krol

ym.

2015).

Eläkeläisillä

palkattoman

työn

tuottavuuskustannukset voivat olla merkittäviä, kun tehdään ikääntyneiden taloudellista
arviointia yhteiskunnan näkökulmasta.

Tuottavuuskustannuksia voidaan arvioida human capital -menetelmällä, jossa
tuottavuuskustannusten

lasketaan

olevan

samansuuruisia

kuin

yksilön

kaikki

tulevaisuuden tulot, jotka hän menettää sairauden tai kuoleman takia (Weisbrod 1961).
Toinen menetelmä on laskea tuottavuuskustannuksia kitkakustannusmenetelmällä
(friction

cost)

(Brouwer

ja

Koopmanschap

2005).

Tässä

menetelmässä

pitkäaikaissairauksista johtuvien töistä poissaolojen tuottavuuskustannukset lasketaan
vain kitkaperiodille eli ajalle, joka työnantajalla kestää palkata uusi työntekijä vanhan
tilalle. Kitkakustannusmenetelmällä saadut tuottavuuskustannukset ovat yleensä
alhaisemmat kuin human capital -menetelmällä lasketut, ja human capital -menetelmää
on kritisoitu yliarvioivan tuottavuuskustannuksia etenkin, jos aikahorisontti on pitkä.
Tuottavuuskustannuksia ei voida suoraan laskea yksittäiselle ihmiselle vaan
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kustannusten arvioinnissa käytetään keskiarvoja ja työikäisten tuottavuuskustannuksia
laskettaessa otetaan huomioon väestön työllisyystilanne.

3.2

Elämänlaatu taloudellisessa arvioinnissa

Kustannusutiliteettianalyysissä terveyshyödyt ilmaistaan laatupainotettuina elinvuosina
eli QALY:ina (Sintonen ja Pekurinen 2006, s. 254). QALY saadaan kertomalla
terveyteen liittyvä elämänlaatu jäljellä olevilla elinvuosilla tai tarkasteltavan ajan
pituudella. Terveyteen liittyvää elämänlaatua (HRQoL, Health Related Quality of Life)
mitataan geneerisillä profiili- ja yhden indeksiluvun mittareilla. Elämänlaatua voidaan
mitata myös ei-geneerisillä sairausspesifeillä mittareilla. QALY-arvon tuottamiseen
vaaditaan yhden indeksiluvun mittari. Geneeriset mittarit eivät ole tiettyyn sairauteen
sidottuja, vaan niitä voi käyttää minkä tahansa sairauteen liittyvän elämänlaadun
mittaukseen, jolloin niillä saatuja elämänlaadun arvoja voidaan myös vertailla eri
sairauksien tai ns. normaaliväestön välillä (Sintonen 2001; Saarni ym. 2006). Lisäksi
geneerisellä mittarilla voidaan laskea koko väestölle keskimääräiset utiliteettiarvot,
joihin vertaamalla voidaan päätellä, onko elämänlaatu heikentynyt tietyn sairauden takia
(Sintonen 2001; Koskinen ym. 2012).

Geneerisissä elämänlaatumittareissa on kaksi osaa: terveydentilojen kuvailu- ja
arvotusjärjestelmä (Brazier ym. 2007). Kuvailujärjestelmä koostuu mitattavista
terveydentilojen ulottuvuuksista, ja arvotusjärjestelmällä pyritään saamaan selville
vastaajan preferenssejä eri terveydentiloista. Arvotusmenetelmät jaetaan suoriin ja
epäsuoriin

menetelmiin.

Eräs

tyypillinen

suora

arvotusmenetelmä

on

ajanvaihtelumenetelmä (TTO, time trade-off) (Torrance ym. 1972). TTO-menetelmää
voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun mitataan kroonisiin tauteihin liittyvää
elämänlaatua. Siinä vastaajalle annetaan kaksi vaihtoehtoa, joista toinen vaihtoehto on
elää kroonisen taudin kanssa X vuotta ja toinen vaihtoehto on elää terveenä loppuelämä,
mutta vähemmän vuosia kuin X vuotta. Ensimmäisen valinnan jälkeen X vuoden arvo
vaihdetaan uuteen arvoon niin kauan, kunnes vastaaja on indifferentti valinnan suhteen.
Muita suoria arvotusmenetelmiä ovat esimerkiksi uhkapelimenetelmä (SG, standard
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gamble) sekä asteikkomittarit Rating scale (RG) ja VAS-mittari (visual analogue scale)
(Torrance 1986).

Yhden indeksiluvun geneerisiä elämänlaatumittareita ovat esimerkiksi EQ-5D (EuroQol
Group 1990) sekä Suomessa kehitetty ja paljon käytetty 15D (Sintonen 2001). EQ-5D
mittaa

vastaajan

terveydentilaa

omatoimisuus/itsehoito,

päivittäiset

viidessä
toiminnot,

ulottuvuudessa:

liikkuvuus,

kipu/epämukavuuden

tunne

ja

ahdistuneisuus/masennus (Brooks ja EuroQol 1996). Lisäksi vastaaja kuvaa omaa sen
hetkistä terveydentilaansa VAS-asteikolla 0–100. EQ-5D-mittari tuottaa yhden
indeksiluvun, jossa indeksiluku 0 merkitsee kuollutta ja 1 täydellistä terveyttä, mutta
mittarin tuottamien indeksilukujen jakauma on epäjatkuva. Mittari voi myös antaa
indeksiluvun, joka on alle 0, mikä merkitsee terveydentilaa, joka on pahempi kuin
kuolema (Devlin ym. 2018).

15D-mittari on geneerinen mittari, joka antaa elämänlaatua kuvaavan luvun väliltä 0–1,
mutta tulos voidaan esittää myös profiilina (Sintonen 2001). Terveydentilojen
arvotusmenetelmä

perustuu

moniulotteiseen utiliteettiteoriaan.

Mittarin

antama

indeksiluku ei voi mennä alle nollan. Mittarin antamista tuloksista lasketaan indeksiluku
painottamalla kysymysten tulokset väestötason arvoja kuvaavien painokerrointen
kanssa. 15D-mittarilla pienin arvon muutos, joka näkyy ihmisen elämänlaadussa, on
0,015 (Alanne ym. 2015). Eri geneerisillä elämänlaatumittareilla saadut tulokset eivät
ole suoraan vertailukelpoisia keskenään, sillä mittareiden tulokset ilmoitetaan eri
asteikoilla (Oostenbrink ym. 2002).

Viime vuosina on julkaistu kaksi

tutkimusta keuhkokuumeen

vaikutuksesta

elämänlaatuun ikääntyneillä (Mangen ym. 2017; Andrade ym. 2018). Molemmissa
tutkimuksissa

elämänlaatua

on

mitattu

EQ-5D-mittarilla.

Andrade

(2018)

tutkimusryhmineen on tutkinut sairaalassa hoidettuun pneumokokin aiheuttamaan
keuhkokuumeeseen liittyvää elämänlaatua 269 potilaalla Ranskassa, ja tutkimustulokset
on raportoitu ikäryhmittäin. QALY-laskelmiin tarvittaisiin kuitenkin tutkimuksesta
saatujen utiliteettiarvojen lisäksi Ranskan väestön keskimääräiset utiliteettiarvot.
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Mangen

(2017)

tutkimusryhmineen

on

tutkinut

keuhkokuumeen

vaikutusta

elämänlaatuun CAPITA-tutkimukseen osallistuneilla. Tutkimuspopulaatioon valikoitui
562 henkilöä ja heille poimittiin verrokkiryhmäksi (nested matched cohorts) 1123
henkilöä. Tutkimuksen tuloksena keuhkokuumeesta johtuvan QALY-menetyksen
todettiin olevan elossa olevilla 0,11. Kun huomioitiin myös tutkimuksen aikana
kuolleet, QALY-menetykseksi saatiin 0,13. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin, että
keuhkokuumepotilaiden elämänlaatu oli heikentynyt jo ennen keuhkokuumeen saamista
verrokkiryhmään verrattuna, joten tutkimuksesta saatu QALY-menetys todennäköisesti
yliarvioi keuhkokuumeen vaikutusta elämänlaatuun.

3.3

Mallinnus taloudellisessa arvioinnissa

Kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa käytetään yleensä hyväksi päätösanalyyttistä
mallinnusta, ja mallin valinta riippuu mallinnettavasta tilanteesta (Brennan ym. 2006).
Yleisiä mallinnusmenetelmiä ovat päätöspuumalli ja Markovin malli. Päätöspuumallin
avulla esitetään haarautuvina polkuina kaikki vaihtoehtoiset lopputulokset, joihin
voidaan päästä tarkasteltavan intervention seurauksena (Drummond ym. 2015, s. 327–
331). Päätöspuussa polkuja erottavat toisistaan päätössolmut (decision node) ja
sattumasolmut (chance node). Päätössolmuissa valinta etenemispolusta tehdään ennalta
määrätyn päätöksen mukaisesti. Sattumasolmuissa tehdään valinta todennäköisyyksien
perusteella

ja

yhdessä

sattumasolmussa

kaikkien

vaihtoehtoisten

polkujen

todennäköisyyksien summan tulee olla yksi. Mallin aikahorisontti määrittelee,
päättyvätkö polut kuolemaan vai muuhun tilaan. Mallinnuksessa jokaiselle polulle
lasketaan sen todennäköisyys toteutua, kun huomioidaan kaikki valinnat, joita polun
varrella on tehty. Lisäksi jokaiselle polun varrella olevalle vaihtoehdolle määritellään
kustannus sekä QALY-menetys. Näiden avulla saadaan laskettua intervention
kustannusvaikuttavuus.

Markovin mallia voidaan käyttää mallinnettaessa tilanteita, joissa tietyn tapahtuman
riski säilyy koko elämän ajan, tapahtuman ajankohtaa ei tarkkaan tiedetä ja se voi
tapahtua useammin kuin kerran (Sonnenberg ja Beck 1993).

Markovin mallissa

tarkasteltavasta interventiosta seuraavia vaihtoehtoisia tiloja kuvataan siirtymätilojen
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avulla. Siirtymätiloille määritellään kustannukset ja QALY-menetykset samoin kuin
päätöspuumallissa eri vaihtoehdoille. Markovin mallissa mallinnettava populaatio
siirtyy tilojen välillä eri siirtymätodennäköisyyksien perusteella. Yhdestä siirtymätilasta
vaihtoehtoisten siirtymien todennäköisyyden summan tulee olla yksi. Siirtymät
tapahtuvat yhden syklin välein. Siirtymätodennäköisyydet sekä siirtymissä käytettävän
syklin pituus päätellään taudin etenemisen perusteella. Jos sairaudessa tapahtuu
muutoksia lyhyellä aikavälillä, tulee syklin olla lyhyt, jotta malli kuvaa sairauden
muutoksia mahdollisimman hyvin.

Päätösanalyyttinen malli voi olla staattinen tai dynaaminen (Drummond ym. 2015, s.
337–338). Staattisen mallin simulaatiossa tarkasteltavan populaation yksilöt siirtyvät eri
vaihtoehtojen välillä riippumatta muista yksilöistä. Infektiotautien epidemioita kuvataan
usein dynaamisella mallilla, jossa yksilön todennäköisyys sairastua riippuu muista
ihmisistä. Kun mallinnetaan rokotusten vaikuttavuutta, malliksi voidaan valita
dynaaminen tai staattinen malli, sen mukaan millainen rokotuksilla estettävä tauti on
kyseessä (Brisson ja Edmunds 2003). Staattisessa mallissa infektioiden määrä per
altistunut pysyy vakiona koko aikahorisontin ajan, joten se sopii malleihin, joissa
rokotusten laumasuojaa ei arvioida esimerkiksi siksi, että estettävä tauti ei ole kovin
tarttuva. Dynaamisessa mallissa infektoituneiden osuus muuttuu ajan myötä, kun
rokotettuja tulee lisää. Staattinen malli sopii kuvaamaan rokotusten vaikuttavuutta
yhdessä kohortissa, kun taas dynaaminen malli sopii kuvaamaan monia vuosia ja monia
kohortteja kestäviä rokotusohjelmia.

3.4

Herkkyysanalyysit ja epävarmuuden käsittely

Mallinnus on yleistys oikean elämän tilanteista ja siihen liittyy aina epävarmuutta
(Briggs ym. 2012). Epävarmuutta esiintyy aina sekä mallin rakenteessa että mallin
parametreissa, kun tehdään oletuksia ja ennustetaan tulevaisuuden vaikutuksia ja
kustannuksia. Koska terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei voida mitata jokaiselle
ihmiselle erikseen, ne yleistetään koko populaatiolle. Kaikissa populaatioissa esiintyy
heterogeenisyyttä, jolloin yleistykset eivät koskaan vastaa oikeaa tilannetta.
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Taloudellisen arvioinnin lopputuloksen epävarmuutta ja luotettavuutta testataan
herkkyysanalyyseillä (Briggs ym. 2012). Mallin ja parametrien epävarmuutta tutkitaan
deterministisen

ja

probabilistisen

herkkyysanalyysin

avulla.

Yksisuuntainen

herkkyysanalyysi on esimerkki deterministisestä herkkyysanalyysistä, jossa vaihdellaan
yksittäisten parametrien arvoja ja tarkastellaan, kuinka paljon lopputulos muuttuu sen
vaikutuksesta. Kaksi- ja monisuuntainen herkkyysanalyysi ovat myös deterministisiä
herkkyysanalyysejä, mutta niissä vaihdellaan kahden tai useamman parametrin arvoja
samanaikaisesti. Esimerkiksi parhaimman ja huonoimman mahdollisen tilanteen voi
esittää monisuuntaisella herkkyysanalyysillä, jolloin vaihdetaan kaikkien parametrien
arvot mahdollisimman hyviksi tai huonoiksi ja katsotaan miten lopputulos muuttuu
perusskenaariosta. Determinististen herkkyysanalyysien tulokset esitetään usein
taulukoissa tai tornado-kuvaajana.

Probabilistisessa

herkkyysanalyysissä

parametreja

ajatellaan

yksittäisten

piste-

estimaattien sijasta jakaumien satunnaisina muuttujina (Drummond ym. 2015, s. 399–
403). Jokaiselle testattavan parametrin arvolle määritellään jakauma kirjallisuuden tai
saatavilla olevan aineiston perusteella. Tämän jälkeen jakaumista poimitaan otos, joka
tuottaa mallin parametreille estimaatit, joiden perusteella lasketaan analyysin
lopputulos. Yleisesti käytetty poimintamenetelmä on Monte Carlo -simulaatio, jossa
otos poimitaan satunnaisesti. Poiminta ja tulosten generointi toistetaan esimerkiksi
10 000 kertaa, jolloin saadaan todennäköisyys sille, kuinka usein käytettävissä olevalla
aineistolla ja sen parametreilla tulos on kustannusvaikuttava. Probabilistisessä
herkkyysanalyysissä

kustannukset

ja

terveyshyödyt

esitetään

usein

kustannusvaikuttavuustasolla (cost-effectiveness plane) ja kustannusvaikuttavuuden
hyväksyttävyyskäyränä (CEAC, cost-effectiveness acceptability curve).

3.5

Taloudellisen arvioinnin vaiheet

Taloudellinen arviointi aloitetaan määrittelemällä kaikki tutkittavaan ongelmaan,
tarkasteltavaan toimenpiteeseen ja vertailutilanteeseen liittyvät vaihtoehdot (Drummond
ym. 2015, s. 2–4). Vertailutilanne on usein nykytilanne. Tämän jälkeen valitaan
analyysimenetelmä ja arvioinnin näkökulma. Kirjallisuuden tai saatavilla olevien
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aineistojen perusteella kaikille eri vaihtoehdoille arvioidaan niiden kustannukset ja
terveysvaikutukset, jonka jälkeen voidaan aloittaa mallinnus.

Kustannusutiliteettianalyysin

lopputuloksena

esitetään

inkrementaalinen

kustannusvaikuttavuussuhde eli ICER (incremental cost-effectiveness ratio) (Sintonen
ja Pekurinen 2006, s. 270).

ICER kertoo kuinka paljon tarkasteltavana oleva

toimenpide maksaa per QALY verrattuna vaihtoehtoiseen toimenpiteeseen. Jos
interventio on halvempi ja vaikuttavampi, ei ICER:ä ole mielekästä esittää, vaan
tuloksissa todetaan, että interventio on kustannuksia säästävä toimenpide. ICER
lasketaan kaavalla:
ICER =
jossa

C1

=

tarkasteltavan

𝐶1 −𝐶0
𝐸1 −𝐸0

toimenpiteen

,

(intervention)

kustannukset,

C0

=

vertailutilanteen kustannukset, E1 = tarkasteltavan toimenpiteen (intervention)
vaikuttavuus, E0 = vertailutilanteen vaikuttavuus.
Kustannusutiliteettianalyysissä selvitetään, onko interventio eli tarkasteltavana oleva
toimenpide halvempi vai kalliimpi ja saako siitä enemmän vai vähemmän
terveyshyötyjä verrattuna vertailutoimenpiteeseen (Sintonen ja Pekurinen 2006, s. 270–
271). Lopputulos voidaan esittää kustannusvaikuttavuustasossa (cost-effectiveness
plane), jossa intervention kustannukset verrattuna vertailutoimenpiteeseen on kuvattu yakselilla ja vaikuttavuus verrattuna vertailutoimenpiteeseen x-akselilla (Kuva 2)
(Fenwick ja Byford 2005). Jos interventio on halvempi ja vaikuttavampi, sillä on vahva
dominanssi verrattuna vertailutoimenpiteeseen (Kuva 2, vaihtoehto D) (Sintonen ja
Pekurinen 2006, s. 270–271). Jos interventio on joko kustannuksiltaan halvempi tai
vaikuttavuudeltaan

parempi,

mutta

näistä

toisessa

tasavertainen

verrattuna

vertailutoimenpiteeseen, interventiolla on heikko dominanssi. Jos taas interventio on
kalliimpi, mutta vaikuttavampi kuin vertailutoimenpide, valinta ei ole selvä, vaan sitä
tarkastellaan ICER:n perusteella (Kuva 2, vaihtoehto B). Valinnassa täytyy arvioida,
onko ICER yhteiskunnan maksuhalukkuuden (WTP, willingness to pay) alapuolella eli
ovatko lisäkustannukset saavutettuun lisähyötyyn nähden kohtuulliset. Suomessa tälle ei
ole asetettu kynnysarvoa. Pneumokokkirokote hyväksyttiin lasten rokotusohjelmaan,
kun sen kustannukset yhtä lisä-QALY:a kohti arvioitiin olevan noin 18 000 €, ja
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esimerkiksi rotavirusrokote hyväksyttiin, kun sen kustannukset lisä-QALY:a kohti
arvioitiin olevan noin 25 000 € (Kansanterveyslaitos 2007; Kansanterveyslaitos 2008).

Kuva 2: Esimerkki kustannusvaikuttavuustasosta (muokattu Sintonen ja Pekurinen
2006, s. 270; Drummond ym. 2015, s. 55). Sininen viiva kuvaa kuvitteellista
maksuhalukkuuden raja-arvoa. QALY = laatupainotettu elinvuosi.

4

AIEMPIA

TALOUDELLISIA

ARVIOINTITUTKIMUKSIA

IKÄÄNTYNEIDEN PNEUMOKOKKIROKOTUKSISTA

Kirjallisuushaulla etsittiin aiempia taloudellisia arviointitutkimuksia 65-vuotiaiden ja
sitä vanhempien pneumokokkirokotuksista kahdesta eri tietokannasta: Scopuksesta ja
PubMedistä. Haun säänottokriteerit ovat kuvattu Taulukossa 2. Haulla etsittiin vain
OECD-maissa (Organisation for Economic Cooperation and Development) tehtyjä
tutkimuksia, sillä OECD-maiden voidaan ajatella olevan keskenään taloudellisen
päätöksenteon suhteen riittävän samankaltaisia (OECD 2018). PCV13-rokotteen tehosta
ikääntyneille on julkaistu vuonna 2015 ensimmäinen satunnaistettu ja kontrolloitu
kaksoissokkotutkimus CAPITA (Bonten ym. 2015). Siitä on saatu vahvin näyttö
PCV13-rokotteen

tehosta

ja

sen

tuloksia

on

käytetty

myöhemmissä
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kustannusvaikuttavuustutkimuksissa arviona rokotteen vaikuttavuudesta yli 65vuotiailla. Tästä syystä kirjallisuushaulla etsittiin vain vuonna 2015 ja sen jälkeen
julkaistuja tutkimuksia. Vaikka tämä työ käsittelee vain riskiryhmien rokotusten
taloudellista arviointia, kirjallisuushakua ei rajattu pelkästään riskiryhmien rokotuksista
tehtyihin

tutkimuksiin.

ikääntyneisiin

Kaikkiin

kohdistuvien

≥65-vuotiaisiin

rokotusohjelmien

ja

pelkästään

taloudellisista

perusterveisiin

arvioinneista

saa

relevanttia tietoa siitä, miten muut tutkijat ovat arvioineet pneumokokkirokotusten
vaikuttavuutta sekä mikä on pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuus eri maissa.

Taulukko 2. Kirjallisuushaku tutkimuskysymykselle: Mikä on ≥65-vuotiaiden laajojen
pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuus OECD-maissa?
PICOS

Sisäänottokriteerit

Poissulkukriteerit

Väestö (P)

65-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Tarkasteltu vain alle 65vuotiaita

Interventio (I)

Rokotetaan laajassa
rokotusohjelmassa
PCV13:lla, PPV23:lla tai
molemmilla

Muut rokotukset

Kontrolli (C)

Ei rokoteta ketään laajassa
rokotusohjelmassa tai
rokotetaan osa väestöstä
jommallakummalla
rokotteella

-

Tulosmuuttuja (O)

€/QALY tai €/LYG

Muut tulosmuuttujat

Tutkimusasetelma (S)

KVA tai KUA

Muut taloudelliset arvioinnit
ja tutkimusasetelmat

Maiden rajaus

OECDa-maissa julkaistut

Muissa maissa julkaistut

Artikkelin kieli

Englanninkieliset

Muunkieliset

Muut rajaukset

a

Lista OECD-maista on liitteenä (Liite 2).
LYG = lisäelinvuosi; KUA = kustannusutiliteettianalyysi; KVA = kustannusvaikuttavuusanalyysi; OECD = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö; PCV = pneumokokkikonjugaattirokote; PPV = pneumokokkipolysakkaridirokote; QALY = laatupainotettu elinvuosi.
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4.1

Kirjallisuushaun tulokset

Haku suoritettiin 21.9.2018 ja hakustrategia käytettyine hakusanoineen on kuvattu
liitteessä (Liite 3). Haku uusittiin vielä 4.2.2019, mutta sisäänottokriteereitä täyttäviä
uusia artikkeleita ei löytynyt. Hakukriteerien perusteella kirjallisuuskatsaukseen
hyväksyttiin 14 tutkimusta (Kuva 3). Tutkimuksia löytyi seuraavista OECD-maista:
Australiasta (2), Belgiasta (3), Englannista (1), Hollannista (2), Italiasta (1), Japanista
(1), Kanadasta (1), Koreasta (1), Saksasta (1) ja Yhdysvalloista (1). Kaikissa
tutkimuksissa ei mainittu, minkä vuoden hintatasossa tutkimusten kustannukset oli
esitetty, joten niiden tutkimusten osalta hintatasoksi Taulukoissa 3–4 oletettiin
artikkelin julkaisua edeltävä vuosi.

Kuva 3: Kirjallisuushaun flow-kaavio, kuvaus- ja arviointiprosessi. KUA = kustannusutiliteettianalyysi; KVA = kustannusvaikuttavuusanalyysi.
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Kirjallisuushaun tutkimusten tulokset (Taulukot 3–4) eivät ole suoraan vertailukelpoisia
keskenään monesta eri syystä. Rokotusten tai rokotusohjelman KVA:ssa tarkasteltavana
olevan intervention vertailutilanteena on yleensä kyseisen maan rokotusohjelmaa
kuvaava tilanne. Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudellisissa arvioinneissa
vertailutilanteena on usein ”ei rokoteta” -tilanne tai tilanne, jossa rokotetaan jo koko
väestö tai osa väestöstä toisella pneumokokkirokotteella. Kustannusvaikuttavuus
riippuu siitä, miten eri maissa on määritetty yhteiskunnan maksuhalukkuuden (WTP)
raja. Pneumokokkirokotusten KVA:n lopputulokseen vaikuttavat maittain vaihtelevat
parametrit, kuten pneumokokkitautien ilmaantuvuus, niiden hoitokustannukset ja
serotyyppijakauma,

joka

pneumokokkirokotteesta.

riippuu

lasten

rokotusohjelmassa

olevasta

Lisäksi lopputulokseen vaikuttaa tutkijoiden tekemät

oletukset esimerkiksi rokotteiden suojan kestosta ja siitä, estävätkö rokotukset
pneumokokkikuolemia.

Neljässä tutkimuksessa tutkittiin pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuutta
riskiryhmillä (Taulukko 4). Riskiryhmäjaottelu oli kaikissa näissä tutkimuksissa
samanlainen:

immunokompetentit,

immunokompenentit,

joilla

on

joilla
vähintään

ei

ole
yksi

kroonisia
krooninen

tauteja
tauti

(2)

(1),
ja

immunosuppressiiviset (3). Myös kahdessa muussa tutkimuksessa populaatio oli jaettu
eri tavoin riskiryhmiin, mutta niiden tulokset esitetään tässä työssä pelkästään koko
väestön tasolla, sillä Heo (2017) työtovereineen oli jakanut populaation riskiryhmiin
yksittäisten kroonisten tautien mukaan ja Stoecker (2016) työtovereineen ei ollut
esittänyt tutkimuksessaan tuloksia tarpeeksi kattavasti eri riskiryhmissä. Marbaix (2018)
tutkimusryhmineen ei tutkinut matalan riskin populaation kustannusvaikuttavuutta
Belgiassa, mutta sitä on tutkittu jo aiemmin julkaistussa tutkimuksessa (Blommaert ym.
2016). Yksi tutkimuksista oli Australiassa vuosina 2005–2015 tehty retrospektiivinen
tutkimus, jossa oli tutkittu PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuutta verrattuna ei
rokoteta tilanteeseen (Chen ym. 2018b).
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Taulukko 3. PCV13- ja PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuus aiemmissa tutkimuksissa.
Viite

Maa

Valuutta,
hintataso

Tutkimuksen
rahoitus

Näkökulma

Malli

Aikahorisontti

Diskonttaus

Lasten
rokotusohjelma

Analyysissä
tarkasteltava
tilanne
(interventio)

Vertailutilanne

ICER: rokotetaan
PCV13:lla vs.
vertailutilanne

ICER: rokotetaan
PPV23:lla vs.
vertailutilanne

Hoshi ym.
2015

Japani

Jeni (¥),
ei tietoa
(oletus
2014)

Julkinen
rahoitus

Yhteiskunta

Markovin
malli

15 vuotta

Kustannukset,
terveyshyödyt
3%

PCV13

1. Rokotetaan
PPV23:lla
65–80-vuotiaat

Rokotetaan
PPV23:lla
ikäkohortit:
65-, 70-, 75-,
80-, 85-, 90-,
95- ja yli 100vuotiaat

-

1. Kustannuksia
säästävä

Rokotetaan kaikki
ikäkohortit eri
ikäryhmissä joko
PCV13:lla tai
PPV23:lla:
50–64v, 65–74v,
75–90v

Ei rokoteta
ketään
rokotusohjelmassa

50–64v:
231 085a €/QALY

50–64v:
129 342a €/QALY

65–74v:
105 819a €/QALY

65–74v:
67 421a €/QALY

75–90v:
72 160a €/QALY

75–90v:
49 989a €/QALY

1. 65-vuotiaille
PCV13+PPV23

Rokotetaan
kaikki
korkean
riskin ryhmiin
kuuluvat 50–
64-vuotiaat
kahdesti
PPV23:lla 5
vuoden välein

1.
51 218a €/QALY

-

2. Rokotetaan
PPV23:lla kaikki
≥65-vuotiaat
Blommaert
ym. 2016

Stoecker ym.
2016

Belgia

Yhdysvallat

Euro (€),
2014

Yhdysvaltain
dollari ($),
2010

Tieto
puuttuu

Julkinen
rahoitus

Terveydenhuolto

Yhteiskunta

Staattinen
multikohorttimalli

Probabilistinen malli

Elinaika

Elinaika
(maks. 100vuotiaaksi)

Kustannukset
3 %,
terveyshyödyt
1,5 %

Kustannukset,
terveyshyödyt
3%

PCV10 ja
PCV13b

PCV13

2. 50-vuotiaille
PCV13 + samalle
kohortille 65vuotiaina PPV23
3. 60-vuotiaille
PCV13 + samalle
kohortille 65vuotiaina PPV23
4. 65-vuotiaille
PCV13

2. 35 393a €/QALY

2.
274 965a €/QALY
3.
196 591a €/QALY
4.
38 287a €/QALY
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Viite

Maa

Valuutta,
hintataso

Tutkimuksen
rahoitus

Näkökulma

Malli

Aikahorisontti

Diskonttaus

Lasten
rokotusohjelma

Analyysissä
tarkasteltava
tilanne
(interventio)

Vertailutilanne

ICER: rokotetaan
PCV13:lla vs.
vertailutilanne

ICER: rokotetaan
PPV23:lla vs.
vertailutilanne

van Hoek ja
Miller 2016

Englanti

Punta (£),
2014

Julkinen
rahoitus

Terveydenhuolto

Staattinen
kohorttimalli

Elinaika
(maks. 105vuotiaaksi)

Kustannukset,
terveyshyödyt
3,5 %

PCV13

Vertailutilanteen
rinnalle: rokotetaan
kaikki ≥65-vuotiaat
PCV13:lla

PPV23
kaikille ≥65v,
jotka eivät
aiemmin ole
saaneet
kumpaakaan
rokotetta

≥65v:
318 023a €/QALY

-

Boccalini ym.
2017c

Italia

Euro (€),
ei mainittu
(oletus
2016)

Pfizerd

Terveydenhuolto

Markovtyyppinen
malli

5 vuotta

Kustannukset,
terveyshyödyt
3%

PCV13

Rokotetaan
PCV13:lla
ikäkohortit:
1. 65-vuotiaat

Ei rokoteta
ketään
rokotusohjelmassa

1.
14 473a €/QALY

-

2.
15 261a €/QALY

2. 65- ja 70-vuotiaat
3.
15 272a €/QALY

3. 65-, 70- ja 75vuotiaat
Dirmesropian ym.
2017

Australia

Heo ym. 2017

Korea

Australian
dollari
(A$),
2016

Julkinen
rahoitus

Yhdysvaltain
dollari ($),
2015

Julkinen
rahoitus

Terveydenhuolto

Yhteiskunta

Yhden
kohortin
deterministinen Markovin
malli

Elinaika
(maks. 100vuotiaaksi)

Kustannukset,
terveyshyödyt
5%

PCV13

Probabilistinen Markovin
malli

15 vuotta

Kustannukset,
terveyshyödyt
5%

PCV10 ja
PCV13

Rokotetaan kaikki
65-vuotiaat joko
PCV13:lla tai
PPV23:lla

Ei rokoteta
ketään
rokotusohjelmassa

58 659a €/QALY

Rokotetaan
≥65-vuotiaat joko
PCV13:lla tai
PPV23:lla

Ei rokoteta
ketään
rokotusohjelmassa

4 034a €/QALY

197 882a €/QALY

(PCV13 vs. PPV23:
23 503a €/QALY)
22 968a €/QALY
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Viite

Maa

Valuutta,
hintataso

Tutkimuksen
rahoitus

Näkökulma

Malli

Aikahorisontti

Diskonttaus

Lasten
rokotusohjelma

Analyysissä
tarkasteltava
tilanne
(interventio)

Vertailutilanne

ICER: rokotetaan
PCV13:lla vs.
vertailutilanne

ICER: rokotetaan
PPV23:lla vs.
vertailutilanne

Chen ym.
2018b

Australia

Australian
dollari
(A$),
2015

Julkinen
rahoitus

Terveydenhuolto

Markovin
multikohortti
malli

11 vuotta

Kustannukset,
terveyshyödyt
5%

PCV13

Retrospektiivinen
tutkimus (2005–
2015): rokotetaan
PPV23:lla kaikki
≥65-vuotiaat

Ei rokoteta
ketään
rokotusohjelmassa

-

149 807a €/QALY
(vuosittainen
vaihtelu:
93 629a - 191 271a €)

Thorrington
ym. 2018

Hollanti

Euro (€),
ei mainittu
(oletus
2017)

Julkinen
rahoitus

Terveydenhuolto

Staattinen
malli

10 vuotta

Kustannukset
4 %,
terveyshyödyt
1,5 %

PCV10

Rokotetaan
ikäkohortit joko
PCV13:lla tai
PPV23:lla:
60v, 65v, 70v

Ei rokoteta
ketään
rokotusohjelmassa

60v:
66 796 €/QALY

60v:
14 452 €/QALY

65v:
44 028 €/QALY

65v:
9 553 €/QALY

70v:
35 346 €/QALY

70v:
6 201 €/QALY

50–64v:
168 992a €/QALY

50–64v:
82 025a €/QALY

65–74v:
198 640a €/QALY

65–74v: 59 295a
€/QALY

75–84v:
334 031a €/QALY

75–84v: 51 389a
€/QALY

Willem ym.
2018

Belgia

a

Euro (€),
2015

Julkinen
rahoitus

Terveydenhuolto

Staattinen
multikohorttimalli

Elinaika

Kustannukset
3 %,
terveyshyödyt
1,5 %

PCV10 ja
PCV13b

Rokotetaan kaikki
ikäkohortit eri
ikäryhmissä joko
PCV13:lla tai
PPV23:lla:
50–64v, 65–74v,
75–84v

Rokotetaan
kaikki ≥50vuotiaat
PPV23:lla
(alhaisella
rokotuskattavuudella)

Muunnettu vuoden 2017 euroiksi (ECB reference exchange rate; Tilastokeskus: Julkisten menojen hintaindeksi).
Vuodesta 2007 lähtien PCV7-rokote, joka korvattiin PCV13-rokotteella vuonna 2013. Vuosina 2015−2016 osa alueista on siirtynyt PCV10rokotteeseen.
c
Päivitetty tutkimus vuodelta 2013.
d
Ensimmäinen kirjoittaja saanut rahoitusta Pfizerilta, mutta muuten rahoituksesta ei mainittu.
IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; ICER = inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde; PCV = pneumokokkikonjugaattirokote; PPV =
pneumokokkipolysakkaridirokote; QALY = laatupainotettu elinvuosi.
b
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Taulukko 4. PCV13- ja PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuus riskiryhmillä aiemmissa tutkimuksissa.
Viite

Maa

Valuutta,
hintataso

Tutkimuksen
rahoitus

Näkökulma

Malli

Aika-horisontti

Diskonttaus

Mangen
ym. 2015

Hollanti

Euro (€),
2012

Päärahoittaja:
Pfizer

Yhteiskunta

Markovtyyppinen malli

Elinaika
(maks. 100vuotiaaksi)

Kustannukset
4 %,
terveyshyödyt
1,5 %

Atwood
ym. 2018

Kanada

Kanadan
dollari
(CAD),
2014

Päärahoittaja:
Pfizer

Terveydenhuolto

Mikrosimulaatio
markovtyyppistä
prosessia
hyödyntäen

Elinaika

Euro (€),
2013

Päärahoittaja:
Pfizer

Mikrosimulaatio
markovtyyppisessä
prosessissa

Elinaika
(maks. 100vuotiaaksi)

Kuchenbecker ym.
2018

Saksa

Terveydenhuolto ja
yhteiskunta

Lasten
rokotusohjelma
PCV10

Analyysissä
tarkasteltava tilanne
(interventio)
Rokotetaan PCV13:lla
kaikki 65–74-vuotiaat

Vertailutilanne

ICER: interventio vs.
vertailutilanne

Ei rokoteta ketään
rokotusohjelmassa

1. MR: 2 954a €/QALY
2. HR: kustannuksia säästävä
3. kaikki 65–74v:
8 811a €/QALY

Kustannukset,
terveyshyödyt
5%

PCV13

Rokotetaan kaikki
≥65-vuotiaat
peräkkäisillä
rokotuksilla
PCV13 + PPV23

Rokotetaan ≥65vuotiaat vain
PPV23:lla

1. MR ja HR: 7 277a €/QALY

Ei mainittu

PCV10 ja
PCV13b

Rokotetaan
riskiryhmiin kuuluvat:
1. ≥60v LR, MR, HR:
PCV13+PPV23

Rokotetaan kaikki
≥60v PPV23:lla ja
HR-ryhmä
PCV13+PPV23

Terveydenhuolto | yhteiskunta

Marbaix
ym. 2018

Belgia

a

Euro (€),
2016

Päärahoittaja:
Pfizer

Terveydenhuolto

Deterministinen
markovtyyppinen
kohorttimalli

Elinaika

Kustannukset
3 %,
terveyshyödyt
1,5 %

PCV10 ja
PCV13c

1. 14 895a €/QALY | 14 036a
€/QALY
2. 11 595a €/QALY | 10 667a
€/QALY

2. ≥60v LR: PPV23,
≥60v MR ja HR:
PCV13+PPV23
3. ≥60v LR ja MR:
PCV13, ≥60v HR:
PCV13+PPV23
Rokotetaan PCV13:lla
kaikki 65–84-vuotiaat
MR- ja HRriskiryhmiin kuuluvat

2. Kaikki ≥65v:
24 071a €/QALY

3. 5 833a €/QALY | 5 191a
€/QALY

Ei rokoteta ketään
rokotusohjelmassa

16 971a €/QALY

Muunnettu vuoden 2017 euroiksi (ECB reference exchange rate; Tilastokeskus: Julkisten menojen hintaindeksi).
Vuosina 2006−2009 PCV7-rokote, jonka jälkeen PCV10- ja PCV13-rokotteet. Lääkäri ja vanhemmat valitsevat kumpaa rokotetta käytetään (van der Linden ym.
2015).
c
Vuodesta 2007 lähtien PCV7-rokote, joka korvattiin PCV13-rokotteella vuonna 2013. Vuosina 2015−2016 osa alueista siirtynyt PCV10-rokotteeseen.
IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; ICER = inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde; PCV = pneumokokkikonjugaattirokote; PPV =
pneumokokkipolysakkaridirokote; QALY = laatupainotettu elinvuosi; LR (low risk) = immunokompetentit, joilla ei ole kroonisia tauteja; MR (moderate risk) =
immunokompenentit, joilla vähintään yksi krooninen tauti; HR (high risk) = immunosuppressiiviset.
b
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Koko

väestöön

kohdistuvien

laajojen

pneumokokkirokotusten

kustannusvaikuttavuustutkimuksissa PCV13-rokotusten ICER vaihteli välillä 4 034
€/QALY (Heo ym. 2017) - 318 023 €/QALY (van Hoek ja Miller 2016). Tutkimuksissa,
joissa arvioitiin PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuutta, ICER vaihteli välillä 6 201
€/QALY (Thorrington ym. 2018, 70-vuotiaiden rokotus) - 197 882 €/QALY
(Dirmesropian ym. 2017). Riskiryhmien tutkimuksissa pneumokokkirokotusten ICER:n
arvioitiin olevan pienempi korkeamman riskin potilailla, kuin koko väestössä. Kaikissa
tutkimuksessa oli tehty herkkyysanalyysejä, mutta niiden laajuus ja raportointi
vaihtelivat.

4.2

Tutkimusten malli ja tautitilat

Kaikissa kirjallisuushaun kustannusvaikuttavuusanalyyseissä käytettiin mallissa syklin
pituutena yhtä vuotta. Tutkimuksissa käytettiin kohorttimallia, Markovin mallia tai
Markov-tyyppistä staattista tai dynaamista mallia. Mallin yksityiskohtainen raportointi
vaihteli tutkimuksittain. Aikahorisontti vaihteli 5 vuodesta (Boccalini ym. 2017)
loppuelämään, ja pisin aikahorisontti oli 40 vuotta (van Hoek ja Miller 2016). Kaikissa
tutkimuksissa oli huomioitu tautitiloina IPD ja keuhkokuume, mutta vain osassa oli
eroteltu IPD-tapauksista bakteremia ja meningiitti. Viidessä tutkimuksessa oli
huomioitu meningiitin jälkitaudit (Hoshi ym. 2015; Blommaert ym. 2016; van Hoek ja
Miller 2016; Heo ym. 2017; Willem ym. 2018).

4.3

Tutkimuksissa käytetyt kustannukset

Useimmissa tutkimuksissa näkökulmaksi oli valittu terveydenhuollon näkökulma.
Hoshi (2015), Mangen (2015), Stoecker (2016) ja Hoe (2017) tutkimusryhmineen olivat
käyttäneet

pelkästään

yhteiskunnan

näkökulmaa.

Kuchenbeckerin

(2018)

tutkimusryhmän tekemä tutkimus oli ainoa, jossa analyysi oli tehty sekä
terveydenhuollon että yhteiskunnan näkökulmasta. Kustannusten diskonttokoron
suuruus vaihteli tutkimuksissa maittain 3–6 %. Osassa tutkimuksista käytettiin alempaa
diskonttokorkoa hyödyille kuin kustannuksille, sillä diskonttauksen ohjeistukset
vaihtelevat maittain (Attema ym. 2018).
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Rokotteiden hinta ja rokottamisen kustannukset vaihtelivat tutkimuksissa maiden
mukaan. Pelkästään PCV13-rokotteen hinta vaihteli suuresti tutkimusten välillä, kun
halvin arvio PCV13-rokotteen hinnasta oli 42,50 € (Boccalini ym. 2017) ja kallein
74,55 € (Blommaert ym. 2016; Thorrington ym. 2018). Kansallisessa rokotusohjelmassa
rokotteiden hinta on yleensä halvempi kuin esimerkiksi apteekista ostettuna, eikä
rokotusohjelmassa olevan rokotteen hankintahinta ole julkista tietoa, joten rokotteiden
hinnat olivat tutkimuksissa usein vain arvioita. Atwoodin (2018) tutkimusryhmän
tutkimus oli ainoa, jossa ei mainittu PCV13-rokotteen hintaa ollenkaan vedoten
sopimushinnan salassapitoon.

4.4

Tutkimusten terveyshyödyt

Terveyshyödyt

oli

ilmaistu

kaikissa

tutkimuksissa

QALY:ina.

Useimmissa

tutkimuksissa käytettiin samaa QALY-menetyksen arvoa kaikille ikävuosille, mutta
esimerkiksi van Hoek ja Miller (2016) sekä Marbaix (2018) tutkimusryhmineen olivat
estimoineet vanhemmille ihmisille pienemmän QALY-menetyksen kuin nuoremmille.
Atwoodin (2018) tutkimusryhmän tutkimus oli ainoa, jossa ei mainittu, mitä
estimaatteja

QALY-menetyksistä

oli

käytetty.

Listaus

kustannusvaikuttavuustutkimuksissa käytetyistä QALY-menetyksen estimaateista on
liitteenä (Liite 4: Taulukko 19). Terveyshyötyjen diskonttaus vaihteli tutkimuksittain
1,5−5 %.

4.5

Pneumokokkirokotusten vaikuttavuus tutkimuksissa

Kustannusvaikuttavuustutkimuksissa oli käytetty erilaisia estimaatteja molempien
pneumokokkirokotusten suojan kestosta sekä PPV23-rokotusten tehosta ensimmäisenä
vuonna (Kuva 4). Kaikissa tutkimuksissa, joissa arvioitiin PCV13-rokotusten
kustannusvaikuttavuutta, oletettiin, että PCV13-rokotuksilla on tehoa sekä IPD:tä että
keuhkokuumetta vastaan. Kaikissa paitsi kahdessa (Hoshi ym. 2015; Heo ym. 2017)
tutkimuksessa oli käytetty PCV13-rokotetehon estimaattina CAPITA-tutkimuksen
tulosta. Tehon estimaatit vaihtelivat hieman tutkimuksittain, sillä osassa oli käytetty
CAPITA:n intention to treat -analyysin tulosta ja osassa per protocol -analyysin tulosta.
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Tutkimuksissa, joissa oli käytetty rokotetehon estimaattia CAPITA-tutkimuksesta,
PCV13-rokotusten suojan oletettiin pysyvän samana ainakin ensimmäiset viisi vuotta
kaikissa tutkimuksissa, paitsi Thorringtonin (2018) ja kumppaneiden tutkimuksessa,
jossa suojan oletettiin pysyvän samana neljä ensimmäistä vuotta. Oletus PCV13rokotusten suojan kokonaiskestosta vaihteli tutkimuksittain 10 vuodesta noin 20
vuoteen. Kahdessa tutkimuksessa ei mainittu suojan kestosta mitään (Blommaert ym.
2016; Boccalini 2017). Riskiryhmien rokotuksia arvioivissa tutkimuksissa (Atwood ym.
2018; Kuchenbecker ym. 2018; Marbaix ym. 2018) oletus rokotusten suojan kestosta
vaihteli ikä- ja riskiryhmittäin, joten niiden arvoja ei ole esitetty rokotusten suojan
kestoa kuvaavissa kuvaajissa (Kuva 4).

Tutkimuksissa, joissa arvioitiin PP23-rokotusten kustannusvaikuttavuutta, oletukset
PPV23-rokotusten tehosta IPD:tä vastaan vaihtelivat melko paljon. PPV23-rokotusten
tehosta IPD:tä ja keuhkokuumetta vastaan ikääntyneillä ei ole yhtä vahvaa näyttöä, kuin
mitä PCV13-rokotusten tehosta saatiin CAPITA-tutkimuksesta. IPD:tä vastaan
oletukset PPV23-rokotusten suojan kestosta vaihtelivat tutkimuksissa 6 vuodesta 15
vuoteen. Vain kahdessa tutkimuksessa PPV23-rokotuksilla oletettiin olevan tehoa
keuhkokuumetta vastaan (Thorrington ym. 2018; Willem ym. 2018).

Riskiryhmien kustannusvaikuttavuustutkimuksissa Mangen (2015), Atwood (2018) ja
Kuchenbecker (2018) tutkimusryhmineen olivat käyttäneet matalan ja keskikorkean
riskin ryhmissä CAPITA:n tuloksia PCV13-rokotusten vaikuttavuuden arvioinnissa
sekä IPD:tä että keuhkokuumetta vastaan. Marbaix (2018) tutkimusryhmineen oli
arvioinut keskikorkean riskin ryhmässä PCV13-rokotusten vaikuttavuutta kahdesta
CAPITA:n post hoc -tutkimuksesta (van Werkhoven ym. 2015; Suaya ym. 2018).
Rokotusten

vaikuttavuuden

arvioimiseen

immunosuppressiivisilla

oli

kaikissa

riskiryhmiä käsittelevissä tutkimuksissa käytetty Klugmanin (2003) tutkimusryhmineen
tekemää

RCT-tutkimusta

Etelä-Afrikassa,

jossa

oli

tutkittu

9-valenttisen

pneumokokkirokotteen tehoa HIV-tartunnan saaneilla lapsilla. Tämän tutkimuksen
perusteella PCV13-rokotteen teho immunosuppressiivisilla oletettiin olevan IPD:tä
vastaan 78 % matalan ja keskikorkean riskin populaation tehosta ja keuhkokuumetta
vastaan 65 % matalan ja keskikorkean riskin populaation tehosta. Atwood (2018) ja
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Kuchenbecker (2018) työtovereineen eivät olettaneet PPV23-rokotusten vähentävän
keuhkokuumeen ilmaantuvuutta. Mangen (2015) ja Marbaix (2018) tutkimusryhmineen
eivät arvioineet PPV23-rokotuksia ollenkaan.

Eri maiden erilaiseen serotyyppijakaumaan vaikuttaa se, onko kyseisen maan lasten
rokotusohjelmassa käytössä PCV10- vai PCV13-rokote. Euroopassa PCV10-rokote tuli
markkinoille vuonna 2009 (EMA - Medicines 2019). PCV13-rokote tuli markkinoille
vuonna 2010, jonka jälkeen se korvasi aiemmin käytössä olleen PCV7-rokotteen (EMA
- Medicines 2019; WHO 2012).

Lasten

rokotusohjelman

epäsuorat

vaikutukset

huomioitiin

lähes

kaikkien

kustannusvaikuttavuustutkimusten malleissa. Hoshi (2015) tutkimusryhmineen mainitsi
pohdinnassaan, että he eivät olleet huomioineet lasten rokotusohjelman epäsuoria
vaikutuksia. He olivat kuitenkin käyttäneet Japanin rekisteritietoja serotyyppijakaumien
määrittelyssä, jolloin lasten rokotusohjelman vaikutusten tulisi näkyä niissä. Mangen
(2015)

tutkimusryhmineen

totesi,

ettei

Hollannissa

ollut

havaittu

lasten

rokotusohjelmalla olevan epäsuoria vaikutuksia, joten he eivät myöskään huomioineet
niitä omassa analyysissään. Lasten rokotusohjelmasta syntyvästä laumasuojasta oli
mainittu kaikissa tutkimuksissa, mutta mahdollisesta serotyyppikorvautumisesta oli
mainittu vain viidessä tutkimuksessa (Blommaert ym. 2016; Stoecker ym. 2016;
Kuchenbecker ym. 2018; Thorrington ym. 2018; Willem ym. 2018) ja näistäkin vain
kahdessa tutkimuksessa oli kerrottu serotyyppikorvautumisesta tarkasti. Blommaert
(2016) tutkimusryhmineen oletti lasten rokotusohjelman myötä PCV13-rokotteessa
olevien serotyyppien vähenevän ikääntyneillä 24 % ja korvautuvan 50 % muilla
serotyypeillä

vuosittain.

Willem

(2018)

tutkimusryhmineen

oletti

PCV13:n

rokoteserotyyppien vähenevän ikääntyneillä 16 % ja korvautuvan 76,3 % muilla
serotyypeillä

vuosittain

lasten

rokotusohjelman

myötä.

Missään

kustannusvaikuttavuustutkimuksessa ikääntyneiden pneumokokkirokotuksilla ei oletettu
olevan epäsuoria vaikutuksia.
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Kuva 4: Kustannusvaikuttavuustutkimuksissa käytetyt estimaatit rokotusten suojan kestosta. PCV = pneumokokkikonjugaattirokote;
PPV = pneumokokkipolysakkaridirokote; VT-IPD = rokoteteho rokoteserotyyppien aiheuttamaa invasiivisia pneumokokkitauteja vastaan;
VT-CAP = rokoteteho rokoteserotyyppien aiheuttamaa keuhkokuumetta vastaan.
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5

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tämän työn teoriaosassa kuvataan ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudellisten
arviointien menetelmiä ja niihin liittyviä epävarmuustekijöitä. Lisäksi siinä esitellään
aiemmin julkaistuja ikääntyneiden pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuustutkimuksia muista maista. Työn empiirisen osan tavoitteena on arvioida 65-vuotiaiden
lääketieteellisiin riskiryhmiin (diabetes, krooninen sepelvaltimotauti, astma ja COPD)
kuuluvien

pneumokokkirokotusten

kustannusvaikuttavuutta

kansallisessa

rokotusohjelmassa sekä vastata alla esitettyihin tutkimuskysymyksiin.

Tutkimuskysymykset ovat:

1. Onko

65-vuotiaille

lääketieteellisille

riskiryhmille

suunnattu

pneumokokkirokotusohjelma kustannusvaikuttava?
2. Miten lasten rokotusohjelmassa oleva pneumokokkirokote vaikuttaa 65vuotiaiden lääketieteellisten riskiryhmien kustannusvaikuttavuuteen?
3. Millä tavalla analyysissä käytetyt parametrit ja mallissa tehdyt oletukset
vaikuttavat kustannusutiliteettianalyysin lopputulokseen?

6

AINEISTOT JA MENETELMÄT

Tässä työssä tehtiin kustannusutiliteettianalyysi 65-vuotiaiden diabetesta, kroonista
sepelvaltimotautia sekä astmaa tai COPD:tä (chronic obstructive pulmonary disease)
sairastavien

pneumokokkirokotuksista

kansallisessa

rokotusohjelmassa.

Näihin

riskiryhmiin kuuluu Suomessa paljon ihmisiä (Taulukko 6), ja verrattuna koko väestöön
pneumokokkitautien ilmaantuvuus on suurempaa näissä riskiryhmissä (Klemets ym.
2008; Kela 2018). Kustannusutiliteettianalyysi on kuvattu PICOTS:n avulla Taulukossa
5. Tutkimus tehtiin terveydenhuollon maksajan näkökulmasta, ja aikahorisonttina oli 35
vuotta (rokotettuja seurattiin 100-vuotiaaksi). Analyysissä arvioitiin PCV13- ja PPV23rokotusohjelmia, ja arviointi tehtiin staattisen multikohorttimallin avulla. Mallin
epidemiologiset muuttujat ja kustannusmuuttujat saatiin pääosin THL:n julkaisemista
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lasten pneumokokkirokotusohjelman vaikuttavuutta selvittävistä tutkimuksista ja
raporteista

(THL:n

ja

Kansallisen

Pneumokokkirokotusten strategiat -selvitys 2018).

rokotusasiantuntijatyöryhmän
Lisäksi osa aineistosta saatiin

kirjallisuudesta.

Taulukko 5. Kustannusutiliteettianalyysin kuvaus PICOTS:lla.
PICOTS

Määrittely

Väestö (P)

65-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiina kuuluvat
suomalaiset

Interventio (I)

Lääketieteellisiin riskiryhmiina kohdennettu PCV13- tai
PPV23-rokotusohjelma

Kontrolli (C)

Nykyinen tilanne, jossa ei ole riskiryhmiin kohdennettua
eikä yleistä ikääntyneiden rokotusohjelmaa ja
A. lasten rokotusohjelmassa on PCV10-rokote
B. lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote

Tulosmuuttuja (O)

ICER (€/QALY)

Aikahorisontti (T)

35 vuotta

Tutkimusasetelma (S)

Kustannusutiliteettianalyysi staattisen multikohorttimallin
avulla

a

Diabetes, krooninen sepelvaltimotauti, astma ja COPD.
ICER = inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde; PCV = pneumokokkikonjugaattirokote;
PPV = pneumokokkipolysakkaridirokote; QALY = laatupainotettu elinvuosi.

Lasten rokotusohjelman vaikutusta ikääntyneiden lääketieteellisten riskiryhmien
PCV13-rokotusten kustannusvaikuttavuuteen tutkittiin kahdessa eri vertailutilanteessa:
nykytilanteessa, jossa lasten rokotusohjelmassa on PCV10-rokote (vertailutilanne A)
sekä hypoteettisessa tilanteessa, jossa lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote
(vertailutilanne B). PPV23-rokotusten arviointi tehtiin vain vertailutilanteessa A eli
tilanteessa, jossa lasten rokotusohjelmassa on PCV10-rokote, sillä analyysiin tarvittavaa
PPV23-rokotteessa olevien serotyyppien serotyyppijakaumaa ei ollut saatavilla
vertailutilanteessa B. Kummassakin vertailutilanteessa ikääntyneiden rokotusten
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vertailutilanteena oli Suomen nykytilannetta, jossa ei ole riskiryhmiin kohdennettua
eikä yleistä ikääntyneiden rokotusohjelmaa. Tällä hetkellä THL suosittelee tiettyihin
lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien (Liite 1) pneumokokkirokotuksia, mutta
yksilön tai hoitavan tahon täytyy itse maksaa rokote.

6.1

Perusskenaariossa käytetyt parametrit

6.1.1

Riskiryhmät Suomessa ja pneumokokkitautien ilmaantuvuus niissä

Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärä saatiin Kelan
erityiskorvausoikeusaineistosta (Taulukko 6) (Kela 2018). Riskiryhmät ja niiden
erityiskorvausoikeiden numerot olivat: diabetes (103, 215), krooninen sepelvaltimotauti
(206) sekä astma ja COPD (203) (Kelan erityiskorvausnumeroihin liittyvät sairaudet ja
ICD-10-koodit ovat Liitteessä 5).

Taulukko 6. Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärä ikäryhmittäin vuonna 2017
(Kela 2018).
Krooninen
Ikäryhmä
Diabetes
Astma ja COPD
sepelvaltimotauti
65–74-vuotiaat

108 987

54 578

57 637

75–84-vuotiaat

68 649

60 206

38 908

≥85-vuotiaat

28 171

38 132

16 526

205 807

152 916

113 071

Yhteensä

Tällä hetkellä THL:n arviointi pneumokokkitautien ilmaantuvuudesta lääketieteellisissä
riskiryhmissä on kesken, joten tässä tutkimuksessa ilmaantuvuudet riskiryhmille saatiin
kirjallisuudesta (Taulukko 7). IPD:n ilmaantuvuus saatiin Englannissa ja Walesissa
toteutetusta tutkimuksesta, jossa oli tutkittu IPD:n riskitekijöitä väestössä (van Hoek
ym. 2012). Tutkimuksessa potilaiden jako riskiryhmiin oli tehty yhdistämällä
kansallisessa tietokannassa ollut tieto laboratoriovarmennetuista IPD-tapauksista
sairaalan episodi-tietokantaan (Hospital Episode Statistics database). van Hoekin (2012)
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tutkimusryhmän tutkimuksessa käytettyjen riskiryhmien jako ICD-10-koodien mukaan
on esitetty Liitteessä 6 (Taulukko 20). Tässä työssä IPD-tapausten jako bakteremiaan
(98 %) ja meningiittiin (2 %) tehtiin THL:n pneumokokkirokotusasiantuntijatyöryhmän
selvityksen (2018) perusteella, jonka tiedot perustuivat Tartuntatautirekisteriin (2016–
2017).

Keuhkokuumeen ilmaantuvuus saatiin saksalaisesta tutkimuksesta (Pelton ym. 2015).
Tutkimuksessa ilmaantuvuudet 3,4 miljoonalle ihmiselle (noin 4 % Saksan väestöstä)
oli

saatu

Health

Risk

Institute

-tietokannasta,

josta

oli

saatavilla

tiedot

terveyspalveluiden käytöstä, niiden määrästä ja hoitopaikasta, sekä diagnoosikoodeista
(ICD-10). Peltonin (2015) tutkimusryhmän tutkimuksessa potilaat oli jaettu riskiryhmiin
ICD-10-koodien perusteella (Liite 6: Taulukko 21). Pelton (2015) työryhmineen oli
arvioinut ilmaantuvuudet astmaa ja kroonista keuhkosairautta sairastaville erikseen, ja
tässä työssä käytettiin astman ja COPD:n riskiryhmässä näiden ilmaantuvuuksien
painotettua keskiarvoa. Peltonin (2015) ja kumppaneiden tutkimuksessa ilmoitettu
keuhkokuumeen ilmaantuvuus kuvasi vuodeosastolla sekä avohoidossa hoidettujen
keuhkokuumetapausten

ilmaantuvuutta.

Suomessa

keuhkokuumetta

hoidetaan

perusterveydenhuollossa (PTH) tai erikoissairaanhoidossa (ESH) vuodeosastolla (VOS)
tai avohoidossa. Tämän tutkimuksen analyysissä keuhkokuumeen ilmaantuvuus,
kustannukset sekä QALY-menetykset jaettiin näihin kolmeen kategoriaan niin, että
Peltonin (2015) tutkimusryhmän artikkelissa mainittu keuhkokuumeen ilmaantuvuus
oletettiin olevan Suomessa vuodeosastolla hoidetun keuhkokuumeen ilmaantuvuus,
mikä vastaa 70 % osuutta kaikista keuhkokuumetapauksista (perustuen Jokinen 1991).
Jäljelle jäävä 30 % eli avohoidossa hoidetun keuhkokuumeen ilmaantuvuus jaettiin
Hilmo-aineiston (2000–2006) perusteella niin, että 5 % avohoidosta oletettiin olevan
erikoissairaanhoidossa ja 25 % perusterveydenhuollossa (Salo 2017).

Vertailutilanteen B ilmaantuvuudet oletettiin samoiksi kuin vertailutilanteessa A, mutta
serotyyppijakauman oletettiin olevan eri. Analyysissä oletettiin, että PCV13-rokotteen
ollessa

lasten

rokotusohjelmassa,

serotyyppikorvautumisen

johdosta

pneumokokkitautien kokonaisilmaantuvuus palaa tasapainotilanteessa samalle tasolle,
kuin mitä se oli PCV13-rokotusohjelman alkaessa. Vertailutilanteen B eli hypoteettisen
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tilanteen, jossa lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote, serotyyppijakauma saatiin
ennusteista, jotka ovat julkaistu THL:n ja Kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän
Pneumokokkirokotusten

strategiat

-selvityksessä

(2018).

Serotyyppijakauman

muutosten ennustamiseen lasten PCV13-rokotusohjelman tilanteessa oli käytetty
aineistoa Englannista ja Walesista, jossa on ollut PCV7-rokote lasten rokotusohjelmassa
vuodesta 2006 vuoteen 2009, jonka jälkeen siirryttiin PCV13-rokotusohjelmaan
(Ladhani ym. 2018). PPV23-rokotusten kustannusutiliteettianalyysi tehtiin vain
vertailutilanteessa A, sillä Englannin ja Walesin ennusteista ei ollut laskettavissa
PPV23-rokotteessa olevien serotyyppien serotyyppijakaumaa.

Taulukko 7. Ilmaantuvuus riskiryhmittäin ja tautitiloittain vertailutilanteissa A (lasten
rokotusohjelmassa on PCV10-rokote). (Ilmaantuvuudet oletettiin samoiksi
vertailutilanteessa B eli jos lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote).
Ilmaantuvuus vertailutilanteissa A ja B (/100 000)
Tautitila

Diabetes

Sepelvaltimotauti

Astma ja
COPD

Lähde

IPD

41

54

91

van Hoek ym.
2012

Keuhkokuume
VOS

3736

4451

5024

Pelton ym. 2015a

Keuhkokuume
ESH avohoito

267

318

359

Pelton ym. 2015a

Keuhkokuume
PTH avohoito

1334

1590

1795

Pelton ym. 2015a

a

Jako VOS (70 %), ESH avohoito (5 %) ja PTH avohoito (25 %) tehty Jokisen (1991) ja Salon
(2017) mukaisesti.
ESH = erikoissairaanhoito; Hilmo = hoitoilmoitusjärjestelmä; IPD = invasiivinen
pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Pneumokokkitautien

tapauskuolleisuusosuudet

saatiin

THL:n

tutkimusryhmän

selvityksestä, jonka tiedot perustuvat Tartuntatautirekisteriin (2016–2017) ja Hilmoaineistoon

(2012−2017)

(Taulukko

8)

(THL:n

ja

Kansallisen

rokotusasiantuntijatyöryhmän Pneumokokkirokotusten strategiat -selvitys, 2018).
Yksittäisten keuhkokuumetapausten määrä oli arvioitu keuhkokuume-episodien
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mukaan, jossa oli laskettu 90 päivän ajalta kaikki vuodeosastohoitojaksot ja
poliklinikkakäynnit keuhkokuumeen ICD-10-koodeilla (kuten Okasha ym. 2017): J10.0,
J11.0, J12–J18, J85.1 ja J86 (koodien selitykset Liitteessä 7). Keuhkokuumeen
tapauskuolleisuus oli määritelty niin että, jos kuolema tapahtui 30 päivän sisällä
diagnoosista, se laskettiin keuhkokuumeesta johtuvaksi.

Pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen osuus kaikkien patogeenien aiheuttamasta
keuhkokuumeesta oletettiin perusskenaariossa olevan 24 %. Tämä perustui vuonna
2005–2007 Suomessa toteutettuun havainnoivaan tutkimukseen, jossa oli tutkittu 490
≥65-vuotiaan keuhkokuumepotilaan keuhkokuumeen etiologiaa (Palmu ym. 2014c).
Tutkimuksessa löydettiin pneumokokki keuhkokuumeen aiheuttajana 17 % potilaista.
Keuhkokuumeen ilmaantuvuus oli kuitenkin kyseisessä tutkimuksessa alempi kuin
aiemmin tehdyissä tutkimuksissa, joten tutkijat olivat estimoineet keuhkokuumeen
osuutta myös tilastollisen mallin avulla. Mallin perusteella pneumokokin aiheuttaman
keuhkokuumeen osuus oli ollut kaikista taudinaiheuttajista 24 %.

Taulukko 8. Tapauskuolleisuus tautitiloittain ja ikäryhmittäin.
Tapauskuolleisuus (%)

a

Tautitila

65–74v

75–84v

≥85v

Aineisto

IPD

6

14,9

25,1

Tartuntatautirekisteri
2016–2017b

Keuhkokuume VOS

6,59

10,34

16,29

Hilmo 2012–2017a

Keuhkokuume ESH
avohoito

1,52

4,55

12,79

Hilmo 2012–2017a

THL:n ja Kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän Pneumokokkirokotusten strategiat selvitys 2018;
b
THL: Vakavan pneumokokkitaudin (IPD) ilmaantuvuus Suomessa serotyyppi- ja
ikäryhmittäin, 2018
ESH = erikoissairaanhoito; Hilmo = hoitoilmoitusjärjestelmä; IPD = invasiivinen
pneumokokkitauti; VOS = vuodeosastohoito.
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6.1.2

Terveydenhuollon kustannukset

Analyysissä käytetyt kustannukset esitetään vuoden 2017 hintatasossa (Taulukko 9).
Rokotusohjelman rokotteiden hankintahinnat määräytyvät hankintakilpailutuksessa
(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Tässä työssä
kummankin pneumokokkirokotteen hinta-arviona käytettiin eri maiden toteutuneiden
julkisten tarjouskilpailuhintojen keskiarvoa WHO:n tietokannassa (WHO: MI4A
Vaccine Purchase Data 2018). PCV13-rokotteen hinta oli keskimäärin 45 € (Pfizer) ja
PPV23-rokotevalmisteen hinta oli keskimäärin 19 € (Merck). Rokottamisen kustannus
oli 3 € per rokotettu (Salo 2017).

IPD-tapausten ja perusterveydenhuollon (PTH) avohoidossa hoidetun keuhkokuumeen
terveyspalvelujen

käytöstä

pneumokokkirokotusten

syntyvät

taloudellisesta

kustannukset

saatiin

arviointitutkimuksesta

aiemmasta

(Salo

2017).

Tutkimuksessa IPD-tapausten terveyspalveluiden käyttö erikoissairaanhoidossa ja
meningiitin jälkeisen kuulovaurion ja neurologisen vaurion osuudet kaikista
meningiittitapauksista oli arvioitu vuoden 2000–2006 Hilmo-aineistosta (Salo 2017).
Tutkimuksen mukaan kuulovaurion sai 12 % ja neurologisen vaurion 16 %
meningiittitapauksista. Kuulovaurion saaneista 20 % oletettiin saavan sisäkorvaistutteen
ja 80 % kuulolaitteen. Vuodeosastohoidossa ja erikoissairaanhoidon avohoidossa
hoidettujen keuhkokuumetapausten keskimääräiset hoitokustannukset saatiin THL:n
raportista (THL:n ja Kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän Pneumokokkirokotusten
strategiat -selvitys 2018). Yli vuoden päästä syntyneet kustannukset ja hyödyt
diskontattiin 3 % diskonttokorolla.
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Taulukko 9. Terveydenhuollon käytöstä aiheutuneet kustannukset per tautitapaus
vuoden 2017 hintatasossa (Tilastokeskus: Julkisten menojen hintaindeksi).
Keskimääräinen kustannus (€)
per tautitapaus
IPD

≥65v

Bakteremia

7 001

Meningiitti

20 436

Neurologisen vaurion
lisäkustannus
1. vuosi

a

Salo 2017
(Hilmo 2000–2006)

4 248

2. vuosi

283

3. vuosi

181

Kuulovaurion lisäkustannus,
sisäkorvaistute
1. vuosi

Aineisto

37 247

Salo 2017

seuraavat vuodet
Kuulovaurion lisäkustannus,
kuulolaite
1. vuosi
seuraavat vuodet

156–7 846a

(perustuvat asiantuntija-

Keuhkokuume

65–74v

75–84v

≥85v

Keuhkokuume VOS

4 888

5 223

5 395

Hilmo 2012–2017c

Keuhkokuume ESH avohoito

408

403

420

Hilmo 2012–2017c

Keuhkokuume PTH avohoito

207

207

207

Salo 2017b

Muut kustannukset

Kustannus (€) per rokotettava

Lähde

PCV13-rokote

45

WHO: MI4A Vaccine
Purchase Data 2018

PPV23-rokote

19

WHO: MI4A Vaccine
Purchase Data 2018

Rokotteiden antokustannus

3

Salo 2017

haastatteluihin)
1 578
117–1 387a

Joka 5.vuosi suurempi kustannus
Tuusula 2001–2006 ja Kangasala 2000–2006
c
Lähde: THL:n ja Kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän Pneumokokkirokottamisen
strategiat -selvitys 2018
ESH = erikoissairaanhoito; Hilmo = hoitoilmoitusjärjestelmä; IPD = invasiivinen
pneumokokkitauti; PCV = pneumokokkikonjugaattirokote; PPV = pneumokokkipolysakkaridirokote; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.
b
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6.1.3

Elämänlaatu

Analyysissä oletettiin, että potilaan elämänlaatu heikkenee yhden tautitapauksen ajaksi
ja palautuu sen jälkeen takaisin tasolle, jossa se oli ennen sairastumista, lukuun
ottamatta kuulovauriota (Taulukko 10). Neurologisen vaurion ei oletettu aiheuttavan
QALY-menetyksiä meningiitin aiheuttamien QALY-menetysten lisäksi. Kuulovaurion
oletettiin aiheuttavan QALY-menetyksiä loppuelämän ajaksi. Pneumokokkirokotusten
ei ole todettu aiheuttavan vakavia haittavaikutuksia, joten analyysissä rokotuksista ei
oletettu aiheutuvan QALY-menetyksiä (Pneumovax

-valmisteyhteenveto 2018;

Prevenar 13 injektioneste -valmisteyhteenveto 2018). Pneumokokkitauteihin kuolleiden
QALY-menetys suhteutettiin heidän elinajanodotteeseen ja yhden elinvuoden
laatupainotus oli 1.

Taulukko 10. QALY-menetys per tautitapaus.

a

Tila

QALYmenetys/tapaus

Käytetty
mittari

Lähde

Meningiitti

0,1741

EQ-5D

Andrade ym. 2018;
Willem ym. 2018

Bakteremia

0,1741

EQ-5D

Andrade ym. 2018;
Willem ym. 2018

Kuulovaurio
Sisäkorvaistute, 1. vuosi
Kuulolaite, 1. vuosi
Seuraavat vuodet

0,216
0,054
0,054 /vuosi

Keuhkokuume VOS

15D

Saarni ym. 2006;
Niemensivu ym. 2015

0,08

EQ-5D

Mangen ym. 2017a

Keuhkokuume ESH
avohoito

0,08

EQ-5D

Mangen ym. 2017a

Keuhkokuume PTH
avohoito

0,08

EQ-5D

Mangen ym. 2017a

Korjattu arvo.
ESH = erikoissairaanhoito; QALY = laatupainotettu elinvuosi; PTH = perusterveydenhuolto;
VOS = vuodeosastohoito.
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Keuhkokuumeesta aiheutuva elämänlaadun menetys saatiin CAPITA-tutkimuksen
yhteydessä tehdystä tutkimuksesta, jossa oli tutkittu keuhkokuumeen vaikutusta
elämänlaatuun. Eloonjääneiden keuhkokuumepotilaiden QALY-menetys oli ollut 0,11,
mutta tutkimuksen mukaan heillä oli enemmän liitännäissairauksia ja heidän
elämänlaatunsa

oli

heikentynyt

enemmän

kuin

verrokkiryhmällä

jo

ennen

keuhkokuumeen saamista. Tällöin elämänlaadun heikkenemiseen on voinut vaikuttaa
keuhkokuumeen lisäksi potilaiden liitännäissairaudet. Jos elämänlaadun heikkeneminen
jo ennen keuhkokuumeen saamista otetaan huomioon, tutkimuksen tietojen perusteella
voidaan laskea, että QALY-menetys keuhkokuumeen takia olisi 0,08 (THL:n ja
Kansallisen
-selvitys,

rokotusasiantuntijatyöryhmän
2018).

Tätä

arvoa

Pneumokokkirokottamisen

käytettiin

tässä

strategiat

tutkimuksessa

yhden

keuhkokuumetapauksen QALY-menetyksen estimaattina.

6.1.4

Rokotusohjelman vaikuttavuus

Analyysissä käytetyt arvot, jotka ovat merkittäviä rokotusten vaikuttavuuden kannalta,
on koottu Taulukkoon 11. PCV13-rokotusten tehosta serotyyppi 3 vastaan on olemassa
ristiriitaista tutkimusnäyttöä, joten tässä tutkimuksessa sen tehoksi oletettiin 0 %. Tämä
oletus perustuu USA:n terveysturvallisuusviranomaisen CDC:n (Centers for Disease
Control and Prevention) malliin (ACIP Live Meeting Archive 2019). Serotyyppi 3
osuus kaikista PCV13-serotyyppien aiheuttamista tapauksista oli vertailutilanteessa A
32 % ja vertailutilanteessa B noin 51 % (Tartuntatautirekisteri 2017; THL:n ja
Kansallisen

rokotusasiantuntijatyöryhmän

Pneumokokkirokottamisen

strategiat

-

selvitys 2018). Muita serotyyppejä vastaan PCV13-rokotteen teho saatiin CAPITA:n
post hoc -tutkimuksesta, jossa tutkimuspopulaatio oli jaettu riskiryhmiin (Gessner ym.
2018). Tutkimuksessa
aiheuttamaa

IPD:tä

riskiryhmällä

vastaan

oli

PCV13-rokotteen

76,1

%

ja

teho rokoteserotyyppien

rokoteserotyyppien

aiheuttamaa

keuhkokuumetta vastaan oli 31,8 % (Gessner ym. 2018). PCV13-rokotteen suojan
keston IPD:tä ja keuhkokuumetta vastaan oletettiin pysyvän samana ensimmäiset viisi
vuotta ja sen jälkeen heikkenevän logistisen funktion mukaan 10 vuoden
puoliintumisajalla (Kuva 5).

48

Taulukko 11. Perusskenaariossa käytetyt rokotusten vaikuttavuuteen liittyvät parametrit.
Muuttuja

Arvo

Lähde

PCV13 serotyyppien osuus kaikkien
serotyyppien aiheuttamista taudeista
vertailutilanteessa A

52,2 %

Tartuntatautirekisteri
2017

PCV13 serotyyppien osuus kaikkien
serotyyppien aiheuttamista taudeista
vertailutilanteessa B

35 %

Ennustea

PCV13-rokotteen teho IPD:tä vastaan
ensimmäisenä vuonna (kaikki muut
serotyypit paitsi serotyyppi 3)

76,1 %

Gessner ym. 2018

PCV13-rokotteen teho keuhkokuumetta
vastaan ensimmäisenä vuonna (kaikki
muut serotyypit paitsi serotyyppi 3)

31,8 %

Gessner ym. 2018

0%

CDC:n malli
(ACIP Live Meeting
Archive 2019)

PPV23 serotyyppien osuus kaikkien
serotyyppien aiheuttamista taudeista
vertailutilanteessa A

69,3 %

Tartuntatautirekisteri
2017

PPV23-rokotteen teho IPD:tä vastaan
ensimmäisenä vuonna

58 %a

Andrews ym. 2012

PPV23-rokotteen teho keuhkokuumetta
vastaan ensimmäisenä vuonna

19,6 %a

Thorrington ym. 2018

Pneumokokkibakteerin aiheuttaman
keuhkokuumeen osuus kaikkien
taudinaiheuttajien aiheuttamasta
keuhkokuumeesta

24 %

Palmu ym. 2014c

PCV13

PCV13-rokotteen teho IPD:tä ja
keuhkokuumetta vastaan (serotyyppi 3)
PPV23

a

Lähde: THL:n ja Kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän Pneumokokkirokottamisen
strategiat -selvitys 2018.
ACIP = Advisory Committee on Immunization Practices; CDC = Centers for Disease Control
and Prevention; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PCV = pneumokokkikonjugaattirokote;
PPV = pneumokokkipolysakkaridirokote.

PPV23-rokotteen teho IPD:tä vastaan saatiin tapaus-verrokkitutkimuksesta, jossa oli
tutkittu PPV23-rokotteen vaikuttavuutta eri riskiryhmillä Englannissa (Andrews ym.
2012). Tutkimuksen mukaan rokoteserotyyppien aiheuttama IPD oli vähentynyt 58 %
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kaikilla 65–74-vuotiailla ryhmässä, jossa rokottamisesta oli kulunut alle kaksi vuotta.
PPV23-rokotteen tehosta keuhkokuumetta vastaan on kirjallisuudessa ristiriitaisia
tutkimustuloksia. Tähän tutkimukseen PPV23-rokotteen teho keuhkokuumetta vastaan
saatiin Hollannissa tehdyn kustannusvaikuttavuustutkimuksen laskelmista (Thorrington
ym. 2018). Thorrington (2018) tutkimusryhmineen oli olettanut tutkimuksessaan, että
PPV23-rokotteella on samanlainen vaikutus keuhkokuumeen estoon kuin PCV13rokotteella. He olivat laskeneet, että PPV23-rokotteen tehon rokoteserotyyppien
aiheuttamaa

keuhkokuumetta

vastaan

tulisi

olla

19,6

%,

jotta

kaikkien

taudinaiheuttajien aiheuttama keuhkokuume vähenisi Hollannissa 5 % (perustuen
CAPITA-tutkimuksen tulokseen). Tämä ei ole suoraan sovellettavissa Suomen
tilanteeseen, joten herkkyysanalyysissä on tarkasteltu myös tilannetta, jossa PPV23rokotteen teho keuhkokuumetta vastaan on 0 %. Tässä tutkimuksessa PPV23rokotesuojan oletettiin säilyvän samana ensimmäiset kaksi vuotta ja sen jälkeen
heikkenevän lineaarisesti nollaan seuraavan neljän vuoden aikana sekä IPD:tä että
keuhkokuumetta vastaan (Kuva 5).

60%

Rokoteteho

50%
40%
PCV13 VT-IPD

30%

PCV13 VT-CAP
PPV23 VT-IPD

20%

PPV23 VT-CAP
10%
0%
1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vuotta rokottamisesta

Kuva 5. Pneumokokkirokotusten suoja kesto mallissa.
PCV = pneumokokkikonjugaattirokote; PPV = pneumokokkipolysakkaridirokote;
VT-IPD = rokoteserotyyppien aiheuttama invasiivinen pneumokokkitauti; VT-CAP =
rokoteserotyyppien aiheuttama keuhkokuume.
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Ikääntyneiden rokotuksista ei oletettu syntyvän laumasuojaa, sillä vain riskiryhmiin
kuuluvat henkilöt rokotettiin. Laumasuojaa ei synny, jos riittävän moni ei ole rokotettu.
PCV13- tai PPV23-rokotteiden tehosta kokonaiskuolleisuuteen ei ole näyttöä, joten
tässä tutkimuksessa oletettiin, että kummallakaan rokotteella ei ole vaikutusta
kokonaiskuolleisuuteen.

6.2

Tutkimuksessa käytetty malli

Kustannusutiliteettianalyysin malliksi valittiin staattinen multikohorttimalli (Kuva 6).
Mallissa käytettiin vuoden 2017 ikärakennetta, joka pysyi samana aikahorisontin
aikana. Taustakuolleisuus eli kuolema muusta syystä kuin pneumokokkitaudeista
huomioitiin käyttämällä Tilastokeskuksen kuolemanvaara-lukuja (2017). Mallissa
oletettiin, että 65-vuotiaiden ikäkohortin riskiryhmät rokotettiin ja ikäkohortteja
seurattiin 100 ikävuoteen asti (35 vuotta). Lisäksi mallissa tehtiin yksinkertaistus, että
jos meningiitistä saa jälkitautina kuulovaurion tai neurologisen vaurion, ei enää saa
uudestaan pneumokokkitautia, vaikka oikeassa elämässä se olisi mahdollista. Mallin
syklinä oli yksi vuosi. Mallintaminen tehtiin R-ohjelmistolla (R project 2018).

Rokotustilanteiden ilmaantuvuudet arvioitiin mallissa jokaiselle ikävuodelle ja
jokaiselle tautitilalle erikseen kaavalla:

R_ilmaantuvuusi = V_ilmaantuvuusi*(1-[rokotetehon*serotyyppikattavuusi]),
jossa R_ilmaantuvuus tarkoittaa ilmaantuvuutta tietyssä tautitilassa rokotustilanteessa,
V_ilmaantuvuus tarkoittaa ilmaantuvuutta samassa tautitilassa vertailutilanteessa,
n=1, 2, 3,…,35 viittaa rokotusvuoden jälkeisiin vuosiin, jossa on huomioitu rokotusten
suojan kesto ja i=65, 66, 67,… tarkoittaa ikävuotta. Keuhkokuumeen ilmaantuvuuksia
laskettaessa rokoteteho ja serotyyppikattavuus kerrottiin vielä keuhkokuumeen
osuudella kaikista keuhkokuumeen taudinaiheuttajista (24 %).
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Kuva 6: Staattinen multikohorttimalli kuvattuna päätöspuumallin avulla. Ei rokoteta
-valinnasta lähtee samanlaiset identtiset polut kuin Rokotetaan-valinnasta. Ei
komplikaatiota, Keuhkokuume PTH avohoito sekä Ei pneumokokkitautia
-vaihtoehdoista päädytään takaisin ensimmäiseen Rokotetaan-valinnan sattumasolmuun
yhden syklin päätyttyä. ESH = erikoissairaanhoito; PTH = perusterveydenhuolto.

6.3

Herkkyysanalyysit

6.3.1

Deterministinen herkkyysanalyysi

Yksisuuntaisessa herkkyysanalyysissä testattiin keskeisten parametrien epävarmuutta
(Taulukko 12). Kirjallisuuden mukaan parametrien arvoissa on ollut ristiriitaisuuksia tai
niiden arvot ovat vaihdelleet paljon. Lisäksi tehtiin parhaimman ja huonoimman
mahdollisen tilanteen (best/worst case scenario) herkkyysanalyysit.
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Taulukko 12. Deterministisessä herkkyysanalyysissä testattavat parametrit ja niiden
vaihteluvälit.
Perusskenaariossa
käytetty arvo

Vaihteluväli/vaihdetut
parametrin arvot

PCV13

15 vuotta

10–20 vuotta

PPV23

6 vuotta

10 vuotta

PCV13

45 €

± 20 %

PPV23

19 €

± 20 %

PPV23-rokotusten teho
rokoteserotyyppien aiheuttamaa
keuhkokuumetta vastaan

19,6 %

0 %; 31 %

24 %

17 %; 30 %

0,08

0,006; 0,11

ks. Taulukko 7

− 20 %
+ 20 %

Rokotusten suojan kesto

Rokotteiden hinta

Pneumokokin aiheuttaman
keuhkokuumeen osuus kaikkien
taudinaiheuttajien aiheuttamasta
keuhkokuumeesta
Keuhkokuumeen QALY-menetys
Kaikkien pneumokokkitautien
ilmaantuvuus
vertailutilanteessa A
vertailutilanteessa B

PCV = pneumokokkikonjugaattirokote; PPV = pneumokokkipolysakkaridirokote; QALY =
laatupainotettu elinvuosi.

6.3.2

Probabilistinen herkkyysanalyysi

Probabilistisessa

herkkyysanalyysissä

testattiin

perusskenaariossa

käytettyjen

parametrien yhtäaikaista epävarmuutta. Parametreille määriteltiin jakaumat aineistojen
perusteella, jos se oli mahdollista (Taulukko 13). Jos vaihteluväliä ei tiedetty, sen
oletettiin olevan ±20 % perusskenaariossa käytetystä arvosta. van Hoekin (2012)
tutkimusryhmän

artikkelista

laboratoriovarmistettuihin

saatu

IPD-tapauksiin,

IPD:n
joten

ilmaantuvuus

tapausten

voi

olettaa

perustui
olevan

vähimmäisarvio. Siksi IPD:n ilmaantuvuuden jakaumaksi oletettiin tasajakauma, jossa
vaihteluväli oli 1–2-kertainen. Määritetyistä jakaumista poimittiin satunnaisesti
estimaatit, joiden perusteella laskettiin ICER. Poiminta toistettiin 1 000 kertaa.
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Taulukko 13. Probabilistisessa herkkyysanalyysissä käytettyjen parametrien jakaumat ja
vaihteluvälit.
Parametri

Jakauma

Vaihteluväli

IPD

Tasajakauma

1–2-kertainen

Keuhkokuume VOS

Tasajakauma

± 20 %

Keuhkokuume ESH avohoito

Tasajakauma

± 20 %

Keuhkokuume PTH avohoito

Tasajakauma

± 20 %

Kuulovaurion osuus

Tasajakauma

± 20 %

Neurologisen vaurion osuus

Tasajakauma

± 20 %

Meningiitti

Gammajakauma

± 20 %

Bakteremia

Gammajakauma

± 20 %

Keuhkokuume VOS

Gammajakauma

Aineiston mukaiseta

Keuhkokuume ESH avohoito

Gammajakauma

Aineiston mukaiseta

Keuhkokuume PTH avohoito

Gammajakauma

± 20 %

Kuulovaurio

Tasajakauma

± 20 %

Neurologinen vaurio

Tasajakauma

± 20 %

QALY-menetykset

Tasajakauma

± 20 %

Ilmaantuvuudet

Meningiitin komplikaatiot

Kustannukset

a

THL:n ja Kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän Pneumokokkirokottamisen strategiat selvitys 2018.
ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto;
VOS = vuodeosastohoito; QALY = laatupainotettu elinvuosi.

7

TULOKSET

7.1

Perusanalyysin tulokset

Kun lasten rokotusohjelmassa oli PCV10-rokote (vertailutilanne A), diabetesryhmässä
PCV13-rokotusten kustannukset yhtä lisä-QALY:a kohti arvioitiin olevan 2 100 €, joten
rokotukset olivat kustannusvaikuttavia maksuhalukkuuden raja-arvolla 25 000 €/QALY
(Taulukko 14). Vertailutilanteessa A diabetesryhmässä PPV23-rokotukset olivat
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terveydenhuollon kustannuksia säästäviä toimenpiteitä. Krooninen sepelvaltimotauti
sekä astma ja COPD -ryhmissä PCV13- ja PPV23-rokotukset olivat myös
terveydenhuollon kustannuksia säästäviä toimenpiteitä vertailutilanteessa A (Taulukko
15; Taulukko 16). Kun lasten rokotusohjelmassa oli PCV13-rokote (vertailutilanne B),
65-vuotiaiden PCV13-rokotusten arvioitiin olevan astma ja COPD -ryhmässä
kustannusvaikuttavia,

kun

yhteiskunnan

maksuhalukkuus

on

vähintään

25 000 €/QALY. Diabetesryhmässä ja krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä PCV13rokotukset

eivät

olleet

tällä

maksuhalukkuuden

rajalla

kustannusvaikuttavia

vertailutilanteessa B. Kustannusutiliteettianalyysin tulokset on esitelty tarkemmin
ikäryhmittäin ja riskiryhmittäin Liitteessä 8 (Taulukot 22–57).

Vuonna 2017 65-vuotiaita diabeteksen takia erityskorvauksen saaneita oli 9 934, ja
rokotuskustannukset tälle ryhmälle olivat PCV13-rokotteella 477 000 € ja PPV23rokotteella 219 000 € (Taulukko 14). Vertailutilanteessa A diabetesryhmässä PCV13rokotusten arvioitiin estävän 10 IPD- ja 130 keuhkokuumetapausta, ja PPV23rokotusten 5 IPD- ja 56 keuhkokuumetapausta 65-vuotiaiden ikäkohortin loppuelämän
aikana (Liite 8: Taulukko 23; Taulukko 25). PCV13-rokotuksilla kustannukset lisäQALY:a kohti arvioitiin olevan 2 100 €, joten pneumokokkirokotukset olivat
kustannusvaikuttavia
Diabetesryhmässä

maksuhalukkuuden
PPV23-rokotuksilla

raja-arvolla
arvioidut

25 000

€/QALY.

pneumokokkitautitapausten

hoitokustannuksissa saavutetut säästöt ylittivät rokotuskustannukset vertailutilanteessa
A,

joten

pneumokokkirokotukset

olivat

kustannuksia

säästäviä

toimenpiteitä

terveydenhuollon näkökulmasta. Vertailutilanteessa B diabetesryhmässä PCV13rokotuksilla arvioitiin estyvän 5 IPD- ja 61 keuhkokuumetapausta (Liite 8: Taulukko
24).

Vertailutilanteessa

B

diabetesryhmässä

PCV13-rokotukset

eivät

olleet

kustannusvaikuttavia maksuhalukkuuden raja-arvolla 25 000 €/QALY (Taulukko 14).

65-vuotiaita kroonista sepelvaltimotautia sairastavia oli Kelan erityiskorvausaineistossa
4 189, jolloin rokotuskustannukset tälle ryhmälle olivat PCV13-rokotteella 201 000 € ja
PPV23-rokotteella 92 000 € (Taulukko 15). Vertailutilanteessa A PCV13-rokotuksilla
arvioitiin estyvän 5 IPD- ja 65 keuhkokuumetapausta, ja PPV23-rokotuksilla 3 IPD- ja
27 keuhkokuumetapausta (Liite 8: Taulukko 35; Taulukko 37). Kummassakin
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rokotustilanteessa

sairauksien

hoitokustannusten

joten

pneumokokkirokotukset

rokotuskustannukset,
kustannuksia

säästäviä

Vertailutilanteessa

B

toimenpiteitä

arvioidut
olivat

vertailutilanteessa

PCV13-rokotusten

arvioitiin

säästöt

terveydenhuollon

A

estävän

ylittivät

(Taulukko

15).

IPD-

31

3

ja

keuhkokuumetapausta (Liite 8: Taulukko 36). PCV13-rokotusten ICER:n arvioitiin
olevan vertailutilanteessa B noin 35 900 €/QALY, jolloin PCV13-rokotukset eivät olleet
kustannusvaikuttavia maksuhalukkuuden raja-arvolla 25 000 €/QALY (Taulukko 15).

Vuonna 2017 astman ja COPD:n riskiryhmään kuului 65-vuotiaita 5 715, ja tämän
ryhmän rokotuskustannukset olivat PCV13-rokotteella 274 000 € ja PPV23-rokotteella
126 000 € (Taulukko 16). Vertailutilanteessa A PCV13-rokotusten arvioitiin estävän 12
IPD-

ja

100

keuhkokuumetapausta,

ja

PPV23-rokotusten

7

IPD-

ja
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keuhkokuumetapausta (Liite 8: Taulukko 47; Taulukko 49). PCV13- ja PPV23rokotukset olivat astman ja COPD:n ryhmässä terveydenhuollon kustannuksia säästäviä
toimenpiteitä vertailutilanteessa A. Vertailutilanteessa B PCV13-rokotusten arvioitiin
estävän 6 IPD- ja 48 keuhkokuumetapausta (Liite 8: Taulukko 48). Astma ja COPD
-ryhmässä PCV13-rokotusten kustannusten yhtä lisä-QALY:a kohti arvioitiin olevan
noin 22 000 € vertailutilanteessa B, jolloin rokotukset olivat kustannusvaikuttavia
maksuhalukkuuden raja-arvolla 25 000 €/QALY (Taulukko 16).
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Taulukko 14. PCV13- ja PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuus riskiryhmässä: diabetes.
Hoitokustannukset
(€)

Hoitokustannusten
erotus (€)

Rokotuskustannukset (€)

Terveydenhuollon
kustannusten erotus (∆C) (€)

QALY-menetykset
(QALY)

ICER (∆C/∆E)
(€/QALY)

QALY:jen erotus
(∆E) (QALY)

Vertailutilanne A (PCV10 lasten rokotusohjelmassa)
3 % diskonttokorko
Vertailutilanne A

28 240 000

-

-

-

5 279

-

-

PCV13

27 700 000

455 000

477 000

22 000

5 268

10,6

2 100

PPV23

28 000 000

222 000

219 000

-3 510

5 273

5,2

Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä

-

0 % diskonttokorko
Vertailutilanne A

38 500 000

-

-

-

8 472

-

PCV13

38 000 000

521 000

477 000

-44 500

8 460

12,1

PPV23

38 300 000

231 000

219 000

-12 900

8 467

5,4

Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä
Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä

Vertailutilanne B (PCV13 lasten rokotusohjelmassa)
3 % diskonttokorko
Vertailutilanne B

28 240 000

-

-

-

5 279

-

-

PCV13

28 000 000

215 000

477 000

262 000

5 274

5

52 400

0 % diskonttokorko
Vertailutilanne B

38 500 000

-

-

-

8 472

-

-

PCV13

38 200 000

246 000

477 000

230 000

8 467

5,7

40 200

∆C = (rokotustilanteen kustannukset) – (vertailutilanteen kustannukset); ∆E = lisä-QALY:t: (vertailutilanteen QALY-menetykset) – (rokotustilanteen
QALYT-menetykset). ICER = inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde; QALY = laatupainotettu elinvuosi.
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Taulukko 15. PCV13- ja PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuus riskiryhmässä: krooninen sepelvaltimotauti.
Hoitokustannukset
(€)

Hoitokustannusten
erotus (€)

Rokotuskustannukset (€)

Terveydenhuollon
kustannusten erotus (∆C) (€)

QALY-menetykset
(QALY)

ICER (∆C/∆E)
(€/QALY)

QALY:jen erotus
(∆E) (QALY)

Vertailutilanne A (PCV10 lasten rokotusohjelmassa)
3 % diskonttokorko
Vertailutilanne A

14 200 000

-

-

-

2 655

-

PCV13

14 000 000

231 000

201 000

-30 700

2 650

5,4

PPV23

14 100 000

113 000

92 000

-21 400

2 653

2,7

Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä
Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä

0 % diskonttokorko
Vertailutilanne A

19 400 000

-

-

-

4 262

-

PCV13

19 100 000

266 000

201 000

-64 700

4 256

6,2

PPV23

19 200 000

118 000

92 000

-26 200

4 259

2,8

Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä
Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä

Vertailutilanne B (PCV13 lasten rokotusohjelmassa)
3 % diskonttokorko
Vertailutilanne B

14 200 000

-

-

-

2 655

-

-

PCV13

14 100 000

110 000

201 000

91 500

2 653

2,6

35 900

0 % diskonttokorko
Vertailutilanne B

19 400 000

-

-

-

4 262

-

-

PCV13

19 200 000

126 000

201 000

75 400

4 259

2,9

25 800

∆C = (rokotustilanteen kustannukset) – (vertailutilanteen kustannukset); ∆E = lisä-QALY:t: (vertailutilanteen QALY-menetykset) – (rokotustilanteen
QALYT-menetykset). ICER = inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde; QALY = laatupainotettu elinvuosi.
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Taulukko 16. PCV13- ja PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuus riskiryhmässä: astma ja COPD.
Hoitokustannukset
(€)

Hoitokustannusten
erotus (€)

Rokotuskustannukset (€)

Terveydenhuollon
kustannusten erotus (∆C) (€)

QALY-menetykset
(QALY)

ICER (∆C/∆E)
(€/QALY)

QALY:jen erotus
(∆E) (QALY)

Vertailutilanne A (PCV10 lasten rokotusohjelmassa)
3 % diskonttokorko
Vertailutilanne A

22 000 000

-

-

-

4 117

-

PCV13

21 700 000

383 000

274 000

-109 000

4 108

8,9

PPV23

21 800 000

191 000

126 000

-64 800

4 113

4,5

Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä
Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä

0 % diskonttokorko
Vertailutilanne A

30 100 000

-

-

-

6 609

-

PCV13

29 600 000

440 000

274 000

-165 000

6 599

10,2

PPV23

29 900 000

199 000

126 000

-72 900

6 604

4,7

Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä
Terveydenhuollon
kustannuksia säästävä

Vertailutilanne B (PCV13 lasten rokotusohjelmassa)
3 % diskonttokorko
Vertailutilanne B

22 000 000

-

-

-

4 117

-

-

PCV13

21 900 000

181 000

274 000

93 100

4 113

4,2

22 000

0 % diskonttokorko
Vertailutilanne B

30 070 000

-

-

-

6 609

-

-

PCV13

29 900 000

208 000

274 000

66 500

6 604

4,8

13 700

∆C = (rokotustilanteen kustannukset) – (vertailutilanteen kustannukset); ∆E = lisä-QALY:t: (vertailutilanteen QALY-menetykset) – (rokotustilanteen
QALYT-menetykset). ICER = inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde; QALY = laatupainotettu elinvuosi.
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7.2

Deterministisen herkkyysanalyysin tulokset

Deterministisessä herkkyysanalyysissä vaihdeltiin keskeisten parametrien arvoja
(Taulukko 12), ja tutkittiin, mikä on kunkin yksittäisen parametrin vaikutus
kustannusutiliteettianalyysin lopputulokseen. Kun lasten rokotusohjelmassa oli PCV10rokote (vertailutilanne A), diabetesryhmässä sekä krooninen sepelvaltimotauti
-ryhmässä analyysin tulokset olivat annetuilla vaihteluväleillä herkkiä PCV13-rokotteen
suojan

kestolle,

rokotteiden

hinnalle,

pneumokokin

osuudelle

kaikkien

taudinaiheuttajien aiheuttamasta keuhkokuumeesta, ilmaantuvuuden vaihtelulle sekä
keuhkokuumeen vaikutukselle elämänlaatuun (Taulukko 17). Astman ja COPD:n
ryhmissä analyysin tulokset olivat herkkiä yksittäisten parametrien vaihteluille
annetuilla vaihteluväleillä vertailutilanteessa A ainoastaan silloin, kun oletettiin, että
PPV23-rokotuksilla ei ole tehoa rokoteserotyyppien aiheuttamaa keuhkokuumetta
vastaan (Taulukko 17). Muissa deterministisen herkkyysanalyysin tilanteissa, joita ei
ole

esitetty

Taulukossa

17,

kustannusutiliteettianalyysin

tulokset

olivat

terveydenhuollon kustannuksia säästäviä toimenpiteitä kaikissa riskiryhmissä, eli
tulokset eivät olleet herkkiä parametrien vaihteluille annetuilla vaihteluväleillä.

Jos lasten rokotusohjelmassa oletettiin olevan käytössä PCV13-rokote (vertailutilanne
B), kustannusutiliteettianalyysin tulokset olivat annetuilla vaihteluväleillä herkkiä
vaihteluille rokotteen suojan kestossa, rokotteen hinnassa, pneumokokin osuudessa
kaikkien taudinaiheuttajien aiheuttamasta keuhkokuumeesta, ilmaantuvuudessa sekä
keuhkokuumeen
havainnollistetaan

vaikutuksesta
mallissa

elämänlaatuun
käytettyjen

(Taulukko
parametrien

18).

Tornadokuvalla

epävarmuutta

vain

diabetesryhmässä vertailutilanteessa B, sillä muissa riskiryhmässä tornadokuvat ovat
täysin samanmuotoisia (Kuva 7). Kaikkien riskiryhmien PCV13-rokotusten tulokset
vertailutilanteessa B esitetään Taulukossa 18.
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Taulukko 17. PCV13- ja PPV23-rokotusten deterministisen herkkyysanalyysin tulokset
riskiryhmittäin vertailutilanteessa A (lasten rokotusohjelmassa on PCV10-rokote).
ICER (€/QALY)
Lasten rokotusohjelma
(vertailutilanne)

PCV10
(A)

Riskiryhmä

Diabetes

Ikääntyneiden rokotusohjelma

Perusskenaario

PCV13

2 100

Krooninen sepelvaltimotauti
PPV23

Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä
Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä

PCV13

PPV23

Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä

2 970

Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä
Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä

Astma ja COPD
PCV13

PPV23

Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä
Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä

Rokotusten suojan kesto 10 vuotta

12 500

Rokotteen hinta + 20 %

10 600

6 600

1 300

PPV23-rokotusten teho
rokoteserotyyppien aiheuttamaa
keuhkokuumetta vastaan 0 %

-

205 000

-

146 000

Pneumokokin aiheuttaman
keuhkokuumeen osuus kaikesta
keuhkokuumeesta 17 %

17 200

12 800

6 570

2 830

Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä

Pneumokokkitautien ilmaantuvuus
– 20 %

13 400

9 850

3 630

628

Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä

Pahin mahdollinen skenaario
rokotusten suojan kesto
 PCV13: 10 vuotta
 PPV23: 5 vuotta
keuhkokuumeen QALYmenetys 0,006
rokotteiden hinta +20 %
keuhkokuumeen osuus
taudinaiheuttajista 17 %
pneumokokkitautien
ilmaantuvuus –20 %

266 000

94 300

179 000

80 200

Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä

-

89 600

ICER = inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde; PCV = pneumokokkikonjugaattirokote;
PPV = pneumokokkipolysakkaridirokote; QALY = laatupainotettu elinvuosi.

69 300

27 200

61

Taulukko 18. PCV13-rokotusten deterministisen herkkyysanalyysin tulokset
riskiryhmittäin vertailutilanteessa B (lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote).
ICER (€/QALY)
PCV13
(B)

Lasten rokotusohjelma (vertailutilanne)
Diabetes

Krooninen
sepelvaltimotauti

Astma ja COPD

Perusskenaario

52 400

35 900

22 000

PCV13-rokotteen suojan kesto 10 vuotta

74 300

54 000

36 900

PCV13-rokotteen suojan kesto 20 vuotta

42 300

27 600

15 200

Rokotteen hinta
PCV13 (– 20 %)

34 500

21 100

9 850

Rokotteen hinta
PCV13 (+ 20 %)

70 300

50 700

34 200

Pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen osuus
kaikkien taudinaiheuttajien aiheuttamasta
keuhkokuumeesta 17 %

84 300

61 800

41 400

Pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen osuus
kaikkien taudinaiheuttajien aiheuttamasta
keuhkokuumeesta 30 %

35 500

22 100

11 300

Keuhkokuumeesta aiheutuva QALY-menetys 0,006

254 000

165 000

80 600

Keuhkokuumeesta aiheutuva QALY-menetys 0,11

39 600

27 200

17 000

Pneumokokkitautien ilmaantuvuus – 20 %

76 200

55 600

38 200

Pneumokokkitautien ilmaantuvuus + 20 %

36 500

22 700

11 200

754 000

558 000

332 000

3 360

Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä

Terveydenhuollon
kustannuksia
säästävä

Riskiryhmä

Pahin mahdollinen skenaario
-

rokotusten suojan kesto 10
keuhkokuumeen QALY-menetys 0,006
PCV13-rokotteen hinta +20 %
keuhkokuumeen osuus taudinaiheuttajista 17 %
pneumokokkitautien ilmaantuvuus –20 %

Paras mahdollinen skenaario
-

rokotusten suojan kesto 20
keuhkokuumeen QALY-menetys 0,11
PCV13-rokotteen hinta – 20 %
keuhkokuumeen osuus taudinaiheuttajista 30 %
pneumokokkitautien ilmaantuvuus +20 %

ICER = inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde; PCV = pneumokokkikonjugaattirokote;
PPV = pneumokokkipolysakkaridirokote; QALY = laatupainotettu elinvuosi.
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Keuhkokuumeen QALY-menetys
0,006−0,11
Pneumokokin aiheuttaman
keuhkokuumeen osuus kaikista
taudinaiheuttajista 17 %, 30 %
Pneumokokkitautien ilmaantuvuus
±20 %

Yläraja
Alaraja

Rokotuksen suojan kesto 10-20
vuotta
Rokotteen hinta ±20%
30000

70000 110000 150000
ICER (€/QALY)

190000

Kuva 7. Diabetesryhmän PCV13-rokotusten deterministisen herkkyysanalyysin tulokset
vertailutilanteessa B (lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote) kuvattuna
tornadokuvalla.

7.3

Probabilistisen herkkyysanalyysin tulokset

Probabilistisessa

herkkyysanalyysissä

tarkasteltiin

mallin

ja

sen

parametrien

yhtäaikaista epävarmuutta. Tällöin parametreja tarkasteltiin yksittäisten pisteestimaattien sijaan ennalta määrättyinä jakaumina, ja jakaumista tehtiin poiminta.
Tulokset

esitetään

kustannusvaikuttavuustasossa

ja

kustannusvaikuttavuuden

hyväksyttävyyskäyränä. Kustannusvaikuttavuustasossa maksuhalukkuuden raja (WTP)
on asetettu kohtaan 25 000 €/QALY (vihreä viiva Kuvissa 8–10). Vertailutilanteessa A
kaikkien riskiryhmien pneumokokkirokotukset olivat kustannusvaikuttavia tällä WTPrajalla (Kuva 8; Kuva 9). Vertailutilanteessa B diabetesryhmässä PCV13-rokotusten
kaikkien poimintojen tulokset olivat WTP-rajan yläpuolella (Kuva 10). Kroonisen
sepelvaltimotaudin

riskiryhmässä

suurin

osa

probabilistisen

herkkyysanalyysin

poiminnan tuloksista oli WTP-rajan ylipuolella ja astman ja COPD:n riskiryhmissä
suurin osa oli WTP-rajan alapuolella vertailutilanteessa B (Kuva 10).
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Kuva 8. Lääketieteellisten riskiryhmien PCV13-rokotusten kustannusvaikuttavuustaso
vertailutilanteessa A (lasten rokotusohjelmassa on PCV10-rokote). Maksuhalukkuuden
(WTP) raja 25 000 €/QALY on merkitty kuvaan vihreällä viivalla.

Kuva 9. Lääketieteellisten riskiryhmien PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuustaso
vertailutilanteessa A (lasten rokotusohjelmassa on PCV10-rokote). Maksuhalukkuuden
(WTP) raja 25 000 €/QALY on merkitty kuvaan vihreällä viivalla.
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Kuva 10. Lääketieteellisten riskiryhmien PCV13-rokotusten kustannusvaikuttavuustaso
vertailutilanteessa B (lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote). Maksuhalukkuuden
(WTP) raja 25 000 €/QALY on merkitty kuvaan vihreällä viivalla.

Vertailutilanteessa A (lasten rokotusohjelmassa on PCV10-rokote) PCV13-rokotukset
olivat terveydenhuollon kustannuksia säästäviä toimenpiteitä diabetesryhmässä 55 %
todennäköisyydellä ja krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä 91 % todennäköisyydellä
(Kuva

11).

Vertailutilanteessa

A

PPV23-rokotukset

olivat

terveydenhuollon

kustannuksia säästäviä toimenpiteitä diabetesryhmässä 81 % todennäköisyydellä ja
krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä 99 % todennäköisyydellä (Kuva 12).
Vertailutilanteessa A astman ja COPD:n ryhmässä molemmat pneumokokkirokotukset
olivat terveydenhuollon kustannuksia säästäviä toimenpiteitä 100 % todennäköisyydellä
(Kuva 11; Kuva 12). Vertailutilanteessa B (lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote)
astman ja COPD:n ryhmässä PCV13-rokotukset olivat kustannusvaikuttavia 91 %
todennäköisyydellä,

kun

maksuhalukkuus

on

25 000

€/QALY

(Kuva

13).

Vertailutilanteessa B krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä PCV13-rokotukset olivat
kustannusvaikuttavia vain 4 % todennäköisyydellä maksuhalukkuuden raja-arvolla
25 000

€/QALY.

Diabetesryhmässä

PCV13-rokotukset

kustannusvaikuttavia WTP-rajalla 25 000 €/QALY vertailutilanteessa B.

eivät

olleet

65

Kuva 11. Lääketieteellisten riskiryhmien PCV13-rokotusten kustannusvaikuttavuuden
hyväksyttävyyskäyrät vertailutilanteessa A (lasten rokotusohjelmassa on PCV10rokote).

Kuva 12. Lääketieteellisten riskiryhmien PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuuden
hyväksyttävyyskäyrät vertailutilanteessa A (lasten rokotusohjelmassa on PCV10rokote).
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Kuva 13. Lääketieteellisten riskiryhmien PCV13-rokotusten kustannusvaikuttavuuden
hyväksyttävyyskäyrät vertailutilanteessa B (lasten rokotusohjelmassa on PCV13rokote). Maksuhalukkuuden raja 25 000 €/QALY on piirretty kuvaan vihreällä viivalla.

8

POHDINTA

8.1

Tutkimuksen validiteetti

Tutkimuksen validiteetti ilmaisee mittaako tutkimus juuri sitä, mitä sen on tarkoitus
mitata, ja se jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin (Carmines ja Zeller 1979).
Sisäinen validiteetti määrittelee, kuinka luotettavia käytetyt tutkimusmenetelmät ovat, ja
ulkoinen validiteetti määrittelee, ovatko tutkimuksen tulokset yleistettävissä muihin
tilanteisiin.

Tässä tutkimuksessa käytetty kustannusutiliteettianalyysi on yleisesti käytetty
terveystaloustieteellinen

arviointimenetelmä

(Lääkkeiden

hintalautakunta

2018).

Menetelmää oli käytetty myös muissa tämän tutkimuksen kirjallisuushaussa löydetyissä

67

pneumokokkirokotusten taloudellisissa arvioinneissa. Analyysiin valittua samanlaista
staattista multikohorttimallia oli käytetty Thorringtonin (2018) tutkimusryhmän
analyysissä, mikä nostaa tämän tutkimuksen sisäistä validiteettia. Malliksi olisi voinut
valita esimerkiksi Markovin mallin, mutta staattinen multikohorttimalli oli riittävä
vastaamaan tutkimuksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Mallissa syklin pituutena
käytettyä yhtä vuotta oli käytetty kaikissa muissa kirjallisuushaulla löydetyissä
kustannusvaikuttavuustutkimuksissa (Taulukko 3; Taulukko 4).

Tutkimuksessa arvioitiin ainoastaan kolmen riskiryhmän pneumokokkirokotusten
kustannusvaikuttavuutta eikä analyysissä huomioitu sitä, että osa ihmisistä saattaa
kuulua useampaan eri riskiryhmään. Tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia
lääketieteellisiä riskiryhmiä, sillä pneumokokkitautien ilmaantuvuus ja populaation
koko

vaihtelee

riskiryhmittäin.

Riskiryhmien

pneumokokkirokotusten

kustannusvaikuttavuutta tutkittiin nykyisessä tilanteessa (vertailutilanne A), jossa lasten
pneumokokkirokotusohjelmassa on käytössä PCV10-rokote sekä hypoteettisessa
tilanteessa (vertailutilanne B), jossa lasten rokotusohjelmassa olisi PCV13-rokote.
Rokotusohjelman rokotteet kilpailutetaan 2–4 vuoden välein, ja PCV10-rokotteen
vaihtuminen PCV13-rokotteeksi on mahdollista. Tutkimuksen ulkoista validiteettia
nostaa mahdollisuus tutkia kustannusvaikuttavuutta eri riskiryhmissä myös tässä
vaihtoehtoisessa vertailutilanteessa. Tulosten yleistettävyyttä Suomen tämän hetkiseen
tilanteeseen

heikentää

se,

ettei

käytettävissä

ollut

pneumokokkitautien

ilmaantuvuustietoja riskiryhmissä Suomessa, vaan tutkimuksessa jouduttiin käyttämään
muista maista saatuja ilmaantuvuuksia. Sen sijaan tutkimuksessa kehitetty malli on
yleistettävissä muihin tilanteisiin. Esimerkiksi mallin avulla voidaan arvioida minkä
tahansa

riskiryhmän

tai

ikäryhmän

(aikuiset)

pneumokokkirokotusten

kustannusvaikuttavuutta. Mallilla voidaan myös arvioida monien ikäkohorttien
yhtäaikaisia rokotuksia.

8.2

Tutkimuksen reliabiliteetti

Reliabiliteetti ilmaisee, kuinka luotettavia ja toistettavissa olevia tutkimuksen tulokset
ovat (Carmines ja Zeller 1979). Tutkimuksessa käytetyt aineistot ja menetelmät on
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kuvattu kattavasti ja niiden alkuperäislähteet on merkitty näkyviin. Lisäksi
kustannusutiliteettianalyysissä käytetty malli on kuvattu riittävällä tarkkuudella, jotta
analyysi on toistettavissa. Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudelliseen
arviointiin

liittyy

paljon

epävarmuustekijöitä,

jotka

vaikuttavat

analyysin

lopputulokseen, ja niitä on esitelty kattavasti työn teoriaosuudessa. Deterministisen ja
probabilistisen herkkyysanalyysin avulla on havainnollistettu, kuinka paljon käytetyssä
mallissa ja sen parametreissa on epävarmuutta, mikä nostaa tutkimuksen tulosten
luotettavuutta.

Tutkimuksessa

jouduttiin

käyttämään

pneumokokkitautien

ilmaantuvuuksista

lääketieteellisillä riskiryhmillä Englannin ja Walesin (IPD) sekä Saksan (keuhkokuume)
ilmaantuvuustietoja, koska suomalaista aineistoa ei ollut käytettävissä (van Hoek ym.
2012; Pelton ym. 2015). Riskiryhmän pneumokokkitaudin ilmaantuvuuteen vaikuttaa
pneumokokkitaudin ja riskiryhmän tapausmääritelmät sekä käytetyt aineistot. Lisäksi
tässä

tutkimuksessa

Suomen

riskiryhmäpopulaatiot

määriteltiin

Kelan

erityiskorvausoikeuden perusteella, kun van Hoekin (2012) ja Peltonin (2015)
tutkimusryhmien

tutkimuksissa

käyntisyyaineistoista

riskiryhmät

ICD-10-koodeilla.

oli

Täten

määritelty
tässä

terveyspalveluiden

tutkimuksessa

Suomen

riskiryhmäpopulaatiot olivat tiukemmin määritetyt kuin van Hoekin (2012) ja Peltonin
(2015) tutkimusryhmien tutkimuksissa. Lisäksi van Hoekin (2012) tutkimusryhmän
määrittelemistä riskiryhmistä oli poistettu astmaa sairastavat henkilöt, ja Peltonin
(2015) tutkimusryhmän tutkimuksessa astmaa ja COPD:ta sairastavat oli jaettu eri
riskiryhmiin.

Peltonin (2015) tutkimuksessa käytetyt keuhkokuumeen tapausmääritelmät eivät täysin
vastaa Suomessa käytettyä, ja Saksan sairasvakuutuskorvausaineisto ei kata koko maan
tietoja (Pelton ym. 2015; Okasha ym. 2017). Jos Suomen riskiryhmien ilmaantuvuudet
olisivat yli 20 % alemmat kuin tutkimuksessa käytetyt ilmaantuvuudet ja Suomessa olisi
lasten rokotusohjelmassa käytössä PCV13 (vertailutilanne B), PCV13-rokotukset eivät
olisi missään tarkastelluissa riskiryhmissä kustannusvaikuttavia 25 000 €/QALY
maksuhalukkuudella (Taulukko 18). Estimaatit pneumokokkitautien aiheuttamista
kustannuksista perustuivat Suomen rekisteriaineiston tietoihin, mikä parantaa tulosten
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luotettavuutta

(THL:n

ja

Kansallisen

rokotusasiantuntijatyöryhmän

Pneumokokkirokottamisen strategiat -selvitys 2018).

8.3

Tulosten pohdinta

65-vuotiaiden

lääketieteellisten

riskiryhmien

pneumokokkirokotusten

kustannusutiliteettianalyysin lopputulosta ei voi suoraan verrata muissa maissa tehtyjen
taloudellisten arviointitutkimusten tuloksiin. Ensinnäkin se, onko terveydenhuolloin
toimenpide kustannusvaikuttava tietyssä maassa, riippuu kyseisen maan yhteiskunnan
maksuhalukkuuden (WTP) rajasta, ja rajan arvo vaihtelee maittain (Woods ym. 2016).
Lisäksi

taloudelliseen

arviointiin

vaikuttaa

monet

maakohtaiset

asiat.

Pneumokokkirokotuksilla näitä ovat esimerkiksi pneumokokin osuus kaikkien
taudinaiheuttajien aiheuttamasta keuhkokuumeesta sekä serotyyppijakauma. Myös
pneumokokkitautien

hoitokäytännöissä

on

eroavaisuuksia

esimerkiksi

siinä,

hoidetaanko keuhkokuumetta enemmän vuodeosastohoidossa vai avohoidossa. Tällä on
vaikutusta keuhkokuumeen aiheuttamaan terveyspalveluiden käyttöön ja siitä
aiheutuviin kustannuksiin.

Tämän työn empiirisessä osassa havainnollistettiin deterministisen ja probabilistisen
herkkyysanalyysin avulla, kuinka paljon keskeisten parametrien (Taulukko 12;
Taulukko 13) vaihtelu vaikutti lopputulokseen. Suomen nykytilanteessa, kun lasten
rokotusohjelmassa
riskiryhmissä

on

käytössä

PPV23-rokotusten

PCV10-rokote
analyysin

(vertailutilanne

tulokset

olivat

A),

herkkiä

kaikissa
vaihtelulle

oletuksesta PPV23-rokotteen tehosta keuhkokuumetta vastaan (Taulukko 17).
Diabetesryhmässä sekä krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä analyysin tulokset olivat
molemmilla rokotuksilla annetuilla parametrin vaihteluväleillä herkkiä vaihteluille
rokotteen hinnassa, pneumokokin osuudessa kaikkien taudinaiheuttajien aiheuttamasta
keuhkokuumeesta sekä pneumokokkitautien ilmaantuvuudessa. Kaikissa näissä
tilanteissa molemmissa ryhmissä PCV13- ja PPV23-rokotukset olivat kuitenkin
kustannusvaikuttavia
25 000 €/QALY.

vertailutilanteessa

A,

kun

maksuhalukkuuden

raja

oli
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Jos lasten rokotusohjelmassa olisi käytössä PCV13-rokote (vertailutilanne B), astma ja
COPD -ryhmän pneumokokkirokotusten kustannusutiliteettianalyysin tulokset olivat
annetuilla vaihteluväleillä herkkiä vaihteluille rokotteen suojan kestossa, rokotteen
hinnassa,

pneumokokin

keuhkokuumeesta,
vaikutuksessa

osuudessa

kaikkien

pneumokokkitautien

elämänlaatuun

taudinaiheuttajien

ilmaantuvuudessa

(Taulukko

18).

Myös

sekä

aiheuttamasta
keuhkokuumeen

Dirmesropian

(2017)

tutkimusryhmineen havaitsi kustannusvaikuttavuusanalyysinsä lopputulosten olevan
herkkä

näiden

parametrien

vaihteluille.

Lisäksi

muissa

kustannusvaikuttavuustutkimuksissa havaittiin tulosten olevan herkkiä vaihtelulle mm.
rokotteen suojan kestossa (Mangen ym. 2015; van Hoek ja Miller 2016) sekä rokotteen
hinnassa (Hoshi ym. 2015; Thorrington ym. 2018; Willem ym. 2018).

Probabilistisen

herkkyysanalyysin

riskiryhmissä

PCV13-

ja

perusteella

vertailutilanteessa

PPV23-rokotukset

olivat

A

kaikissa

kustannusvaikuttavia

maksuhalukkuuden raja-arvolla 25 00 €/QALY, kun ilmaantuvuuteen, kustannuksiin ja
QALY-menetyksiin liittyviä parametreja (Taulukko 13) tarkasteltiin yksittäisten pisteestimaattien sijaan jakaumina (Kuva 8–9; Kuva 11–12). Vertailutilanteessa B
diabetesryhmän PCV13-rokotukset eivät olleet probabilistisen herkkyysanalyysin
tulosten

mukaan

kustannusvaikuttavia

(raja-arvolla

25

000

€/QALY),

sillä

diabetesryhmässä pneumokokkitautien ilmaantuvuus oli matalampi kuin muissa tässä
tutkimuksessa tarkastelluissa ryhmissä. Vertailutilanteessa A PCV13-serotyypit
aiheuttivat ≥65-vuotiailla pneumokokkitaudeista noin 52 %, kun vertailutilanteessa B
ennusteen mukaan osuus oli noin 35 % (Tartuntatautirekisteri 2017; THL:n ja
Kansallisen

rokotusasiantuntijatyöryhmän

Pneumokokkirokottamisen

strategiat

-selvitys 2018). Analyysissä oletettiin, että PCV13-rokotuksilla ei ollut tehoa serotyyppi
3 vastaan (ACIP Live Meeting Archive 2019). 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla
serotyyppi 3 osuus kaikista PCV13-serotyyppien aiheuttamista tapauksista oli
vertailutilanteessa A noin 32 % ja vertailutilanteessa B noin 51 %. Tällöin PCV13rokotusten vaikuttavuus vertailutilanteessa B oli pienempi kuin vertailutilanteessa A,
koska rokotuksin estettäviä tautitapauksia oli vähemmän.
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Yksi tämän tutkimuksen vahvuuksista on PCV13-rokotusten serotyyppikohtaisten
erojen huomioiminen. Tehoestimaatin käytössä pitäisi ottaa huomioon, että teho kertoo
tautitapauksien vähenemisestä tietyssä tilanteessa ja infektiopaineessa (Hanquet ym.
2013). Gessner (2018) tutkimusryhmineen ei ollut julkaissut PCV13-rokotteen
tehoestimaatteja jokaiselle rokoteserotyypille erikseen, joten tutkimuksesta saatua
tehoestimaattia ei voitu suoraan käyttää tässä tutkimuksessa. CAPITA-tutkimuksen
plaseboryhmässä serotyyppi 3 oli aiheuttanut kaikista IPD-tapauksista noin 7 % ja
kaikista PCV13-serotyyppien aiheuttamista IPD-tapauksista noin 15 % (Gessner ym.
2018). Suomessa vuonna 2017 serotyyppi 3 aiheutti ≥65-vuotiailla kaikista IPDtapauksista noin 17 % ja kaikista PCV13-serotyyppien aiheuttamista IPD-tapauksista
noin 32 % (Tartuntatautirekisteri 2017). Suomessa voi olla erilainen infektiopaine ja
ainakin serotyyppijakauma on erilainen kuin CAPITA-tutkimuksen populaatiossa.
Lisäksi Hollannissa oli CAPITA-tutkimuksen aikaan lasten rokotusohjelmassa käytössä
PCV10-rokote, joten CAPITA:n tulos ei ollut suoraan sovellettavissa tämän
tutkimuksen vertailutilanteeseen B, jossa lasten rokotusohjelmassa oletettiin olevan
PCV13-rokote.

PCV13-rokotusten suojan keston oletettiin tässä tutkimuksessa heikkenevän samoin
oletuksin kuin Willemin (2018) tutkimusryhmän kustannusvaikuttavuustutkimuksessa
(Kuva 4). Dirmesropian (2017) tutkimusryhmineen oletti PCV13-rokotusten suojan
heikkenevän jo 10 vuodessa nollaan, kun muissa KVA:issa suojan oletettiin kestävän
noin 15–17 vuotta. Vain Stoecker (2016) tutkimusryhmineen sekä van Hoek ja Miller
(2016) olettivat suojan kestävän 20 vuotta tai pidempään. Tässä tutkimuksessa käytetty
oletus PCV13-rokotusten suojan kestosta on siis yhteneväinen suurimman osan muiden
maiden kustannusvaikuttavuustutkimuksissa tehtyjen oletusten kanssa. Yksisuuntaisten
herkkyysanalyysien perusteella voitiin todeta, että analyysin lopputulos on herkkä
oletukselle PCV13-rokotusten suojan kestosta. Kun oletettiin, että PCV13-rokotusten
suojan kesto oli kymmenen vuotta, vertailutilanteessa B lisäkustannusten yhtä lisäQALY:a kohti arvioitiin nousevan astman ja COPD:n riskiryhmässä 36 900 euroon,
jolloin PCV13-rokotukset eivät olisi enää kustannusvaikuttavia maksuhalukkuuden rajaarvolla 25 000 €/QALY (Taulukko 18).
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Tässä

tutkimuksessa

käytetty

PPV23-rokotteen

tehoestimaatti

IPD:tä

vastaan

ensimmäisenä vuonna saatiin Andrewsin (2012) ja työtovereiden Englannissa tehdystä
tapaus-verrokkitutkimuksesta.

Samaa

arvoa

on

käytetty

kahdessa

muussa

kustannusvaikuttavuustutkimuksessa (Dirmesropian ym. 2017; Chen ym. 2018).
Tutkimustulokset PPV23-rokotteen tehosta keuhkokuumetta vastaan ovat osittain
ristiriitaisia (Moberley ym. 2013; Falkenhorst ym. 2017). Keuhkokuumeen esiintyvyys
on suurta ikääntyneillä, ja keuhkokuumeen hoidosta aiheutuu terveydenhuollolle paljon
kustannuksia (Liite 8: Taulukko 26; Taulukko 38; Taulukko 50). Tässä tutkimuksessa
PPV23-rokotteella

oletettiin

olevan

tehoa

rokoteserotyyppien

aiheuttamaa

keuhkokuumetta vastaan, vaikka sama oletus oli tehty vain kahdessa muussa
kustannusvaikuttavuustutkimuksessa (Thorrington ym. 2018; Willem ym. 2018).
Herkkyysanalyysissä havaittiin, että tällä oletuksella oli suuri merkitys PPV23rokotusten kustannusvaikuttavuuteen (Taulukko 17). Pneumokokin aiheuttaman
keuhkokuumeen osuutta kaikesta keuhkokuumeesta ei tiedetä varmasti (Jokinen ym.
2017). Determinististen herkkyysanalyysien perusteella havaittiin, että analyysin
lopputulokseen vaikuttaa oletus siitä, kuinka suuri osuus kaikista keuhkokuumeen
taudinaiheuttajista on pneumokokin aiheuttamaa (Taulukko 18). Esimerkiksi kun tätä
osuutta vaihdettiin herkkyysanalyysissä, ICER vaihteli vertailutilanteessa B astma ja
COPD -ryhmässä välillä 11 300 (30 %) - 41 400 (17 %).

PPV23-rokotusten suojan oletettiin kestävän 6 vuotta ja suojan oletettiin heikkenevän
samalla tavalla kuin Dirmesropianin (2017) ja Chenin (2018) tutkimusryhmien
tutkimuksissa. Stoeckerin (2016) ja Willemin (2018) tutkimusryhmät olettivat
tutkimuksissaan

suojan

heikkenevän

hitaammin

(Kuva

4).

PPV23-rokotteen

tehotutkimuksissa ei ole luotettavasti osoitettu, että PPV23-rokotteen suoja säilyisi noin
viittä vuotta pidempään, joten tässä työssä käytetty oletus suojan kestosta on hyvin
perusteltu (Moberley ym. 2013; Falkenhorst ym. 2017). Kun lastenohjelmassa on
käytössä PCV10-rokote (vertailutilanne A), PPV23-rokotukset olivat kustannuksia
säästäviä toimenpiteitä kaikissa riskiryhmissä, vaikka suojan oletettiin säilyvän vain
kuusi vuotta.
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Neljässä kustannusvaikuttavuustutkimuksessa tarkasteltiin pneumokokkirokotusten
kustannusvaikuttavuutta riskiryhmissä (Mangen ym. 2015; Atwood ym. 2018;
Kuchenbecker ym. 2018; Marbaix ym. 2018). Kaikissa näissä tutkimuksissa kirjoittajat
olivat arvioineet riskiryhmien rokotusten olevan kustannusvaikuttavia. Missään näistä
tutkimuksista ei kuitenkaan oltu tarkasteltu yksittäisten kroonisten tautien potilaista
muodostettuja riskiryhmiä, vaan keskikorkean riskin ryhmään olivat kuuluneet kaikki,
joilla on vähintään yksi krooninen tauti. Korkean riskin ryhmään taas olivat kuuluneet
kaikki immunosuppressiiviset ihmiset. Mangenin (2015) tutkimusryhmän analyysin
tulokset ovat parhaiten verrattavissa Suomen tilanteeseen, sillä Hollannissa oli
tutkimuksen aikaan lasten rokotusohjelmassa käytössä PCV10-rokote ja analyysin
vertailutilanteena oli, että ketään 65-vuotiaita tai sitä vanhempia ei rokotettu
kansallisessa rokotusohjelmassa. Toisaalta Mangen (2015) tutkimusryhmineen oli
tehnyt analyysin yhteiskunnan näkökulmasta, joten kustannuksissa oli huomioitu
terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös muut yhteiskunnalle koituvat kustannukset,
toisin kuin tässä työssä. Mangenin (2015) tutkimusryhmän analyysin tulokset olivat
herkkiä vaihteluille PCV13-rokotteen hinnassa, rokotuksen suojan kestossa sekä
rokotusten tehossa korkean riskin ryhmissä. PCV13-rokotusten todettiin kuitenkin
olleen kaikkien yksisuuntaisten herkkyysanalyysien parametrien vaihteluväleillä
kustannusvaikuttavia.

Tässä työssä lääketieteellisiä riskiryhmiä (diabetes, krooninen sepelvaltimotauti, astma
ja COPD) käsiteltiin erillisinä ryhminä. Yksi ihminen voi kuitenkin kuulua samaan
aikaan moneen eri riskiryhmään, joten tulevaisuudessa voisi olla mielekästä arvioida
pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuutta ihmisillä, joilla on monta riskitekijää.
Pneumokokkirokotukset

olisivat

tällaisilla

ihmisillä

todennäköisesti

vielä

kustannusvaikuttavampia, kuin tässä työssä esiteltyjen yksittäisten ryhmien rokotukset.

Atwood (2018) ja Kuchenbecker (2018) tutkimusryhmineen olivat tarkastelleet
peräkkäisten PCV13- ja PPV23-rokotusten kustannusvaikuttavuutta riskiryhmissä. Yksi
tämän tutkimuksen heikkouksista on se, ettei analyysissä huomioitu sitä, mikä olisi
peräkkäisten pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuus, jos esimerkiksi ensin
annettaisiin PCV13-rokote ja jonkin ajan kuluttua tehosteena PPV23-rokote. PPV23-
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rokotusten suojan kesto on lyhyempi kuin PCV13-rokotusten, joten analyysissä olisi
voitu tarkastella myös kahden annoksen PPV23-rokotuksia. Lisäksi tässä tutkimuksessa
ei huomioitu sitä, kuinka moni riskiryhmiin kuuluvista ottaa influenssarokotteen ja
kuinka paljon se itsessään vähentää pneumokokkitautien ilmaantuvuutta riskiryhmissä.

Englannissa vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa oli arvioitu PCV13-rokotusten
kustannusvaikuttavuutta samoilla riskiryhmillä kuin tässä tutkimuksessa (diabetes,
krooninen sepelvaltimotauti, krooninen keuhkotauti) (Rozenbaum ym. 2012).
Tutkimuksen mukaan oli epätodennäköistä, että PCV13 rokotukset olisivat olleet
missään riskiryhmässä kustannusvaikuttavia. Englannissa oli tutkimuksen aikaan
lastenohjelmassa

käytössä

PCV13-rokote,

mikä

vastaa

tämän

tutkimuksen

vertailutilannetta B. Tutkimuksessa oli kuitenkin arvioitu kaikkien 2-vuotiaiden ja sitä
vanhempien riskiryhmien PCV13-rokotuksia ja vertailutilanteena oli Englannin
nykytilanne, jossa riskiryhmille annetaan PPV23-rokotukset. Tulokset eivät siis ole
täysin verrattavissa tämän tutkimuksen tuloksiin.

Tässä työssä käytetty yhden IPD-tapauksen QALY-menetys perustui Andraden (2018)
työryhmän elämänlaatututkimukseen. Estimaatti on raportoitu Willemin (2018)
tutkimusryhmän kustannusvaikuttavuustutkimuksessa. Muissa kustannusvaikuttavuustutkimuksissa yhden IPD-tapauksen QALY-menetys vaihteli paljon, ja kahdessa
tutkimuksessa (Blommaert ym. 2016; van Hoek ja Miller 2016) IPD-tapauksen QALYmenetykseen oli jo suoraan laskettu IPD:n jälkitaudeista aiheutunut elämänlaadun
menetys. Kustannusvaikuttavuustutkimusten QALY-menetyksen estimaatteja ei voi siis
suoraan verratta toisiinsa (Liite 4: Taulukko 19). Lisäksi monessa KVA:ssa IPDtapaukselle

oletettiin

keuhkokuumeelle,

sama

jolloin

QALY-menetys
IPD:n

kuin

QALY-menetyksen

sairaalassa
estimaatti

hoidetulle
perustui

keuhkokuumepotilaiden elämänlaatututkimukseen (Mangen ym. 2015; Dirmesropian
ym. 2017; Chen ym. 2018; Kuchenbecker ym. 2018; Thorrington ym. 2018).

Kustannusvaikuttavuustutkimuksissa sairaalassa hoidetun keuhkokuumeen QALYmenetys vaihteli välillä 0,006-0,0709 ja avohoidossa hoidetun keuhkokuumeen QALYmenetys vaihteli 0,004-0,0118 (Liite 4: Taulukko 19). Tässä työssä käytettiin

75

keuhkokuumeen QALY-menetyksen estimaattina korjattua arvoa Mangenin (2017)
tutkimusryhmän

elämänlaatututkimuksesta.

Tutkimuksessa

yhden

keuhkokuumepotilaan QALY-menetys oli 0,11, mutta kun huomioitiin tutkimuksessa
havaittu elämänlaadun heikkeneminen jo ennen keuhkokuumeen saamista, QALYmenetykseksi saatiin 0,08. Herkkyysanalyysissä testattiin kuitenkin arvoja 0,006 ja
0,11, minkä perusteella voitiin todeta, että analyysin lopputulos on todella herkkä
oletukselle keuhkokuumeesta aiheutuvasta QALY-menetyksen suuruudelle (Kuva 7;
Taulukko 18).

Tässä tutkimuksessa kuulovaurion QALY-menetyksenä käytettiin arvoa, joka oli saatu
eri elämänlaatumittarilla kuin muut QALY-menetysten arvot. Vaikka eri mittareilla
saadut tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään, kuulovaurion QALYmenetys saatiin Suomessa tehdystä tutkimuksesta, joten se oli paras mahdollinen arvio
tähän tutkimukseen (Oostenbrink ym. 2002; Saarni ym. 2006; Niemensivu ym. 2015).
Lisäksi

kuulovauriotapauksia

tuli

eri

rokotusskenaarioiden

kustannusutiliteettianalyyseissä niin vähän, että tämän yksittäisen parametrin arvo ei
ollut lopputuloksen kannalta merkityksellinen.

9

JOHTOPÄÄTÖKSET

65-vuotiaiden pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuus vaihtelee riskiryhmästä ja
lasten

rokotusohjelmassa

olevasta

pneumokokkirokotteesta

riippuen.

Tämän

tutkimuksen mukaan tämän hetkisessä Suomen tilanteessa, jossa PCV10-rokote on
lasten pneumokokkirokotusohjelmassa, 65-vuotiaiden PCV13- ja PPV23-rokotusten
arvioitiin olevan terveydenhuollon kustannuksia säästäviä toimenpiteitä kroonisen
sepelvaltimotaudin sekä astman ja COPD:n riskiryhmissä. Diabetesryhmässä PPV23rokotusten arvioitiin myös olevan terveyden kustannuksia säästäviä toimenpiteitä.
Lisäksi PCV13-rokotuksilla kustannukset yhtä lisä-QALY:a kohti arvioitiin olevan
2 100 €, jolloin diabetesryhmässä PCV13-rokotukset olivat kustannusvaikuttavia
maksuhalukkuuden raja-arvolla 25 000 €/QALY. Jos lasten rokotusohjelmassa olisi
PCV13-rokote, 65-vuotiaiden PCV13-rokotusten arvioitiin olevan kustannusvaikuttavia
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vain astman ja COPD:n riskiryhmässä, mutta ei diabeteksen eikä kroonisen
sepelvaltimotaudin
Ikääntyneiden

riskiryhmissä,

kun

maksuhalukkuus

pneumokokkirokotusten

taloudelliseen

on

25 000

arviointiin

€/QALY.

liittyy

paljon

epävarmuustekijöitä, joiden takia kustannusutiliteettianalyysin tulos voi vaihdella
todella paljon. Tämän tutkimuksen mukaan analyysin tulokset olivat herkkiä
parametrien vaihteluille PCV13- ja PPV23-rokotusten suojan kestossa, rokotteiden
hinnassa,

PPV23-rokousten

aiheuttaman

tehossa

keuhkokuumeen

keuhkokuumetta

osuudessa

kaikista

vastaan,

pneumokokin

taudinaiheuttajista

sekä

pneumokokkitaudeista johtuvassa elämänlaadun heikkenemissä.

Rokotusten taloudellisia arviointeja käytetään hyväksi päätöksenteossa, kun pohditaan
uusien

rokotteiden

ottamista

pneumokokkirokotusten

kansalliseen

taloudellista

rokotusohjelmaan.

arviointia

lääketieteellisissä

Ikääntyneiden
riskiryhmissä

Suomessa ei ole tehty ennen tätä tutkimusta. Tässä tutkimuksessa kehitettyä mallia
voidaan hyödyntää jatkossa THL:n lääketieteellisten riskiryhmien ja ikääntyneiden
pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuuden arviointityössä. Tämän tutkimuksen
tulokset

tarkentuvat,

lääketieteellisissä

kun

analyysi

riskiryhmissä

pneumokokkitautien

valmistuu,

ja

ilmaantuvuudesta

IPD-tapauksista

johtuvien

terveyspalveluiden käytön ja kustannusten arviointi päivitetään. Tämä työ päivitetään
Suomen ilmaantuvuusaineistoilla vuoden 2019 aikana.
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LIITTEET

LIITE 1. THL:n suositukset pneumokokkirokotuksista lääketieteellisille riskiryhmille.
Lista sairauksista/tiloista, jotka määritellään riskiryhmiin kuuluviksi (THL:
Riskiryhmien pneumokokkirokotukset, 2018):
- likvorifisteli
- kokleaari(simpukka)implantti
- krooninen keuhkosairaus
- krooninen sydänsairaus (oireita aiheuttava kliinisesti merkittävä tauti)
- diabetes
- maksan vajaatoiminta
- perna ei toimi tai se puuttuu
- HIV-infektio
- muu immuunipuutos
o lymfooma
o multippeli myelooma
o nefroottinen oireyhtymä
o synnynnäinen tai hankittu immuunivajaus (ei agammaglobulinemia)
o elimen- tai kudoksensiirron saaneet
o pysyvää systeemistä kortisonihoitoa tai muuta immunosupressiivista
lääkitystä saavat
- pysyvä laitoshoito
- alkoholismi

LIITE 2. Lista OECD-maista (36 kpl) (OECD 2018):
Alankomaat, Australia, Belgia, Chile, Espanja, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Itävalta,
Japani, Kanada, Korea, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Mexico, Norja, Portugali,
Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki,
Turkki, Unkari, Uusi Seelanti, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta (UK), Yhdysvallat

LIITE 3. Kirjallisuushaun dokumentointi.
Kirjallisuushaku
Haku 21.9.2018, Scopus ja Pubmed
Scopus (hakupäivämäärä: 21.9.2018):
1. pcv13
2. ppv23
3. pneumococc* conjugate vaccin*
4. pneumococc* polysaccharide vaccin*
5. 1 OR 2 OR 3 OR 4

6. cost-effect*
7. cost-utility
8. economic evaluation
9. 6 OR 7 OR 8
10. 5 AND 9
Viitteitä löytyi 105. Haku toistettiin 4.2.2019, mutta uusia sisäänottokriteereitä täyttäviä
artikkeleita ei löytynyt.
Pubmed (hakupäivämäärä 21.9.2018):
1. pneumococc* vaccin*
2. pneumococc* conjugate vaccin*
3. pneumococc* polysaccharide vaccin*
4. PCV13
5. PPV23
6. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5
7. economic evaluation
8. cost-effect*
9. cost
10. 7 OR 8 OR 9
11. QALY
12. LYG
13. ICER
14. 11 OR 12 OR 13
15. 6 AND 10 AND 14
Viitteitä löytyi 52. Haku toistettiin 4.2.2019, mutta uusia sisäänottokriteereitä täyttäviä
artikkeleita ei löytynyt.
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LIITE 4. Kirjallisuushaun kustannusvaikuttavuustutkimuksissa käytettyjä parametreja.
Taulukko 19. Kirjallisuushaun kustannusvaikuttavuustutkimuksissa käytetyt QALY-menetykset.
Viite

Meningiitti

Bakteremia

Sairaalassa
hoidettu
keuhkokuume

Kotona
hoidettu
keuhkokuume

Meningiitin
jälkeinen
kuulovaurio

Meningiitin
jälkeinen
neurologinen
vaurio

Hoshi ym. 2015

0,4m,v
(utility weight)
0,0709a,c

0,5m,v
(utility weight)
0,0709a,c

0,5m,v
(utility weight)
0,0709a

-

-

0,3m,v

0,0045b

-

-

0,460d,e,h

0,0079e

0,006e

0,004e

0,2e,y

0,2e,y

Stoecker ym.
2016
van Hoek ja
Miller 2016

0,009i

0,009i

0,006e

0,004e

-

-

0,01–0,14d,f,g

0,01–0,14d,f,g

0,006f

0,006c,f

Ei mainittu
erikseen

Ei mainittu
erikseen

Boccalini ym.
2017
Dirmesropian
ym. 2017
Heo ym. 2017

0,02m

-

0,01m

0,01m

-

-

0,0709k

0,0709k

0,0709k

0,0045k

-

-

0,0338–0,436m,s

0,0338–0,436m,s

0,0263–0,057m,s

-

-

Ei mainittu
erikseen

Thorrington
ym. 2018
Willem ym.
2018

0,0709k

0,0709k

0,0709k

-

-

-

0,1741o

0,1741o

0,0679o

0,0118p

0,635p,r (utility
weight)

0,319 (utility
weight)

Chen ym. 2018

0,0709k

0,0709k

0,0709k

0,0045k

-

-

Atwood ym.
2018
Kuchenbecker
ym. 2018
Marbaix ym.
2018

Ei mainittu

Ei mainittu

Ei mainittu

Ei mainittu

-

-

0,0709x

0,0709x

0,0709x

0,0045e

-

-

MR: 0,1741–
0,1759o,w
HR: 0,1320–
0,1741o,w

MR: 0,1741–
0,1759o,w
HR: 0,1320–
0,1741o,w

MR: 0,0709–
0,0717a,w
HR: 0,0537–
0,0709a,w

MR: 0,0027–
0,0066p,w
HR: 0,0027–
0,0049p,w

-

-

Mangen ym.
2015
Blommaert ym.
2016

a

Mangen ym. 2013; b van Vugt 2013; c Käytetty samaa arvoa kuin sairaalahoitoiselle keuhkokuumeelle;
Tässä huomioitu meningiitin jälkitaudit kuulovaurio ja neurologinen vaurio; e Melegaro ym. 2004;
f
Rozenbaum ym. 2012; g Vaihteli iän mukaan, niin että vanhemmilla QALY-menetys pienempi;
h
Ensimmäisen vuoden qalymenetys; i Pepper ym. 2000; k Mangen ym. 2015; m Smith ym. 2012; o Andrade
ym. 2018; p Galante ym. 2011; r joka vuosi loppuelämän; s vaihteli riskiryhmän mukaan; t KNAHES (Korea
National Health and Nutrition Examination Survey); v Utility weight, jossa terveellä ihmisellä arvo on 1;
w
Jaettu ikä- ja riskiryhmiin Sisk ym. 2003 perusteella; x Rubin ym. 2010; y Vähenee vuosittain ensimmäisen
vuoden jälkeen.
d
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LIITE 5. Lääketieteellisiin riskiryhmiin liittyvät Kelan erityiskorvausnumerot sekä
niihin liittyvät sairaudet ja ICD-10-koodit (Kela 2017)
Diabetes
-

103: Diabetes, insuliinihoito (ICD-10: E10-E14, E89.1)
215: Diabetes, muu kuin insuliinihoito (ICD-10: E10-E14, E89.1)

Krooninen sepelvaltimotauti
-

206: Krooninen sepelvaltimotauti ja krooninen sepelvaltimotautiin liittyvä rasvaaineenvaihdunnan häiriö (ICD-10: I20–I22, I24.0, I25)

Astma ja COPD
-

203: Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset
obstruktiiviset keuhkosairaudet (ICD-10: E84.0, J41–J45, P27.1)

LIITE 6. Riskiryhmien ilmaantuvuuksien lähteinä käytettyjen artikkelien
riskiryhmäjako ICD-10-koodien mukaan.

Taulukko 20. Riskiryhmien määrittely van Hoekin ym. (2012) mukaisesti.
Riskiryhmä
ICD-10-koodit
Diabetes
Krooninen sydäntauti

Krooninen keuhkosairaus

E10, E11, E12, E13, E14, E24, G59.0, G63.2, G73.0,
G99.0, N08.3, O24, P70.0, P70.1, P70.2
I05, I06, I07, I08, I09, I11, I12, I13, I20, I21, I22, I25,
I27, I28, I3, I40, I41, I42, I43, I44, I45, I47, I48, I49,
I50, I51, I52, Q2
J40, J41, J42, J43, J44, J47, J6, J7, J80, J81, J82, J83,
J84, Q30, J31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36, Q37

Taulukko 21. Riskiryhmien määrittely Pelton ym. (2015) mukaisesti.
Riskiryhmä
ICD-10-koodit
Diabetes
Krooninen sydäntauti
Krooninen keuhkosairaus

E10.-E14., E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4, E10.3,
E11.3, E12.3, E13.3, E14.3, P70.1, T38.3, G59.0, G63.2
I05.-I09., I11., I13., I21.-I22., I24., I25.2, I20., I25.1,
I27., I34.-I39., I42., I50., I23., Q25.1, Q20.-Q24.
E84., I27.8, I27.9, J40, J41., J42., J43., J47, J44., J60.J65., J68.4, J84.1, J84., J96.1, J96., P27.

LIITE 7. Keuhkokuumeeseen liittyvien ICD-10-koodien selitykset (Tautiluokitus ICD10, 2011)
-

J10.0: Muun tunnistetun influenssaviruksen aiheuttama keuhkokuume
J11.0: Influenssa ja keuhkokuume, virusta ei ole osoitettu
J12: Muualla luokittamaton viruskeuhkokuume
J13: Streptococcus pneumoniaen aiheuttama keuhkokuume
J14: Haemophilus influenzaen aiheuttama keuhkokuume
J15: Muualla luokittamaton bakteerien aiheuttamat keuhkokuumeet
J16: Muiden taudinaiheuttajien aiheuttama muualla luokittamaton keuhkokuume
J17: Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä keuhkokuume
J18: Keuhkokuume, aiheuttava pieneliö määrittämätön
J85.1: Keuhkokuumeeseen liittyvä keuhkopaise tai märkäpesäke keuhkoissa
J86: Empyeema

LIITE 8. Kustannusutiliteettianalyysin tuloksia ikä- ja riskiryhmittäin.
1. Diabetes
2. Krooninen sepelvaltimotauti
3. Astma ja COPD

1.1 Tapausmäärät diabetesryhmässä
Taulukko 22. Tautitapaukset diabetesryhmässä ilman riskiryhmien pneumokokkirokotuksia, kun lasten rokotusohjelmassa on käytössä
PCV10-rokote (vertailutilanne A). (Tautitapausten lukumäärä oletettiin samaksi vertailutilanteessa B, jossa lasten rokotusohjelmassa on
PCV13-rokote.)
Tautitapauksia yhteensä

Kuolemantapauksia

Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume
ESH avohoito

Keuhkokuume PTH
avohoito

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume
ESH avohoito

65-74v

37

3430

254

1230

2

230

4

75-84v

29

2570

188

940

4

270

9

85+

13

1200

86

430

3

200

11

Yhteensä

80

7290

523

2600

10

690

23

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.
Taulukko 23. PCV13-rokotuksilla saavutettu tautitapausten vähenemä diabetesryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten
rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

65-74v

-9

75-84v

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

-81

-6

-31

-1

-8

-1

-3

85+

0

0

0

0

Yhteensä

-10

-89

-7

-34

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 24. PCV13-rokotuksilla saavutettu tautitapausten vähenemä diabetesryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen B (lasten
rokotusohjelmassa PCV13-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

65-74v

-4

-38

-3

-15

75-84v

0

-4

0

-2

85+

0

0

0

0

Yhteensä

-5

-42

-3

-16

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 25. PPV23-rokotuksilla saavutettu tautitapausten vähenemä diabetesryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten
rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

65-74v

-5

-38

-3

-15

75-84v

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

Yhteensä

-5

-38

-3

-15

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

1.2 Kustannukset diabetesryhmässä (3 % diskonttokorko)
Taulukko 26. Tautitapauksista aiheutuneet hoitokustannukset (€) diabetesryhmässä ilman riskiryhmien pneumokokkirokotuksia, kun lasten
rokotusohjelmassa on käytössä PCV10-rokote (vertailutilanne A). (Kustannusten määrä oletettiin samaksi vertailutilanteessa B, jossa lasten
rokotusohjelmassa on PCV13-rokote.)
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

246 560

14 891 000

89 155

224 800

15 450 000

75-84v

140 110

9 100 000

50 079

128 300

9 420 000

85+

47 800

3 226 000

17 890

44 000

3 340 000

Yhteensä

434 100

27 250 000

156 930

397 000

28 240 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 27. PCV13-rokotuksilla saavutetut hoitokustannusten kustannussäästöt (€) diabetesryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A
(lasten rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

65-74v

58 500

75-84v

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

351 000

2 220

5 680

417 400

4 600

31 400

184

495

36 700

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

63 000

383 000

2 400

6 180

455 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 28. PCV13-rokotuksilla saavutetut hoitokustannusten kustannussäästöt (€) diabetesryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen B
(lasten rokotusohjelmassa PCV13-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

27 600

166 200

1 048

2 680

198 000

75-84v

2 170

14 900

87

234

17 400

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

29 800

181 000

1 140

2 920

215 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 29. PPV23-rokotuksilla saavutetut hoitokustannusten kustannussäästöt (€) diabetesryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A
(lasten rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

37 200

181 000

1 140

2 920

222 000

75-84v

0

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

37 200

181 000

1 140

2 920

222 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

1.3 QALY:t diabetesryhmässä (3 % diskonttokorko)
Taulukko 30. Tautitapauksista aiheutuneet QALY-menetykset diabetesryhmässä ilman riskiryhmien pneumokokkirokotuksia, kun lasten
rokotusohjelmassa on PCV10-rokote (vertailutilanne A). (QALY-menetykset oletettiin samoiksi vertailutilanteessa B, jossa lasten
rokotusohjelmassa on PCV13-rokote.)
Tautitapauksista aiheutuneet QALY-menetykset

Tapauskuolemista aiheutuneet QALY-menetykset

Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

Keuhkokuume PTH
avohoito

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

Yhteensä

65-74v

5,50

230

17,1

87

26,0

2600

43

3009

75-84v

2,90

125

9,5

49

24,2

1510

47

1768

85+

0,85

40

3,0

17

7,3

430

24

522

Yhteensä

9,20

390

30,0

150

57,0

4500

110

5246

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.
Taulukko 31. PCV13-rokotuksilla saavutetut lisä-QALY:t diabetesryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten rokotusohjelmassa
PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

1,39

5,80

0,44

2,20

9,83

75-84v

0,11

0,48

0,04

0,19

0,82

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

1,50

6,20

0,47

2,40

10,57

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 32. PCV13-rokotuksilla saavutetut lisä-QALY:t diabetesryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen B (lasten rokotusohjelmassa
PCV13-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

0,66

2,70

0,20

1,04

4,60

75-84v

0,05

0,23

0,02

0,09

0,39

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

0,71

2,90

0,22

1,10

4,93

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 33. PPV23-rokotuksilla saavutetut lisä-QALY:t diabetesryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten rokotusohjelmassa
PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

0,88

3

0,22

1,1

5,2

75-84v

0

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

0,88

3

0,22

1,1

5,2

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

2.1 Tapausmäärät krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä
Taulukko 34. Tautitapaukset krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä ilman riskiryhmien pneumokokkirokotuksia, kun lasten
rokotusohjelmassa on PCV10-rokote (vertailutilanne A). (Tautitapausten lukumäärä oletettiin samaksi vertailutilanteessa B, jossa lasten
rokotusohjelmassa on PCV13-rokote.)
Tautitapauksia yhteensä

Kuolemantapauksia

Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

Keuhkokuume PTH
avohoito

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

65-74v

21

1734

124

620

1

114

2

75-84v

16

1316

94

470

2

136

4

85+

7.3

598

44

220

2

98

6

Yhteensä

45

3650

262

1300

6

350

12

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.
Taulukko 35. PCV13-rokotuksilla saavutettu tautitapausten
vertailutilanteeseen A (lasten rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

65-74v

-5

75-84v

Keuhkokuume VOS

vähenemä

krooninen

sepelvaltimotauti

-ryhmässä

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

-41

-3

-16

0

-4

0

-2

85+

0

0

0

0

Yhteensä

-5

-45

-3

-17

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

verrattuna

Taulukko 36. PCV13-rokotuksilla saavutettu tautitapausten
vertailutilanteeseen B (lasten rokotusohjelmassa PCV13-rokote).

vähenemä

krooninen

sepelvaltimotauti

-ryhmässä

verrattuna

Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

65-74v

-2

-20

-2

-7

75-84v

0

-2

0

-1

85+

0

0

0

0

Yhteensä

-3

-21

-2

-8

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 37. PPV23-rokotuksilla saavutettu tautitapausten
vertailutilanteeseen A (lasten rokotusohjelmassa PCV10-rokote).

vähenemä

krooninen

sepelvaltimotauti

-ryhmässä

verrattuna

Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

65-74v

-3

-19

-1

-7

75-84v

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

Yhteensä

-3

-19

-1

-7

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

2.2 Kustannukset krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä (3 % diskonttokorko).
Taulukko 38. Tautitapauksista aiheutuneet hoitokustannukset (€) krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä ilman riskiryhmien
pneumokokkirokotuksia, kun lasten rokotusohjelmassa on käytössä PCV10-rokote (vertailutilanne A). (Hoitokustannukset oletettiin
samoiksi vertailutilanteessa B, jossa lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote.)
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

136 890

7 483 000

44 781

113 000

7 780 000

75-84v

77 750

4 573 000

25 134

64 500

4 740 000

85+

26 620

1 624 000

9 000

22 100

1 680 000

Yhteensä

241 200

13 630 000

78 880

200 000

14 200 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 39. PCV13-rokotuksilla saavutetut hoitokustannusten kustannussäästöt (€) krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä verrattuna
vertailutilanteeseen A (lasten rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

32 400

176 500

1 110

2 850

213 000

75-84v

2 550

15 800

90

250

18 700

85+

0

0

0

0

0.0

Yhteensä

35 000

192 000

1 210

3 110

231 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 40. PCV13-rokotuksilla saavutetut hoitokustannusten kustannussäästöt (€) krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä verrattuna
vertailutilanteeseen B (lasten rokotusohjelmassa PCV13-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

15 340

83 500

527

1 350

101 000

75-84v

1 210

7 470

44

118

8 800

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

16 500

91 000

570

1 470

110 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 41. PPV23-rokotuksilla saavutetut hoitokustannusten kustannussäästöt (€) krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä verrattuna
vertailutilanteeseen A (lasten rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

20 600

90 800

573

1 470

113 000

75-84v

0

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

20 600

90 800

573

1 470

113 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

2.3 QALY:t krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä (3 % diskonttokorko).
Taulukko 42. Tautitapauksista aiheutuneet QALY-menetykset krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä ilman riskiryhmien
pneumokokkirokotuksia, kun lasten rokotusohjelmassa on käytössä PCV10-rokote (vertailutilanne A). (QALY-menetykset oletettiin
samoiksi vertailutilanteessa B, jossa lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote.)
Tautitapauksista aiheutuneet QALY-menetykset

Tapauskuolemista aiheutuneet QALY-menetykset

Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

Keuhkokuume PTH
avohoito

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

Yhteensä

65-74v

3,10

115

8,6

43,0

14,4

1300

21,6

1510

75-84v

1,57

62

4,7

25,0

13,2

760

24,1

891

85+

0,47

20

1,5

8,5

4,0

220

12,0

266

Yhteensä

5,10

200

15,0

77,0

32,0

2300

57,0

2670

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.
Taulukko 43. PCV13-rokotuksilla saavutetut lisä-QALY:t krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten
rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

0,78

2,90

0,22

1,10

5

75-84v

0,06

0,24

0,02

0,10

0,42

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

0,83

3,10

0,24

1,20

5,4

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 44. PCV13-rokotuksilla saavutetut lisä-QALY:t krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen B (lasten
rokotusohjelmassa PCV13-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

0,37

1,36

0,10

0,52

2,35

75-84v

0,03

0,11

0,09

0,05

0,19

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

0,39

1,50

0,11

0,57

2,57

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 45. PPV23-rokotuksilla saavutetut lisä-QALY:t krooninen sepelvaltimotauti -ryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten
rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

0,49

1,5

0,11

0,57

2,67

75-84v

0

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

0,49

1,5

0,11

0,57

2,67

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

3.1 Tapausmäärät astma ja COPD -ryhmässä.
Taulukko 46. Tautitapaukset astma ja COPD -ryhmässä ilman riskiryhmien pneumokokkirokotuksia, kun lasten rokotusohjelmassa on
käytössä PCV10-rokote (vertailutilanne A). (Tautitapausten lukumäärä oletettiin samaksi vertailutilanteessa B, jossa lasten
rokotusohjelmassa on PCV13-rokote.)
Tautitapaukset yhteensä

Kuolemantapaukset

Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

Keuhkokuume PTH
avohoito

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

65-74v

49

2675

191

960

3

175

6

75-84v

36

2023

145

720

5

213

7

85+

17

930

67

330

4

150

9

Yhteensä

102

5640

398

2000

13

540

18

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.
Taulukko 47. PCV13-rokotuksilla saavutettu tapausmäärien vähenemä astma ja COPD -ryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten
rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

65-74v

-11

-63

-5

-24

75-84v

-1

-6

0

-3

85+

0

0

0

0

Yhteensä

-12

-69

-5

-26

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 48. PCV13-rokotuksilla saavutettu tapausmäärien vähenemä astma ja COPD -ryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen B (lasten
rokotusohjelmassa PCV13-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

65-74v

-5

-29

-2

-11

75-84v

-1

-3

0

-1

85+

0

0

0

0

Yhteensä

-6

-33

-2

-13

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 49. PPV23-rokotuksilla saavutettu tapausmäärien vähenemä astma ja COPD -ryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten
rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

65-74v

-7

-30

-2

-11

75-84v

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

Yhteensä

-7

-30

-2

-11

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

3.2 Kustannukset astma ja COPD -ryhmässä (3 % diskonttokorko).
Taulukko 50. Tautitapausten hoitokustannukset (€) astma ja COPD -ryhmässä ilman riskiryhmien pneumokokkirokotuksia, kun lasten
rokotusohjelmassa on käytössä PCV10-rokote (vertailutilanne A). (Tautitapausten hoitokustannukset oletettiin samaksi vertailutilanteessa
B, jossa lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote.)
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

314 540

11 520 000

68 948

174 100

12 080 000

75-84v

178 700

7 028 000

38 759

99 300

7 340 000

85+

61 100

2 497 000

13 870

34 100

2 610 000

Yhteensä

554 100

21 090 000

121 580

308 000

22 100 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 51. PCV13-rokotuksilla saavutetut hoitokustannusten kustannussäästöt (€) astma ja COPD -ryhmässä verrattuna
vertailutilanteeseen A (lasten rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

74 600

272 000

1714

4400

353 000

75-84v

5 870

24 300

143

383

30 700

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

80 500

296 000

1860

4780

383 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 52. PCV13-rokotuksilla saavutetut hoitokustannusten kustannussäästöt (€) astma ja COPD -ryhmässä verrattuna
vertailutilanteeseen B (lasten rokotusohjelmassa PCV13-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

35 300

128 600

811

2 084

167 000

75-84v

2 770

11 500

67

181

15 000

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

38 000

140 000

880

2 260

181 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 53. PPV23-rokotuksilla saavutetut hoitokustannusten kustannussäästöt (€) astma ja COPD -ryhmässä verrattuna
vertailutilanteeseen A (lasten rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

47 500

140 000

882

2 260

191 000

75-84v

0

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

47 500

140 000

882

2 260

191 000

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

3.3 QALY:t astma ja COPD -ryhmässä (3 % diskonttokorko).
Taulukko 54. Tautitapauksista aiheutuneet QALY-menetykset astma ja COPD -ryhmässä ilman riskiryhmien pneumokokkirokotuksia, kun
lasten rokotusohjelmassa on käytössä PCV10-rokote (vertailutilanne A). (Tautitapausten QALY-menetykset oletettiin samaksi
vertailutilanteessa B, jossa lasten rokotusohjelmassa on PCV13-rokote.)
Tautitapausten QALY-menetykset

Tapauskuolemista aiheutuneet QALY-menetykset

Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

Keuhkokuume PTH
avohoito

IPD

Keuhkokuume
VOS

Keuhkokuume ESH
avohoito

Yhteensä

65-74v

7,0

176

13,3

67

33,0

2000

33

2330

75-84v

3,6

96

7,3

39

30,0

1160

37

1370

85+

1,1

31

2,3

13

9,3

330

19

406

Yhteensä

12,0

300

23,0

120

73,0

3500

88

4120

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.
Taulukko 55. PCV13-rokotuksilla saavutetut lisä-QALY:t astma ja COPD -ryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten
rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

1,73

4,40

0,34

1,70

8,17

75-84v

0,14

0,37

0,03

0,15

0,69

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

1,90

4,80

0,36

1,80

8,86

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 56. PCV13-rokotuksilla saavutetut lisä-QALY:t astma ja COPD -ryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen B (lasten
rokotusohjelmassa PCV13-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

0,84

2,06

0,16

0,80

3,86

75-84v

0,07

0,18

0,01

0,07

0,33

85+

0

0

0

0,00

0

Yhteensä

0,91

2,30

0,17

0,87

4,25

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

Taulukko 57. PPV23-rokotuksilla saavutetut lisä-QALY:t astma ja COPD -ryhmässä verrattuna vertailutilanteeseen A (lasten
rokotusohjelmassa PCV10-rokote).
Ikäryhmät

IPD

Keuhkokuume VOS

Keuhkokuume ESH avohoito

Keuhkokuume PTH avohoito

Yhteensä

65-74v

1,1

2,3

0,17

0,87

4,44

75-84v

0

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

0

Yhteensä

1,1

2,3

0,17

0,87

4,44

ESH = erikoissairaanhoito; IPD = invasiivinen pneumokokkitauti; PTH = perusterveydenhuolto; VOS = vuodeosastohoito.

