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Tiivistelmä  

 

Johdanto: Apteekit tarjoavat nykyisin monenlaisia rationaalista lääkehoitoa ja terveyttä 

edistäviä palveluja. Tämän katsauksen tavoitteena on kuvata, mitä näiden palveluiden 

taloudellisesta vaikuttavuudesta tiedetään viime vuosien aikana julkaistujen järjestelmällisten 

katsausten ja meta-analyysien perusteella.  

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin järjestelmälliseen kirjallisuushakuun 

perustuvana katsauksena, jonka aineistona käytettiin vuosien 2014–

2019 aikana julkaistuja järjestelmällisiä katsauksia ja meta-analyyseja. Systemaattinen 

kirjallisuushaku tehtiin PubMed-tietokannassa lokakuussa 2019. Kriteerinä aineistoon 

mukaan hyväksymiselle oli, että julkaisu sisälsi ainakin yhden taloudellisen 

vaikuttavuustutkimuksen jostakin avohuollon apteekin 

palvelusta. Pääasiallinen tarkasteltu lopputulema oli inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde (ICER). Kirjallisuushaku päivitettiin vuoteen 2021 erillisenä osiona 

katsaukseen. 

Tulokset: Katsaukseen valikoitui kahdeksan järjestelmällistä katsausta, joista yhdestä 

sisällytettiin myös meta-analyysi. Järjestelmällisiin katsauksiin ja meta-analyysiin sisältyi 

yhteensä 48 alkuperäistutkimusta, joissa tutkimuskohteena oli apteekkien palvelujen 

taloudellinen vaikuttavuus. Nämä alkuperäistutkimukset muodostivat tämän katsauksen 

aineiston. Yleisimmät tutkimuksissa käytetyt menetelmät olivat kustannus-

vaikuttavuusanalyysi (17/48 tutkimuksista, 34 %) ja kustannus-utiliteettianalyysi (12/48, 25 

%). Taloudellisissa vaikuttavuustutkimuksissa oli tutkittu yhteensä 11 erilaista apteekin 

palvelua, jotka luokiteltiin kolmeen ryhmään: 1) hoitotuloksia parantavat palvelut (30/48, 63 

%), 2) terveyttä edistävät palvelut (16/48, 33 %) ja 3) lääkitysturvallisuutta edistävät palvelut 

(2/48, 4 %). Luokitteluperusteena käytettiin Euroopan unionin apteekkijärjestön PGEU:n 

(Pharmaceutical Group of the European Union) luokittelua (2012).  

Eniten tutkimuksia oli lääkehoidon arviointipalveluista (15/48 tutkimusta, 31 %) ja 

omahoidon tukipalveluista (14/48, 29 %). Lääkehoidon arviointipalvelua käsittelevistä 

tutkimuksista (15/48) noin puolen (7/15) mukaan palvelu saattoi olla taloudellisesti 

vaikuttava, 3 tutkimuksessa näyttö oli epävarmaa ja loppujen 5 tutkimuksen mukaan palvelu 

ei ollut taloudellisesti vaikuttavaa. Myös tulokset omahoidon tuesta (14/48) olivat ristiriitaisia: 

yli puolessa tutkimuksista (8/14) omahoidon tuki todettiin taloudellisesti vaikuttavaksi ja 

lopuissa näyttö oli epävarmaa (4/14) tai omahoidon tuki todettiin taloudellisesti ei-

vaikuttavaksi (2/14). Tupakasta vieroituspalvelujen tutkimustulokset olivat yhteneväiset: 



3 

 

kaikkien seitsemän tutkimuksen tulosten mukaan palvelu näyttäisi olevan taloudellisesti 

vaikuttava. Rokotuspalveluista oli kolme tutkimusta, joissa kaikissa palvelu näyttäisi olevan 

taloudellisesti vaikuttava. Myös sairauksien riskinseulontapalvelu näyttäisi kaikkien kolmen 

tutkimuksen tulosten mukaan olevan taloudellisesti vaikuttava. 

Johtopäätökset: Apteekkien palveluiden taloudellisesta vaikuttavuudesta on alettu saada 

tieteellistä näyttöä viime vuosina. Tarvitaan kuitenkin lisää menetelmällisesti hyvätasoista 

tutkimustietoa, jotta apteekkien tuottamien palveluiden kustannusvaikuttavuus voidaan 

todentaa luotettavasti. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tutkimusnäytön perusteella 

omahoitoa tukevat palvelut, lääkehoidon arviointipalvelut sekä tupakasta vieroitus-, rokotus- 

ja sairauksien riskinseulontapalvelut näyttävät lupaavilta taloudellisen vaikuttavuuden 

näkökulmasta.     

 

Avainsanat: Apteekki, avohuollon apteekki, apteekkipalvelut, taloudellinen vaikuttavuus, 

kustannusvaikuttavuus, rationaalinen lääkehoito, terveyden edistäminen, lääkitysturvallisuus 
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Abstract 

Background: Pharmacies today offer a wide range of services that promote rational 

pharmacotherapy and public health. The aim of this review was to describe what is known 

about the economic effectiveness of these services based on systematic reviews and meta-

analyses published in recent years.  

Methods: The research was carried out as a review based on a systematic literature search on 

systematic reviews and meta-analyses published during 2014–2019. A systematic literature 

search was conducted in the PubMed database in October 2019. The criterion for approval 

was that the publication included at least one economic effectiveness study on a community 

pharmacy service. The main outcome considered was the incremental cost-effectiveness ratio 

(ICER). 

Results: Eight systematic reviews were selected for the review, one of which also included a 

meta-analysis. The systematic reviews and meta-analysis included a total of 48 original 

studies focusing on the economic effectiveness of community pharmacy services. These 

original studies (n=48) form the material for this review. The most common methods used in 

the studies were cost-effectiveness analysis (17 of 48 studies, 34%) and cost-utility analysis 

(12/48, 25%). In the economic effectiveness studies, a total of 11 different community 

pharmacy services were studied and their aims were classified into three categories: 1) to 

improve treatment outcomes of individual patients (30/48, 63%), 2) to improve public health 

(16/48, 33%) and 3) to enhance medication safety and access to medicines (2/48, 4%). The 

classification was based on the classification of the Pharmaceutical Group of the European 

Union (PGEU) (2012).  

The highest number of studies were on medication review services (15 out of 48 studies, 

31%) and self-care support services (14/48, 29%). Of the studies on medication review 

services (15/48), about half (7/15) suggest that the service may have been economically 

effective. In three studies, the evidence was uncertain, and in the remaining five studies, the 
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service was not economically effective. The results for self-care support (14/48) were also 

contradictory: in more than half of the studies (8/14), self-care support was found to be 

economically effective, and in the rest, the evidence was uncertain (4/14), or self-care support 

was found to be economically ineffective (2/14). The study results for smoking cessation 

services were consistent: according to the results of all seven studies, the service was 

economically effective. Also, all three studies on vaccination services showed that the service 

was economically effective.  The same result was found for disease risk screening services:  

all three studies indicated disease risk screening services to be economically effective.  

Conclusions: In recent years, scientific evidence of the economic effectiveness of community 

pharmacy services has become available. However, more methodologically robust research 

evidence is needed to reliably verify the cost-effectiveness of the services provided by 

community pharmacies. Based on the research evidence currently available, self-care support 

services, medication review services, smoking cessation, vaccination, and disease risk 

screening services show promising in terms of their economic effectiveness. 

Keywords: Pharmacy, community pharmacy, pharmacy services, economic effectiveness, 

cost-effectiveness, rational pharmacotherapy, health promotion, medication safety 
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Johdanto 

Suomessa käynnissä olevan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksen yhteydessä 

tarkastellaan myös lääkehuollon tehtäviä ja toimintaa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a, 

2019, Jokinen 2020, Airaksinen ym. 2021, Valtioneuvosto 2021a ja b, Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2022). Apteekkien päätehtävänä on vastata avohoidon lääkehuollosta, johon 

kuuluu lääkkeiden saatavuudesta huolehtimisen lisäksi huolehtiminen niiden oikeasta, 

turvallisesta ja taloudellisesta käytöstä (Lääkelaki 395/1987). Lääke- ja hintaneuvonnan 

lisäksi apteekit voivat tarjota erilaisia palveluja rationaalisen lääkekäytön varmistamiseksi 

(Dimitrow ym. 2020, Valtioneuvosto 2021 a ja b).  Suomessa nämä palvelut voidaan jakaa 

seuraavasti lainsäädännön perusteella: lääkeneuvonta, lääkehoitojen eritasoiset 

arviointipalvelut, koneellinen annosjakelu ja pitkäaikaishoitojen seurantapalvelut 

(Valtioneuvosto 2021a ja b). Näistä palveluista eniten tutkittu ja yleisimmin toteutuva on 

lääkeneuvonta (Dimitrow ym. 2020, Mononen 2020, Valtioneuvosto 2021a ja b). Myös 

koneellinen annosjakelu on vakiinnuttanut paikkansa apteekin palveluna Suomessa (Jokinen 

2020, Sinnemäki 2020, Valtioneuvosto 2021a ja b). Paikkaansa vielä etsivät erilaiset 

lääkehoidon arviointipalvelut, hoitoyksiköiden lääkehoitoa ja lääkitysturvallisuutta tukevat 

palvelut ja erilaiset koulutus- ja konsultaatiopalvelut (Dimitrow ym. 2020, Jokinen 2020, 

Valtioneuvosto 2021a ja b).    

 

Vastaavanlaisia muutoksia apteekkien toiminnassa on toteutettu ja pyritään toteuttamaan 

monissa muissa maissa (Farris ym. 2005, FIP/WHO 2011, National Center for Chronic 

Disease Prevention and Health Promotion 2012, Moullin ym. 2013, NHS England 2015). 

Apteekit sopisivat tuottamaan kansanterveydellisesti perusteltuja ennalta ehkäiseviä 

terveyspalveluita ja lääkehoitojen riskienhallintaan ja seurantaan liittyviä palveluita, koska 

palvelujen saavutettavuus on hyvä tiheän apteekkiverkoston, pitkien aukioloaikojen ja 

palvelujen monikanavaistumisen ansiosta (NHS England 2015, Kelling ym. 2016, Suomen 

Apteekkariliitto 2020, Valtioneuvosto 2021b). Apteekkien palvelut ovatkin käytetyimpiä 

terveyspalveluita: esimerkiksi Suomessa asiakaskäyntejä apteekeissa on noin 60 miljoonaa 

vuosittain (Suomen Apteekkariliitto 2020, Saastamoinen ym. 2021). Vaikka apteekkien 

uusista palveluista on julkaistu runsaasti tutkimusta ja niiden toteutumista on pitkään tuettu 

lääkepoliittisissa linjauksissa, haasteena on edelleen palveluiden kustannusvaikuttavuuden ja 

muun taloudellisen vaikuttavuuden osoittaminen (Valtioneuvosto 2021a ja b). Tieto 

palveluiden kustannusvaikuttavuudesta auttaa sekä yhteiskuntaa että apteekkeja arvioimaan, 

mihin palveluihin kannattaa panostaa. Tämän katsauksen tavoitteena on kuvata, mitä 



7 

 

apteekkipalveluiden taloudellisesta vaikuttavuudesta tiedetään viime vuosina julkaistujen 

järjestelmällisten katsausten ja meta-analyysien perusteella.  

 

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimus toteutettiin järjestelmälliseen kirjallisuushakuun perustuvana 

kirjallisuuskatsauksena, jonka aineistona käytettiin aikaisempia järjestelmällisiä katsauksia ja 

meta-analyyseja. Järjestelmällisten katsausten ja meta-analyysien aineistona oli käytetty 

vertaisarvioituja alkuperäistutkimuksia (Fletcher 2014). Tällaiset järjestelmälliset katsaukset 

ja meta-analyysit kokoavat ja tiivistävät järjestelmällisellä tavalla olemassa olevaa 

tutkimustietoa tutkimusten kohteena olevasta aiheesta. Järjestelmälliset katsaukset ja meta-

analyysit ovat informatiivisia ja niiden avulla voidaan tehokkaasti hahmottaa jo olemassa 

olevaa tutkimustietoa (van Onzenoort 2014). Järjestelmällisellä katsauksella voidaan saada 

vastaus esimerkiksi tiettyyn hoidolliseen kysymykseen ja arvioida samalla tutkimusnäytön 

vahvuutta kyseisestä asiasta. Järjestelmällinen katsaus parantaa perinteisen 

kirjallisuuskatsauksen laatua minimoimalla harhaa ja virhettä käyttämällä järjestelmällisiä, 

läpinäkyviä ja toistettavissa olevia tiedonkeruu- ja syntetisointimenetelmiä (Tanner-Smith ja 

Grant 2018). Meta-analyyseissä yhdistetään samasta palvelusta aikaisemmissa 

vertailukelpoisissa tutkimuksissa saatuja tietoja ja käytetään tilastollisia menetelmiä 

sisällytettyjen tutkimusten kvantitatiivisten havaintojen yhdistämiseksi (Tanner-Smith ja 

Grant 2018). 

 

Kirjallisuushaku 

Järjestelmällinen kirjallisuushaku tehtiin lokakuussa 2019 PubMed-tietokannassa. 

Katsaukseen haettiin viiden vuoden aikana (1.9.2014–30.9.2019) julkaistuja järjestelmällisiä 

katsauksia ja meta-analyysejä. Tutkimuksessa käytetyt hakusanat määritettiin PICOS-

työkalun avulla seuraavasti  (Fletcher 2014, Thomas ym. 2021): Population (potilaat: 

avohuollon apteekkien asiakkaat), Intervention (interventio: jokin avohuollon apteekin 

tuottama palvelu), Comparison (vertailu: toinen palvelu tai tavanomainen palvelu tai ei 

kontrolliryhmää), Outcomes (vaikuttavuusmittarit: inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde ICER, kustannusvaikuttavuustaso, kustannus), Setting (toimintaympäristö: 

avohuollon apteekki).  

Edellä esitetyn PICOS-työkalun määrityksen perusteella tässä katsauksessa on käytetty 

hakusanoina seuraavia avohuollon apteekkien palveluihin sekä niiden 

kustannusvaikuttavuuteen liittyviä englanninkielisiä termejä: community pharmacy, 
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community pharmacy services, intervention, economic effectiveness, cost effectiveness, 

economic outcomes. 

 

Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Tähän katsaukseen hyväksyttiin mukaan englanninkieliset järjestelmälliset katsaukset ja meta-

analyysit, joissa oli joko osittain tai pelkästään tutkittu avohuollon apteekkien (community 

pharmacy) palveluiden taloudellista vaikuttavuutta erilaisin taloudellisen arvioinnin 

menetelmin. Sellaiset järjestelmälliset katsaukset, jotka käsittelivät ainoastaan sairaala-

apteekkien tai apteekin ulkopuolella toimivien lääkealan ammattilaisten palveluja, jätettiin 

tämän katsauksen ulkopuolelle. Lisäksi katsauksesta suljettiin pois järjestelmälliset 

katsaukset, joita ei ollut saatavilla Helsingin yliopiston kirjaston kautta. 

 

Aineiston analyysi 

Tämän katsauksen lopullisen aineiston muodostavat järjestelmällisiin katsauksiin ja meta-

analyysiin sisältyvät alkuperäistutkimukset, joissa on keskitytty apteekkien palvelujen 

taloudelliseen vaikuttavuuteen. Arvioidut palvelut luokiteltiin tutkimuksissa 

aineistolähtöisesti kolmeen ryhmään Euroopan unionin apteekkijärjestön PGEU:n luokituksen 

mukaisesti (2012): 1) hoitotuloksia parantavat palvelut (Interventions improving treatment 

outcomes of individual patients), 2) terveyttä edistävät palvelut (Interventions improving 

public health) ja 3) lääkitysturvallisuutta edistävät palvelut (Interventions enhancing 

medication safety and access to medicines). Katsaukseen sisällytetyistä tutkimuksista 

laadittiin yhteenvetotaulukko, johon koottiin tiedot kunkin tutkimuksen tavoitteista, 

käytetyistä taloudellisen arvioinnin menetelmistä ja tuloksista (taulukko 1). Tuloksia 

vertailtiin laadullisesti.  

 

Taloudellinen arviointi 

Taloudellisen arvioinnin tavoite on verrata vähintään kahden vaihtoehtoisen 

toiminnon/palvelun kustannuksia ja seurauksia toisiinsa (Tonin ym. 2021). Tarkastelussa 

huomioon otettavat kustannukset ja vaikutukset vaihtelevat arviointinäkökulman mukaan. 

Suositeltavaa on soveltaa yhteiskunnallista näkökulmaa, jolloin huomioon otetaan kaikki 

kustannukset ja terveysvaikutukset riippumatta siitä, kuka lopulta maksaa ja kuka saa 

terveyshyödyt. Terveysvaikutuksia mitataan elinvuosina (life year, LY) tai laatupainotettuina 

elinvuosina (quality adjusted life year, QALY). Laatupainotettu elinvuosi vastaa yhtä 
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elinvuotta täysin terveenä ja on yksi käytetyimmistä terveysvaikutusmittareista (Tonin ym. 

2021).  

 

Terveysvaikutuksia voidaan mitata myös ns. välituloksilla eli korvikemuuttujilla (esim. 

muutoksilla laboratorioarvoissa, vältettyinä tautitapahtumina). Kun vaihtoehtoisten 

palveluiden kustannukset ja hyödyt ovat selvillä, niiden perusteella voidaan laskea 

inkrementaalinen kustannus-vaikuttavuussuhde (incremental cost-effectiveness ratio, ICER) 

(Tonin ym. 2021). Inkrementaalinen kustannus-vaikuttavuussuhde kertoo, kuinka paljon 

uudella palvelulla saatu lisähyöty-yksikkö maksaa vaihtoehtoiseen palveluun verrattuna 

(esim. €/QALY). Se lasketaan jakamalla vaihtoehtoisten palveluiden kustannusten erotus 

terveysvaikutusten erotuksella: 

 

ICER = (C1–C2) / (E1–E2), 

missä 

 C = keskimääräiset kustannukset (cost) ja 

 E = keskimääräiset terveysvaikutukset (effects) 

 

Pelkän inkrementaalisen kustannus-vaikuttavuussuhteen perusteella ei voida tehdä 

johtopäätöksiä palvelun kustannusvaikuttavuudesta (Tonin ym. 2021). Lisäksi tarvitaan tietoa 

maksuhalukkuuden kynnysarvosta (willingness to pay, WTP) eli siitä, kuinka paljon 

vaikuttavamman, mutta kalliimman palvelun tuottamasta lisähyödystä ollaan valmiita 

maksamaan. Maksuhalukkuuden kynnysarvo ei ole koko ajan sama, vaan sen suuruus voi 

vaihdella esimerkiksi eri sairauksien välillä (esim. syöpähoidoissa kynnysarvo voi olla 

suurempi). Kun kynnysarvo on määritetty ja uuden palvelun inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde alittaa maksuhalukkuuden kynnysarvon, uuden palvelun katsotaan olevan 

kustannusvaikuttava (Kiviniemi ja Rannanheimo 2020). Suomessa ei ole käytössä yleisesti 

hyväksyttyä maksuhalukkuuden kynnysarvoa, mutta usein viitataan Englannissa ja Walesissa 

käytettyyn maksuhalukkuuden kynnysarvoon, joka on 20 000–30 000 £ / laatupainotettu 

elinvuosi (Dillon 2015). Ko. kynnysarvo on euroissa noin 23 500–35 000 euroa/QALY 

(valuuttamuunnos perustuu vaihtokurssiin marraskuussa 2021). 

  

Tutkimusten taloudelliset arvioinnit jakautuvat osittaisiin taloudellisiin arviointeihin ja 

täydellisiin taloudellisiin arviointeihin (Martikainen ym. 2006). Osittainen taloudellinen 
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arviointi sisältää joko kustannusanalyysin tai analyysin terveysvaikutuksista, siinä ei verrata 

eri hoitomuotoja toisiinsa eikä kustannuksia arvioida suhteessa saatuihin terveysvaikutuksiin. 

 

Täydellisiä taloudellisia arviointeja ovat kustannusten minimointianalyysi, kustannus-

hyötyanalyysi, kustannus-vaikuttavuusanalyysi ja kustannus-utiliteettianalyysi. Taulukossa 1 

on esitetty yhteenveto täydellisistä taloudellisista arvioinneista (Linnosmaa ym. 2015). 

Taloudellisen arvioinnin menetelmistä on suositeltavaa käyttää kustannus-vaikuttavuus- tai 

kustannus-utiliteettianalyysiä (Tonin ym. 2021). 

 

 Taulukko 1. Täydellisen taloudellisen arvioinnin menetelmät (Linnosmaa ym. 2015). 

Taloudellisen arvioinnin  

menetelmä 

Kustannus Terveysvaikutus 

Kustannusten 

minimointianalyysi 

(cost-minimization analysis) 

Rahamääräinen Terveysvaikutukset on todettu 

samoiksi ja vain kustannuksia 

verrataan 

Kustannus-hyötyanalyysi  

(cost-benefit analysis, CBA) 

Rahamääräinen Arvotetaan rahamääräisinä 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi  

(cost-effectiveness analysis, 

CEA) 

Rahamääräinen Mitataan luonnollisilla 

mittareilla (esimerkiksi vältetyt 

sairaus- tai kuolemantapaukset, 

lisäelinvuodet) 

Kustannus-utiliteettianalyysi  

(cost-utility analysis, CUA) 

Rahamääräinen Mitataan esimerkiksi 

laatupainotettuina 

elinvuosina (quality adjusted 

life year, QALY) 

 

Kustannusvaikuttavuuden arviointi 

Kustannusvaikuttavuuden arviointi aloitetaan määrittämällä tavoitteet ja valitsemalla 

taloudellisen arvioinnin menetelmä (Kiviniemi ja Rannanheimo 2020). Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi voi perustua yksittäiseen vertailututkimukseen tai mallintamiseen. 

Päätöksenteon tukena taloudellisessa arvioinnissa tarvitaan näyttöä monista eri lähteistä 

(Tonin ym. 2021). Mallintamisen avulla voidaan yhdistää tietoa eri lähteistä. Taloudellisessa 

arvioinnissa on mahdollista käyttää erilaisia malleja. Yleisemmät mallit ovat päätöspuu- ja 

Markov-malli (Tonin ym. 2021). 
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Kustannusvaikuttavuuden arviointiin liittyy epävarmuutta, jota voidaan kuvata 

kustannusvaikuttavuustason tai kustannusvaikuttavuuden hyväksyttävyyskäyrän avulla (cost-

effectiveness acceptability curve, CEAC, Peura ym. 2011). Kustannusvaikuttavuuskäyrä 

esittää sen, millä todennäköisyydellä uusi palvelu on kustannusvaikuttava käytössä olevaan 

palveluun verrattuna (Peura ym. 2011). 

 

Kuvassa 1 on esitetty kustannusvaikuttavuustaso (Komorowski ja Raffa 2016). 

Kustannusvaikuttavuustason X-akseli kuvaa keskimääräisiä terveysvaikutuksia ja Y-akseli 

keskimääräisiä hoidoista aiheutuvia kustannuksia. Uusi palvelu on dominantti silloin, kun se 

on edullisempaa ja tehokkaampaa kuin käytössä oleva palvelu.  Kustannusvaikuttavuustason 

X-akseli kuvaa keskimääräisiä terveysvaikutuksia ja Y-akseli keskimääräisiä hoidoista 

aiheutuvia kustannuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

keskimääräiset 

terveys- 

vaikutukset 

(E1– E2) 

 

 

 

 

 

 

keskimääräiset kustannukset (C1– C2 ) 

 

Kuva 1. Kustannusvaikuttavuustaso (Komorowski ja Raffa 2016) (ICER = inkrementaalinen 

kustannus-vaikuttavuussuhde) 

 

Tulosten täydentäminen 

Päivityshaku tehtiin samoilla hakusanoilla, kuin alkuperäinen haku, tammikuussa 2022 

aikavälille 1.10.2019-16.1.2022. Haussa löytyi apteekkipalveluiden taloudellisesta 

Palvelu 1 on 
kalliimpi ja 
vähemmän 

vaikuttava (palvelu 
2  dominoi) 

Palvelu 1 on 
kalliimpi ja 

vaikuttavampi: 
analysoi ICER vs. 
maksuhalukkuuden 

kynnysarvo 

Palvelu 1 on 
edullisempi ja 

vähemmän 
vaikuttava: 

analysoi ICER vs. 
maksuhalukkuuden 

kynnysarvo 

Palvelu 1 on 
edullisempi ja 
vaikuttavampi 

(palvelu 1  
dominoi)
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vaikuttavuudesta neljä 1.10.2019 jälkeen julkaistua yksittäistä tutkimusta (Buchanan ym. 

2020, Dineen-Griffin ym. 2020, Elliot ym. 2020, Sanyal ym. 2020). Löytyneistä tutkimuksista 

kaksi liittyi omahoidon tukeen (Dineen-Griffin ym. 2020, Sanyal ym. 2020), yksi sairauksien 

riskin seulontaan (Buchanan ym. 2020) ja yksi lääkehoidon aloituspalveluun (Elliot ym. 

2020). 

 

Tutkimusetiikka 

Tutkimuksen aineistona käytettiin jo julkaistua vertaisarvioitua tieteellistä kirjallisuutta, joka 

oli saatavissa Helsingin yliopiston tieteellisen kirjaston kautta. Tutkimukseen ei siten tarvittu 

tutkimuseettistä ennakkoarviointia eikä tutkimuslupia. Aineiston käsittelyssä on noudatettu 

hyvää tieteellistä käytäntöä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013).    

 

Tulokset 

Kirjallisuushaulla löytyi yhteensä 38 artikkelia, joista otsikon ja tiivistelmän perusteella 

jatkotarkasteluun valikoitui 10 artikkelia (kuva 2). Yhden artikkelin tekstiä ei ollut 

kokonaisuudessaan saatavilla Helsingin yliopiston kirjaston kautta (Malet-Larrea ym. 2016). 

Yhdeksän artikkelin koko teksti luettiin ja lopulliseen katsaukseen valittiin kahdeksan 

artikkelia (taulukko 2). Katsaukseen sisällytetyistä artikkeleista (n = 8) kaksi oli 

järjestelmällisiä katsauksia systemaattisista katsauksista (Brett ym. 2019, San-Juan-Rodriguez 

ym. 2018, taulukko 2). Artikkeleista kahdessa oli tehty järjestelmällisen katsauksen lisäksi 

meta-analyysi (Brown ym. 2016, Loh ym. 2016, taulukko 2). Näistä toisen artikkelin (Loh 

ym. 2016) meta-analyysi sisälsi vain kaksi avohuollon apteekeissa tehtyä tutkimusta, joten 

kyseisen artikkelin meta-analyysi jätettiin tämän katsauksen ulkopuolelle. Katsaukseen 

mukaan otetuista järjestelmällisistä katsauksista kaksi täytti kokonaisuudessaan 

valintakriteerit (Brown ym. 2016, Perraudin ym. 2016). Järjestelmälliset katsaukset ja meta-

analyysi sisälsivät yhteensä 48 apteekin palvelun taloudellista vaikuttavuutta tutkinutta 

alkuperäistutkimusta, jotka sisällytettiin tähän katsaukseen ja jotka muodostavat tämän 

katsauksen aineiston (taulukko 2 ja 3). Taulukossa 3 on yhteenveto mukaan otetuista 

yksittäisistä tutkimuksista. 
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Kuva 2. Kirjallisuushaku ja artikkeleiden valinta. 

Haulla löytyi 38 artikkelia

Otsikoiden ja tiivistelmien tarkastelun jälkeen 
suljettiin pois 28 artikkelia

Yhden artikkelin kokotekstiä ei ollut HY:n kautta 
saatavilla (Malet-Larrea ym. 2016), 9 artikkelin 
kokoteksti luettiin, jatkotarkastelussa suljettiin pois 1 
artikkeli (El Hajj ym. 2017).

Kahdeksan järjestelmällistä katsausta, joista kahdessa 
järjestelmällisiin katsauksiin perustuva 
järjestelmällinen katsaus ja kahdessa meta-analyysi 
(meta-analyyseistä toinen sisällytettiin)

Järjestelmälliset katsaukset ja meta-analyysi sisälsivät 
yhteensä 48 apteekin palvelun taloudellista vaikuttavuutta 
käsittelevää alkuperäistutkimusta, jotka muodostavat 
tämän katsauksen aineiston.
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Taulukko 2. Yhteenveto katsaukseen sisällytetyistä järjestelmällisistä katsauksista (n = 8) ja meta-analyyseistä (n = 1), joissa oli arvioitu apteekkipalveluiden 

taloudellista vaikuttavuutta. Järjestelmälliset katsaukset ja meta-analyysi sisälsivät yhteensä 48 alkuperäistutkimusta, jotka sisällytettiin katsaukseen (ks. myös 

taulukko 3). 

Tutkimuksen 

tekijä(t) ja 

julkaisuvuosi  

 

Taloudellisia 

analyysejä sisältävät 

tutkimukset vs. 

kaikki julkaisuun 

sisällytetyt 

tutkimukset 

Tutkittu palvelu ja  

tutkimuksen tavoite 

Järjestelmälliseen 

katsaukseen tai meta-

analyysiin sisällytettyjen 

tutkimusten lukumäärä 

 

Taloudellisen arvioinnin 

menetelmä 

Tulokset 

 

Tuloksissa ensimmäisenä esitetty palvelut, 

joista ko. järjestelmällisessä katsauksessa 

eniten tutkimusnäyttöä 

Systemaattisiin katsauksiin perustuvat järjestelmälliset katsaukset (n = 2) 

 

San-Juan-Rodriguez 

ym. 2018 

 

 

Sisällytetyt 

tutkimukset: 4/79 

(julkaistu 2007-2014) 

Apteekin tarjoamien 

sairauksia ehkäisevien 

palveluiden hoidollinen, 

hyödyntämis- ja 

taloudellinen vaikuttavuus 

(impact of community 

pharmacist-provided 

preventive services on 

clinical, utilization and 

economic outcomes). 

13 järjestelmällistä katsausta, 

joista kahdessa oli mitattu 

taloudellisia vaikutuksia 

(Burson ym. 2016, Nguyen 

2017). Näiden katsausten 

tutkimuksista neljässä oli 

tutkittu apteekkipalveluiden 

taloudellista vaikuttavuutta: 

rokotuspalvelu (n = 3), 

sairauksien (osteoporoosi) 

seulontapalvelu (n = 1) 

 

Sairauksien ehkäisy ja seulonta  

Kustannusanalyysi: 

Rokotuspalvelu (Prosser ym. 

2008, Hedden ym. 2014, Singhal 

ja Zhang 2014)  

 

Sairauksien seulontapalvelu 

Osteoporoosi (Liu ym. 2007) 

 

 

Rokotuspalvelu: 

Apteekin rokotuspalvelun kustannukset olivat 

pienemmät kuin muissa terveydenhuollon 

yksiköissä annettujen rokotusten kustannukset 

(Prosser ym. 2008, Singhal ja Zhang 2014). 

Apteekin rokotuspalvelu nosti 

immunisaatiomääriä ja oli taloudellisesti 

vaikuttavaa (Hedden ym. 2014). 

 

Sairauksien seulonta: 

Osteoporoosin seulontapalvelu oli 

taloudellisesti vaikuttavaa (Liu ym. 2007). 

 

Brett ym. 2019 

 

 

Sisällytetyt 

tutkimukset: 5/34 

(julkaistu 2006-2015)  

 

Apteekissa toteutetun 

elämäntapaohjauksen 

kustannusvaikuttavuus 

tupakasta vieroituksessa 

Neljä järjestelmällistä katsausta, 

joista yhdessä oli tutkittu 

apteekin 

tupakkavieroituspalvelujen 

kustannusvaikuttavuutta 

(Perraudin ym. 2016). Tämän 

katsauksen viidessä 

tutkimuksessa oli tehty 

Tupakasta vieroitus  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Bauld ym. 2011) 

 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi: 

(Olsen ym. 2006 Cramp ym. 

2007, Boyd ja Briggs 2009, 

Ormston ym. 2015) 

 

Tupakasta vieroitus: 

Henkilökohtaisesti annettu elintapaohjaus: 

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde (ICER) / laatupainotettu 

elinvuosi oli 2 600 £ (Bauld ym. 2011). 

Ryhmässä tapahtuva elintapaohjaus: 

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde / laatupainotettu elinvuosi 

oli 4 800 £ (Bauld ym. 2011). 
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taloudellinen arvio tupakasta 

vieroituksesta  

  

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde (= ICERⁱ) vaihteli välillä 

657–9 762 £ / tupakoinnin lopettanut (Cramp 

ym, 2007, Boyd ja Briggs 2009, Ormston ym. 

2015) ja oli 1 672 € / saavutettu elinvuosi ja 

11 880 € / saavutettu elinvuosi alle 35-

vuotiailla (Olsen ym. 2006). 

 

Järjestelmälliset katsaukset (n = 6), joista yksi sisälsi meta-analyysin (Brown ym. 2016) 

 

Brown ym. 2016 

 

 

Sisällytetyt 

tutkimukset:  

6/19 (julkaistu vuosina 

1998-2013) 

 

Meta-analyysi 

Terveyttä edistävien 

palvelujen vaikuttavuus 

alkoholista ja tupakasta 

vieroituksessa sekä 

painonhallinnassa.  

 

Tutkimuksista, joissa 

käsiteltiin tupakasta 

vieroitusta, oli tehty meta-

analyysi. 

Tupakasta vieroitus (n = 3): 

kaksi satunnaistettua 

kontrolloitua tutkimusta (RCT) 

ja yksi kontrolloitu ennen–

jälkeen-tutkimus (CBA). Näistä 

yksi (Bauld ym. 2011) on 

esitetty osana Brettin ym. 

(2019) tekemää järjestelmällistä 

katsausta (tuloksia ei esitetä 

tässä). 

 

Painonhallinta (n = 2): 

yksi satunnaistettu kontrolloitu 

tutkimus (RCT) ja yksi 

kontrolloitu ennen–jälkeen-

tutkimus (CBA). 

 

Alkoholista vieroitus (n = 1): 

yksi satunnaistettu kontrolloitu 

tutkimus (RCT). 

 

Tupakasta vieroitus  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Bauld ym. 2011)  

 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi: 

(Crealy ym. 1998, Burford ym. 

2013) 

 

Painonhallinta  

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi: 

(Bush ym. 2011)  

 

Kustannusanalyysi: (Jolly ym. 

2010)  

 

Alkoholista vieroitus 

Kustannusanalyysi: (Watson ja 

Stewart 2011) 

 

 

 

 

Tupakasta vieroitus: 

Meta-analyysi: 

Apteekkien elintapaohjaus ja/tai 

nikotiinikorvaushoito tupakasta vieroituksessa 

olivat sekä vaikuttavia että 

kustannusvaikuttavia erityisesti tavanomaiseen 

hoitoon verrattuna. OR = 1.21 (95 % CI 0.86; 

1.71) aktiiviseen vieroitukseen verrattuna ja 

OR = 2,56 [95 % Cl 1.45; 4.53] tavanomaiseen 

palveluun verrattuna (Brown ym. 2016). 

 

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde / lisäelinvuosi oli miehillä 

iän mukaan vaihdellen 196,76–351,45 £ ja 

naisilla 181,35–772,12 £ (Crealy ym. 1998).  

 

Elintapaohjaus yhdistettynä 

nikotiinikorvaushoitoon: 

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde / 1 tupakoinnin lopettanut 

lisää oli 79–509 £ (Crealy ym. 1998). 

 

Kun palvelu sisälsi tietokoneella simuloidun 

kuvan tupakoinnin haitoista kasvoille: 

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde / 1 tupakoinnin lopettanut 

lisää oli 46 AUD (Australian dollaria) 

(Burford ym. 2013). 
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Yhden tutkimuksen (Bauld ym. 2011) tulokset 

on esitetty osana Brettin ym. (2017) tekemää 

tutkimusta. 

 

Painonhallinta: 

Tulokset olivat ristiriitaisia. 

 

Painonhallintaa varten apteekissa annetun 

ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden 

ohjauksen kustannusvaikuttavuus jäi 

epävarmaksi (Bush ym. 2011). 

 

Apteekin henkilökunnan ja lääkärin antaman 

elintapaohjauksen kustannukset olivat 

keskenään samansuuruiset, mutta kustannukset 

olivat korkeammat kuin kaupallisten 

toimijoiden, esim. Painonvartijoiden, 

tarjoamissa palveluissa (Jolly ym. 2010). 

 

Alkoholista vieroitus 

Tulokset jäivät epävarmoiksi (Watson ja 

Stewart 2011). 

Loh ym. 2016 

 

 

Sisällytetyt 

tutkimukset 4/25 

(julkaistu vuosina 

2001–2015) 

 

 

Lääkehoidon arvioinnin 

kustannusvaikuttavuus 

Lääkehoidon arviointi (n = 4): 

kaikki satunnaistettuja 

kontrolloituja tutkimuksia 

(RCT), joista kolmessa tehty 

kustannusten 

minimointianalyysi ja yhdessä 

kustannus-utiliteettianalyysi.  

 

Lääkehoidon arviointi  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Jodar-Sanchez ym. 2015)  

 

Kustannusten minimointianalyysi: 

(Bernsten ym. 2001, Grymonpre 

ym. 2001, The Community 

Pharmacy Medicines 

Management Project Evaluation 

Team MEDMAN 2007) 

 

 

 

Lääkehoidon arviointi: 

Tulokset olivat ristiriitaisia. 

 

Kustannus-utiliteettianalyysissä 

maksuhalukkuuden kynnysarvolla 30 000 €/ 

QALYⁱⁱ – 45 000 €/ QALYⁱⁱ palvelun 

kustannusvaikuttavuuden todennäköisyys oli 

100 % (Jodar-Sanchez ym. 2015). 

 

Kahdessa tutkimuksessa ei palvelun ja 

tavallisen hoidon välisissä kustannuksissa ollut 

eroa (Bernsten ym. 2001, Grymonpre ym. 

2001). 

 

Yhdessä tutkimuksessa palvelun kustannukset 

ja terveydenhuollon kustannukset yhteensä 
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olivat korkeammat interventioryhmässä (The 

Community Pharmacy Medicines 

Management Project Evaluation Team 

MEDMAN 2007).   

Perraudin ym. 2016 

 

 

Sisällytetyt 

tutkimukset: 

21/21 (julkaistu 

vuosina 2004–2015) 

 

Apteekkipalveluiden 

kustannusvaikuttavuus 

 

Omahoidon tuki 

(keuhkoahtauma, 

dyslipidemia, itsehoidon 

neuvonta, puhelimessa 

annettu neuvonta) 

 

Lääkehoidon arviointi 

 

Tupakasta vieroitus 

(Elämäntapaohjaus) 

 

Lääkitysturvallisuus 

(lääkitysvirheiden ennalta 

ehkäisy ja moniammatillinen 

yhteistyö lääkärin kanssa)  

 

Sairausriskin seulonta  

(klamydian aiheuttama 

sisäsynnytintulehdus, 

uniapnea) 

 

 

 

Omahoidon tuki (n = 7): 

kolme satunnaistettua 

kontrolloitua tutkimusta (RCT), 

yksi Markovin malli, yksi 

ennen–jälkeen-tutkimus, yksi 

päätösanalyysimalli ja yksi 

havainnoiva tutkimus. 

 

Lääkehoidon arviointi (n = 5): 

Neljä satunnaistettua 

kontrolloitua tutkimusta (RCT) 

ja yksi satunnaistettu aikasarja- 

analyysi. Näistä kaksi (The 

Community Pharmacy 

Medicines Management Project 

Evaluation Team MEDMAN 

(2007) ja Jodar-Sanchez ym. 

(2015) on esitetty osana Lohin 

ym. (2016) tekemää 

järjestelmällistä katsausta 

(tuloksia ei esitetä tässä). 

 

Tupakasta vieroitus (n = 5): 

neljä havainnoivaa tutkimusta ja 

yksi Markovin malli. Kaikki 

viisi (Olsen ym. 2006, Cramp 

ym. 2007, Boyd ja Briggs 2009, 

Bauld ym. 2011, Ormston ym. 

2015) on esitetty osana Brettin 

ym. (2019) tekemää 

järjestelmällistä katsausta 

(tuloksia ei esitetä tässä).  

 

Sairausriskin seulonta (n = 2): 

Omahoidon tuki  

Kustannus-utiliteettianalyysi:  

(Rubio-Valera ym. 2013, Van 

Boven ym. 2014, Vegter ym. 

2014)  

 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi: 

(Bosmans ym. 2007, Elliot ym. 

2008, Rubio-Valera ym. 2013 ks. 

yllä, Van Boven ym. 2014, ks. 

yllä, Wright ym. 2015)  

 

Kustannusten minimointianalyysi: 

(Baqir ym. 2011)  

 

Lääkehoidon arviointi  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Pacini ym. 2007, Respect Trial 

Team 2010, Jodar-Sanchez ym. 

2015, Neilson ym. 2015)  

 

Kustannusten minimointianalyysi: 

(The Community Pharmacy 

Medicines Management Project 

Evaluation Team MEDMAN 

2007)  

 

Tupakasta vieroitus  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Bauld ym. 2011)  

 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi: 

(Olsen ym. 2006, Cramp ym. 

2007, Boyd ja Briggs 2009, 

Ormston ym. 2015)  

Omahoidon tuki: 

Tulokset olivat ristiriitaisia. 

 

Osassa tutkimuksia palvelu dominoi¹ (Elliot 

ym. 2008, Vegter ym. 2014), tai oli 

kustannusvaikuttavaa: CEAC:nⁱⁱⁱ mukaan 

palvelu on kustannusvaikuttava 96,7 %:n ja 

97,2 %:n todennäköisyydellä, kun 

maksuhalukkuuden kynnysarvo on 25 000 

£/QALYⁱⁱ (Wright ym. 2015), palvelu toi 

säästöjä kustannuksiin ja pienen nousun 

laatupainotetuissa elinvuosissa (Van Boven 

ym. 2014).  

 

Kustannusten minimointianalyysi näytti, että 

apteekin palvelu tuo säästöjä. Analyysissä ei 

kuitenkaan otettu huomioon kaikkia 

kustannuksia, mm. lääkekustannukset oli 

jätetty analyysin ulkopuolelle (Baqir ym. 

2011).  

 

Muissa tutkimuksissa palvelu ei 

todennäköisesti ollut kustannusvaikuttava: 

 CEACⁱⁱⁱ 76 %, 71 % ja 46 % 

Maksuhalukkuuden kynnysarvolla 30 000 £ / 

saavutettu QALYⁱⁱ / uusi hoitoon sitoutunut 

potilas / oireiden lievittyminen (Rubio-Valera 

ym. 2013) sekä CEACⁱⁱⁱ 70 % 

maksuhalukkuuden kynnysarvolla 2 500 € / 

yksi prosentti hoitoon sitoutuneista potilaista 

(Bosmans ym. 2007). 

 

Lääkehoidon arviointi: 

Tulokset olivat ristiriitaisia. 
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yksi Markovin malli ja yksi 

havainnoiva tutkimus. 

 

Lääkitysturvallisuus (n = 2): 

yksi satunnaistettu kontrolloitu 

tutkimus (RCT) ja yksi 

Markovin malli.  

 

 

 

Seulonta  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Perraudin ym. 2013)  

 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi: 

(Van Bergen ym. 2004) 

 

Lääkitysturvallisuus  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Elliot ym. 2014)  

 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi: 

(Avery ym. 2012) 

 

 

 

 

Palvelun ICERⁱ oli alle sovitun 

maksuhalukkuuden kynnysarvon (ICER = 

13 469 £ / saavutettu QALYⁱⁱ, CEACⁱⁱⁱ: 78 % 

maksuhalukkuuden kynnysarvolla 20 000 £ / 

saavutettu QALY) (Respect Trial Team 2010). 

 

Osassa tutkimuksista palvelu ei 

todennäköisesti ollut kustannusvaikuttava: 

Palvelun kustannus-vaikuttavuussuhde 54 454 

£/QALYⁱⁱ (Pacini ym. 2007), palvelu oli 

kalliimpi ja yhtä vaikuttava kuin tavallinen 

hoito (Neilson ym. 2015). 

 

Kahden tutkimuksen tulokset (The Community 

Pharmacy Medicines Management Project 

Evaluation Team MEDMAN 2007, Jodar-

Sanchez ym. 2015) on esitetty osana Lohin 

ym. (2016) tekemää katsausta. 

 

Tupakasta vieroitus: 

Kaikki tulokset on käsitelty Brettin ym. 2019 

artikkelin yhteydessä.  

 

Lääkitysturvallisuus: 

Palvelu dominoi¹ (Elliot ym. 2014). 

Palvelu oli dominantti viiden vuoden 

seurannan jälkeen ja kuuden kuukauden 

jälkeen inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde (ICER) oli 77 £ / vältetty 

haittatapahtuma (Avery ym. 2012).  

 

Sairauden seulonta: 

Palvelu 25 %:n seulonta-asteella dominantti, 

jos apteekin palvelun hinta alle 48 €. Seulonta-

asteella 45 % palvelu dominoi¹ riippumatta 

apteekin palvelun hinnasta (Perraudin ym. 

2013). 
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Palvelu kustannusvaikuttava, ICER 64-460 € / 

estetty sisäsynnytintulehdus (Van Bergen ym. 

2004).  

 

Wang ym. 2016 

 

 

Sisällytetyt 

tutkimukset: 10/25 

(julkaistu vuosina 

2006 2014) 

Diabeetikoille suunnattujen 

erilaisten apteekin 

palvelujen 

kustannusvaikuttavuus: 

 

Diabeteksen omahoidon tuki 

 

Lääkehoidon arviointi 

(Individualized, 1-hour 

targeted education; 

Evaluated participants’ 

lifestyle, i.e., exercises, food 

choices, health literacy in 

the initial and follow-up 

visits.  

Collaborated with physicians 

on modifying therapy 

(Rashed ym. 2010).  

Medication assessment, 

Laboratory review, 

Health knowledge 

assessment, 

Lifestyle education, 

Goal setting, 

Recommendations to 

physicians (Bunting ym. 

2011)). 

 

Lääkityksen tarkistus 

(Reviewing participants’ 

medications to ensure 

adherence). 

 

Lääkehoidon 

kokonaisarviointi  

Omahoidon tuki (n = 6): 

kaksi prospektiivista 

satunnaistettua tutkimusta, kaksi 

prospektiivista 

satunnaistamatonta tutkimusta, 

yksi prospektiivinen yhden 

ryhmän tutkimus ja yksi 

päätösanalyysitutkimus. 

 

Lääkehoidon arviointi (n = 2): 

yksi retrospektiivinen 

satunnaistamaton kontrolloitu 

tutkimus ja yksi prospektiivinen 

yhden ryhmän tutkimus.  

 

Lääkityksen tarkistus (n = 1): 

prospektiivinen satunnaistettu 

kontrolloitu tutkimus (RCT) 

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi 

(n = 1):  

prospektiivinen yhden ryhmän 

tutkimus  

 

Diabeteksen omahoidon tuki 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi: 

(Hendrie ym. 2014, Kraemer ym. 

2012, Wertz ym. 2012)  

 

Kustannus-hyötyanalyysi: (Houle 

ym. 2012, Petkova ja Petrova 

2006)  

 

Kustannusanalyysi: (Pringle ym. 

2014)  

 

Lääkehoidon arviointi  

Kustannus-hyötyanalyysi: 

(Bunting ym. 2011)  

 

Kustannusanalyysi: (Rashed ym. 

2010) 

 

Lääkityksen tarkistus  

Kustannusanalyysi: (Hutchison 

2014)  

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi 

Kustannusanalyysi: (Pinto ym. 

2013) 

 

 

 

 

Omahoidon tuki: 

Tulokset olivat ristiriitaisia.  

 

Yhdessä tutkimuksista todettiin 

interventioryhmällä terveydenhuollon 

kustannusten olevan pienemmät kuin 

kontrolliryhmällä (Pringle ym. 2014).  

 

Toisessa tutkimuksessa huonoimman 

vaihtoehdon analyysissä inkrementaalinen 

kustannus-vaikuttavuussuhde oli 50 

USD/päivä ja parhaimman vaihtoehdon 

analyysissä inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde oli 34 USD/päivä (Hendrie 

ym. 2014).  

 

Kolmannessa tutkimuksessa 

verenpaineohjelma oli dominantti johtuen 

parantuneista terveysvaikutuksista ja 

kustannusten pienenemisestä (Houle ym. 

2012). 

 

Neljännessä tutkimuksessa kustannukset 

nousivat sekä interventio- että 

kontrolliryhmässä (Kraemer ym. 2012).  

 

Viidennessä tutkimuksessa vastaanotolla 

käyntikustannukset suurenivat 

interventioryhmällä 38,4 % ja pienenivät 

kontrolliryhmällä 3,6 %, myös 

interventioryhmän lääkekustannukset 

suurenivat kontrolliryhmää enemmän (Wertz 

ym. 2012).  
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(Full review of medications, 

Communication with 

physicians). 

  

 

Kuudennessa tutkimuksessa kustannukset 

laskivat interventioryhmässä. Kustannus-

hyötysuhde (B-C -ratio) oli 1:1 (Petkova ja 

Petrova 2006).  

• Lääkehoidon arviointi 

• Tulokset olivat ristiriitaisia. 

•  

• Yhdessä tutkimuksessa terveydenhuollon 

kokonaiskustannukset olivat (vuoden 2014 

tasossa) 13 734 USD/henkilö/vuosi ennen 

interventiota ja 9 519 USD/henkilö/vuosi 

palvelun aloittamisen jälkeen kolmannen 

vuoden lopussa (Bunting ym. 2011).  

Toisessa tutkimuksessa todettiin 

interventioryhmän terveydenhuollon 

kustannusten olevan pienemmät kuin 

kontrolliryhmällä, mutta interventioryhmän 

lääkekustannukset olivat suuremmat kuin 

kontrolliryhmän lääkekustannukset (Rashed 

ym. 2010).  

 

Lääkityksen tarkistus: 

Interventioryhmän kustannukset pienenivät 

(Hutchison 2014).  

 

Lääkehoidon kokonaisarvio: 

Interventioryhmän terveydenhuollon 

kokonaiskustannukset pienenivät (Pinto ym. 

2013). 

 

Ahumada-Canale ym. 

2019 

 

 

Sisällytetyt 

tutkimukset: 2/11 

Farmasistien tekemien 

lääkehoidon arviointien 

taloudellisen vaikuttavuuden 

arviointi metabolisen 

oireyhtymän hoidossa. 

Lääkehoidon arviointi (n = 2): 

kaksi satunnaistettua 

kontrolloitua tutkimusta (RCT). 

 

Näistä yksi (The Community 

Pharmacy Medicines 

Lääkehoidon arviointi 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi: 

(Shireman ja Svarstad 2016) 

 

Kustannusten minimointianalyysi: 

(The Community Pharmacy 

Lääkehoidon arviointi: 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysissä 

inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde oli  

– Systoliselle verenpaineelle 25,28 USD (95 % 

CI 24,14–26,42) / mmHg 
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(julkaistu vuosina 

2007 ja 2016) 

 

 

Management Project Evaluation 

Team MEDMAN 2007) on 

esitetty osana Lohin ym. (2016) 

tekemää järjestelmällistä 

katsausta (tuloksia ei esitetä 

tässä). 

 

Medicines Management Project 

Evaluation Team MEDMAN 

2007) 

 

  

 

– Diastoliselle verenpaineelle 75,16 USD (95 

% CI 59,11–91,11) / mmHg 

– Verenpaineen tavoitearvolle 757,55 USD (95 

% CI 738,76–776,23) / potilas 

– 80 % lääkkeiden uudelleen hakeminen 

527,62 USD (95 % CI 519,77–535,379 / 

potilas (Shireman ja Svarstad 2016). 

 

Yhden tutkimuksen (The Community 

Pharmacy Medicines Management Project 

Evaluation Team MEDMAN 2007) tulokset 

on esitetty osana Lohin ym. (2016) tekemää 

järjestelmällistä katsausta. 

 

Dawoud ym. 2019 

 

 

Sisällytetyt 

tutkimukset: 12/13 

(julkaistu 2007–2017) 

Apteekkien erilaisten 

palveluiden 

kustannusvaikuttavuuden 

arviointi:  

 

Lääkehoidon arviointi 

 

Omahoidon tuki  

 

Lääkehoidon aloituspalvelu  

Lääkehoidon arviointi (n = 8): 

kuusi satunnaistettua 

kontrolloitua tutkimusta (RCT), 

yksi satunnaistettu aikasarja- 

analyysi ja yksi ennen–jälkeen-

tutkimus. 

Näistä kaksi (Jodar-Sanchez 

ym. 2015 ja The Community 

Pharmacy Medicines 

Management Project Evaluation 

Team MEDMAN 2007) on 

esitetty osana Lohin ym. (2016) 

tekemää tutkimusta ja toiset 

kaksi (Respect Trial Team 2010 

ja Neilson ym. 2015) on esitetty 

osana Perraudinin ym. (2016) 

tutkimusta (tuloksia ei esitetä 

tässä). 

 

Omahoidon tuki (n = 3): kolme 

päätösanalyysitutkimusta. 

Näistä yksi (Houle ym. 2012) 

on esitetty osana Wangin ym. 

(2016) tekemää tutkimusta ja 

toinen (Vegter ym. 2014) osana 

Lääkehoidon arviointi  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Pacini ym. 2007, Respect Trial 

Team, 2010, Desborough ym. 

2012, Jodar-Sanchez ym. 2015, 

Neilson ym. 2015, Manfrin ym. 

2017)  

 

Kustannus-hyötyanalyysi: (Malet-

Larrea ym. 2017)  

 

Kustannusten minimointianalyysi: 

(The Community Pharmacy 

Medicines Management Project 

Evaluation Team MEDMAN 

2007)  

 

Omahoidon tuki  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Gordois ym. 2017, Vegter ym. 

2014)  

 

Kustannus-hyötyanalyysi: (Houle 

ym. 2012)  

 

Lääkehoidon arviointi  

Tulokset olivat ristiriitaisia. 

 

Apteekissa:  

Yhdessä tutkimuksessa palvelu todettiin 

dominoivaksi¹ (Manfrin ym. 2017). 

 

Yhdessä tutkimuksessa kustannus-

vaikuttavuussuhde oli 291 £ / 0,0233 

laatupainotettu elinvuosi ja kustannus-

hyötysuhde oli 3,33:1 (Malet-Larrea ym. 

2017). 

 

Lääkehoidon arviointi kotikäynnillä: 

Yhdessä tutkimuksessa palvelu ei ollut 

kustannusvaikuttavaa tavanomaiseen 

palveluun verrattuna. Inkrementaalinen 

kustannus-tehokkuussuhde oli 54 454 £ / 

laatupainotettu elinvuosi (Pacini ym. 2007). 

Toisessa tutkimuksessa apteekin palvelu oli 

vähemmän vaikuttavaa, mutta myös 

halvempaa kuin tavanomainen hoito 

(Desborough ym. 2012). 

 



22 

 

Perraudin ym. (2016) tutkimusta 

(tuloksia ei esitetä tässä). 

 

 Lääkehoidon aloituspalvelu (n 

= 1): 

Markovin malli  

 

Lääkehoidon aloituspalvelu  

Kustannus-utiliteettianalyysi: 

(Elliot ym. 2017) 

 

 

 

 

Kahden tutkimuksen (Jodar-Sanchez ym. 2015 

ja The Community Pharmacy Medicines 

Management Project Evaluation Team 

MEDMAN 2007) tulokset on esitetty osana 

Lohin ym. (2016) tekemää järjestelmällistä 

katsausta. 

Kahden tutkimuksen (Respect Trial Team 

2010 ja Neilson ym. 2015) tulokset on esitetty 

osana Perraudinin ym. (2016) tekemää 

järjestelmällistä katsausta.  

 

Omahoidon tuki 

(verenpaine, dyslipidemia ja astma): 

 

Astmaohjelma oli kustannustehokas, 

inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde (ICER) oli 2 121 £ / 

laatupainotettu elinvuosi (Gordois ym. 2017). 

 

Yhden tutkimuksen (Houle ym. 2012) tulokset 

verenpaineen omahoidon tuesta on esitetty 

osana Wangin ym. (2015)                                          

tekemää järjestelmällistä katsausta. 

 

Yhden tutkimuksen (Vegter ym. 2014) 

tulokset dyslipidemian omahoidon tuesta on 

esitetty osana Perraudin ym. (2016) tekemää 

järjestelmällistä katsausta. 

 

Lääkehoidon aloituspalvelu: 

Palvelu dominoi¹ eli oli vaikuttavampaa ja 

edullisempaa kuin tavanomainen neuvonta 

(Elliot ym. 2017).  

 

ⁱInkrementaalinen kustannus-vaikuttavuussuhde (ICER), ⁱⁱLaatupainotettu elinvuosi (QALY), ⁱⁱⁱKustannusvaikuttavuuden hyväksyttävyyskäyrä 

(CEAC), ¹Dominoi = palvelu on sekä halvempaa että tehokkaampaa (Komorowski ja Raffa 2016).
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Katsaukseen sisällytetyistä yksittäisistä alkuperäistutkimuksista (n = 48) selkeästi suurin osa 

käsitteli lääkehoidon arviointipalvelujen taloudellista vaikuttavuutta (15 tutkimusta 48:sta, 31 

% kaikista sisällytetyistä tutkimuksista) ja omahoidon tukipalveluiden taloudellista 

vaikuttavuutta (14/48, 29 %) (taulukot 3 ja 4). Euroopan unionin apteekkijärjestön PGEU:n 

luokituksen mukaan tutkitut palvelut jakautuivat seuraavasti: 1) hoitotuloksia parantavat 

palvelut (omahoidon tuki, lääkehoidon arviointi, lääkityksen tarkistus, lääkehoidon 

kokonaisarvio, lääkehoidon aloituspalvelu) 30/48 (63 %), 2) terveyttä edistävät palvelut 

(tupakasta vieroitus, rokotuspalvelu, sairauksien riskin seulonta, painon hallinta, alkoholista 

vieroitus) 16/48 (33 %) ja  3) lääkitysturvallisuutta edistävät palvelut (lääkitysvirheiden 

ehkäisy) 2/48 (4 % kaikista sisällytetyistä tutkimuksista) (taulukko 4). 

 

Tähän katsaukseen sisällytetyistä 48 tutkimuksesta 20 oli tehty Isossa-Britanniassa, 9 

Yhdysvalloissa, 3 Australiassa, 3 Espanjassa, 2 Alankomaissa ja 2 Kanadassa (taulukko 3). 

Lisäksi Italiassa, Belgiassa, Ranskassa, Bulgariassa ja Tanskassa oli tehty yksi tutkimus 

kussakin. Yksi tutkimus oli tehty yhteistyönä Alankomaissa, Irlannissa, Pohjois-Irlannissa, 

Portugalissa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa. Kahdessa tutkimuksessa ei ollut saatavilla 

tietoa maasta. 

 

Pääosa tutkimuksista (31/48, 65 %) oli julkaistu aikavälillä 2011–2017 (taulukot 3 ja 4). 

Ensimmäinen tähän aineistoon sisältynyt apteekin palvelun taloudellisen vaikuttavuuden 

tutkimus oli julkaistu vuonna 1998, ja se liittyi tupakasta vieroitukseen (Crealey ym. 1998). 

Tutkimus oli tehty Isossa-Britanniassa.  Muita aikaisessa vaiheessa tutkittuja palveluja olivat 

omahoidon tuki ja lääkehoidon arviointi. 

 

Tutkimuksista kahdessa oli tehty sekä kustannus-vaikuttavuusanalyysi että kustannus-

utiliteettianalyysi (Rubio-Valera ym. 2013, Van Boven ym. 2014) (taulukot 3 ja 4). 

Tutkimuksissa oli tehty yhteensä 50 taloudellisen vaikuttavuuden analyysiä. Tutkimuksissa (n 

= 48) yleisimmin käytetty taloudellisen arvioinnin menetelmä oli kustannus-

vaikuttavuusanalyysi (18/50, 36 %) ja kustannus-utiliteettianalyysi (14/50, 28 %).  
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Taulukko 3. Yhteenveto yksittäisistä tutkimuksista (n = 48). Katsaukseen sisällytettyjen 

tutkimusten julkaisuajanjakso oli 1.9.2014–30.9.2019. Taulukossa on lääkehoidon arviointiin 

sisällytetty myös lääkityksen tarkistus- ja kokonaisarviointipalvelut. 

 

Muuttuja n (%) 

Palvelu, jota tutkittu 

– Lääkehoidon arviointi 

– Omahoidon tuki 

– Tupakasta vieroitus 

– Rokotuspalvelu 

– Sairauksien riskiseulonta 

– Painonhallinta 

– Lääkitysturvallisuus 

– Lääkehoidon aloituspalvelu 

–Alkoholista vieroitus 

 

15 (32 %) 

14 (29 %) 

  7 (15 %) 

3 (6 %) 

3 (6 %) 

2 (4 %) 

2 (4 %) 

                 1 (2 %) 

                 1 (2 %) 

Maa, jossa tutkimus suoritettu 

– Iso-Britannia 

– Yhdysvallat 

– Australia 

– Espanja 

– Alankomaat 

– Kanada 

 

– Kussakin seuraavassa maassa 

yksi tutkimus: Belgia, Bulgaria, 

Italia, Ranska, Tanska 

 

– Yhteistyötutkimus: Alankomaat, 

Irlanti, Pohjois-Irlanti, Portugali, 

Ruotsi, Saksa, Tanska  

 

– Maata ei ilmoitettu julkaisussa  

 

20 (42 %) 

9 (19 %) 

3 (6 %) 

3 (6 %) 

2 (5 %) 

2 (5 %) 

 

5x1 (5 x 2 %) 

 

 

 

1 (2 %) 

 

 

 

2 (5 %) 

Julkaisuvuosi 

– Ennen vuotta 2000  
1998: 1 tutkimus 

 

– 2001–2010  
2001: n = 2, 2004: n = 1; 2006: n = 2; 

2007: n = 5; 2008: n = 2; 2009: n = 1; 

2010: n = 3 

 

– 2011–2019  
2011: n = 5; 2012: n = 5; 2013: n = 4;   

2014: n = 8; 2015: n = 4; 2016: n = 1; 

2017: n = 4 

 

1 (2 %) 

 

 

16 (33 %) 

 

 

 

31 (65 %) 

 

 

Käytetty taloudellisen arvioinnin 

menetelmä (48 tutkimuksessa 

yhteensä 50 analyysiä) 

– Kustannus-vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) 

 

 

 

17 (34 %) 
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– Kustannus-utiliteettianalyysi 

(CUA) 

– Kustannusanalyysi (CA) 

– Kustannus-hyötyanalyysi (CBA) 

– Kustannusten minimointianalyysi 

(CMA) 

– Kustannus-vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) ja kustannus-

utiliteettianalyysi (CUA) 

 

13 (26 %) 

 

10 (20 %) 

4 (8 %) 

4 (8 %) 

 

2 (4 %) 
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Taulukko 4.  Katsausten (n = 8) sisältämät valintakriteerit täyttävät yksittäiset tutkimukset (n = 48), joissa oli tehty taloudellinen arviointi 

palveluiden mukaan esitettynä.  

Tutkimus ja 

julkaisuvuosi 

(Järjestelmällinen 

katsaus, jossa 

julkaistu) 

Tutkittu palvelu ja sen variantti 

Maa, jossa tutkimus tehty 

Taloudellisen analyysin 

menetelmä 

Päälöydös Näytön vahvuus 

tutkijoiden 

arvioimana 

 

Gordois ym. 2017  

(Dawoud ym. 

2019) 

Omahoidon tuki: 

Astmaohjelma  

 
(Pharmacy asthma care program) 

Maa: Australia 

 

Kustannus-

utiliteettianalyysi (CUA) 

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde (ICER) oli 

2 121 £ / laatupainotettu 

elinvuosi. 

 

Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vakavia rajoitteita. 

Wright ym. 2015 

(Perraudin ym. 

2016) 

Omahoidon tuki: 

Keuhkoahtaumatauti (COPD)  
 

Disease support service: Patients with 

COPD 

  

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) 

Koska palvelun arvioitiin 

olevan kustannuksia säästävä ja 

lisäävän laatupainotettujen 

elinvuosien määrää, pääteltiin 

palvelun olevan dominantti. 

Kustannusvaikuttavuuden 

hyväksyttävyyskäyrän mukaan 

(CEAC) palvelu on 

kustannusvaikuttava 96,7 ja 

97,2 prosentin 

todennäköisyydellä, kun 

maksuhalukkuuden kynnysarvo 

on 25 000 £ / QALY. 

 

Tutkimuksessa 

tehtiin 

probalistinen 

herkkyysanalyysi, 

mutta analyysin 

tulokset eivät ole 

käytettävissä.  

Henrie ym. 2014 

(Wang ym. 2015) 

Omahoidon tuki: 

Diabetes: 

yhteistyö henkilökohtaisten 

hoitotavoitteiden asettamisessa, 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) 

Kustannussäästöt vältettyjen 

hypo-/hyperglykeemisten 

oireiden osalta oli 43 $/päivä. 

Tutkimuksessa 

tehty 

skenaarioanalyysi. 
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diabeteskoulutusmateriaalin 

jakaminen, osallistujien edistymistä 

mittaava kysely, terveysvaikutusten 

seuranta, tavoitteiden saavuttamisen 

seuranta, ohjelmaan osallistumisen 

esteiden tunnistaminen. 

 

Maa: Australia  

Huonoimman vaihtoehdon 

analyysissä ICER oli 50 

USD/päivä ja parhaimman 

vaihtoehdon analyysissä ICER 

oli 34 USD/päivä. 

 
Cost savings due to glycaemic 

symptoms avoided were $43 ($30 in 

2014 US dollars) per day. 

In the worst-case scenario, the ICER 

was $50 ($35 in 2014 US dollars) per 

day. 

In the best-case scenario, the ICER 

was $34 ($24 in 2014 US dollars) per 

day. 

Pringle ym. 2014 

(Wang ym. 2015) 

Omahoidon tuki: 

Tavanomainen hoito täydennettynä 

lisäneuvonnalla lääkehoitoon 

sitoutumisen varmistamiseksi 

 
Intervention: 

Standard care supplemented by a brief 

intervention from pharmacists to ensure 

medication adherence 

 

Maa: Yhdysvallat 

Kustannusanalyysi (CA) Interventioryhmän 

terveydenhuollon kustannukset 

pienenivät, kun taas 

kontrolliryhmän 

terveydenhuollon kustannukset 

kasvoivat. 

 
The intervention group had reduced 

healthcare costs whereas the control 

group had increased healthcare costs 

(difference in changes: $341, i.e., 

$371 in 2014 US dollars. 

Tulokset 

tilastollisesti 

merkitseviä. 

Van Boven ym. 

2014 

(Perraudin ym. 

2016) 

Omahoidon tuki: 

Keuhkoahtaumatauti (COPD): 

suullinen ja kirjallinen tieto 

keuhkoahtaumataudin 

patofysiologiasta, lääkityksestä ja 

omahoidosta. 

 
Disease support service: 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) ja 

kustannus-utiliteettianalyysi 

(CUA) 

 

Palvelu toi säästöjä 

kustannuksiin. 

Laatupainotetuissa elinvuosissa 

saavutettiin pieni nousu.    

 
The total costs per patient for 

intervention and usual care were 

€2,221 and €2,448, respectively 

Tutkimuksessa 

tehtiin yhden 

muuttujan 

probalistinen 

skenaarioanalyysi 

(Monte 

Carlo -simulaatio). 
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Verbal and written information about 

COPD pathophysiology, COPD medication 

and self-management 

 

Maa: Belgia 

within the 1-year time horizon in the 

basecase. This reflects a cost saving 

of €227 (95%CI: €58-€403) per 

patient for the PHARMACOP-

intervention. In addition, a small 

(<0.001 QALYs) increase in QALYs 

gain was observed.  

Vegter ym. 2014 

(Perraudin ym. 

2016) 

Omahoidon tuki: 

Dyslipidemia: 

Kolesterolilääkityksen jatkuva 

tarkistus ja optimointi uusille 

käyttäjille. 

 
The intervention was the pharmaceutical 

care program Medication Monitoring and 

Optimisation, MeMO in 9 community 

pharmacies in the Netherlands, based on 

continuous monitoring and optimization of 

lipid-lowering therapy in new patients. 

 

Maa: Alankomaat 

Kustannus-

utiliteettianalyysi (CUA) 

Palvelu oli dominantti.  

 
The MeMO program resulted in 84 

quality-adjusted life-years (QALYs) 

gained and net cost savings of 

€32,000. 

Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vakavia rajoitteita. 

 

Rubio-Valera ym. 

2013 

(Perraudin ym. 

2016) 

Omahoidon tuki: 

Uusi masennuslääke: opetus- ja 

valmennusohjelma 

 
(Educational and coaching program: 

Patients with a new antidepressant 

treatment) 

Maa: Espanja 

 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) ja 

kustannus-utiliteettianalyysi 

(CUA) 

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde (ICER):  

1 866 £ / yksi hoitoon 

sitoutunut potilas lisää, 9 872 £ 

/ laatupainotettu elinvuosi. 

Tavallinen hoito oli dominatti 

oireiden lievittymisen osalta.  
(From a societal perspective, the 

incremental cost-effectiveness ratio 

(ICER) for the community 

pharmacist intervention compared 

with usual care was €1,866 for extra 

adherent patient and €9,872 per extra 

QALY. In terms of remission of 

depressive symptoms, the usual care 

Skenaarioanalyysi 

PSA, CEAC 

(bootstrap). 

Tulokset 

epävarmoja 

(uncertainty of the 

results) 
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dominated the community pharmacist 

intervention)  

Houle ym. 2012 

(Dawoud ym. 

2019) 

Omahoidon tuki: 

Verenpaine 

 
(a community pharmacy-based 

hypertension management program) 

Maa: Kanada 

Kustannus-hyötyanalyysi 

(CBA) 

Verenpaineohjelma oli 

dominantti. 

 
(Pharmacist intervention dominant 

due to improving measured health 

outcomes and reducing costs) 

Tietoa tulosten 

tilastollisesta 

merkitsevyydestä 

ei saatavilla. 

 

Kraemer ym. 

2012 

(Wang ym. 2015) 

Omahoidon tuki: 

Diabetes: 

Useita neuvontatapaamisia 

 
(Intervention: 

Multiple education sessions) 

 

Maa: Yhdysvallat 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) 

Lääke- ja 

hoitotarvikekustannukset 

suurenivat sekä interventio- 

että kontrolliryhmässä. 

 
(Costs of medications and supplies 

increased from the baseline period to 

the study period for both the 

intervention ($2,129 vs. $3,228, i.e., 

$2,317 vs. $3,513 in 2014 US dollars) 

and control ($1,946 vs. $3,157, i.e., 

$2,118 vs. $3,436 in 2014 US dollars) 

groups) 

Tulokset olivat 

tilastollisesti 

merkitseviä. 

Wertz ym. 2012 

(Wang ym. 2015) 

Omahoidon tuki: 

Diabetes: 

Säännöllinen koulutus/ohjaus, 

säännöllinen kliinisten arvojen 

seuranta, annossuositukset, 

lääkkeiden lisääminen/ vaihtaminen 

 
(Intervention: 

Regular targeted education, 

Regular monitoring of participants’ clinical 

outcomes,  

Recommendation of dosage, 

Addition/ switching of medication classes) 

Maa: Yhdysvallat 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) 

Keskimääräiset diabetekseen 

liittyvät kustannukset 

suurenivat 

interventioryhmässä.  

 

Vastaanotolla 

käyntikustannukset suurenivat 

interventioryhmällä 38,4 % ja 

pienenivät kontrolliryhmällä 

3,6 %. 

 

Tulokset olivat 

tilastollisesti 

merkitseviä. 
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Baqir ym. 2011 

(Perraudin ym. 

2016) 

 

Omahoidon tuki: 

Ohjelma, jossa 

ohjataan asiakkaita kysymään 

apteekista neuvoa pieniin vaivoihin, 

kuten ummetukseen, närästykseen, 

yskään, vilustumiseen ja 

heinänuhan oireisiin 

 
(‘Pharmacy First’ minor ailments scheme) 

Maa: Iso-Britannia 

 

Kustannusten 

minimointianalyysi (CMA) 

 Yhden kuukauden aikana 

säästöt 396 potilaan 

hoitokustannuksissa olivat 

6 739,01 £, mikä tarkoittaa yli 

12 000 000 £:n säästöä koko 

Englannissa.  

 
(This study showed that with 396 

patients £6739.01 of NHS resources, 

over 1 month, across three PCTs 

could be saved, which equates to over 

£12 million per annum across 

England) 

Herkkyysana-

lyysiä ei tehty. 

Tulokset eivät 

käytettävissä. 

Bosmans ym. 

2007 

(Perraudin ym. 

2016) 

Omahoidon tuki: 

Koulutus- ja valmennusohjelma 

potilaille, jotka ovat saaneet uuden 

ei-trisyklisen 

masennuslääkereseptin 

 
(Educational and coaching program: 

Patients with a new prescription for a non-

tricyclic antidepressant) 

 

Maa: Alankomaat 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) 

Palvelu ei todennäköisesti ole 

kustannusvaikuttava. 

Palvelun inkrementaalinen 

kustannus-vaikuttavuussuhde 

(ICER) oli 149 € / yhden 

prosentin parannus hoitoon 

sitoutumisessa ja    

2 550 € / yhden pisteen 

parannus masennusoireiden 

lievittymisessä mitattuna 

Hopkins Symptom Checklist 

(SCL) -kyselyllä. 

 
(The incremental cost-effectiveness 

ratio associated with the pharmacist 

intervention was €149 per 1% 

improvement in adherence and €2550 

per point improvement in the SCL 

depression mean item score. Cost-

effectiveness planes and acceptability 

curves indicated that the pharmacist 

 

Skenaario-

analyysi, ⁱPSA, 

ⁱⁱCEAC 

(bootstrap). 

Tulokset 

epävarmoja. 
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intervention was not likely to be cost 

effective compared with usual care) 

Elliot ym. 2008 

(Perraudin ym. 

2016) 

Omahoidon tuki: 

Puhelimessa annettu neuvonta 

 
(Telephone-based advisory) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) 

Palvelu oli dominantti.  

Maksuhalukkuuden 

kynnysarvolla 0 £ / yksi 

hoitoon sitoutunut potilas  

palvelu on 90 %:n 

todennäköisyydellä 

kustannusvaikuttava. 

 
(The intervention was dominant (less 

costly and more effective). If the 

decision maker is not willing to pay 

anything for one extra adherent 

patient, there is still a 90% 

probability that the intervention is 

cost effective) 

ⁱPSA,ⁱⁱ CEAC 

(bootstrap), 

tuloksia ei 

saatavilla 

Petkova ja Petrova 

2006 

(Wang ym. 2015) 

Omahoidon tuki:  

Tyypin 2 diabetes: 

Kohdennettu koulutus, jossa viisi 

osaa: 

1. Osallistujat perehdytetään 

koulutuksen tarkoitukseen, tyypin 2 

diabeteksen yleisiin käsitteisiin ja 

omaseurantaan ja heitä kannustetaan 

osallistumaan aktiivisesti hoitoon. 

 

2. Keskustelu lihavuuden 

vaikutuksesta insuliiniherkkyyteen 

ja  

painonpudotuksen hyödyistä. 

 

3. Jalkahoito. 

 

Kustannus-hyötyanalyysi  

(CBA) 

 

Kustannussäästöt olivat 140 € 

ja 10 € per hypoglykeeminen ja 

hypoglykeemiton henkilö.  

Kustannus-hyötysuhde (B-C -

ratio) oli 1:1. 

 

 
(The cost savings were €140 and €10 

($253 and $18 in 2014 US dollars) 

per person in those with and without 

hypoglycaemic incidents, 

respectively.  

It cost €7.5 ($13.6 in 2014 US 

dollars) to achieve one intermediate 

clinical outcome (€6 per 0.8 mmol/l, 

i.e., $11 per 0.8 mmol/l in 2014 US 

dollars). 

The B-C ratio was 1:1) 

Tulos ei ollut 

tilastollisesti 

merkitsevä. 
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4. Diabeteksen lisäsairautena 

ilmenevä silmäsairaus. 

 

5. Mahdolliset hoidonaikaiset 

lääkkeiden haittavaikutukset. 

 
(Targeted education composed of five 

units:  

1) acquainting participants with the aim of 

the education, providing general concepts 

about Type 2 diabetes and self-monitoring, 

and emphasizing active participation in the 

treatment;  

2) discussing the effect of obesity on 

insulin sensitivity and advantages of weight 

reduction; 3) foot care;  

4) essence of diabetes-related eye diseases;  

5) possible adverse drug reactions during 

the treatment) 

Maa: Bulgaria 

 

Malet-Larrea ym. 

2017  

(Dawoud ym. 

2019) 

Lääkehoidon arviointi: 

Lääkehoidon arviointi, johon liittyi 

hoidon seuranta 
(MRF = medication review with follow-up 

service) 

Maa: Espanja 

Kustannus-hyötyanalyysi 

(CBA) 

Rahallinen nettohyöty = 378 £ 

Kustannus-hyötysuhde = 

3.33:1 
(Net monetary benefit =£378, 

Benefit:cost ratio 3.33:1) 

Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vakavia rajoitteita. 

Manfrin ym. 2017  

(Dawoud ym. 

2019) 

Lääkehoidon arviointi: 

Italiassa käytössä oleva lääkehoidon 

arviointi, joka on muokattu 

Englannin lääkehoidon arvioinnista 
(I-MUR= Italian Medicines Use Review, 

adapted from MUR service in England) 

Maa: Italia 

Kustannus-

utiliteettianalyysi (CUA) 

Palvelu dominantti. Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vakavia rajoitteita. 
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Shireman ja 

Svarstad 2016  

(Ahumada-Canale 

ym. 2019) 

 

Lääkehoidon arviointi: 

 
(MR with multicomponent adherence 

intervention, face-to-face interview with 

patient and follow-up, written reports were 

provided to the GPs) 

 

Maa: Yhdysvallat 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) 

ICER = 

– systoliselle verenpaineelle 

25,28 USD (95 % CI 24,14–

26,42) / mmHg 

– diastoliselle verenpaineelle 

 75,16 USD (95 % CI 59,11–

91,11) / mmHg 

– verenpaineen tavoitearvolle 

757,55 USD (95 % CI 738,76–

776,23) / potilas 

– 80 % lääkkeiden uudelleen 

hakeminen  

527,62 USD (95 % CI 519,77–

535,379)/potilas 

 

Taloudellisen 

arvioinnin laatu 

hyvä (medium). 

Systemaattisen 

virheen riski pieni 

(low).  

Jodar-Sanchez 

ym. 2015  

(Dawoud ym. 

2019) 

Lääkehoidon arviointi: 

Lääkehoidon arviointi, johon liittyi 

hoidon seuranta 
(MRF= medication review with follow-up) 

Maa: Espanja 

Kustannus-utiliteetti 

analyysi (CUA) 

Palvelu dominantti. 

 

Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vakavia rajoitteita. 

Neilson ym. 2015  

(Perraudin ym. 

2016) 

Lääkehoidon arviointi 
(medication review) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-

utiliteettianalyysi (CUA) 

Palvelu oli kalliimpaa ja yhtä 

tehokasta kuin tavallinen hoito. 

 

Tutkimuksessa 

tehty 

skenaarioanalyysi, 

tulokset 

epävarmoja. 

Desborough ym. 

2012 

(Dawoud ym. 

2019) 

Lääkehoidon arviointi: 

Kotona tehty lääkehoidon arviointi 
(Medication management: assessment and 

support service consisting of a domiciliary 

visit by a pharmacist who had undergone 

training in medication review and service 

procedure) 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-

utiliteettianalyysi (The cost‐

consequences analysis) 

Tavanomainen hoito 

kustannustehokasta apteekin 

palveluun verrattuna (ICER = 

16,157 £) 

Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vakavia rajoitteita. 
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Bunting ym. 2011  

(Wang ym. 2015) 

Lääkehoidon arviointi: 

henkilökohtainen neuvonta, 

verenpaineen mittaaminen, 

lääkityksen arviointi, 

laboratorioarvojen tarkistaminen, 

terveystiedon arviointi, 

elämäntapakoulutus, tavoitteiden 

asettaminen, muutosehdotukset 

lääkärille, lähete lääkärille 

hoitosuunnitelman muuttamiseksi 

 
(Intervention: 

One-on-one counselling, 

Blood pressure assessment, 

Medication assessment, 

Laboratory review, 

Health knowledge assessment, 

Lifestyle education, 

Goal setting, 

Recommendations to physicians,  

Referrals to the physician for a change in 

the therapeutic plan) 

 

Maa: Yhdysvallat 

 

Kustannus-hyötyanalyysi 

(CBA) 

 

Kustannukset 

terveydenhuollossa vähenivät 

ennen interventiota tasosta 

11 848 $/vuosi, intervention 

jälkeiseen tasoon 8 212 $/vuosi 

kolmannen vuoden loppuun 

mennessä. 

Kustannusten 

lasku oli 

tilastollisesti 

merkitsevä. 

Rashed ym. 2010  

(Wang ym. 2015) 

Lääkehoidon arviointi: 

Henkilökohtainen 1 h kestävä 

koulutus, elämäntapojen kartoitus, 

seurantakäynnit yhteistyössä 

lääkärin kanssa 
(Individualized, 1-hour targeted education. 

evaluated participants’ lifestyle (i.e., 

exercises, food choices, health literacy) in 

the initial and follow-up visits.  

Kustannusanalyysi (CA) 

 

Interventioryhmällä 

terveydenhuollon kustannukset 

olivat pienemmät kuin 

kontrolli-ryhmällä. Tutkimus 

osoitti kuitenkin, että 

interventioryhmän 

lääkekustannukset olivat 

suuremmat kuin 

Tulokset olivat 

tilastollisesti 

merkitseviä. 



35 

 

Collaborated with physicians on modifying 

therapy). 

 

Maa: Yhdysvallat 

 

kontrolliryhmän 

lääkekustannukset.  

Respect Trial 

Team 2010 

(Dawoud ym. 

2019) 

Lääkehoidon arviointi 

(Pharmaceutical care) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-

utiliteettianalyysi (CUA) 

 

Lääkehoidon inkrementaalinen 

kustannus-vaikuttavuussuhde 

10 000 £/QALY 

Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vähäisiä rajoitteita. 

The Community 

Pharmacy 

Medicines 

Management 

Project Evaluation 

Team MEDMAN 

2007  

(Loh ym. 2016) 

 

Lääkehoidon arviointi 
(The medicines management service) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannusten 

minimointianalyysi (CMA) 

Kustannukset pienenivät 

interventioryhmässä enemmän 

kuin kontrolliryhmässä. 

Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vakavia rajoitteita. 

Pacini ym. 2007  

(Dawoud ym. 

2019) 

Lääkehoidon arviointi: 

Kotona tehty lääkehoidon arviointi 

 
(Home-based medication review) 

 

Maa: Iso-Britannia 

 

Kustannus-

utiliteettianalyysi 

(CUA) 

 

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde oli 54 454 £ 

/ laatupainotettu elinvuosi. 

Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vakavia rajoitteita. 

Bernsten ym. 

2001  

(Loh ym. 2016) 

Lääkehoidon arviointi 
(medication review) 

Maat: Tanska, Saksa, Alankomaat, 

Pohjois-Irlanti, 

Portugali, Irlanti ja Ruotsi 

Kustannusten 

minimointianalyysi (CMA) 

Palvelun ja tavallisen hoidon 

välillä ei ollut eroa 

kustannuksissa. 

 

Tietoa ei 

saatavilla. 
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Grymonpre ym. 

2001 

(Loh ym. 2016) 

Lääkehoidon arviointi 
(medication review) 

 

Maa: Kanada 

Kustannusten 

minimointianalyysi 

(CMA) 

Palvelun ja tavallisen hoidon 

välillä ei ollut eroa 

kustannuksissa. 

 

Tietoa ei 

saatavilla. 

Hutchison ym. 

2014 

(Wang ym. 2015) 

Lääkityksen tarkistus: 
(Intervention: 

Reviewing participants’ medications to 

ensure adherence) 

 

Maa: Yhdysvallat 

Kustannusanalyysi 

(CA) 

Säästöt kustannuksissa olivat 

256 035 $ / 101 osallistujaa. 

 
(Cost savings were $256,035 for the 

101 participants).  

Tietoa tulosten 

tilastollisesta 

merkitsevyydestä 

ei saatavilla. 

Pinto ym. 2013 

(Wang ym. 2015 

Lääkehoidon kokonaisarvio: 

Tavallinen neuvonta, lääkityksen 

tarkistus,  

Tavoitteiden asettaminen 

lääkityssuunnitelmaan, 

yhteydenotto lääkäriin, jos 

laboratorioarvoissa poikkeavuuksia 

ja ehdotukset farmakologisista 

muutoksista 
(Intervention: 

Regular counselling, 

Recorded clinical markers, 

Full review of medications, 

Suggested suitable lifestyle and clinical 

interventions, 

Goal setting via medication action plans,  

Communication with physicians regarding 

abnormal laboratory values and suggestions 

of potential pharmacological interventions) 

 

Maa: Yhdysvallat 

Kustannusanalyysi (CA) Interventioryhmässä 

terveydenhuollon 

kokonaiskustannukset 

pienenivät. 

 
(The overall total costs decreased 

from $301,849.92 to $122,802.12, i.e.  

from $338,400 to $137,672 in 2014 

US dollars). 

Tietoa tulosten 

tilastollisesta 

merkitsevyydestä 

ei saatavilla. 

Ormston ym. 

2015 

(Brett ym. 2019) 

Tupakasta vieroitus: 

tuki käyttäytymistavan muutokseen, 

nikotiinikorvaushoito, rahallinen 

kannustin 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) 

ICER = 2 296 £ / 12 kk 

tupakoimattomana pysynyt 

henkilö 

Herkkyysana-

lyysiä ei tehty, 

tulokset eivät ole 

saatavilla. 
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”QUIT4U” (behavioural support, NRT, 

financial incentives) comparing with other 

stop smoking services (SSS). 

 

Maa: Iso-Britannia 

Burford ym. 2013 

(Brown ym. 2016) 

Tupakasta vieroitus: 

Ohjaus tupakasta vieroitukseen, 

tietokoneella aikaansaatu kasvojen 

vanhenemiskuva 

 
(smoking cessation advice + computer 

generated photoageing) 

 

Maa: Australia 

 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) 

Inkrementaalinen kustannus-

vaikuttavuussuhde / 1 

tupakoinnin lopettanut lisää oli 

46 AUD (Australian dollaria), 

kun palvelu sisälsi 

tietokoneella simuloidun kuvan 

tupakan haitoista kasvoille. 

 
(The incremental cost-effectiveness 

ratio was AU $46 per additional 

quitter)  

Tutkimuksessa 

heikko sokkoutus, 

tutkimuksen 

näyttöaste 

kohtalainen.  

Bauld ym. 2011  

(Perraudin ym. 

2016)  

Tupakasta vieroitus: 

Henkilökohtainen neuvonta, 

nikotiinikorvaushoitoa sai käyttää 

 
(Pharmacy one-to-one counseling) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-

utiliteettianalyysi (CUA) 

 

ICER = 2 600 £/QALY  Skenaarioanalyysi 

tehty. 

Tutkimuksessa 

puutteita, laatu 

heikko. 

Boyd ja Briggs 

2009 

(Brett ym. 2019) 

Tupakasta vieroitus: 

Apteekin palvelu (henkilökohtainen 

tuki, nikotiinikorvaushoito) vs. 

ryhmätuki vs. itsenäinen 

lopettaminen ilman tukea 

 
(Smoking cessation service in the 

pharmacy Starting Fresh= one- to-one 

support+NRT vs. group-based support vs. 

self-quit) 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) 

ICER = 904 £ / 1 tupakoinnin 

lopettanut lisää neljän viikon 

jälkeen. 

Sekä tukiryhmä että apteekista 

annettu palvelu ovat erittäin 

kustannusvaikuttavia 

 

Herkkyys 

analyysi,  

malli ei ole herkkä 

kustannusten 

vaihtelulle, mutta 

on herkkä 

tupakoinnin 

lopettaneiden 

määrän vaihtelulle 
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Maa: Iso-Britannia 

(sille miten 

tupakoinnin 

lopettaneiden 

määrä mitataan).  

 

Cramp ym. 2007 

(Brett ym. 2019) 

Tupakasta vieroitus: 

Tupakanvieroitusneuvonta 

ryhmäohjauksessa 

 
(Smoking cessation counselling with 

patient group direction vs. self-quit 

scenario) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) 

ICER = 657 £ / yksi 

tupakoinnin lopettanut lisää 44 

viikon jälkeen 

 

Herkkyysana-

lyysiä ei tehty. 

Olsen ym. 2006 

(Brett ym. 2019) 

Tupakasta vieroitus 

 
(Services at pharmacy vs. no intervention) 

 

Maa: Tanska 

 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) 

ICER = 1 672 €/elinvuosi, 

mutta alle 35-vuotiailla ICER = 

11 880 €/elinvuosi 

Palvelu kustannusvaikuttava 

eliniän aikahorisontilla. 

Tutkimuksessa 

tehty yhden 

muuttujan 

probalistinen 

skenaarioanalyysi, 

ⁱⁱCEAC (Monte 

Carlo -simulaatio). 

Crealey ym. 1998 

(Brown ym. 2016) 

 

Tupakasta vieroitus: 

Tuki käyttäytymistavan 

muutokseen, nikotiinipurukumi 

 
(Behavioral support, nicotine gum) 

(The Pharmacists Action on Smoking 

(PAS) model, the model was developed by 

the PAS group in association with the 

National Pharmaceutical Association 

(NPA) in the UK in 1994, and was 

designed specifically for use by community 

pharmacists) 

 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) 

 

Kustannus/lisäelinvuosi 

vaihteli iästä riippuen miehillä 

196,76–351,45 £ välillä ja 

naisilla 181,35– 772,12 £.  

 
(the cost per life-year saved when 

using the PAS programme ranged 

from 196.76 pounds sterling (Pounds) 

to 351.45 Pounds for men and from 

181.35 Pounds to 772.12 Pounds for 

women (1997 values), depending on 

age) 

 

Tutkimuksen laatu 

heikko. 
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Maa: Iso-Britannia (These findings provide an argument 

for adoption and remuneration of the 

PAS model in the community 

pharmacy (primary healthcare) 

setting) 

Hedden ym. 2014 

(San-Juan-

Rordriguez ym. 

2018) 

Rokotuspalvelu: 

 

vyöruusurokote 
(herpes zoster vaccine) 

 

Maa: Yhdysvallat 

Kustannusanalyysi (CA) 
(Net financial gains or losses) 

Voitto per rokote oli 

keskimäärin 9,6 USD ja 28,37 

USD 
(The profit per vaccine averaged 

$9.60 (5.7%) and $28.37 (18.9%) 

using the broad and localized 

perspective models, respectively) 

Tietoa ei saatavilla 

Singhal ja Zhang 

2014 

(San-Juan-

Rordriguez ym. 

2018) 

Rokotuspalvelu: 

Influenssa-, pneumokokki- ja 

vyöruusurokote 

 
(influenza, pneumococcal and herper zoster 

vaccines) 

 

Maa: Yhdysvallat 

Kustannusanalyysi (CA) 

 

Kustannusten keskiarvo oli 

pienempi apteekissa annetuissa 

rokotuksissa kuin lääkärin 

vastaanotolla tai muissa 

terveydenhuollon yksiköissä 

annetuissa rokotuksissa. 

Tietoa ei 

saatavilla. 

Prosser ym. 2008 

(San-Juan-

Rordriguez ym. 

2018) 

Rokotuspalvelu: 

Influenssarokote 
(influenza vaccination) 

 

Maa: N/A  

Kustannusanalyysi (CA) 

 

Rokottaminen apteekissa tai 

massarokotus klinikalla olisi 

suhteellisen 

kustannustehokasta terveillä 

18–49-vuotiailla 
(relatively cost effective for healthy 

adults aged 18–49 years when 

preferences for averted morbidity are 

included) 

Tietoa ei 

saatavilla. 

Perraudin ym. 

2013 

(Perraudin ym. 

2016) 

Sairauksien riskiseulonta: 

Uniapnean seulonta farmasisti-

lääkäri yhteistyössä, lääkärin 

suorittamana tai ei seulontaa 

ollenkaan 

 

Kustannus-

utiliteettianalyysi (CUA) 

Farmasistin osallistuminen 

seulontaan oli 25 %:n seulonta-

asteella dominantti lääkärin 

yksin tekemään seulontaan 

verrattuna, jos apteekin 

palvelun hinta oli alle 48 €. 

Tutkimuksessa 

tehty yhden 

muuttujan 

probalistinen 

skenaarioanalyysi 
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(screening services: Screening strategy 

with CP (CP-GP collaboration), screening 

strategy without CP (GP alone) and no 

screening) 

 

Maa: Ranska 

 

35 %:n seulonta-asteella 

farmasistin osallistuminen oli 

dominantti, jos apteekin 

palvelun hinta oli alle 94 €. 

 

45 %:n seulonta-asteella tai sitä 

suuremmalla seulonta-asteella 

farmasistin osallistuminen oli 

dominantti riippumatta 

apteekin palvelun hinnasta. 

  
(For a CP screening rate of 25%, the 

incremental cost-effectiveness ratio 

of the “Screening strategy with CP” 

compared with the “Screening 

strategy without CP” was €455.17 

per QALY gained. The “Screening 

strategy with CP” dominated the 

“Screening strategy without CP” only 

if the CP program cost was less than 

€48. For a CP screening rate of 35%, 

the “Screening strategy with CP” 

dominated the “Screening strategy 

without CP” in the base case. The 

“Screening strategy with CP” became 

more costly only if the CP program 

cost was more than €95. For a CP 

screening rate of 45% or higher, the 

“Screening strategy with CP” was in 

quadrant IV, i.e., it dominated the 

“Screening strategy without CP” for 

any CP program cost) 

(Monte Carlo              

-simulaatio). 

Liu ym. 2007 Sairauksien riskiseulonta: Kustannusanalyysi 

(CA) 

Osteoporoosin seulontapalvelu 

tuotti nettovoittoa. 

 

Tietoa ei 

saatavilla. 
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(San-Juan-

Rordriguez ym. 

2018) 

Osteoporoosin seulonta: 

luuntiheyden mittaus, 

riskitekijöiden kartoitus, opastus 
(disease screening) 

 

Maa: Tietoa ei saatavilla (Aasia) 

 

(Osteoporosis screening service 

yielded an overall net profit) 

Van Bergen ym. 

2004 

(Perraudin ym. 

2016) 

Sairauksien riskiseulonta:  

Klamydian aiheuttaman 

sisäsynnytintulehduksen seulonta 

 
(screening program for chlamydia 

trachomatis) 

 

Maa: Alankomaat 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi (CEA) 

Apteekin palvelu oli 

kustannustehokasta: ICER = 

64–460 € per estetty klamydian 

aiheuttama 

sisäsynnytintulehdus 

 

Skenaarioanalyysi 

Bush ym. 2011 

(Brown ym. 2016) 

 

 

Painonhallinta: 

Apteekin ohjaama ruokavalio ja  

liikunta 

 
(pharmacy-based diet + physical activity 

vs. GP) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) 

Epäselvää kumpi palvelu, 

apteekin vai lääkärin 

vastaanotolla annettu,  oli 

kustannustehokkaampi. 

Molemmissa ryhmissä BMI, 

vyötärön ympärys ja paino 

laskivat. 

 
(session 12 the ICER (£ per kg per 

participant) cost -8,29 £ through 

pharmacy providers (favours GP), 

final session 15, the ICER was 2,91£ 

through GP providers (favours 

pharmacy)). 

Tutkimuksen laatu 

heikko. 

Jolly ym. 2010 

(Brown ym. 2016) 

 

 

Painonhallinta: 

Apteekin ohjaama ruokavalio, 

fyysinen aktiivisuus 
(Pharmacy-based diet + physical activity 

vs. exercise only control vs. Weight 

Kustannusanalyysi (CA) 

 

Apteekin palvelun ja lääkärin 

antaman elämäntapaohjauksen 

kustannukset olivat keskenään 

samansuuruiset, mutta 

kustannukset olivat suuremmat 

Tietoa ei 

saatavilla. 
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Watchers vs. Slimming world vs. 

Rosemary Conley vs. NHS Size down vs. 

GP vs. Participants own choice) 

 

Maa: Iso-Britannia 

kuin kaupallisten toimijoiden 

tarjoamat palvelut. 

 
(commercial organisations lower cost 

than GP and pharmacy-based service) 

Elliot ym. 2014 

(Perraudin ym. 

2016) 

Lääkitysturvallisuus: 

Apteekin palvelu, jossa farmasisti 

antoi koulutusta lääkitysvirheiden 

ehkäisyyn ja auttoi havaittujen 

lääkitysvirheiden korjaamisessa 

 
(a pharmacist-led information technology 

complex intervention (PINCER)) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-

utiliteettianalyysi (CUA) 

Maksuhalukkuuden 

kynnysarvolla 20 000 £/QALY 

palvelu oli 59 %:n 

todennäköisyydellä 

kustannusvaikuttava. 

 
(PINCER dominated simple feedback 

with a mean ICER of −£3,936 

(standard error £2,970). At a ceiling 

‘willingness-to-pay’ of 

£20,000/QALY, PINCER reaches 

59 % probability of being cost 

effective) 

ⁱPSA, ⁱⁱCEAC 

(bootstrap) 

Tulokset 

epävarmoja.  

Avery ym. 2012 

(Perraudin ym. 

2016) 

Lääkitysturvallisuus: 

Apteekin palvelu, jossa farmasisti 

antoi koulutusta lääkitysvirheiden 

ehkäisyyn ja auttoi havaittujen 

lääkitysvirheiden korjaamisessa  

 
(a pharmacist-led information technology 

complex intervention (PINCER)) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi 

(CEA) 

Analyysin mukaan palvelu on 

95 %:n todennäköisyydellä 

kustannusvaikuttava 

maksuhalukkuuden 

kynnysarvolla 75 £ / vältetty 

tapaus 6 kk:n kohdalla ja 85 £ / 

vältetty tapaus 12 kk:n 

kohdalla 

 
(This analysis suggests that PINCER 

had a 95% probability of being cost 

effective if the decision-maker's 

ceiling willingness to pay reached 

£75 per error avoided (at 6 months) 

or £85 per error avoided (at 12 

months))  

 

Yhden muuttujan 

ⁱPSA, ⁱⁱCEAC 

(bootstrap) 

Tulokset 

epävarmoja. 
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Elliot ym. 2017 

(Dawoud ym. 

2019) 

Lääkehoidon aloituspalvelu 
(NMS = new medicine service) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannus-utilitettianalyysi 

(CUA) 

Palvelu oli dominantti. 

 
(The NMS dominates normal practice 

with a probability of 0.78 

[incremental cost-effectiveness ratio 

ICER - £3166 per QALY]. NMS has 

a 96.7% probability of cost 

effectiveness compared with normal 

practice at a willingness to pay of 

£20,000 per QALY) 

Tutkimuksen 

laadussa 

mahdollisesti 

vakavia rajoitteita. 

Watson ja Stewart 

2011 

(Brown ym. 2016) 

 

Alkoholista vieroitus 
(Brief alcohol advice) 

 

Maa: Iso-Britannia 

Kustannusanalyysi 

(CA) 

Tulokset epäselvät. Tutkimuksen laatu 

heikko. 

ⁱPSA = probalistinen skenaarioanalyysi (probablistic scenario analysis), ⁱⁱCEAC = kustannusvaikuttavuuden hyväksyttävyyskäyrä 
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Katsauksissa käsiteltiin yhteensä 11 eri palvelua. Taulukossa 5 on esitetty palvelut, niistä 

alkuperäisissä tutkimuksissa käytetyt nimitykset ja yhteenveto eri palvelujen 

kustannusvaikuttavuudesta tai muusta taloudellisesta vaikuttavuudesta. Lääkehoidon    

arviointipalveluissa oli interventioiden sisällössä ja kestossa suurta vaihtelua, joka vaikuttanee 

tuloksiin. Lääkehoidon arviointipalveluista (lääkityksen tarkistus, lääkehoidon arviointi, 

lääkehoidon kokonaisarviointi) oli 15 tutkimusta, joista noin puolessa (7/15, 47 %) palvelu 

näyttäisi olevan kustannusvaikuttava (4 tutkimusta) tai muutoin taloudellisesti vaikuttava (3 

tutkimusta). Omahoidon tuesta oli 14 tutkimusta ja vaikka tulokset olivat ristiriitaisia, 

omahoidon tuki näyttäisi olevan yli puolessa (8/14, 57 %) tutkimuksista kustannusvaikuttava 

(5 tutkimusta) tai muutoin taloudellisesti vaikuttava (3 tutkimusta). Tulokset tupakasta 

vieroitustutkimuksista olivat yhtenäiset, kaikkien seitsemän tutkimuksen mukaan palvelu 

näyttäisi olevan kustannusvaikuttava. Rokotuspalveluista oli kolme tutkimusta, joissa kaikissa 

palvelu näyttäisi olevan taloudellisesti vaikuttava. Sairauksien riskinseulonta näyttäisi kolmen 

tutkimuksen tulosten mukaan olevan kustannusvaikuttava (2 tutkimusta) tai muutoin 

taloudellisesti vaikuttava (1 tutkimus). 
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Taulukko 5. Yhteenveto tutkittujen apteekkien palveluiden taloudellisesta vaikuttavuudesta. Kustannusvaikuttavuuden raja-arvona on käytetty 

inkrementaalisen kustannus-vaikuttavuussuhteen arvoa ≤ 10 000 £ (noin 12 000 €, tilanne marraskuussa 2021) / terveysvaikutus. Kynnysarvon 

suuruus oli tutkijan valinta virallisen maksuhalukkuuden kynnysarvon puuttuessa. Taulukossa tutkimukset on esitetty palveluittain järjestyksessä, 

jossa alkuperäisen tutkimuksen ja tämän katsauksen rajauksen mukainen näyttö kustannusvaikuttavuudesta tai muusta taloudellisesta 

vaikuttavuudesta on vahvinta. Palveluista on esitetty myös niistä käytetyt englanninkieliset nimet (nimet, joita on käytetty katsaukseen 

sisällytetyissä tutkimuksissa). 

 
Palvelu Systemaattinen 

katsaus 

Tulokset Tulosten yhteenveto 

Palvelu on  

kustannusvaikuttava  

Palvelu on 

taloudellisesti 

vaikuttava 

Palvelu ei ole 

kustannus-

vaikuttava 

Palveluiden välillä ei 

ole eroa tai tulokset 

ovat ristiriitaisia 

Omahoidon tuki 

(Educational and coaching 

program, Disease support 

service:Verbal and written 

information about COPD 

pathophysiology, COPD 

medication and self-

management, Monitoring and 

optimisation of lipid-lowering 

therapy, Standard care 

supplemented by a brief 

intervention from pharmacists 

to ensure medication 

adherence in people with 

diabetes mellitus, Minor 

ailment scheme, Telephone-

based advisory, Pharmacy 

asthma care program, 

Targeted education in 

diabetes) 

Dawoud ym. 2019 Gordois ym. 2007    Yhteensä 14 tutkimusta 

Palvelu saattoi olla 

kustannusvaikuttava: 5 

tutkimusta 

 

Palvelu saattoi olla 

taloudellisesti vaikuttava: 

3 tutkimusta 

 

Palvelu ei näyttänyt olevan 

kustannusvaikuttava: 4 

tutkimusta 

 

Kustannusvaikuttavuus oli 

epävarma: 2 tutkimusta 

Perraudin ym. 2016 Elliot ym. 2008 

Van Boven ym. 2014 

Vegter ym. 2014 

Baqir ym. 2011 

 

Bosmans ym. 2007 

Wright ym. 2015 

Rubio-Valera ym. 2013 

 

Wang ym. 2015 Henrie ym. 2014 Pringle ym. 2014 

Houle ym. 2012 

Petkova ja Petrova 

2006 

Wertz ym. 2012 

Kraemer ym. 2012 

 

Tupakasta vieroitus 

(Pharmacist-led intervention 

for smoking cessation) 

 

Brett ym. 2019 Boyd ja Briggs 2009 

Bauld ym. 2011 

Cramp ym. 2007 

Olsen ym. 2006 

Ormston ym. 2015 

   Yhteensä 7 tutkimusta 

Palvelu saattoi olla 

kustannusvaikuttava: 7 

tutkimusta 
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Brown ym. 2016 Burford ym. 2013 

Crealey ym. 1998 

   

Lääkehoidon 

arviointipalvelut: 

Lääkityksen tarkistus 

Lääkehoidon arviointi 

Lääkehoidon 

kokonaisarviointi 

(Home visit: to educate the 

patients about their drugs, 

inform the GP of drug 

reactions or interactions and 

inform if adherence aid was 

needed, Medicine 

management: assessment and 

support service, consisting of 

a domiciliary visit by a 

pharmacist who had 

undergone training in 

medication review and service 

procedure, Medication 

review and follow-up 

service, Medicine use review 

(I-MUR= Italian Medicines 

use review, adapted from 

MUR service in England), 

Review the appropriateness of 

therapy, compliance lifestyle 

and social and support issues, 

Medication review, 

Medicines management, 

Advanced MR (type 3 MR= 

comprehensive analysis taken, 

interviewing the patient and 

having access to their 

medication history and clinical 

records), Reviewing 

participants’ medications to 

ensure adherence, Full review 

Ahumada-Canale ym. 

2019 

Shireman ja Svartstad 

2016 

   Yhteensä 15 tutkimusta 

Palvelu saattoi olla 

kustannusvaikuttava: 

4 tutkimusta 

 

Palvelu saattoi olla 

taloudellisesti vaikuttava: 

3 tutkimusta 

 

 

Palvelu ei näyttänyt olevan 

kustannusvaikuttava: 5 

tutkimusta 

 

Kustannusvaikuttavuus oli 

epävarma: 3 tutkimusta 

Dawoud ym. 2019 Manfrin ym. 2017 Malet-Larrea ym. 

2017 

 

Desborough ym. 

2012 

 

Pacini ym. 2007 

 

Loh ym. 2016 Jodar-Sanchez ym. 

2015 

 

 The community 

pharmacy medicines 

management project 

evaluation team 

(MEDMAN), 2007 

 

Grymonpre ym. 2001 

 

Bernsten ym. 2001 

 

Wang ym. 2015  Hutchison ym. 

2014 

Pinto ym. 2013 

Bunting ym. 2011 Rashed ym. 2010 

Perraudin ym. 2016 Respect trial team, 

2010 

 

 Neilson ym. 2015 
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of medications and 

communication with 

physicians regarding abnormal 

laboratory values and 

suggestions of potential 

pharmacological 

interventions) 

Rokotuspalvelu 

(Immunization) 

San-Juan-Rodriguez 

ym. 2018 

 Singhal ja Zhang, 

2014 

Hedden ym. 2014 

Prosser ym. 2008 

  Yhteensä 3 tutkimusta 

Palvelu saattoi olla 

taloudellisesti vaikuttava: 

3 tutkimusta 

Sairauksien riskin  

Seulonta 

(Screening service) 

San-Juan-Rodriguez 

ym. 2018 

 Liu ym. 2007   Yhteensä 3 tutkimusta 

Palvelu saattoi olla 

kustannusvaikuttava: 2 

tutkimusta 

 

Palvelu saattoi olla 

taloudellisesti vaikuttava: 

1 tutkimusta 

 

Perraudin ym. 2016 Perraudin ym. 2013 

Van Bergen ym. 2004 

   

Lääkitysturval- 

lisuus 

(Collaborative Community 

Pharmacists/General 

practitioner meetings to 

reduce prescribing and 

monitoring errors) 

Perraudin ym. 

2016 

Avery ym. 2012 

 

 Elliot ym. 2014  Yhteensä 2 tutkimusta 

Palvelu saattoi olla 

kustannusvaikuttava: 1 

tutkimus 

 

Palvelu ei näyttänyt olevan 

kustannusvaikuttava: 1 

tutkimus 

 

Painonhallinta 

(Community pharmacy-

delivered intervention aimed 

at weight management) 

Brown ym. 2016   Jolly ym. 2010 Bush ym. 2011 

 

Yhteensä 2 tutkimusta 

Palvelu ei ollut 

kustannusvaikuttava: 1 

tutkimus 

 

Kustannusvaikuttavuus oli 

epävarma: 1 tutkimus 

Lääkehoidon aloituspalvelu Dawoud ym. 2019 Elliot ym. 2017    Yhteensä 1 tutkimus 
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(New medicine service NMS) Palvelu saattoi olla 

kustannusvaikuttava: 1 

tutkimus 

Alkoholista vieroitus 

(Community pharmacy-

delivered intervention aimed 

at alcohol reduction) 

Brown ym. 2016    Watson ja Stewart 

2011 

Yhteensä 1 tutkimus 

Kustannusvaikuttavuus oli 

epävarma: 1 tutkimus 
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Varsinainen järjestelmällinen kirjallisuushaku kattoi systemaattiset katsaukset ja meta-

analyysit lokakuuhun 2019 saakka. Päivityshaku tehtiin samoilla hakusanoilla tammikuussa 

2022 aikavälille 1.10.2019-16.1.2022. Haussa löytyi apteekkipalveluiden taloudellisesta 

vaikuttavuudesta neljä 1.10.2019 jälkeen julkaistua yksittäistä tutkimusta (Buchanan ym. 

2020, Dineen-Griffin ym. 2020, Elliot ym. 2020, Sanyal ym. 2020). Löytyneistä tutkimuksista 

kaksi liittyi omahoidon tukeen (Dineen-Griffin ym. 2020, Sanyal ym. 2020), yksi sairauksien 

riskin seulontaan (Buchanan ym. 2020) ja yksi lääkehoidon aloituspalveluun (Elliot ym. 

2020). Tutkimukset sairauksien riskin seulonnasta ja omahoidon tuesta vahvistavat näyttöä 

niiden kustannusvaikuttavuudesta (Buchanan ym. 2020, Dineen-Griffin ym. 2020, Sanyal ym. 

2020). Tutkimustulos lääkehoidon aloituspalvelusta oli negatiivinen, tulos oli päinvastainen 

kuin aiemmin saatu tulos.  

 

Pohdinta 

Apteekkipalvelujen kustannusvaikuttavuustutkimuksia ja muita taloudellisia 

vaikuttavuustutkimuksia on edelleenkin julkaistu varsin vähän, vaikka niiden määrä on 

huomattavasti lisääntynyt 2010-luvulta eteenpäin. Myönteistä on myös se, että julkaistuissa 

tutkimuksissa oli käytetty yleisimmin menetelmänä kustannus-vaikuttavuusanalyysiä (34 % 

tutkimuksista) tai kustannus-utiliteettianalyysiä (26 %). Siten 60 % tutkimuksista oli tehty 

menetelmällisesti suositelluimmilla taloudellisen vaikuttavuustutkimuksen vaihtoehdoilla, 

vaikkakin itse tutkimusten toteutustavassa oli runsaasti tulosten luotettavuutta heikentäviä 

puutteita.  

 

Tutkimusten määrän perusteella aineistosta nousivat esiin omahoidon tuki (14 tutkimusta) ja 

lääkehoidon arviointipalvelut (15 tutkimusta). Tutkitun palvelun sisältö ja toteutuksen taso 

vaikuttavat saatuihin tuloksiin ja vaikeuttavat tulosten vertailtavuutta. Tutkimusten vähyyden 

takia ei voida varmuudella todeta, että jokin tutkituista palveluista olisi kustannusvaikuttava. 

Maksuhalukkuuden kynnysarvo vaikuttaa siihen, katsotaanko palvelu kustannusvaikuttavaksi 

vai ei. Tutkimuksissa on käytetty Englannissa ja Walesissa käytössä olevaa 

maksuhalukkuuden kynnysarvoa 20 000–30 000 £/QALY. On kuitenkin kiistanalaista, mikä 

maksuhalukkuuden kynnysarvo sopisi apteekkipalveluiden taloudellisen vaikuttavuuden 

arvioimiseen (Dillon 2015).  Jos kynnysarvo on suuri, hyväksytään useampi palvelu 

kustannusvaikuttavaksi eli palvelun kustannusten katsotaan olevan pienemmät kuin palvelusta 

saatu terveysvaikutus. Jos kynnysarvo on pieni, niin useampi palvelu hylätään ei-
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kustannusvaikuttavana eli palvelun kustannusten katsotaan olevan suuremmat kuin palvelusta 

saatu terveysvaikutus. 

 

Varsinainen järjestelmällinen kirjallisuushaku kattoi systemaattiset katsaukset ja meta-

analyysit lokakuuhun 2019 saakka. Päivityshaku tehtiin samoilla hakusanoilla tammikuussa 

2022 aikavälille 1.10.2019-16.1.2022. Haussa löytyi neljä vuoden 2019 jälkeen PubMedissä 

julkaistua yksittäistä apteekkipalveluiden taloudellisesta vaikuttavuudesta tehtyä tutkimusta. 

Löytyneistä tutkimuksista kaksi liittyi omahoidon tukeen (Dineen-Griffin ym. 2020, Sanyal 

ym. 2020), yksi sairauksien riskin seulontaan (Buchanan ym. 2020) ja yksi lääkehoidon 

aloituspalveluun (Elliot ym. 2020). Tutkimukset omahoidon tuesta ja sairauksien riskin 

seulonnasta vahvistavat näyttöä niiden kustannusvaikuttavuudesta (Buchanan ym. 2020, 

Dineen-Griffin ym. 2020, Sanyal ym. 2020). Tutkimustulos lääkehoidon aloituspalvelusta oli 

negatiivinen, tulos oli päinvastainen kuin aiemmin saatu tulos. 

 

Tämä katsaus on tehty järjestelmälliseen kirjallisuushakuun perustuvana katsauksena, jolloin 

katsauksen tuloksiin voi mahdollisesti vaikuttaa julkaisuharha (Luoto 2012, Olson ym. 2002). 

Julkaisuharhaan johtaa se, että positiiviset tutkimustulokset julkaistaan todennäköisemmin 

kuin negatiiviset tutkimustulokset. Julkaisuharhaa voi lisätä haun rajaaminen 

englanninkielisiin julkaisuihin, jolloin muunkieliset mahdollisesti negatiiviset 

tutkimustulokset jäävät huomioimatta.  

 

Tällä hetkellä käytettävissä olevan tutkimusnäytön perusteella, Suomen apteekkijärjestelmän 

puitteissa, näyttää taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta lupaavimmalta kehittää 

lääkeneuvontaa omahoitoa tukeviksi palveluiksi, vakiinnuttaa lääkehoidon arviointipalvelut 

sekä ottaa käyttöön rokotuspalvelut, sairauksien seulontapalvelut ja tupakasta 

vieroituspalvelut. Yhtenäisin näyttö palveluiden kustannusvaikuttavuudesta tai taloudellisesta 

vaikuttavuudesta on tupakasta vieroituksesta, rokotuspalveluista ja sairauksien 

seulontapalveluista. Omahoidon tuki- ja lääkehoidon arviointipalveluiden 

kustannusvaikuttavuudesta on eniten näyttöä, mutta tulokset ovat ristiriitaisia.   

 

Katsauksessa on koottu yhteen tämänhetkistä tutkimusnäyttöä apteekkipalveluiden 

kustannusvaikuttavuudesta hyödyntäen jo julkaistuja järjestelmällisiä katsauksia ja meta-

analyysejä. Tavoitteena oli nostaa esiin mahdollisesti kustannusvaikuttavat palvelut. Tätä 

tutkimustietoa voidaan hyödyntää apteekkipalveluiden kehittämistyössä esim. strategisessa 
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suunnittelussa yksittäisissä apteekeissa ja valtakunnallisesti. Tulosten hyödyntämisessä on 

muistettava, että tutkimukset on tehty erilaisissa terveyspalvelujärjestelmissä kuin omamme, 

mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Suurin osa tutkimusnäytöstä tulee anglosaksisista maista, 

erityisesti Isosta-Britanniasta (42 % tutkimuksista) ja Yhdysvalloista (19 %). On myös 

otettava huomioon, että suuressa osassa tutkimuksista on huomattavia menetelmällisiä 

puutteita.  

 

Katsaus osoittaa, että lisää laadukasta tutkimusta apteekkipalveluiden hyödyistä ja 

terveydenhuollon säästöistä tarvitaan. Tutkimuksissa olisi myös hyvä selvittää, miten erilaiset 

palveluiden maksumallit vaikuttavat kustannusvaikuttavuuteen. 

 

Johtopäätökset 

Apteekkien palveluiden taloudellisesta vaikuttavuudesta on alettu saada tieteellistä näyttöä. 

Kuitenkin lisää menetelmällisesti hyvätasoista tutkimustietoa tarvitaan, jotta voidaan todentaa 

luotettavasti apteekkien tuottamien palveluiden kustannusvaikuttavuus.  Nykyisen 

tutkimusnäytön perusteella omahoitoa tukevat palvelut, lääkehoidon arviointipalvelut sekä 

tupakasta vieroitus-, rokotus- ja sairauksien riskinseulontapalvelut näyttävät lupaavilta 

taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta. 
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