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Anestesialääkäreillä suuri vaara kuolla var-
haisemmalla iällä“. Näin otsikoi Svenska
Läkartidningen numerossa 35/2000 ol-

leen uutisoinnin, jossa viitattiin Akademiska sjuk-
husetin anestesiaylilääkärin Torsten Gordhin ja
Uppsalan yliopiston epidemiologian ja yleislää-
ketieteen professorin Kurt Svärdsuddin tekemään
tutkimukseen. Kyseessä oli lehden uutistoimituk-
sen laatima artikkeli SFAI:n (Svensk Förening för
Anestesi och Intensivvård) vuosikokouksen yhte-
ydessä pidetystä esityksestä. Läkartidningenin ar-
tikkelissa ei siis ollut kyseessä alkuperäinen tut-
kimus.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkien ruotsalais-
ten erikoislääkäreiden kuolinsyyrekisteritietoja
vuosilta 1993-99. Aineisto käsitti 26 086 lääkä-
riä. Koko joukon keski-ikä oli 47 vuotta. Tutki-
muksen anestesialääkärit olivat nuorempia, hei-
dän keski-ikänsä 43 vuotta. Jakson aikana kuoli
893 lääkäriä. Kuolleiden anestesialääkäreiden
määrä oli 35. Heidän keskimääräinen kuolinikänsä
oli 64 vuotta, kun se koko joukolla oli 73 vuotta.
Anestesiologien kuolemanriski tutkimusjaksolla
oli 46 prosenttia suurempi kuin muiden erikois-
lääkäreiden. Naispuolisten erikoislääkäreiden kuo-
lemanriski oli alhaisempi kuin mieslääkäreiden,
mutta naisanestesiologeilla riski oli kuitenkin suu-
rempi kuin muiden erikoisalojen mieslääkäreillä.

Löydös on samansuuntainen kuin 1996 Bri-
tish Medical Journal -lehdessä julkaistun tutki-
muksen tulos (1). Siinä tarkastelun kohteena oli
572 lääkäriä, joiden muistokirjoitus oli julkaistu
BMJ:ssä huhti-joulukuu 1995 välisenä aikana ja
huhtikuussa 1996. Joukossa oli 26 anestesiolo-
gia, joiden keskimääräinen kuolinikä oli 66.4
vuotta. Muilla erikoisaloilla keskimääräinen kuo-

linikä vaihteli psykiatrien 70.8 vuodesta radiolo-
gien 78.1 vuoteen. Tutkijoiden hypoteesina oli,
että Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa (UK)
syntyneiden lääkäreiden keskimääräinen kuolin-
ikä on korkeampi verrattuna Intiassa syntyneisiin.
Sivulöydöksenä todettiin anestesiologien korke-
ampi kuolemanriski. Kun tarkastelun kohteeksi
otettiin UK:ssa syntyneet lääkärit, ei tilastollises-
ti merkitsevää eroa anestesiologien ja muiden eri-
koisalojen välillä todettu. Kirjoittajat myöntävät
jo artikkelinsa pondintaosassa, että tutkimukseen
liittyy useita heikkouksia. Tutkimusaineisto oli
valikoitunut, koska ainoastaan 55 prosenttia tut-
kimusajankohdan oletetuista kuolemantapauksis-
ta oli tutkimuksessa mukana. Myöskään sukupuo-
len merkitystä ei huomioitu löydöstä tarkastelta-
essa. Koska ikäjakauman mahdollisia eroja eri eri-
koislääkäriryhmien välillä ei otettu huomioon,
löydöksen tulkinta on vaikeata. Heikkouksistaan
huolimatta tutkimus toimi yllykkeenä ruotsalai-
sille heidän aloittaessaan oman selvityksensä.

Alustavien Norjasta saatujen tietojen mukaan
viimeisten 11 vuoden aikana on kuollut 14 anes-
tesiologian erikoislääkäriä. Heidän keskimääräi-
nen kuolinikänsä oli 61.7 vuotta. Muiden erikois-
alojen lääkäreiden keskimääräinen kuolinikä oli
75.1 vuotta. Suusanallisen tiedon mukaan tilas-
tollisen käsittelyn jälkeen norjalaisten anestesio-
logien kuolinriski ei eroa muiden erikoisalojen
vastaavasta näinkin suuresta erosta huolimatta.
Norjalaisten selvityksessä asiaan vaikuttaa voimak-
kaasti se, että kuusi neljästätoista anestesiologien
kuolemantapauksesta oli tapaturmaisia ja näiden
anestesiologien iät vaihtelivat 37-53 vuoden vä-
lillä. Huomionarvoista on, että tiettävästi nämä
kaikki olivat pelastushelikopterionnettomuuksia.
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Mitä näistä luvuista pitäisi ajatella? Ne herät-
tävät enemmän kysymyksiä kuin antavat vasta-
uksia. Onko tosiaankin meidän työoloissamme
jotain sellaista, mikä selittäisi lisääntyneen kuo-
lemanriskin? Jos nyt sellaista lisääntynyttä riskiä
yleensä on olemassa. Brittien tutkimus on help-
po haukkua mennen tullen ja Ruotsista on käy-
tettävissä vasta alustavia tuloksia. Ruotsalaiset
työstävät omaa selvitystään edelleen ja aikovat
mennä tapaus tapaukselta läpi omat tilastonsa.
Työhön liittyvä stressi ja raskaat päivystysjaksot
ovat usein tarjottu selitys. Anestesiologien suu-
rempien itsemurhalukujen on myös esitetty se-
littävän eroja. Suomessa ja Englannissa tehdyt
tutkimukset eivät tue väitettä anestesiologien suu-
remmasta itsemurhariskistä. Entä selittääkö per-
soonallisuus mahdollisen eron? Hakeutuuko anes-
tesiologeiksi tietyn persoonallisuuden omaavia
henkilöitä ja liittykö tähän lisääntynyt riski?
Wright ja Roberts totesivat vastineessaan tutki-
mustaan arvoteleviin kirjeisiin seuraavaa: “Howe-
ver, suicide as an alternative explanation was pre-
sented, a suggestion perhaps reinforced by a ste-
reotype of anaesthetists as tense and introverted,
happier with more solitary rather than social pur-
suits.“ Kuka tunnistaa itsensä? Näin siis vuonna
1997 British Medical Journalissa!

Mielestäni meidän on tehtävä vastaava kartoi-
tus myös Suomessa. On välttämätöntä selvittää
liittyykö työoloihimme tekijä tai tekijöitä, jotka

lyhentävät anestesiologien odotettavissa olevaa
elinaikaa. Selvitys on tarpeen myös sen takia, että
saamme karistettua ammattiryhmämme päältä
uhkakuva elinikää lyhentävistä työrasitteista. Täl-
lainen negatiivinen kuva voi jatkossa vähentää
vastavalmistuneiden lääkäreiden kiinnostusta ha-
keutua erikoistumaan erikoisalallemme. Nyt on
myös sopiva aika aloittaa keskustelu päivystysten
rasittavuudesta ja epäinhimillisistä työrupeamis-
ta. Se ei useinkaan ole ihmisen arvoista elämää.

Epäilemättä keskustelu anestesiologien eliniästä
jatkuu ja tullee olemaan eräs kuumimmista ai-
heista Operatiivisilla päivillä 2000. Viimevuoti-
seen tapaan päivät ovat yhteiset kirurgikollego-
jemme kanssa. Vuosi sitten löimme kaikki siihen
astiset ennätykset mitä tulee osallistujamääriin ja
näyttelyn laajuuteen. Tämän hetkisen tiedon
mukaan panemme vielä paremmiksi; näyttely on
viimevuotistakin laajempi. Tieteellinen ohjelma
näyttää erittäin mielenkiintoiselta. Vapaita esityk-
siä on tarjottu viimevuosista enemmän. Sosiaali-
sen ohjelman kruunaa Oopperailta. Tervetuloa
saamaan uutta oppia ja tietoa, tapaamaan kollgo-
ita ja viihtymään sosiaalisen ohjelman parissa.
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