
Eturistiriidat lääketieteessä: Suomi 

ja muu maailma 

 

Elina Hemminki 

LSV/THL (Lääkärin sosiaalinen vastuu; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos) 

 

 

 

 

Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä, 28.3.2012, Kiltasali 

Helsinki, 15 min 



Rakenne 

• Eturistiriidat (COI) 

• Suomi: samat kysymykset kuin muualla, 

mutta myöhään 

• Esimerkkejä COI keskustelusta muualla 

• Nykytilanne Suomessa 

• Mitä seuraavaksi 

• Linkkejä yms. 



Eturistiriidat/ conflict of interest (COI)   

• Keskeinen osa avoimuus/ sidonnaisuus 
vyyhtiä 

• Liittyy suureen kysymykseen 
"tietovinoumasta" (publication, information 
bias): mitä tietoa syntyy, mitä levitetään, 
miten levitetään, miten vaikuttaa? 

• Vääristääkö hoitokäytäntöjä? 
• Tieteellisyys/ kaupallisuus: "tieteelliset lehdet ovat 

"lääketeollisuuden tärkein markkinointikanava" (Smith, PLOS 
Medicine) 

• Drug industry: "primarily a marketing machine, which co-opts every 
institution that might stand in its way" (Angell NJEM) 



1.Conflict of interest 2. Conflict of interest 

in medicine (PubMed 3/2012) 

1. PubMed Results: 9071 
• Widening the debate about conflict of interest: addressing 

relationships between journalists and the pharmaceutical industry. 
Lipworth W, et al, J Med Ethics. 2012 Mar 19. 

 

2. PubMed Results: 2315 
• Conflict of interest and disclosure policies in psychiatry and 

medicine: a comparative study of peer-reviewed journals. Khurana 
G et al Acad Psychiatry. 2012 Jan Self-organizing biopsychosocial 
dynamics and the patient-healer relationship. 

• "Transparency reports" on industry payments to physicians and 
teaching hospitals.Steinbrook R eta al. JAMA. 2012 Mar 
14;307(10):1029-30. Epub 2012 Feb 14.  

• Ethical conundrums in research. Lachance A et al Clin Dermatol. 
2012 Mar;30(2):220-5. 

• Differences in an author's conflict of interest disclosures. Braunwald 
E. JAMA. 2012 Feb 8;307(6):561;  
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Rajaukseni 

• Keskityn erityisesti taloudellisiin COI 

• Lääketeollisuus (eniten keskustelua ja 
toimia). Sama kysymys myös alkoholi, 
tupakka, ruoka yms. -teollisuus 

• COI pulmallinen teoriassa, vähemmän 
käytännössä: onko minulla/ instituutiollani 
muita (taloudellisia) intressejä kuin 
"pääosoitteesta" voisi päätellä? 

• Raha + muut resurssit (eteneminen, 
verkostot, tuki --> tuleva tilanne) 

• (Seminaarissa laajemmin?) 



Resurssit muut kuin raha, 

vaikeammin hahmotettava 

• ennakointia tulevaan asemaan (ja rahaa) 

• oman aseman tai työpaikan muutos --> 
tuleva tilanne 

• "kenen kanssa leikit", kuka muistaa ja 
tukee 

Anekdootti 1: 1. vuoden suomalainen lääketieteen 
opiskelija: en vaaranna tulevaisuuttani osallistumalla 
lääketehtaisiin kriittisesti suhtautuvaan tutkimukseen 

Anekdootti 2: KOL key opinion leaders, USA, 
päivälliset: oletko samaa mieltä kansamme? Jos, 
yhteistyötä seuraa 



COI ulottuvuuksia 

• Koulutus It marries together scientific and 
medical credibility with your… marketing 
campaign (Konsulttifirma) 

• Hoitosuositukset (lääketeollisuusyhteydet vain 
harvoin ilmoitettu suosituksissa (Choudry et al 
JAMA 2002) 

• Tutkimus  

1. Laitokset/ tutkijat taloudellisesti riippuvaiseksi rahoituksesta: mitä 
tutkitaan 

2. Rahoittaja säätelee tutkimuskysymykset ja lähestymistavan 

3. Miten analysoidaan ja kirjoitetaan 

4. Julkaisuvinouma: mitä julkaistaan  

5. Lehdet taloudellisesti riippuvaiseksi mainos- ja eripainostuloista: 
mitä julkaistaan 

• Mielipidejohtajat ”omaan talliin” 



Suomi: samat kysymykset kuin muualla, 

mutta myöhään. Historiaa 

• sukulaisuus, omistajuus (virkamiesten 

jääviys) 

• teollisuusyhteydet (lääketieteelliset lehdet) 

• tieteellinen yhteistyö tutkijoiden kesken 

(asiantuntijat, Akatemia, tiedekunnat) 

• 2-roolissa toimiminen (lääkärit julkinen ja 

yksityinen puoli; vain keskustelua) 

• th hankinnat: keneltä saa ostaa 

(sukulaisuus, oma firma) 



Vanhaa keskustelua 

• Hemminki E, Pesonen T: An inquiry into association between 
the leading physicians and the drug industry in Finland. Social 

Science & Medicine 11: 501–506, 1977: (lääkintöhallituksen 
pääjohtaja) 

• Louhiala P (toim): Lääkärit, opiskelijat ja teollisuus. SLL 56:1039-

43, 2001 (ei näkyvää) 

• Toimittajat (ei lähtenyt lentoon) 

• Hemminki E: Lääkäreiden ja lääketeollisuuden suhteet: ongelmia 

ja ratkaisuehdotuksia. SLL 61:36 21–5, 2006 (ei näkyvää) 

• Hemminki E, Toiviainen H, Vuorenkoski L: Co-operation 

between patient organisations and the drug industry in Finland. 
Social Science & Medicine 70: 1171-1175, 2010 (ei näkyvää) 

• WHO, BMJ sikainfluenssa 2010 --> keskustelun 
aktivoituminen Suomessa ja EU:ssa? 



Esimerkkejä 1 COI keskustelusta ja 

ratkaisuehdotuksista muualla 

• tieteellisten lehtien vaatimukset (ICMJE  Disclosure of 

Potential Conflicts of Interest) kirjoittajille ja itselleen 

• USA: NIH "ethics units" keskittyvät COI (human 
subjects protection = potilas-etikka; research integrity= hyvä 
tutkimustapa) 

• USA yliopistot: sisäisiä rajoituksia ja sääntöjä  

• Lääkeskandaalit, USA oikeudenkäynnit: arkistot 

• Uutta säädöstöä, esim. UK 2010 Bribery Act; EU 
EMA rules 2010 

• Viranomaisten asiantuntijat (FDA 13% saa olla 
COI-asiantuntijoita komiteoissa yms.) 

 



Esimerkkejä 2 instituutit (ml. tutkimus-

sopimukset) 

• tutkijoiden sopimukset teollisuuden kanssa 

("Nancy Olivier case") NJEM 347:1368-70, 

2002 --> sopimuskäytäntöjen muutokset 

Kanadassa 

• Kanada: tutkimus, miten instituutiot 

järjestäneet COI (Joel) 

• Institutional academic relationships USA 
Campbell 2007 JAMA survey 67% of departments 

     (Suomi vasta alussa) 



Esimerkkejä 3 USA: avoimilla verkkosivuilla  

• COI tiedot avoimilla verkkosivuilla (osavaltiolait, 
instituutin säännöt), vuosi=? 

• USA 2010 laki: Yritysten pidettävä rekisteriä; 12 
pharmaceutical companies a single database searchable for 
individual physicians (http://projects.propublica.org/docdollars/); 

aiemmin yritysten omat sivut ($, nimi) 

• "Sunshine" ehdotus (Steinbrook R ym JAMA 
2012): Industry payments to physicians and teaching hospitals; 
Patient Protection and Affordable Care Act, by Sept. 2013, Centers 
for Medicare & Medicaid Services (CMS): institutions must publish 
“transparency reports” on a public website; the information must be 
“searchable,” “clear and understandable,” “easily aggregated and 

downloaded.” 1150 applicable manufacturers, 1100 
teaching hospitals, estimated 892 000 health 
care professionals 

http://projects.propublica.org/docdollars/


Esimerkkejä 4 maallikot 

• The European Medicines Agency (EMA): 

transparency criteria for patient and 

consumer organizations 2010. 

• HAI Europe "No Thank You" Charter to 

encourage researchers, experts…  to 

maintain their research and advocacy 

activities independent of industry, 2010 

• miten potilaat mieltävät sidonnaisuudet 

(Arch Intern Med 2010) 



Nykytilanne Suomessa 

• Prosessissa, kirjava tilanne 

• Paljon aktiviteettia eri tahoilla (esimerkkinä 

tämä seminaari) 

• Lääketieteelliset lehdet tärkeitä  

• Tapaus THL (instituutioiden COI): 1) 

valitukset, 2) BMJ 2010 Suomi esiin --> 

debatti Suomessa 

• Lääkärit itse + ulkopäin 



Lääkelaki 

Terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistuvan… 

myynninedistämistoiminnan, kuten erilaisten etuuksien ja 

lahjojen, tulee olla taloudelliselta merkitykseltään 

vähäisiä ja liittyä heidän ammatilliseen toimintaansa… 

Myynninedistämistoiminta ei saa olla epäasiallista eikä 

sen laatuista, että sen voidaan katsoa vaarantavan 

väestön luottamusta lääkkeiden määräämisen, käytön tai 

luovutuksen riippumattomuuteen…  

Lääkelaki 2010 muutos: 91c§ …markkinoijan tulee 

pitää julkisesti saatavilla olevaa ajantasaista luetteloa 

suorasta ja epäsuorasta taloudellisesta tuesta… 

yhdistyksille ja potilasjärjestöille 



Mitä seuraavaksi 

• Tässä seminaarissa tullee ehdotuksia 

• Tärkeätä, että hyvin alkanut kehitys jatkuu  

• Riittääkö avoimuus vai pitääkö 
sidonnaisuuksien johtaa seuraamuksiin 
(esim. ei kelpaa hoitosuositus ryhmiin)? 

• Ei kanonisointia. Ei kuitenkaan tule 
kattavaksi, mutta voi estää oikean 
harkinnan 

• Mistä COI ollaan kiinnostuneita milloinkin: 
selvennys 



Linkkejä yms 

• http://haieurope.org/  

• ALTER-EU (www.alter-eu.org/about): coalition of 

160 gtroups (concern with corporate lobbyist on 

EU decisions) 

• Lo B & Field M: Conflict of interest in medical 

reserach, education and practice. IOMS, the 

National Academy Press, Washington, 2009 

• http://jama.ama-

assn.org/content/early/2012/02/10/jama.2012.21

1.full 

    (transperancy reports) 
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