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Hyvinvointia  
koronan keskellä

E
lämme edelleen poikkeusoloja. Pahin vaihe koronaepidemian en
simmäisestä aallosta on toivottavasti ohitettu. Uusia aaltoja on 
lupailtu myöhemmin. Henkilökunta on osoittanut erinomaista 
venymistä, oman mukavuusalueen ulkopuolelle on menty roh

keasti. Itse olin onnekas ja siirryin vapaaehtoisena kliiniseksi tehohoitolää
käriksi. Kaikki eivät ole saaneet valita: osalle uudet tehtävät on osoitettu 
työnantajan toimesta. On ollut hienoa nähdä, miten henkilökunta on 
ollut motivoitunut oppimaan uutta ja miten kokeneemmat ovat osoitta
neet väsymätöntä innostusta perehdyttää uusia tekijöitä. Kaikki hoitavat 
potilaita, joihin ei ole aiempaa rutiinia. Yhteiseen hiileen puhaltaminen 
on näkynyt ja tuntunut arjessa.

Tämän Finnanestin teemaksi valittiin hyvinvointi jo ennen kuin ko
rona riehui Kiinassa. Vapunpäivänä NEJM julkaisi kirjoituksen lääkärei
den  burnoutista (1). Kirjoitus alkaa nasevasti: ”Before the onset of the 
 COVID19 pandemic, each day seemed to bring another headline about 
the crisis of physician burnout.” Kirjoitus kuvaa tilannetta USAssa, mutta 
myös Suomessa lääkäreiden hyvinvoinnissa on toivomisen varaa. Lääkäri
liitto on toteuttanut neljästi Lääkäreiden työolot ja terveys kyselyn, vii
meisin vuonna 2019. Alustavien tulosten perusteella eniten kuormitusta 
aiheuttavat jatkuva kiire ja tekemättömät työt, toisena tulevat hankalat, 
huonosti toimivat tietotekniset laitteet ja ohjelmat sekä niiden muutokset 
(2). Vuonna 2015 21 % lääkärikunnasta koki vakavan työuupumisen riskin 
selvänä vaarana ja 46 % ajatteli asiaa silloin tällöin. Nämä luvut eivät kuvaa 
suoraan erikoisalaamme, mutta luultavasti ne antavat suuntaa tilanteesta.

Työuupumus on pitkään nähty yksilön ongelmana ja uupumuksen rat
kaisukeinona on käytetty yksilöön kohdistuvia toimia kuten stressinhallin
tatekniikoiden opettamista sekä työnohjausta. Uupunut varmasti tarvitsee 
myös henkilökohtaista tukea, ei työuupumus vaikuta olevan ensisijaisesti 
yksilön sairaus. Tuoreen metaanalyysin perusteella työuupumuksen oirei
den lievittyminen parani eniten, mikäli interventiot kohdistuivat ensisi
jaisesti organisaatioon (3). Organisatorisia muutoksia olivat muun muassa 
työkuorman vähentäminen, työvuorojen uudelleenorganisointi, tiimityön 
lisääminen ja johtamisen kehittäminen. Vaikka metaanalyysissä olleissa 
tutkimuksissa oli eroavaisuuksia, jäi loppupäätelmäksi se, että työuupu
mus lievittyy paremmin, kun interventiot kohdistuvat organisaatioon. 
Työuupumus onkin ehkä enemmän organisaation kuin yksilön sairaus.

Pandemian myötä olemme joutuneet sopeutumaan muutoksiin 
sekä työ että yksityiselämässä. Erikois alamme kantaa suuren taakan 
 COVID19 potilaiden hoidosta. Omasta hyvinvoinnista ja jaksamises
ta huolehtiminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Maaliskuussa kuvittelin 
pandemiasta tulevan muutamaan kuukauden mittainen sprintti, jonka 
voi suorittaa vaikka maitohapot reisissä. Nyt alkaa vaikuttaa siltä, että 
kyseessä onkin maraton tai pahimmassa tapauksessa ultrajuoksu. On siir
ryttävä aerobiselle tasolle, jotta pääsee maaliviivan ylitse. Hyvinvoivana. 

Työuupumus 
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organisaation 
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sairaus.
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