
Tutkimus: 

Hoitoresistentti masennus Suomessa 
– ilmaantuvuus, riskitekijät ja hoito



Ainutlaatuinen tutkimus hoitoresistentistä
masennuksesta Suomessa

Ensimmäinen näin laaja
tutkimus hoitoresistentistä
masennuksesta Suomessa

177,000
potilasta vuosilta 2004–2016

Mukana yliTutkimuksen ensimmäisessa
vaiheessa selvitimme

hoitoresistentin masennuksen
ilmaantuvuutta, riskitekijöitä ja 

lääkehoitolinjoja.

Myöhemmin keväällä julkaistaan 
tutkimuksen toisen vaiheen tulokset. 

Siinä selvitettiin hoitoresistenttiin 
masennukseen liittyvää terveydenhuollon 

resurssien käyttöä sekä kustannuksia.



Mikä on hoitoresistentti masennus?

• Hoitoresistentillä masennuksella (Treatment resistant depression, TRD) 
tarkoitetaan sitä, ettei potilas ole saanut vastetta masennusoireisiin kahden
peräkkäisen masennuslääkekokeilun jälkeen.

• Vakava, potilaiden elämänhallintaa ja -laatua heikentävä sairaus, joka vaikuttaa 
potilaiden lisäksi laajasti heidän läheisiinsä.

• Oikean, tehokkaan ja oikea-aikaisen hoidon avulla hoitoresistentistä
masennuksesta voi toipua.

Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n 
asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 16.3.2022). 
Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi



Hoitoresistentistä masennuksesta kärsii joka kymmenes
masennuspotilas

Tutkimuksen mukaan
hoitoresistentistä masennuksesta He kärsivät kroonisesta 

masennuksesta ja heitä hoidetaan 
vaihtamalla lääke toisensa perään.

Tutkimuksen mukaan
hoitoresistentin

masennuspotilaan viideskin
lääkehoito on monoterapia

eli lääkehoito yhdellä lääkkeellä.

kärsii jopa 11 % suomalaisista
masennuspotilaista.



Masennusta hoidetaan pitkään peräkkäisin lääkehoidoin
Masennuslääkehoidot ja niiden yhdistelmät joita käytettiin 3.–5. hoitokerralla



Hoitoresistentin masennuksen riskitekijät

Tutkimuksen mukaan hoitoresistenin masennuksen kehittymiselle saattavat altistaa:
• Vaikea-asteinen masennus
• Ensimmäinen diagnoosi sairaalahoitojaksolta
• Nuori ikä
• Miessukupuoli



Masennusta tulisi hoitaa Käypä hoito
-suosituksen mukaisesti

• Hoitoresistentti masennus tulisi tunnistaa ajoissa ja hoitaa tehokkaasti
Käypä hoito -suositusten mukaisesti lääkehoitoyhdistelmillä.

• Käypä hoito -suosituksen mukaista lääkehoitoyhdistelmien käyttöä olisi 
syytä lisätä, jos potilas ei ole saanut vastetta kahdesta lääkehoidosta.

• Mahdollinen riski hoitoresistenssin kehittymiselle olisi tärkeä huomioida 
hoidettaessa vakavasti masentuneita, nuoria ja miespotilaita.
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Tutkimusta rahoittivat seuraavat organisaatiot: Janssen-Cilag Oy ja STM



HOITOILMOITUSREKISTERIT*

SAIRAUSPOISSAOLO-
REKISTERI (KELA)

LÄÄKEMÄÄRÄYS-
REKISTERI (KELA)

ELÄKEREKISTERIT (KELA, ETK)

62,5 % 37,5 %

Keskimääräinen ikä

39,5

N = 177,144
Henkilöt, joilla ensimmäinen masennusdiagnoosi 

F32/F33 vuosina 2004–2016.

Kohortin kuvausRetrospektiivinen tutkimus, jossa tieto kerättiin:

Tutkimuksen taustaa

*Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ja sairaalahoidot. 
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