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HYKS SYÖPÄKESKUS 


SYÖVÄN HOITO MURROKSESSA 
•  syöpäpotilaiden määrä lisääntyy 
•  suunta enenevästi kohti vaativampia, yksilöllisesti räätälöityjä 

hoitoja 
•  monialaisen osaamisen ja yhteistyön tarve 
•  uudet hoitomuodot tehokkaita, mutta kalliita 
•  kustannusten voimakas kasvu  
•  tarve yhtenäisten hoitolinjojen tiuhaan päivittämiseen 
•  lisääntyvä vuorovaikutuksen tarve perustutkimuksen ja kliinisen 

työn välillä  
•  monien syöpämuotojen ennuste edelleen huono  
•  alueelliset erot kasvamassa? 
 

Tarve syövän kansalliselle osaamiskeskukselle ja 
tiiviimmälle kansainväliselle yhteistyölle 

8.2.2016 Tuula Helander 



HYKS SYÖPÄKESKUS 


 


 Haasteeseen syövän toteamiselle, hoidolle, potilaiden 
seurannalle ja edellisiin liittyvälle tutkimustyölle sekä 
lääkekehitykselle on useissa maissa vastattu perustamalla 
laaja-alaisia syöpäkeskuksia (Comprehensive Cancer 
Center, CCC), joissa yhdistyy laadukas diagnostiikka ja 
hoito ja sen takaava korkeatasoinen tutkimus- ja 
opetustoiminta.  

Jotta syöpäpotilaan (ja läheisten) toiveet ja tarpeet toteutuvat, valtava määrä erityyppistä 
huippuosaamista tarvitaan: diagnostiikkaa; patologia, sytologia, kuvantamiset, 
laboratoriotutkimukset, yksilöllinen molekyylidiagnostiikka, kirurgian erikoisosaamiset, sädehoito, 
syövän onkologia, psykososiaalinen hoito, kuntoutus, tuki ja vertaistuki sekä palliativinen hoito. 

Osaamiskeskukset osana terveydenhuolto-
järjestelmää 
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USA: CCC- ja CC-tason     
   keskukset ja verkosto 

  42 CCC               26 CC –tason keskusta 
 
-  kansallinen syöpäinstituutti, NCI: syöpäkeskusten läpäistävä tiukat    
  kriteerit, jotta oikeus käyttää Comprehensive Cancer Center (CCC) tai    
  Cancer Center (CC) -nimeä; selkeät painopisteet: �cancer center profile�. 
 
-  ensiluokkainen syövän hoito, toisiinsa sidoksissa oleva korkeatasoinen 
  syövän perus-, kliininen ja epidemiologinen tutkimus, sekä opetus ja  
  koulutus. Yhteisöllisyys. Toiminta perustuu vahvaan tutkimukseen! 
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OECI – EUROOPAN SYÖPÄKESKUSTEN VERKOSTO 

8.2.2016 

-  jäseninä yli 70 syöpäsairaalaa 
-  kasvava syöpäkeskusten verkosto 

Euroopassa 
-  missiona stimuloida keskukset kehittymään 

sekä verkottumaan  
     keskenään (akkreditaatio-ohjelma, us.   
     yhteistyöfoorumeja) 
-  tietokanta Euroopan syöpäkeskuksista (ml. 

resursseista, toiminnoista,    
-  osaamisesta, palveluista). 
!  haetaan rahoitusta eri EU-ohjelmista 

(useita yhteistyöprojekteja,  akkreditoidut 
keskukset hakevat yhdessä). 

!  tarjotaan partnership-yhteyksiä 
päämääränä pitkäaikaiset t&k yhteydet. 
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Läntinen syöpäkeskus Eteläinen syöpäkeskus 

Pohjoinen 
syöpäkeskus 
 

Itäinen syöpäkeskus Keskinen syöpäkeskus 

-  5 alueellista syöpäkeskusta  
-  yhteinen koordinaatiokeskus 
-  alueellisilla keskuksilla kansallisia 
     vastuita (yhteisesti sovittu työnjako!) 
   

 Kansallinen koordinaatiokeskus 

KANSALLINEN SYÖPÄKESKUS, FICAN 
STM:n asettaman FICAN-työryhmän 
loppuraportti, 2014:13. 
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• Yhdenvertainen, laadukas hoito: hoidon koordinointi, 
hoitolinjaukset, asiantuntijatuki; yhteiset hoitoketjut, yhteiset 
hoitoonpääsyn aikataulutukset ja seuranta, yhteiset hoidon laadun ja 
seurannan mittarit 
!  sitoudutaan syövän hoidon erva-tason koordinointiin, ml. saumaton 

yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa 
• Hoitokustannusten seuranta (kustannusefektiivinen toiminta) 
• Kliinisten tutkimusedellytysten parantaminen  
• Kansainvälisten arviointien (akkreditointien) ja vertailujen 
(benchmarking) hyödyntäminen ja niihin osallistuminen yhdessä 
soveltuvin osin.  
• strukturoitu viiveetön päätöksenteko ja suosituksen käyttöönotto 
valtakunnallisesti 
!  Yhä useammalla potilaalla mahdollisuus osallistua kliiniseen 

 tutkimukseen!  -  Jokaisella oikeus olla tutkimuspotilas! 
 
 
 
 
 

FICAN tehtävistä esimerkkejä – hoitolinjaukset, hoitoon 
pääsy, tutkimus osaksi hoitoja 
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KANSALLINEN SYÖPÄKESKUS, FICAN 

8.2.2016 

1.  yhdistää diagnostiikan ja hoidon 
korkeatasoiseen tutkimukseen ja koulutukseen  

2.  muodostaa valtakunnallisen yhteistyö- ja  
innovaatioympäristön 

3.  varmistaa syövän hoidon yhdenvertaisuuden ja 
korkean laadun myös 2020-luvun Suomessa  
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COMPREHENSIVE CANCER CENTER 
 

   HYKS SYÖPÄKESKUS 
 
 

Tuula%Helander%

OECI 
akkreditaatio-ohjelma: 
• 4-portainen luokitus 
  Comprehensive Cancer Center 
  Clinical Cancer Center 
  Cancer Research Center 
  Cancer Unit 
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•  Kansainväliset 
•  Kansalliset  
•  erva (sote)  
•  shp, yosairaala  
•  toimiala 

KEHITTÄMISHANKEITA ERI TASOILLA  

HUCH Comprehensive Cancer Center 
Director 

Human Resources 


Finance, IT 
Business/Services 
Partnerships 

Research and Education 
(especially translational research) 

Hematology 






Radiotherapy 



Education/Research 
Professors 

Biobank, Quality Register 

Solid 

Tumors 



Executive board 

Scientific Advisory Board 

Trial unit 

Palliative Care 
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Translat.tutkimuksen  
tason arviointi (EDS) 
3 CCC-tason keskusta Euroopasta   

 
Magneettisairaala  

Syöpäkeskus HUS:in pilottina 
  

 
Joint Commission  
International (JCI) 
Syöpäkeskus HUS:in pilottina 

 

Parhaat käytännöt 
(BenchCan)  

11 Euroopan syöpäkeskusta  

Syövänhoidon laatu +  
tutkimus (OECI), 

73 Euroopan syöpäsairaalaa/keskusta   

Hemophilia (EUHANET)  
94  EHCCC (23 EHTC) 

Kantasolusiirron 
 laatuluokitus (JACIE) 

340 keskusta 
  

KANSAINVÄLISET HANKKEET – LAATUA, VAIKUTTAVUUTTA, 
AVOIMMUUTTA, VERTAILUA JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT ESIIN  

 
Euroopan referenssi- 

verkosto (ERN)  
Harvinaiset syövät (HAKE) 
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THE MISSION OF THE OECI 
•  Organisations of cancer centres 
•  Improve quality of cancer care and translational 

research 
•  Increase comprehensive care 
•  Integration of research in care 
•  Production and diffusion of knowledge  
•  Ultimately: improving patients’ quality of life 

" 
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MUUTOKSIA OECIN AKKREDITAATIO-OHJELMAN 
LÄPIKÄYMISEN TULOKSENA 
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Scientific 
Advisory 
Board 
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OECI 

-  Hyks CCC ainoa 
syöpäkeskus 
Pohjoismaista; 
vertaillaan 11 
Eurooppalaista 
syöpäkeskusta 

 

-  site visit 21.4.2015, tulokset 12/2016   8.2.2016 Tuula Helander 
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EUROOPAN OSAAMISVERKOSTO (ERN) JA 
HARVINAISET SAIRAUDET 

8.2.2016 

Pyritäänkö jäseneksi 
Euroopan osaamis-
verkostoon? 
-  valintakriteerit? 
-  lisäarvo? 
-  rahoitus? 

Tuula Helander 

-  Harvinaissairauksien 
yksikkö yliopistollisiin 
sairaaloihin 

-  HUS harvinaissairaudet 
yksikkö ja harvinaiset syövät 
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Joint Action on Rare Cancer (JARC) 
WP5 Quality of Care 
WP6 Clinical Practice Quidelines 
WP7 Innovation and Access to Innovation 
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Terveysalan kasvustrategia 
TEM, STM, OKM, Tekes, Akatemia 

Biopankkitoiminta 

 Molekyylilääketiede ja tutkimus 

   Erva-yhteistyö 

 Syöpä-, laaturekisterin kehittäminen 

Potilasyhdistykset; syöpäpotilaat 
(ja läheiset) 

Syövän ehkäisy, seulonnat ja 
riskiryhmät 

Genomistrategia 

Sote-uudistus 

Palveluoperaattorihanke 

FICAN:iin tiiviisti liittyvät toimet ja hankkeet 

ERN, Harvinaiset sairaudet/syövät 
Kv. syöpäkeskusverkostot 

Syövän hoitoon pääsyn seurannan 
pilottihanke, THL 

FICAN 

Euroopan yhteistoimintahankkeet 
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•  teoria vs. konkretia? Kuinka monipuolisesti eri tahoja/maita mukana? 
•  hyödynnettävyys, informaation jako, käyttöön otto? 
•  resursointi, rahoitus, aikataulu (struktuuri)? 
•  paremmat mahdollisuudet ja kanavat vaikuttaa EU:n päätöksen tekoon 
•  paremmat yhteistyömahdollisuudet, verkostoituminen 
•  paremmat mahdollisuudet kohdennettuun tutkimusrahoitukseen (H2020) 
•  European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC) 
•  joint action on cancer (CANCON) 
•  joint action on rare cancer (JARC) 
•  hyvä ‘harjoitus’ JA-prosessista (vaatii etenkin hlöresursseja)  
•  ! Kansallinen syöpäkeskus olisi luonteva koordinoija; keskeiset toimijat 

osallisina (löydettävissä paras osaaminen/edustajat) 

OSALLISTUMINEN YHTEISOHJELMIIN ? 
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President Obama’s 2016 State of the Union Address 
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FICAN 

KIITOS 


