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Liite A. Esimerkki inkrementaalisen kustannusvaikuttavuuden tulkinnasta 
 
Liitetaulukossa A1 ja sitä vastaavassa kustannus-vaikuttavuustasossa (liitekuva A1) 
esitetään esimerkkinä hypoteettinen eli oletettu ja yksinkertaistettu vertailutilanne. 
Esimerkkitilanteessa hoito1 ja hoito3 dominoivat puhtaasti hoito2:ta (hoito2 on 
dominoitu), hoito4 dominoi puhtaasti hoito5:ttä (hoito5 on dominoitu) sekä hoito4 ja 
hoito7 dominoivat puhtaasti hoito6:tta (hoito6 on dominoitu). Puhtaan dominanssin 
lisäksi on olemassa jatkettu dominanssi, jossa kahden hoidon yhdistelmä sopivasti 
potilaille kohdennettuna dominoisi kolmatta hoitoa, mutta tällaista tilannetta ei 
esimerkissä yksinkertaisuuden vuoksi esitetä (jatkettu dominanssi -tilanne 
muodostuisi esimerkissä, jos hoito5 tuottaisi 4,510 eli hiukan enemmän QALYjä, 
jolloin hoito4 ja hoito6 dominoisivat jatketusti hoito5:ttä). 
 
Liitetaulukko A1, liitekuva A1. Hypoteettinen esimerkki kustannus-
vaikuttavuustuloksista.  
 

 
 
Esimerkissä hoito1 on edullisin, mutta vähiten vaikuttava. Hoito1:een verrattuna 
hoito3:n avulla saavutetun lisä-QALYn kustannus on keskimäärin ainoastaan 15 000 
euroa. Hoito4 tuottaa lisä-QALYn hoito3:een verrattuna keskimäärin 22 500 eurolla 
ja vastaavasti hoito4:än verrattuna hoito7:n tuottaa lisä-QALYn keskimäärin 40 000 
eurolla. Hoito8:n tuottama lisä-QALY maksaa keskimäärin 70 000 euroa, mikä on 
todennäköisesti ei-kustannusvaikuttava tulos (vertaa johdannon viimeinen kappale 
maksuhalukkuudesta) eli hoito8:lla saavutettava lisähyöty on todennäköisesti liian 
kallista. 
 
Lisäksi hoito1, hoito3, hoito4, hoito7 ja hoito8 muodostavat kustannusvaikuttavuuden 
tehokkuusrintaman (liitekuvassa A1 esitetty neljänä viivana, jotka on nimetty ICER-
arvojen mukaan). Tehokkuusrintaman vasemmalle puolelle (luoteeseen) liitekuvassa 
A1 jäävät hoidot (hoito2, hoito5, hoito6) on siis dominoitu. 
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Liite B. Hakukriteerit 
 
Medline (kaikki): 
 

1. Arthritis, Psoriatic/ (4382) 
2. psoriatic arthritis.tw. (5943) 
3. 1 or 2 (6994) 
4. Antibodies, Monoclonal, Humanized/ (29559) 
5. (humanized and monoclonal and antibod*).tw. (4182) 
6. adalimumab.tw. (4107) 
7. etanercept.tw. (5165) 
8. golimumab.tw. (509) 
9. certolizumab pegol.tw. (410) 
10. infliximab.tw. (8908) 
11. apremilast.tw. (149) 
12. ustekinumab.tw. (703) 
13. secukinumab.tw. (167) 
14. 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 (43804) 
15. 3 and 14 (1370) 
16. (cost utility or cost-utility or cost effectiveness or cost-effectiveness or cost 

benefit or cost-benefit or cost minimization or cost-minimization or cost 
consequence or cost-consequence or net benefit or net-benefit or net 
monetary benefit or net health benefit or willingness to pay or willingness-
to-pay or value of life or value of information or value of perfect information 
or value of partial perfect information or value of sample information or 
incremental).tw. (83291) 

17. Cost-Benefit Analysis/ (65955) 
18. "Value of Life"/ (5500) 
19. 16 or 17 or 18 (126651) 
20. 15 and 19 (41). 

 
Cochrane (tutkimukset, HTA-raportit, taloudelliset arviot ja DARE-katsaukset haettu): 
 

#1 MeSH descriptor: [Arthritis, Psoriatic] explode all trees 
#2 "psoriatic arthritis":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 
#3 #1 or #2 
#4 MeSH descriptor: [Antibodies, Monoclonal, Humanized] explode all trees 
#5 humanized and monoclonal and antibod*:ti,ab,kw or adalimumab or 
etanercept or golimumab or certolizumab pegol or infliximab or apremilast or 
ustekinumab or secukinumab:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 
#6 #4 or #5 
#7 #3 and #6 
#8 MeSH descriptor: [Cost-Benefit Analysis] explode all trees 
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#9 MeSH descriptor: [Value of Life] explode all trees 
#10 "cost utility" or cost-utility or "cost effectiveness" or cost-effectiveness or 
"cost benefit" or cost-benefit or "cost minimization" or cost-minimization or "cost 
consequence" or cost-consequence or "net benefit" or net-benefit or "net 
monetary benefit" or "net health benefit" or "willingness to pay" or willingness-
to-pay or "value of life" or "value of information" or "value of perfect information" 
or "value of partial perfect information" or "value of sample information" or 
incremental:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 
#11 #8 or #9 or #10 
#12 #7 and #11. 
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Liite C. Poissuljetut tutkimukset ja syitä sulkemiseen pois 
 
Selvityksestä suljettiin pois tarkemmassa tarkastelussa pelkän katsauksen sisältävät julkaisut sekä julkaisut, jotka eivät täyttäneet 
vähintään kahta sisäänottokriteeriä. Alla liitetaulukossa C1 on raportoitu poissulkemisen syitä. 
 
Liitetaulukko C1. Poissuljetut tutkimukset ja perusteet.  

Poissuljetut 
tutkimukset 

Tutkimus-
tyyppi 

Potilaat Interventiot Käyttö-
aihe 

Verrokki Analyysi-
tyyppi 

Analyysi-
asetelma 

Teholähde Kustannus-
näkökulma 

Barra ym. 2009  
 

Kaikki TNFt 
yhdessä 

 
Ei ole 

 
Ei inkremen-
taalinen 

Ei saman-
kaltaistettu 

 

Betts ym. 2016  
  

MTX-
naiveja 

    
Vain lääke 

Bonafede ym. 
2013 

 Ei 
tarkem-
paa tietoa 

     
Ei huomioitu Vain lääke ja 

annostelu 

Borras-Blasco 
ym. 2014 

 
 

Ei yleisesti 
käytetty 
annostelu 

 
 

 
 

Ei vakioitu Rajoittunut 

Cantini ym. 2016 Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

Cole ym. 2004 Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

Culy ym. 2002 Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

de Keyser ym. 
2004 

Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

Gladman ym. 
2008 

Ainoastaan 
katsaus 
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Hoy ym. 2007 Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

Labadula ym. 
2014 

Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

Lubrano ym. 
2014 

Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

Olivieri ym. 2008   Ei tarkempaa 
tietoa 

 
Historial-
linen 
verrokki 

 
 

Ei vakioitu 
 

Puig ym. 2015 Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

Schmitt ym. 
2009 

Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

Spadaro ym. 
2012 

Ainoastaan 
katsaus 

 
   

 
   

Tsifetaki ym. 
2015 

 Ei 
tarkem-
paa tietoa 

Ei tarkempaa 
tietoa 

Ei 
tarkem-
paa 
tietoa 

Ei ole  Ei inkremen-
taalinen 

Ei mukana 
 

Yang ym. 2015  
     

Liian lyhyt 
aikahorisontti 

 
Vain lääke 

 
 


