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Mitä opiskelijat oppivat intubaatiosta  
käytännön viikon aikana?

Erkko Klemetti, Leila Niemi-Murola

Anestesiologian ja tehohoidon klinikka, HYKS

ja maskiventilaatioita 7,05 (SD 2,35) / opiskelija. 
Opiskelijat arvioivat tarvitsevansa keskimäärin 
24,36 (range 1–100) intubaatiota oppiakseen tai-
don, eikä tällä ollut korrelaatiota jo suoritettujen 
intubaatioiden määrään. 

Skaalojen sisältämillä intubaation vaikeutta 
koskevilla näkemyksillä tai intubaation oppimi-
seen tarvittavien yrityskertojen määrällä ei ollut ti-
lastollista eroa ane-viikolla olleiden tai sitä odotta-
vien opiskelijoiden välillä. Larynx-maskin asetta-
misen tekniikkaa piti helppona 49,1  % (vs. 46,6  %) 
ja 36,8  % (vs. 41,1  %) uskoi tarvittaessa saavansa 
sen paikoilleen. Kahden epäonnistuneen yrityk-
sen jälkeen ane-viikon suorittaneista opiskelijois-
ta 84,2  % (vs. 76,3  %) jatkaisi potilaan happeutus-
ta naamariventilaatiolla, 77,8  % (vs. 70,3  %) kut-
suisi seniorin paikalle, 50,9  % (vs. 44,9  %) asettaisi 
larynx-maskin ja 38,2  % (vs. 29,7  %) yrittäisi fibe-
roskooppista intubaatiota. 

Johtopäätökset

Osallistujien tyytyväisyys edustaa alinta porrasta 
Kirkpatrikin opetuksen vaikuttavuutta mittaaval-
la asteikolla 2, asenteiden ja käyttäytymisen muu-
toksen ollessa seuraavia tasoja. Tässä tutkimuk-
sessa anestesiaviikon suorittaneiden ja sille me-
nossa olevien välille näkemyksessä ei ollut ero-
ja intubaatiota, sen vaikeutta, toimintaa kahden 
epäonnistumisen jälkeen tai larynx-maskia kos-
kien. Aiemman tutkimuksen mukaan lääketieteen 
opiskelija saavuttaa 9 yrityksellä intubaatiopääl-
lä 60  % onnistumisasteen, potilaalla tarvittavien 
kertojen määrä on vielä suurempi 3. Larynx-mas-
kin asettaminen sen sijaan onnistuu kokematto-
maltakin 1. Vaihtoehtoisten ilmatienhallintamene-
telmien opetusta on syytä lisätä.                 
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Tutkimuksen tarkoitus

Intubaatio on vaikeasti opittava ilmatienhallin-
tatapa, jolle haetaan vaihtoehtoja 1. Tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako käytännön 
viikko opiskelijoiden näkemyksiin intubaatiosta ja 
sen suorituksesta.

Aineisto

Helsingin yliopistossa neljännen vuosikurssin 
opiskelijoille (N = 120) järjestetään kolmen tun-
nin pakollinen elvytyksen ryhmäopetus, jonka ai-
kana opiskelijoille demonstroidaan larynx-maskin 
asetus, opetetaan intubaation käytännön suoritus 
ja jokainen saa harjoitella intubaatiopään avulla.

Käytännön harjoittelu tapahtuu osastoviikon ai-
kana ja suoritukset kirjataan lokikirjaan. Suosituk-
sena on kuusi intubaatiota, naamariventilaatiota ja 
perifeerisen kanyylin laittoa.

Menetelmät

Anestesiologian lopputentti järjestettiin keväällä 
2007 ajankohtana, jolloin puolet opiskelijoista oli 
suorittanut käytännön viikon ja puolella se oli vie-
lä edessä. Tentin yhteydessä kysyttiin opiskelijoi-
den näkemyksiä 12 intubaatioon liittyvästä asias-
ta (Likert-asteikko 1–7), arvioita taidon oppimi-
seen tarvittavien toistojen määrästä sekä toiminta-
tapaa kahden epäonnistuneen intubaatioyrityksen 
jälkeen. Tentin intubaatiokysymykset analysoitiin 
faktori-analyysia käyttäen (maximum likelihood, 
varimax-rotaatio). Näin saatiin neljä skaalaa (Ko-
konaisuus, Nosto, Larynx-maski, Valmistelu), joi-
den Cronbachin alfa oli riittävä. Statistiikka: Pear-
sonin korrelaatio, t-testi, Cronbachin alfa.

Tulokset

Lopputenttiin osallistui 116 opiskelijaa, joista 57 
(59,1  %) oli jo suorittanut ane-viikon. Viikon aika-
na intubaatioita kertyi keskimäärin 5,44 (SD 2,21) 




