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Kyselytutkimus suomalaisiin terveyskeskuksiin: 
Elvytyssuosituksen käyttöönottoon 

yhteydessä olevat tekijät 

Mäkinen Marja, Castren M, Nurmi J, Pappinen J, Niemi-Murola L

Johdanto

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että suhtau-
tuminen hoitosuosituksiin on myönteistä ja ne näh-
dään hyödyllisinä. Hoitosuosituksia käytetään edel-
leen melko vähän. Suositusten ongelmina pidetään 
niiden käytännöllisyyttä ja saatavuutta 1, 2. Elvytys-
suositus pohjautuu kansainväliseen suositukseen, jo-
ka julkaistiin 2000. Siinä painotetaan hoitajien suo-
rittamaa varhaista defibrillaatiota puoliautomaat-
tisella defibrillaattorilla (AED). Huolimatta kou-
lutuksesta ja laitteiston ajanmukaisuudesta hoita-
jat eivät käytä defibrillaattoreita elvytystilanteissa 1. 
Tämän osatutkimuksen tavoitteena oli analysoida 
asenteita ja muita elvytyssuosituksen käyttöönot-
toon yhteydessä olevia tekijöitä. 

Menetelmät

Terveyskeskusten johtaville lääkäreille kesäkuussa 
2004 lähetetty kysely sisälsi 14-osaisen mittarin, jo-
ka on kehitetty hoitosuositusasenteiden mittaami-
seen 1, sekä kysymyksiä suosituksen käyttöönotosta, 
siihen liittyvän koulutuksen järjestämisestä, elvytys-
taitojen harjoittelusta, vastuuhenkilöstä ja defibril-
lointikäytännöstä. 

Tulokset

Terveyskeskuksissa suhtauduttiin yleisesti positii-
visesti hoitosuosituksiin. Hoitosuositusasenteiden 
taustatekijöitä kartoittavan mittarin reliabiliteeti 
oli hyväksyttävä (CA > 0.87). Alle puolella (42,5 %) 
suomalaisista terveyskeskuksista oli käytössä elvy-
tyksen kansallinen hoitosuositus. Hoitosuositusta 
käyttävät pitivät niitä helpommin saatavilla olevi-
na (p < 0.05) ja arvostivat niitä useammin (p < 0.05) 

kuin muut. Hoitosuositusta oli käsitelty yhteisesti 
moniammatillisessa työryhmässä (P < 0.001), elvy-
tyskoulutusta järjestettiin säännöllisesti (P < 0.001) 
sekä harjoittelu oli riittävää (P < 0.001) useammin 
suosituksia käyttävissä kuin muissa terveyskeskuk-
sissa. Terveyskeskuksissa, joissa elvytyssuositus oli 
otettu käyttöön oli hoitajien suorittama defibrillaa-
tio (P < 0.05) yleisempää kuin muilla. Elvytyskoulu-
tusta järjestettiin useammin niillä terveysasemilla, 
joilla oli nimetty elvytyskoulutuksen vastuuhenki-
lö (73.2 %, p < 0.01). Vastuuhenkilön nimeäminen 
korreloi sairaanhoitajien suorittamaan defibrillaati-
oon (p < 0.05). Vapaissa vastauksissa organisaation 
riittämättömät voimavarat oli mainittu syyksi sään-
nöllisen koulutuksen puutteeseen.

Johtopäätökset

Elvytyssuosituksiin suhtauduttiin yleisesti terveys-
keskuksissa myönteisesti ja hoitosuositukset näh-
tiin hyödyllisinä, tästä huolimatta niitä käytettiin 
melko vähän. Suosituksen käyttöönotto oli yhte-
ydessä säännölliseen ja riittävään elvytyskoulutuk-
sen käyttöön. Hoitosuosituksen mukainen hoita-
jien defibrillaatio toteutui myös yleisemmin suo-
situsta käyttävissä kuin muissa terveyskeskuksis-
sa. Riittämättömät oganisaation voimavarat olivat 
useimmin syynä siihen, ettei säännöllistä elvytys-
koulutusta järjestetty terveyskeskuksissa. Passiivi-
nen tiedon levitys ei riitä, vaan suositusten käyt-
töönottamiseksi tarvitaan aktiivinen ohjelma. r
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