
     

     

Ensimmäinen suomalainen terveystaloustieteellinen tutkimus MS-taudista – taudin 
eteneminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi ja heikentää potilaiden elämänlaatua   

Vastajulkaistussa (Journal of Medical Economics) DEFENSE-tutkimuksessa selvitettiin MS-taudin 
yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia ja vaikutusta elämänlaatuun ja arkielämään. Taudin 
terveystaloudellisista vaikutuksista Suomessa ei ole aikaisempaa, julkaistua tietoa. Postikyselynä 
toteutettuun tutkimukseen kutsuttiin 1 500 MS-tautia sairastavaa Neuroliiton jäsentä, joista 
vastauksensa antoi 553. Keskimääräiset taudista yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat noin 
47 000 euroa sairastavaa kohden vuodessa. Suomessa MS-tautia sairastavia on arviolta 7000, joten 
kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat vuosittain noin 330 miljoonaa euroa. Sairastumisvaiheessa 
vuosittaiset kokonaiskustannukset sairastavaa kohden ovat noin 11 000 euroa ja ne nousevat aina 
noin 110 000 euroon pitkälle edenneessä taudissa, jossa palvelujen tarve on suurin. Työikäisistä 
huomattava osa jää ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle. Tästä aiheutuva tuotannonmenetys on 
suurin yksittäinen kustannuserä. Sairauden eteneminen ja pahenemisvaiheiden esiintyminen 
heikentävät elämänlaatua. Tautitaakkaa on mahdollista vähentää hidastamalla taudin etenemistä ja 
tukemalla sairastuneiden työssäkäyntiä. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Neuroliitto ry ja Novartis 
Finland Oy.  

Viite: Ruutiainen J, Viita A-M, Hahl J, Sundell J, Nissinen H. Burden of illness in multiple sclerosis 
(DEFENSE) study: The costs and quality of life of Finnish patients with multiple sclerosis. Journal of 
Medical Economics 2015. doi: 10.3111/13696998.2015.1086362 

 

Taustaa 

MS-taudin yhteiskunnalle aiheuttamista kustannuksista ja sen vaikutuksesta sairastuneiden 
elämänlaatuun Suomessa ei ole aikaisempaa, julkaistua tietoa. DEFENSE-tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää MS-taudin yhteiskunnallinen tautitaakka Suomessa, eli yhteiskunnalle aiheutuvat 
kustannukset ja sairauteen liittyvä elämänlaadun menetys. Lisäksi arvioitiin taudin etenemisen ja 
pahenemisvaiheiden esiintymisen yhteyttä kustannuksiin ja elämänlaatuun.  

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on krooninen, etenevä neurologinen sairaus, joka on yleisimpiä syitä 
nuorten aikuisten ennenaikaiseen sairauseläkkeelle jäämiseen. Tyypillisiä oireita ovat mm. poikkeava 
uupumus, näköhäiriöt, lihasten heikkous, kävelyvaikeudet sekä ongelmat virtsarakon ja suolen 
toiminnassa.  

MS-tauti on etenemistavoiltaan monimuotoinen. Suurin osa sairastuu aaltoilevaan tautityyppiin, jolle 
on tyypillistä ohimenevät pahenemisvaiheet. Aaltoileva tauti muuttuu tavallisesti ajan myötä 
eteneväksi, jossa oireisto etenee tasaisesti pahenemisvaiheista riippumatta. Alle viidennes potilaista 
sairastuu alusta lähtien etenevään tautiin.  

 



     

Tutkimuksen toteutus ja tutkittavat  

Postikyselynä toteutettuun tutkimukseen kutsuttiin 1 500 MS-tautia sairastavaa Neuroliiton jäsentä, 
joista siihen osallistui 553. Heiltä kysyttiin demografisia ja sairauteen liittyviä taustatietoja, ja heitä 
pyydettiin ilmoittamaan millaisia palveluja - mukaan lukien MS-lääkkeiden käyttö - ja kuinka paljon niitä 
he olivat käyttäneet MS-taudin vuoksi. Kyselylomake sisälsi myös standardoidun, kansainvälisesti 
yleisesti käytetyn EQ5D- elämänlaatukyselyn.  

Tutkittavat arvioivat MS-taudin etenemisestä johtuvaa haittaa pisteinä, joka saa arvoja 0:sta 9:än. 
Tutkittavien joukossa oli kaikissa taudin vaikeusvaiheissa olevia ja heidän keskimääräinen 
pistelukunsa oli 4, mikä merkitsee keskivaikeaa haittaa. Vastanneista enemmistö (79 %) oli naisia. 
MS-tauti onkin kaksi kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä. Keski-ikä oli 54 vuotta. Kaikkiaan 44 % 
ilmoitti sairastavansa aaltoilevaa MS-tautia, 17 % ensisijaisesti etenevää ja 29 % toissijaisesti 
etenevää MS-tautia. Noin 10 % ei osannut määritellä tautityyppiä. Noin viidennes vastanneista ilmoitti 
kokeneensa edellisen vuoden aikana MS-taudin pahenemisvaiheita.  

 

Päätulokset  

Työikäisten, alle 63-vuotiaiden potilaiden osuus oli kaikkiaan 76 % ja heistä 36 % oli sairauseläkkeellä 
MS-taudin vuoksi.  MS-taudin vuoksi sairauseläkkeelle jääneiden osuus työikäisistä oli sitä suurempi, 
mitä pitemmälle edenneestä taudista oli kysymys.       

 

MS-taudin etenemisen vaikutus työllisyyteen.  

Työikäisten osuus   Sairauseläkeläisten osuus työikäisistä 
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Tutkimuksen mukaan MS-tauti maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 47 000 € sairastavaa kohden. 
Suomessa on arviolta 7000 MS-tautia sairastavaa, joten kokonaiskustannukset ovat vuosittain noin 
330 milj. €. Suurin yksittäinen kustannuserä on työikäisten ennenaikaisesta sairauseläkkeelle 
jäämisestä yhteiskunnalle aiheutuva tuotannonmenetys. Toiseksi eniten kustannuksia aiheuttaa 
erilaisten palvelujen käyttö. Muita merkittäviä kustannuseriä ovat omaisten antama apu ja MS-taudin 
lääkkeet.  

 

   

MS-taudin aiheuttamien vuosittaisten kustannusten (n. 47 000 € / potilas) jakautuminen. 

Kustannukset kasvoivat voimakkaasti sairauden etenemisen myötä. Taudin alkuvaiheessa vuosittaiset 
kustannukset ovat noin 11 000 € ja pitkälle edenneessä taudissa noin 110 000 €.  Lääkehoito 
aiheuttaa eniten kustannuksia taudin alkuvaiheessa, kun taas myöhemmin korostuvat palvelujen 
käytöstä aiheutuvat kustannukset.  
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MS-taudin yhteiskunnalliset kustannukset taudin eri vaikeusasteissa 

Elämänlaatua mittaavan EQ5D-mittarin antama lukuarvo voi saada arvoja välillä 0–1. Numero 1 kuvaa 
normaaliin terveydentilaan liittyvää elämänlaatua. MS-tautia sairastavien elämänlaatu oli keskimäärin 
0,644 ja pahenemisvaiheita raportoineilla potilailla se oli muita alempi. Taudin vaikeusaste on 
yhteydessä heikompaan elämänlaatuun. 

 

Johtopäätökset 

DEFENSE-tutkimus tukee kansainvälisissä tutkimuksissa tehtyjä havaintoja, joiden mukaan MS-tauti 
aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle ja heikentää sitä sairastavien elämänlaatua. 
Tautitaakkaa on mahdollista vähentää hidastamalla taudin etenemistä ja tukemalla sairastuneiden 
työssäkäyntiä. MS-taudin hoitojen kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa tulisi huomioida myös taudin 
aiheuttamat tuotannonmenetykset. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Neuroliitto ry ja Novartis 
Finland Oy.      
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