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Pakko	lukea

Turvallisesta anestesiakulttuurista ja 
lääketieteen opettamisesta

Simulaatio-opetus on ollut esillä vastikään 
tälläkin foorumilla 1, mutta simulaatiot se-
kä niihin kiinteästi kuuluvat ryhmätyötaidot 

ovat niin kiinnostavia aiheita, etten malta olla otta-
matta esille vielä muutamaa artikkelia.

Lääketieteellisistä virheistä

Vuonna 1999 julkaistun raportin 2 mukaan Yhdys-
valloissa kuolee vuosittain 44  000–98  000 ihmistä 
lääketieteellisen virheen takia. Näiden virheiden ei 
ajatella niinkään johtuvan puutteellisesta lääketie-
teellisestä tietämyksestä vaan ongelmista muuttaa 
tieto järkeväksi toiminnaksi potilastyössä 3.

Inhimillisten tekijöiden ajatellaan olevan syynä 
virheisiin noin 70  %:ssa virhetilanteista monilla 
ei-lääketieteellisillä aloilla (esim. kaupallinen len-
toliikenne, ydinvoimateknologia). Lääketieteestä 
ei tarkkoja lukuja ole tietääkseni saatavilla, mut-
ta yleinen käsitys on, että hyvin harva virhe johtuu 
esimerkiksi jonkin laitteen toimintahäiriöstä vaan 
lähes yksinomaan inhimillisistä tekijöistä. Tyyppi-
esimerkki lienee väärä lääkeannostelu, jonka syy-
nä voi olla mitä moninaisimpia tekijöitä (esimer-
kiksi väärin kuultu / kirjattu annos, sekoitettu mil-
lilitrat ja milligrammat, annettu lääke väärälle po-
tilaalle jne).

Anestesiologian vaatimukset

Anestesiologia eri muodoissaan vaatii tekijöiltään 
paljon: kauaskantoisia päätöksiä pitää tehdä jos-
kus hyvinkin nopeasti riittämättömin tiedoin ti-
lanteesta, ja monialainen tiimityöskentely voi ol-
la todella haastavaa – parhaimmillaan (?) samassa 
tiimissä voi olla sairaalan ulkopuolella eritasoisia 
hoitoalan ammattilaisia, palomiehiä ja maallikoi-
ta Näin ollen virheille altistavia tilanteita ja tekijöi-

tä on paljon, mutta virheiden syntymistä voi estää 
perehtymällä virheiden taustalla piileviin psykolo-
gisiin ilmiöihin ja erilaisiin ryhmätyötaitoihin se-
kä harjoittelemalla kriittisiä suorituksia simulaat-
torissa.

Anestesiologi Marcus Rall ja psykologi Peter 
Dieckmann ovat julkaisseet vuonna 2005 artikke-
lin 4, jossa konkreettisesti kuvataan, mitä turval-
lisuuskulttuuri ja yhteistyötaidot (crisis resource 
management, CRM) voivat anestesiologiassa tar-
koittaa käyttäen esimerkkinä ilmatien hallintaa. 
Suosittelen kyseisen artikkelin lukemista kaikille, 
jotka haluavat kehittää itseään ihmisenä ja aneste-
sialääkärinä.

Uusia simulaatioita

Useimmiten erilaisia simulaatioita käytetään 
muun opetuksen ja oppimisen lisänä ja maustee-
na – opetus tapahtuu pääosin muilla menetelmillä. 
Bostonissa laitettiin päivystyslääketieteen (emer-
gency medicine) erikoistumisohjelma kerralla ko-
konaan remonttiin: koulutusohjelman suunnitteli-
jat listasivat tärkeimmät oppimistavoitteet ja miet-
tivät, millä menetelmällä tavoitteet parhaiten saa-
vutetaan 5.

Mukaan otettiin niin tietokoneella pelinomai-
sesti tehtäviä mikrosimulaatioita, yksittäisten tai-
tojen harjoitteluun tarkoitettuja temppusimulaa-
tioita (mm. intraosseaalineulan laittaminen, ki-
rurginen ilmatie, keskuslaskimokanylointi, fibe-
roskooppinen intubaatio) kuin myös täysiveristä 
potilassimulaatiota. Kaiken kaikkiaan simulaatio-
opetuksella korvattiin noin puolet vanhasta ope-
tusjärjestelmästä.

Kuten arvata saattaa, ovat erikoistuvat lääkärit 
pitäneet uudesta systeemistä. Kouluttajat ovat ar-
vioineet simulaatio-opetuksen ja perinteisen lu-
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ennon valmistelun vievän yhtä paljon aikaa mut-
ta ovat kokeneet työnsä palkitsevammaksi kuin ai-
kaisemmin. Mistähän me voisimme saada lisää re-
sursseja anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistu-
vien lääkäreiden simulaatiokoulutukseen?

Temppujen opettelu

Yksittäisten temppujen opettelua varten on kehi-
tetty hyvin hienoja laitteita. On olemassa simulaat-
toreita mm. sydänkatetrisaatioiden sekä endovas-
kulaaristen ja laparoskooppisten toimenpiteiden 
harjoittelua varten.

Myös ruokatorvi-UKG:n harjoitteluun on nyt 
kehitetty oma laitteensa 6. Laitteisto koostuu nu-
kesta, anturista ja tietokoneesta. Anturin käsit-
tely tapahtuu kuten oikeassakin elämässä, ja tie-
tokone näyttää anturin sijaintia ja kiteen asen-
toa vastaavaa 2D-ultraäänikuvaa. Lisäksi tieto-
koneen ruudulla on sydämen ”kolmiulotteinen” 
kuva, josta näkee anturin sijainnin sekä UKG:n 
leiketason. Kyseisen simulaattorin kehittäjien te-
kemän kyselytutkimuksen mukaan laite on tun-

tumaltaan realistinen ja nopeuttaa ruokatorvi-
UKG:n salojen oppimista. Valitettavasti kyseistä 
laitetta ei vielä myydä missään, ja todennäköises-
ti hankinta tyssäisi joka tapauksessa hintaan... 
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