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Lääketieteen opiskelijat ja elvytys 
– asenteita ja uskomuksia

Mäkinen Marja, Castren M, Niemi-Murola L.

Johdanto

Hoitohenkilökunta kohtaa elvytyksiä sekä ohikul-
kijana että ammattiroolissaan. Ammattitaito koos-
tuu tiedoista, taidoista ja asenteista, joita kaikkia 
pyritään muuttamaan koulutuksen aikana. Maal-
likot epäröivät selvästi laitapuolenkulkijan tai huu-
meidenkäyttäjän elvytyksen aloittamista 1. Hoito-
henkilökunta saattaa epäröidä elvytyksen aloittamis-
ta pelätessään, etteivät osaa tehdä sitä oikein 2. Tä-
män tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää elvytys-
kurssille tulevien opiskelijoiden lähtötaso.

Menetelmät

Aloitusluennon yhteydessä opiskelijoille jaettiin 
kyselykaavake, jossa kysyttiin elvytykseen liittyviä 
asenteita sekä uskomuksia. Asenteita kysyttiin as-
teikoilla kyllä, ei, en tiedä 1 ja uskomuksia 7-koh-
taista Likert-asteikkoa käyttäen (1 =  täysin eri miel-
tä, 4  =  en samaa enkä eri mieltä, 7  =  täysin samaa 
mieltä). Jokaista 9 kohtaa kysyttiin kolmella eri ta-
valla. Vastausaikaa oli 10 min ja kaavakkeet kerät-
tiin pois ennen luennon alkamista. Kyseessä on seu-
rantatutkimus, joten opiskelijoita pyydettiin vastaa-
maan nimellään. Kaavakkeen reliabiliteetti laskettiin 
käyttämällä Cronbach alfaa ja korrelaatiot Spearman 
Rank-korrelaatiota käyttäen.

Tulokset

Kyselyyn vastasi 71/120 neljännen vuosikurs-
sin opiskelijaa (59,1 %), joista poikia oli 27. Kol-

me opiskelijaa vastasi nimettöminä. Opiskelijoiden 
keski-ikä oli 23. 99 v. (SD 2,92). Elvytystilanteen 
oli nähnyt 21 opiskelijaa. Elvytyskoulutusta oli saa-
nut 43 opiskelijaa ja viimeisimmästä koulutukses-
ta oli kulunut keskimäärin 3,28 v (SD 3,05). Vii-
meisimmästä elvytysharjoittelusta on kulunut keski-
määrin 2,80 vuotta (SD 1,96). Jos laitapuolen kul-
kija tai huumeidenkäyttäjä lyyhistyisi maahan silmi-
en edessä, ei 14,1 % ja 16,2 % aloittaisi elvytystä. Jos 
kyseessä olisi omainen tai naapuri, elvytyksen aloit-
taisi 87,3 % ja 76,1 % % opiskelijoista. Uskomuksia 
mittaavan kyselyn kuudessa kohdassa reliabiliteetti 
oli hyvä (Cronbach alpha yli 0,6).

Harjoittelun määrä korreloi defibrillaation osaa-
miseen (p < 0.05) sekä uskoon elvytettyjen potilai-
den hyvästä ennusteesta (p < 0,05). Elvytyksen näh-
neet opiskelijat suhtautuivat merkitsevästi muita 
useammin myönteisiä muiden kuin lääkärien suorit-
tamaan defibrillaatioon (p < 0,05) sekä olivat tietoi-
sia siitä, mistä elvytysohjeet voisi löytää (p < 0,05).

Johtopäätökset

Asenteet elvytyksen aloittamiseen ovat samanlaiset 
kuin ruotsalaisilla maallikoilla 1. Säännöllistä elvy-
tysharjoittelua pidetään tärkeänä, vaikkei se käytän-
nössä toteudukaan. Opiskelijat suhtautuvat myön-
teisesti muiden kuin lääkärien suorittamaan defib-
rillaatioon.                                                           r
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Taulukko 1. Kielteinen  =  Likert 1–2, neutraali  =  Likert 3–5, myönteinen Likert 6–7 (vastaukset 
prosentteina).

Kielteinen Neutraali Myönteinen

1. Elvytystaitoja tulee kerrata vähintään kerran vuodessa 0 14.9 85.1

2. Uskon periaatteessa osaavani puhallus-painantaelvytyksen 1.5 26.5 71.6

3. Uskon tarvittaessa osaavani defibrilloida 32.4 43.7 24.0

4. Defibrillaatio saattaa vahingoittaa potilaan sydäntä 23.9 62.7 13.5

5. Defibrillaatio kuuluu vain lääkärille 71.6 26.9 1.5

6. Elvytettyjen potilaiden ennuste on hyvä 40.3 49.3 10.5

7. En tiedä, mistä elvytysohjeita voisi etsiä 74.7 19.5 6




