Alzheimerin taudin kasvavat
hoitokustannukset
uhkaavat
terveydenhuoltoa
Elämä voi päättyä monella tavalla. Elinajan lisääntyessä yhä
useamman vanhuksen persoona ja muistot kuolevat Alzheimerin
taudin seurauksena jo ennen viimeistä henkäystä. Alzheimerin
taudin kasvavat hoitokustannukset uhkaavat terveydenhuoltoa.
Pystyykö
yhteiskunta
tarjoamaan
riittävän
hoidon
sairastuneille vielä lähitulevaisuudessa?
Tilastollisesti Alzheimerin tautiin sairastuu tänä vuonna yksi
amerikkalainen 66 sekunnin välein, kirjoittaa CNN. Tämä
hämmästyttävä tilastotieto löytyy viime tiistaina julkaistusta
Alzheimer-liiton vuosiraportista. (Alzheimer’s Association
annual report.)

Alzheimerin tauti
Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava parantumaton
sairaus. Arvioiden mukaan sitä sairastaa Suomessa 70 000 –
80 000 potilasta. Alzheimerin tauti on ensisijaisesti
ikääntyvän väestön sairaus, vaikka sitä on todettu myös alle
50-vuotialla. Taudin syytä ei tunneta, eikä siihen ole
paranavaa hoitoa. Uusia tautitapauksia todetaan Suomessa
vuosittain noin 12 000.
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insuliiniresistenssi ja heikentynyt glukoosinsieto, minkä
vuoksi tautia on joissakin yhteyksissä kutsuttu tyypin 3
diabetekseksi. Myös korkea kolesteroli, verenpainetauti,
aivoverenkiertohäiriöt, korkea verenpaine sekä tupakointi,
liikunnan puute ja mahdollisesti aivoihin pesiytynyt herpessimplex-virus voivat lisätä sairastumisen riskiä.
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vaiheessa dementiaoirein ilmenevään Alzheimerin tautiin.
Yleensä Alzheimerin tauti etenee neljässä tunnistettavassa
vaiheessa, vaikka yksilöllisiä eroja toki on:
1. Varhainen Alzheimerin tauti: Varhaisessa vaiheessa
taudin oireet alkavat ilmetä sekä potilaalle että hänen
läheisilleen. Tässä vaiheessa oireisiin kuuluu muistin
heikkeneminen ja unohtelu sekä arkiaskareiden
hidastuminen ja epävarmuus. Myös uusien asioiden
oppiminen ja nimien muistaminen sekä asiakokonaisuuksien
hahmottaminen vaikeutuvat. Sairauden varhaisessa
vaiheessa potilas usein kieltää muistihäiriön. Taudin
vairhaisvaiheessa potilas on usein myös ahdistunut,
masentunut ja ärtynyt.
2. Lievä Alzheimerin tauti: Jo alkaneet oireet pahentuvat
ja alkavat haitata päivittäistä toimintaa. Potilas on
fyysisesti kunnossa, mutta jatkuva unohtelu häiritsee
arkirutiineja. Sosiaaliset tilanteet voivat ahdistaa ja
potilaasta saattaa tulla vetäytyvä. Lievän vaiheen
aikana
tapahtuvat
muutokset
ovat
itsenäisen
selviytymisen kannalta merkittäviä. Jo lievässä
vaiheessa potilaan on vaikea hahmottaa ympäristöä, minkä
vuoksi hän eksyy helposti vieraassa paikassa. Myös
ajantaju katoaa ja tapahtumien aikajärjestys menee
helposti sekaisin.
3. Keskivaikea Alzheimer: Potilaan persoonallisuus ja
sosiaaliset kyvyt alkavat heikentyä. Arjesta
selviytyminen, kuten pukeutuminen ilman apua on jo
äärimmäisen vaikeaa. Potilas eksyy tutuissakin paikoissa
– jopa kotonaan. Tutut kasvot voivat muuttua vieraiksi
ja kielellisten vaikeuksien myötä osallistuminen
sosiaalisissa tilanteissa vähenee. Keskivaikeassa
Alzheimerin taudissa menneisyys sekoittuu nykyhetkeen,
potilas voi kertoa asunnossa vierailevista kuolleista
tai tuntemattomista henkilöistä.
4. Vaikea Alzheimerin tauti: taudin vaikeassa vaiheessa

potilas
on
riippuvainen
omaishoitajasta
tai
laitoshoidosta. Muisti voi toimia satunnaisesti, mutta
yleensä potilas ei tunnista edes läheisiään. Vaikeassa
vaiheessa
ilmenee
fyysisiä
oireita,
kuten
lihasnykimistä, kouristelua, kehon jäykistymistä ja
kävely- ja ruokailukyvyn menettämistä. Puheen
ymmärtäminen ja puhuminen hankaloituvat ja saattavat
loppua kokonaan. Taudin viimeinen vaihe kestää yleensä
1-5 vuotta. Potilaan kuoleman aiheuttaa tavallisesti
influenssa tai keuhkokuume.

Millainen uhka Alzheimerin
tulevaisuudessa?
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Vuoteen 2050 mennessä sairastumistahdin ennakoidaan kiihtyvän
entisestään. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä
Alzheimerin tautiin sairastuu yksi amerikkalainen jo 33
sekunnin välein.
Yhdysvaltoja.
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Viime vuonna julkaistun raportin mukaan maailmanlaajuisesti
Alzheimerin tautia sairastaa jo noin 47 miljoonaa ihmistä.
(World Alzheimer’s Report.)
Alzheimerin
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kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Tauti yleistyy
väestön ikääntyessä ja diagnostiikan parantuessa, koska
yhdeksän kymmenestä dementiaan sairastuneesta kehittyvissä
maissa sekä puolet teollistuneissa maissa sairastuvista jää
vielä nykyisin diagnosoimatta.
Alzheimerin tauti on taloudellinen uhka sosiaali- ja
terveystoimelle. Suuret ikäluokat ikääntyvät nopeasti, minkä
vuoksi heidän riskinsä sairastua kasvaa. Tautia ei osata
ehkäistä, eikä siihen tunneta taudin etenemistä hidastavaa tai
parantavaa hoitoa, jolloin suurin osa Alzheimerin tautia
sairastavista potilaista ajautuu ympärivuorokautiseen hoitoon.

On pelottavaa ajatella, että kustannusten kasvaessa
yhteiskunta ei ehkä pysty enää tarjoamaan riittävää hoitoa
kaikille sairastuneille. Jo nyt vanhusten hoidossa on
huomattavia puutteita. Entä 10-20 vuoden päästä?
Alzheimerin tautiin liittyvät kuolemantapaukset ovat
viimeisten 15 vuoden aikana lähes kaksinkertaistuneet
Yhdysvalloissa. Samaan aikaan terveydenhuolto on edistynyt
muiden yleensä kohtalokkaiden sairauksien hoidossa USA:ssa:
sydäntautikuolleisuus on 14 %, HIV-kuolleisuus 54 %,
eturauhasyöpäkuolleisuus 9 % ja sydänkohtauksien aiheuttama
kuolleisuus 21 % vähäisempää kuin 15 vuotta aiemmin.
Neurologian professori Rudy Tanzi Harvardin yliopistosta
peräänkuuluttaa investointeja Alzheimerin taudin tutkimukseen:
”We are a knowledge-rich yet budget-constrained field. We
have many clues about how to stop Alzheimer’s, especially
from recent genetic studies, but insufficient funds to
explore how.”
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Asiantuntijat varoittavat, että ilman lisärahoitusta ja
läpimurtoa
taudin
hoidossa,
Alzheimerin
taudin
hoitokustannukset
voivat
ajaa
terveydenhoitosektorin
konkurssiin. Vuonna 2017 Alzheimerin taudin ja muiden
muistisairauksien hoitokustannukset USA:ssa ylittävät 259
miljardin dollarin rajan ensimmäistä kertaa. ”Jo nyt
Alzheimerin
taudin
hoito
maksaa
yhden
viidestä
terveydenhuoltoon käytetystä dollarista,” Tanzi sanoi.
”With 71 million baby boomers headed toward risk age, this
will go to one in three, perhaps in the next decade, at which
point
Alzheimer’s
will
single-handedly
collapse

Medicare/Medicaid.”

Itä-Suomen
yliopiston
tutkimuksessa
havaittiin, että Alzheimerin taudin
kustannukset lisääntyvät jo vuosi ennen
taudin diagnoosia.
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kustannukset lähtevät nousuun jo vuosi ennen taudin
diagnoosia, havaittiin juuri julkaistussa Itä-Suomen
yliopiston
tutkimuksessa.
Kustannusero
tautia
sairastamattomiin verrattuna oli suurimmillaan diagnoosia
seuraavan puolen vuoden ajan, jolloin hoitokulut olivat
sairastuneilla 5088 euroa suuremmat henkilövuotta kohden.
Tämän jälkeen ero tasoittui ja kaksi vuotta diagnoosin jälkeen
Alzheimerin tautia sairastavien kustannukset vakiintuivat
kaksinkertaisiksi tautia sairastamattomiin verrattuna. Lähde:
UEF
THL:n mukaan muistisairauksien lisääntyminen
sosiaali- ja terveydenhuollon menoja.

kasvattaa

Yhden muistisairaan henkilön hoidon suorat ja epäsuorat
kustannukset olivat Pohjois-Euroopassa keskimäärin noin 36 000
euroa vuonna 2008. Alzheimer’s Disease International on
raportissaan arvioinut, että muistisairauksien kustannukset
maailmanlaajuisesti ovat noin 600 miljardia dollaria (vuonna
2010). Valtaosa kustannuksista syntyy Euroopassa ja PohjoisAmerikassa.
Alzheimerin taudin hoito rasittaa myös epäsuorasti
kansantaloutta,
sillä
sairastunut
tarvitsee
apua
arkiaskareiden hoitamiseen, kuten lääkärissä ja kaupassa
käymiseen, jolloin omainen usein jättäytyy töistä kotiin
huolehtimaan potilaan tarpeista. Työntekijän poissaolot
lisääntyvät potilaan hoitotarpeen mukaan.

Vuonna 2016 muistisairastuneita hoitavat omaiset käyttivät
palkattomaan omaishoitoon USA:ssa arviolta 18,2 miljardia
tuntia, minkä laskennallinen kansantaloudellinen merkitys oli
noin 230 miljardia dollaria.
Suorien ja epäsuorien taloudellisten kustannusten ohella
sairastuneen omaishoidolla on vaikutuksia, joiden arvoa ja
merkitystä ei voida laskea. Näitä ovat muiden muassa
sairastuneen hoidon vaikutus omaishoitajan terveyteen.
Alzheimerin taudin kasvavat hoitokustannukset uhkaavat
terveydenhuoltoa. On olemassa todellinen uhka siitä, ettei
yhteiskunnan rajalliset terveydenhoitoresurssit eivät enää
lähitulevaisuudessa riitä riittävän hoidon tarjoamiseen
kaikille sairastuneille.
Lääkkeiden ja hoitojen kallistuessa, isoilta sosiaali- ja
terveystoimen taloudellisilta muutoksilta ei nähdäkseni voida
välttyä. Tähän olisi järkevää varautua ajoissa. Alzheimerin
taudin ohella myös aikuistyypin diabetes ja sen
yhteiskunnalliset menot lisääntyvät pelottavan nopeasti.
Terveellinen ja riittävän monipuolinen ravinto, liikunta,
lisättyjen sokereiden välttäminen ja tupakoimattomuus laskevat
sairastumisen riskiä. Lisäksi on tehty tutkimuksia, joiden
mukaan
kahvia
4-6
kuppia
vuorokaudessa
juovilla
muistisairauksien esiintyvyys on selvästi vähäisempää, kuin
kahvia juomattomilla. Tämä perustunee kahvin sisältämiin
antioksidantteihin ja polyfenoleihin.
Sivuhuomiona: Diabeteslääkkeiden korvattavuus laski, minkä
seurauksena kaikilla diabeetikoilla ei Suomessa enää ole varaa
sairauden vaatimiin lääkkeisiin.

