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Taustaa 

Syöpäseulonnan vaikuttavuus – hyödyt ja haitat – ja 

vaikuttavuusnäyttöön perustuva terveystaloudellinen 

arviointi ovat tärkeitä perusteita hyvin toimivalle 

seulontapoliittiselle päätöksenteolle (EU:n neuvosto 2003). 

Monessa maassa toiminta on ollut kuitenkin puutteellista ja 

seulontojen riittävän laadukkaassa toteuttamisessa 

ongelmia  

• Esimerkkinä kohdunkaulan syöpien seulonta  



Karsa et al. 2008 



Examples of screening policy for cervical cancer 

in EU countries (Anttila et al. EJC 2009) 

Target age Screening 

interval 

(years) 

Smears per 

woman 

lifetime 

Populatio

n-

based 

Non-popula 

tion 

based 

Austria 18+ 1 50+ No Yes 

Czech Republic 25-69 1 45 No Yes 

Finland (25)30-60(65) 5 7-9 Yes Yes 

Germany 20+ 1 50+ No Yes 

Netherlands 30-60 5 7 Yes No 

Slovakia 18+ 1 50+ No Yes 

Slovenia 20-64 3 15 Yes Yes 

Sweden 23-60 3 or 5 12 Yes Yes 

UK (England) (20)25-(60)64 3 or 5 10-16 Yes No 



Annual capacities of cervical smears in selected 

European countries Anttila et al. EJC 2009  

 

Country or 

region 

Eligible  

age 

(years) 

Women 

(x 1000) 

Interval 

(years) 

All tests (x 

1000) 

Coverage of 

test (%) 
  

Denmark 23-59 A  1310 A 3 A  451 69   

 Finland 
(25)30-

60(65) 

 

1 290 

 

5 

 

 460  

70 (prg) 

90 (any) 
  

Germany 20+ 34 100 1 21 800 n.a.   

Hungary 25-65 2 950 3   1 005 n.a.   

Netherlands 30-60 3 670 5    788 77   

Romania 25-65 6 080 5    36 10   

Slovak Republic 18+ 2 180 1   679 n.a.   

Slovenia 20-64 630 3   200 68   

Sweden 23-60 2 240 3 & 5   705 73   

UK B (20)25-

(60)64 14 970 
3 & 5 4032 74   

 A Policy before 2007      B  Excluding data from Scotland  



Estimated mortality trends from cervical cancers 

in some European countries  Arbyn et al. EJC 2009 



…Taustaa 

• Seulontaohjelmien modifiointi esim. uusien testien 

perusteella käynnissä monessa maassa – erityisesti 

kohdunkaulan ja suolistoseulonnoissa 

• Suunta opportunistisesta testaamisesta väestöpohjaiseen 

syöpäseulontaohjelmaan, jossa laadunvarmistus kaikilla tasoilla 

• Mahdollisten uusien seulontaohjelmien tutkimus 

(eturauhanen, keuhko, maha, munasarjat, jne) aktiivista 

ja niitä koskevan päätöksenteon kriteereissä myös paljon 

mietittävää 



Tavoite 

Syöpäseulontapaketin pääasiallinen tavoite on laatia 

ehdotuksia EU-tasolla syöpäseulontojen hallinnoinnin, 

organisoinnin ja näihin integroidun arvioinnin 

parantamiseksi 

Pyrkimyksenä myös identifioida hyvin toimivia 

väestöpohjaisten syöpäseulontojen organisatorisia malleja, 

huomioiden esim.  

• Lainsäädännölliset tarpeet 

• Seulonnan koordinoinnin ja arvioinnin tarpeet 

• Laadunvarmistuksen organisaatio ja resurssit 

 

 

 



Tehtävät  

• Pääasiallinen tuotos: Syöpäseulontoja käsittelevä luku 

EU:n laajuisessa Canconin tuottamassa oppaassa 

(guide) johon kerätään tärkeimmät tulokset 

• Tuotetaan myös muita web-pohjaisia dokumentteja ja 

tutkimusraportteja kunkin syöpäseulontaohjelman 

haasteista ja ratkaisumalleista (WG-kokoukset) 

 

 



Tehtävät (2) 

• Kick-Off kokous Helsingissä toukokuussa 2014 

• 5 työryhmäkokousta, á noin 30-50 osanottajaa 

• Suolistosyöpä, Riika, toukokuu 2015 

• Mahasyöpä, Riika, toukokuu 2015 

• Rintasyöpä, Zagreb, syyskuu 2015 

• Kohdunkaulan syöpä, Oslo, lokakuu 2015 

• Eturauhassyöpä, Rotterdam, helmikuu 2016 

• Kick-out Helsingissä loppuvuonna 2016 

• Opas määrä julkistaa helmikuussa 2017 



Tietopohja 
• Systemaattiset katsaukset ja laadunvarmistusohjeet  

• European QA guidelines for cancer screening: kohdunkaula (2008 ja 

2015), rinta (2006 ja 2014), suolisto (2010) 

• European Code Against Cancer (2015) 

• IARC Handbook for breast cancer screening (2014-2016) 

• WHO position paper on breast cancer screening (2014) 

• Cochrane-katsaukset 

• Tarvittaessa kirjallisuushakuja 

• Uusien seulontaohjelmien kv. suosituskriteereiden 

kirjallisuushaku, sekä satunnaistettujen 

seulontatutkimimusten tulosten keruu 

• Täydentävää tietoa kerätään myös 

implementaatioraporteista (IARC, JRC) ja WG-

kokouksissa 



Syöpäseulontojen hallinnon ja organisaation 
avainasioita 

• Seulontaohjelman omistajuuden kehittäminen ohjelman kaikilla 
tasoilla  

• Syöpäseulonnoille mielellään oma ohjausryhmänsä, jota voisi 
tarvittaessa täydentää erilliset pysyvät toimikunnat/työryhmät kullekin 
syöpäseulontaohjelmalle  

• Seulonnan koordinointi- ja arviointiyksikö(i)lle riittävän selkeä 
mandaatti ja riittävät resurssit (autonomia)  

• Neuvoa antava avainryhmä koordinointiyksikön tueksi, tarjoaa 
yhteydet koordinoinnin ja seulontapalveluiden tuottajien kesken ja 
yhteydet arviointiin  

• Laadunvarmistuksen valtakunnalliset proseduurit ja resurssit työn 
alle 



An example outline of a national governance structure covering the 

main tasks of policy-making, supervision, management, and feed-back 

from screening providers and the scientific community (draft, 5.1.2016) 



Syöpäseulontojen arvioinnin avainasioita 

• Kulmakivenä hyvin integroitu IT-järjestelmä, sen tulee sisältää sekä 
seulontaohjelman että sen ulkopuolisen seulonta-, diagnostiikka- ja 
hoitopalveluiden käytön seulontarekisterin yhteydessä  

• Seulonnan laatukäsikirja, ml. laatu- ja vaikuttavuusindikaattorien 
määrittely ja niiden tuottaminen säännöllisesti linkityksin 
terveydenhuollon muiden tietojärjestelmien kanssa  

• Seulontojen monitoroinnin ja arvioinnin tulee sisältää indikaattoreita 
myös sosiaalisesta epätasa-arvoisuudesta ja terveyden tasa-arvon 
lisääntymisestä 

• Terveystaloudellisen arvioinnin pohjana tulee olla riittävän 
luotettavaan vaikuttavuusinformaatioon perustuva hyötyjen ja 
haittojen arviointi – myös uusien seulontatestien tai –ohjelmien 
arviointitarpeissa (trialit) 

 



WP 9:n  koordinoinnista vastaava tiimi ja 
yhteistyökumppanit 

• Suomen Syöpärekisteri/Suomen Syöpäyhdistys: Ahti Anttila, Sirpa 
Heinävaara, Nea Malila, Minna Heikkilä, Tytti Sarkeala 

• Rintasyöpäseulontakysymykset: Mario Sekerija, HZJZ, Zagreb 

• Kohdunkaulan syöpien seulonta: Stefan Lönnberg, Norjan 
syöpärekisteri / OUS, Oslo 

• Suolistosyöpien seulonta: Marcis Leja, REUH, Riika 

• Muut syövät: Harry de Koning, EMC, Rotterdam 

• Mukana 14 partneria (Bulgaria, Espanja, Italia, Hollanti, Kroatia, 
Latvia, Liettua, Norja, Ranska, Suomi; sekä Belgia, Romania, 
Slovenia ja Tsekki) ja noin 20 muuta yhteistyökumppania, lisäksi 
työryhmäkokouksissa asiantuntijoita muista jäsenmaista  

 



Kiitokset mielenkiinnostanne! 


