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Jyviä ja akanoita

Leikkuupuimuri seuloo
jyvät mukaan ja
akanat pois.

Terveydenhuollon
seulonnoissa
halutaan löytää
torajyvät.

Samaa vai eri mieltä ?

1. Epämuodostumien seulonta raskauden
aikana kuuluu vanhempien päätettäväksi.

2. Kromosomipoikkeavuuksia pitää seuloa,
koska epämuodostumiakin seulotaan.

3. Yksityisesti tehdystä seulonnasta pitää
saada sairausvakuutuskorvaus.

4. Kaikkia seulonnassa havaittuja asioita ei
tarvitse kertoa seulottavalle.



Vaikeat epämuodostumat

• Kuuluuko niiden
seulonta raskauden
aikana vanhempien
päätettäväksi?

• Seulonta on
vapaaehtoista.

Kromosomipoikkeavuudet

• Tasa-arvon takia
näitä pitää seuloa,
koska myös
epämuodostumia
seulotaan.

• Taudin seulonta
parantaa seulotun
ihmisryhmän
terveyttä.



Yksityinen seulonta

• Siitä pitää saada
sairausvakuutus-
korvaus.

• Seulonta on
suunniteltua ja
jatkuvaa.

Ensi valokuva vauvasta

"Ota kuva uudesta perheenjäsenestä":
4D-ultraääni alkuraskaudessa

Miten perheille kerrotaan epämuodostuman
mahdollisuudesta?

Miten seulonnan suorittajat ovat
valmistautuneet antamaan ikävän uutisen?

Terveysshoppailun rajat?



Tiedon salaus

• Kaikkia seulonnassa
havaittuja asioita ei
tarvitse kertoa
seulottavalle.

• Seulottaville
annetaan riittävästi
tietoa seulonnan
tavoitteista.

Seulonnan tavoite

Tunnistaa hoidettava tauti
oireettomilta ihmisiltä

niin varhaisessa vaiheessa,
että hoito muuttaa ennustetta

eli

Terveyden lisääminen



Sinut on kutsuttu katsastukseen

WHO:n seulontakriteerit
Wilson & Jungner 1968

1.Seulottava tauti aiheuttaa merkittävän terveys-
ongelman. Terveysongelmaa tulee tarkastella
niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

2.Seulottavan taudin luonnollinen kulku on hyvin
tunnettu ja tauti heikentää merkittävästi elämän-
laatua ja/tai elinennustetta.

3.Seulottavalla taudilla on piilevä esiaste tai
oireeton vaihe.



WHO:n kriteerit - 2
4.Tauti voidaan tunnistaa oireettomassa vaiheessa

luotettavalla ja eettisesti hyväksytyllä, seulontaan
soveltuvalla menetelmällä.

5.Oireettomana todetun taudin hyväksytyllä hoidolla
voidaan muuntaa taudin luonnollista kulkua niin,
että taudin ilmaantuminen estyy tai sen
aiheuttamat oireet tai pysyvät elinmuutokset
lieventyvät merkittävästi.

6.Hoidosta aiheutuva rasite ja mahdolliset haitat
ovat lievempiä kuin taudin aiheuttama rasite.

WHO:n kriteerit - 3

7. Positiivisten seulontatulosten varmistamiseen ja
varmennetun taudin hoitoon on olemassa voima-
varoja ja asiantuntemusta.

8. Seulonnan kokonaiskustannukset ovat kohtuulliset
suhteessa muihin terveydenhuollon palveluihin.

9. Seulonta perustuu vapaaehtoisuuteen; seulottaville
annetaan riittävästi tietoa seulonnan tavoitteista ja
sen luotettavuudesta ennen päätöksentekoa.

10. Seulonta on jatkuvaa.



Lisäkriteerit DCE - 4

1. Seulontaohjelmasta tiedotetaan väestölle
ja terveydenhuollon henkilöstölle.

2. Seulontatutkimukset järjestetään oikeaan
aikaan.

3. Seulontanäyte analysoidaan luotettavasti,
tuloksesta tiedotetaan asiallisesti ja
jatkotutkimuksiin ohjataan tarvittaessa.

Lisäkriteerit DCE - 5

4. Jatkotutkimukset ja asiantunteva hoito
järjestyvät viiveettä.

5. Seulontaohjelman jatkuva laadunvalvonta
kattaa jaettavan informaation, seulonta- ja
analyysimenetelmät, diagnostiset
tutkimukset ja taudin hoidon.

6. Seulontaorganisaatioon osallistuvia
koulutetaan jatkuvasti.



Kriteerien arvoarvostelmat

1. Merkittävä terveysongelma
2. Luotettava menetelmä
3. Eettisesti hyväksytty menetelmä
4. Merkittävä terveyshyöty hoidosta
5. Kohtuulliset kokonaiskustannukset
6. Riittävästi tietoa seulonnasta

Merkittävä terveysongelma

Yhteiskunnan kannalta
* ilmaantuvuus – kolesteroli vs. syövät
* kustannukset – testin vai ohjelman?

Yksilön kannalta
* tappava – kolesteroli vs. syövät
* hoidettavissa – vastasyntyneen sydänviat

vs. hermostoviat

"Ei tarpeeksi merkittävä"



Luotettava menetelmä

Menetelmän herkkyys ja spesifisyys
Huono herkkyys: Tauteja ei tunnisteta
Liian herkkä: Turhia tautiepäilyjä

Kaksivaiheinen seula
Ensin herkkä ja halpa
Sitten tarkka ja kalliimpi

Tekniset ja inhimilliset virheet

Jääkö seulaan vain
toivottu saalis?



Eettinen hyväksyttävyys

Kuinka seulonta vaikuttaisi
* seulontaan kutsuttaviin
* heidän perheisiinsä
* terveydenhuoltojärjestelmään
* muita tauteja sairastaviin

SVT-seulonnan kysymyksiä

Ikääntymisen medikalisoituminen
Korvikemuuttujat vs. päätetapahtumat
Seulontatuloksen viesti poikkeavuudesta
Tasa-arvo: Joilla on, niille annetaan?
Hoitokapasiteetin rajat



Merkittävä terveyshyöty

"Muuntaa taudin luonnollista kulkua niin, että
sen ilmaantuminen estyy tai haitat
lieventyvät merkittävästi"

Mikä on merkittävä terveyshyöty?
Miten suurella osalla seulotuista se ilmenee?
Miten hyödyt ja haitat yhdistetään?

Kohtuulliset
kokonaiskustannukset

Harvinaiset aineenvaihduntataudit
vastasyntyneillä

"Seulonta maksaa euron / vauva"
Ohjelman rakentaminen: koulutus, tiedotus,

varmistukset, päivystys
Kansallinen ohjelma: 42 euroa / vauva
Vuodessa estyisi 5-10 vammaa tai

kuolemaa



Kohtuulliset
kokonaiskustannukset 2

Harvinaiset aineenvaihduntataudit
56000 vauvaa x 42 euroa = 2,35 milj. €

Yhden taudin tunnistus
235 000 … 470 000 eur

Miten kokonaiskustannus määritellään?

Terveyspolitiikan
peruskysymys

Paljonko haluamme
maksaa yhdestä
laatupainotetusta
elinvuodesta?

Miten hinta lasketaan?



Riittävä tieto seulottaville:
Mammografiakutsut

"Teidät kutsutaan rintasyöpäseulontaan
kansanterveyslain perusteella"

Maksuttomuus: 90%
Rintasyöpäriski: 50%

Väärät positiiviset: 20%
Vapaaehtoisuus: 10%

Seulontalinjaukset

Riittävä tieto vaikutuksista ja kustannuksista
Monipuolinen arvokeskustelu

Rajallisten resurssien suuntaaminen

Päätösten pitkä aikajänne
Eettiset kysymykset



Vaikeat epämuodostumat

• Miten vaikea
määritellään?

• Väärät positiiviset ja
negatiiviset

• Hoidon
mahdollisuudet

Kromosomipoikkeavuudet

• Vammaisuuden
arvottaminen

• Elämänlaatu

• Terveyshyödyn
kohde: Lapsi vai
perhe?



"Yksityinen seulonta"

• Opportunistista
taudin etsintää vai
oireen selvittelyä?

• Normaalitulos
p = 0.05

• Tasa-arvo

Tiedon salaus

• Yksi tutkimus, useita
tuloksia

• Epävarmuudet
tulkinnassa

• Tietoinen suostumus,
suunniteltu tiedotus



Hoidon vai seulonnan etiikka

"Jos potilas pyytää lääkärin apua, lääkäri tekee
parhaansa. Lääkäri ei ole vastuussa lääketieteellisen
tiedon puutteista."

"Jos lääkäri ehdottaa seulontaa, hän on aivan toisessa
tilanteessa. Mielestämme lääkärillä pitäisi olla sitova
näyttö seulonnan mahdollisuudesta vaikuttaa taudin
luonnolliseen kulkuun merkittävässä osassa
seulontaan osallistuvia."

Cochrane AL, Holland WW. Validation of screening procedures. Br Med Bull 1971; 27: 3-8

Seulontojemme kokonaisuus?


