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Mitalisade Suomeen lääketieteen
olympialaisista!

Päätoimittajalta

Kahdessa tuoreessa analyysissä, joissa verrat-
tiin eri maiden lääketieteellistä tuotteliai-
suutta, pieni Suomi pärjäsi hyvin (1, 2).

Joskus ”pieni sisukas Suomi” on tullut maaliin ”hy-
vänä kakkosena” (3), mutta nyt petrasimme sijoi-
tusta vielä yhdellä pykälällä, ainakin joissakin la-
jeissa. Toisessa selvityksessä (1) analysoitiin aneste-
siologian ja tehohoidon alan ja toisessa (2) kaikkia
lääketieteellisiä (”biomedical”) julkaisuja. Molem-
missa analyyseissä pääasiallinen havainto oli, että
väkilukuun ja/tai kansantuotteeseen suhteutettuna
”pienet korkeasti teollistuneet maat” (1) ja ”poh-
joiseurooppalaiset maat” (2) sijoittuivat aivan kär-
keen asetettaessa maat paremmuusjärjestykseen.

Anestesiologian ja tehohoidon alan julkaisujen
analyysiin (1) otettiin mukaan vuosina 1996 ja 1997
ilmestyneet alkuperäisjulkaisut. Julkaisut kerättiin
30:sta englanninkielisestä anestesiologian, tehohoi-
don, kivunhoidon ja ensihoidon alan aikakauskir-
jasta. Julkaisun alkuperämaa luokiteltiin ensimmäi-
sen kirjoittajan mukaan. Analyysin kaikista 10
643:sta artikkelista 4283 (40%) oli yhdysvaltalais-
ta alkuperää ja tieteen suurvallalle kertyi huikea
impaktilukujen summa: 10 874. Toiseksi sijoittui
Yhdistynyt kuningaskunta: 1418 julkaisua (13%)
ja 2598 pistettä. Suomen vastaavat saavutukset oli-
vat näihin jättiläisten suorituksiin verrattuna vaati-
mattomampi: 181 julkaisua ja 361 pistettä. Isot
näyttävät jylläävän tässäkin asiassa.

Anestesiologian ja tehohoidon alalla maiden vä-
linen paremmuusjärjestys muuttui toisenlaiseksi,
kun julkaisujen määrä ja laatu (mitattuna impakti-
luvulla) suhteutettiin väkilukuun. Tällä tavalla las-
kien eniten julkaisuja tuotettiin Suomesta: 35.4 ar-
tikkelia miljoonaa asukasta kohti; toisena Ruotsi

33.9 artikkelia. Ero on selvä suuriin teollisuusmai-
hin: Yhdysvallat 16.2, Saksa 6.1 ja Japani 4.5 artik-
kelia per miljoona asukasta. Impaktiluvullakin mi-
tattuna Suomi voitti: 72.6 pistettä per miljoona asu-
kasta. Toiseksi tuli Kanada 61.4 pisteellä, kun Yh-
dysvallat sai kokoon ”vain” 41.6 pistettä.

Suomalainen anestesiologi ei näytä kuitenkaan
olevan kummajainen muiden suomalaisten biolää-
ketieteen alojen edustajien keskuudessa, sillä edellä
kerrotun kaltainen tulos saatiin myös analysoitaes-
sa Euroopan Unionin alueelta vuosina 1990-1998
julkaistuja lääketieteellisiä artikkeleita (2). Väkilu-
kuun suhteutettuna Suomi on kolmannella sijalla:
n. 50 artikkelia per 100 000 asukasta per vuosi;
Suomen edellä ovat Ruotsi ja Tanska. Kun tuotte-
liaisuus suhteutettiin bruttokansantuotteeseen, Suo-
mi sijoittui hopealle — edellä ainoastaan rakas kil-
pakumppanimme Ruotsi.

Lääketieteellinen tieto lisääntyy jatkuvasti. Niin
tapahtuu myös anestesiologian ja tehohoidon alal-
la. Se heijastuu lisääntyneenä julkaisujen ja alan leh-
tien määränä. Julkaisujen määrä ja laatu kuvastaa
kunkin maan tieteellistä tuottavuutta. Ne ovat tär-
keä osa akateemista meritoitumista ja niitä käyte-
tään mm. jaettaessa tutkimusmäärärahoja. Suoma-
laiset anestesiologit näyttävät pärjäävän hyvin, kun
tutkimuksen määrää ja laatua verrataan kansainvä-
lisesti. Suomalaisten hyviin sijoituksiin lienevät vai-
kuttaneet mm. maamme perus-, lääkäri- ja tutkija-
koulutuksen taso, tutkimukseen ohjattujen voima-
varojen kohdennus ja akateeminen kulttuuri.

Tällaisiin ”ranking”-listoihin ei pidä suhtautua
liian vakavasti ja ne on otettava puoliksi eri maiden
välisenä viihteellisenä kisana. Toisaalta ei ole kui-
tenkaan mitään syytä laittaa kynttilää vakan alle,
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vaan sijoituksista on otettava irti kaikki julkisuus-
arvo. Näiden listojen perusteella anestesiologian ja
tehohoidon alalle jaettavat tutkimusmäärärahat tu-
levat tuskin lisääntymään; ainakaan hetimmiten
kotimaassa jaettavaa pottia ei tulla tarkastelemaan
uudelleen näiden tulosten valossa. Suomalaisten
hyvät sijoitukset vahvistavat kuitenkin käsitystä, että
maassamme tehdään korkeatasoista anestesiologi-
an ja tehohoidon alan tutkimusta. Esimerkiksi lää-
ketehtaiden kannattaa tehdä täällä tutkimuksia —
asiat tehdään meillä niin kuin sovitaan ja sijoitetul-
le rahalle saa vastinetta.

Anestesiologian ja tehohoidon alan analyysiin ei
otettu mukaan kliinisen lääketieteen ”huippujulkai-
suissa” ilmestyneitä alamme artikkeleita. Monesti
”todella merkittävät” havainnot julkaistaan näissä
lehdissä. Vaikka vain pieni osa alamme tutkimuk-

sista arvostetaan näin korkealle — jos näin voi sa-
noa — Suomesta löytyy edustajia tähänkin sarjaan;
tuoreitakin esimerkkejä on (4).
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