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Miten lääketieteen opiskelija kohtaa kroonista kipua 
sairastavan potilaan
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KIPUOPETUS ON TIEDEKUNNISSAMME jakautunut mo-
nien klinikoiden ja laitosten osalle 1. Vastavalmistu-
neille tehdyn kyselyn mukaan kipuun liittyvä ana-
tomia, fysiologia ja farmakologia olivat tuttuja asioi-
ta 2. Sirpaleisen opetuksen takia opiskelijalle ei ehkä 
muodostu kokonaiskäsitystä kroonista kipua sairas-
tavan potilaan ongelmista ja niiden hoitomahdolli-
suuksista 3. Halusimme selvittää, miten opiskelijat 
kohtaavat kroonista kipua sairastavan potilaan käy-
tännön taitoja mittaavassa OSCE-tentissä (objective 
structured clinical examination).

Menetelmät

Tentti järjestettiin viidennen vuosikurssin keväällä. 
Tentissä oli yhteensä 10 tehtävää. Opiskelijalla oli 
2 min aikaa lukea oheinen tehtävänanto: Työsken-
telet terveyskeskuksessa. Vastaanotollesi on tulos-
sa 60-vuotias nainen, joka tulee vastaanotollesi pit-
kään kestäneen oikeassa kyljessä tuntuvan kivun ta-
kia. Hänellä on aiemmin todettu lievä sepelvaltimo-
tauti. Lääkityksenä on ollut pitkävaikutteinen nitro, 
metoprololi ja ASA, joka on riittänyt hyvin. Tehtä-
vänäsi on keskustella hoidosta potilaan kanssa. Ar-
vioitavat taidot: Vuorovaikutustaidot, diagnostiikka. 
Aikaa tehtävän suorittamisen oli 10 min. Näyttelijä 
toi anamneesissa selkeästi esiin vyömäisen kivun oi-
keassa kyljessä. Näyttelijän lisäksi huoneessa oli klii-
ninen opettaja, joka kirjasi osatut kohdat 23-koh-
taiseen dikotomiseen tarkistuslistaan sekä antoi ar-
vion vuorovaikutukseen liittyvistä kohdista asteikol-
la 1–5. 

Tulokset

Tenttiin osallistui 97 opiskelijaa. Jokaisesta kyllä-

kohdasta sai 1 pisteen ja kurssin keskiarvo oli 16.7/
23 pistettä. Diagnostiikkaan liittyvät asiat osattiin 
hyvin: Kivun kestoa kysyi 97 %, sen luonnetta 98 % 
ja sen intensiteettiä 79 % opiskelijoista. Diagnoosin 
postherpeettinen neuralgia osasi tehdä 89 % opiske-
lijoista ja 88 % selitti potilaalle, mistä oli kyse. En-
nusteesta sen sijaan osasi kertoa vain 47 %. Univaike-
uksista kysyi 36 %, masennuksesta 16 % ja amitrip-
tyliiniä osasi tarjota 54 % opiskelijoista. Jatkosuun-
nitelman teki 91 % opiskelijoista. Tarkistuslistan si-
säinen konsistenssi oli hyvä (Cronbach alpha >0.65). 
Hyvä kliininen osaaminen korreloi vastaanoton jär-
jestelmällisen rakenteen kanssa (p <0.01, Sperman 
rank correlation), empatian (p <0.01), hyvän sanalli-
sen (p <0.01) ja sanattoman vuorovaikutuksen kans-
sa (p <0.01).

Johtopäätökset

Tenttikysymyksen reliabiliteetti oli hyvä. Opiskelijat 
osaavat hyvin kroonisen kivun diagnostiikkaan liit-
tyvät asiat. Vain puolet osasi kuitenkin hoitaa po-
tilaan kipua, univaikeuksia ja masennusta. Sirpa-
leinen opetusohjelma 1, 2 ei anna opiskelijoille riit-
tävää valmiutta kroonista kipua sairastavan poti-
laan kohtaamiseen. Tapauspohjaisia ryhmäopetuk-
sia suositellaan opiskelun loppuvaiheessa.            r
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