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Tausta 

 Anestesiologian peruskurssi (3,3 op) 

     - osatehtävät, hengitystien hallinta 

     - käytännön viikko, elvytystentti 

 Opiskelijat työskentelevät opintojensa ohessa 

     - päivystystilanteet ongelmallisia 

 Valinnainen akuutti hengitysvajaus-kurssi – selkeä oppimistarve 

 Ongelmia: 

     - teoria osataan, siirtäminen vaikeaa 

     - käden taidot, laitteet 

     - kokonaisuuden hahmottaminen: mikä on ongelma? 

     - toimintajärjestys, ryhmätyö 



Kysymys 1: Miksi valitsitte tämän esityksen? 

 Olen kiinnostunut videon suunnittelusta ja kuvauksesta 

 Olen kiinnostunut videosta käytännön taitojen opetuksen tukena 

 Olen kiinnostunut kurssin pedagogisesta teoriasta 

 Olen kiinnostunut aiheesta 

 Kaikki yllämainittu 





- perusopetus 

- jatkokoulutus 

- täydennyskoulutus 

- jokaisessa erilainen lähestymistapa! 



Kurssin tavoitteet ja osallistujat 

 Tavoitteet 

     - opiskelija oppii tunnistamaan hengitysvajauksesta kärsivän potilaan 

     - opiskelija oppii tutkimaan potilaan 

     - opiskelija oppii aloittamaan hoidon 

 Vuonna 2014 ilmoittautuneita 41, hyväksyttiin 24 

 Palaute 19 opiskelijalta: L5s-kurssilta 14 ja L6s viisi opiskelijaa 

     - kaikilla kokemusta lääkärin työstä, 13 keikkapäivystäjää 

 Heterogeeniset ryhmät! 



Kurssin toteutus 

 Flipped clasroom 

 Luennot 

     - teorian kertaus 

     - potilastapaukset 

 Verkkomateriaali 

     - Virtuaaliset potilaat – diagnostiikka 

     - Moodle-oppitunnit – kliininen ongelmanratkaisu 

 Osatehtäväharjoitus 

 Täysimittainen simulaatioharjoitus 

Verkkotehtävät 





Simulaatioharjoitus käytännössä 

 Kummallakin kerralla neljä tapausta (terveyskeskus, aluesairaala) 

 Valmistautuminen:  

     - simulaatiolaitteistoon tutustuminen  

     - monitorointi, muut välineet 

     - pelisäännöt 

 Ryhmäjako 

 Tehtävänanto 

 Harjoitus 

     - tarvittaessa mahdollisuus keskeyttää hetkeksi 

 Jälkipuinti 





Teoria, diagnostiikka ja simulaatio 

 Käänteinen opetus aktivoi opiskelijoita 

 Potilaan tilan arviointi edelleen vaikeaa 

     - hengitysfrekvenssi, pulssioksimetri 

 ” #Henry# Ongelmana on se paikka, missä simulaatio tehdään. Se on liian 

erilainen, tilanne ei tunnu todelliselta eikä se tilanne ole suoraan realismiin 

käännettävissä.” 

 ”#Anton#  Ensimmäisissä harjoituksissa oli vaikea eläytyä. Mitä enemmän 

harjoituksia tekee, sitä paremmin osaa heittäytyä eikä harjoituksen 

keinotekoisuus häiritse enää niin paljon.”  

 ”#Jakob# Kokeneet osallistujat, jotka ovat hoitaneet oikeita potilaita, 

osaavat heittäytyä tilanteeseen eivätkä anna sen haitata, että kyseessä ei ole 

oikea potilas.” 





Simulaatiolaitteisto 

Onnistuu 

 potilaan tutkiminen 

     - auskultaatio 

     - monitoroinnin aloitus 

     - lisätutkimusten tilaus 

 kliininen ongelmanratkaisu 

 potilaan tilanteen muuttuminen 

 ryhmätyö 

Hankalaa 

 inspektio 

     - ihon väri 

     - hengitysliikkeet, -malli 

 liikkeiden puute 

 katsekontakti, kädenpuristus 

 hahmontunnistus vaikeaa 

Oma havainto: opiskelijat tarvitsevat paljon laboratorio- ja röntgentutkimuksia!  



Simulaatiotapaukset ja oppimistavoitteet 

 Hukuksiin joutunut potilas – potilas kokonaisuutena 

 Sarjakylkiluunmurtuma – kivun aiheuttama hengitysvajaus 

 Vaikeutunut keuhkokuume – pääasiallinen ongelma, hoidon aloitus 

 Aivohaveri – hengityksen riittävyyden arviointi 

 Myrkytys - diagnostiikka 

 Diabeettinen ketoasidoosi – hengitysekshaustio oireena 

 Keuhkoveritulppa – henkeä uhkaavan tilanteen hoito 

 Keuhkopöhö – uhkaavan elvytystilanteen ennakointi 

 



Videot 

 Oppimistavoite ja käsikirjoitus 

 Näyttelijän löytäminen oli vaikeaa, kuvaajan ei 

 Lavastus 

     - simulacra: potilaan hengitysmalli, liikkeet ja muut vihjeet 

     - vihjeenä pulssioksimetri ja happimaski 

 iPad 

     - kuvaaminen helppoa 

 iMovie? 

     - pilotti ennen editointia 

 Käsittely luennolla yhdessä taustatietojen, monitorikuvan ja tutkimustulosten 
kanssa 



Kysymys 2: Mitä mieltä videoista? 

 En ymmärtänyt niistä mitään 

 Kömpelö tekninen toteutus häiritsi 

 Hauska nähdä, että joku laittaa itsensä likoon 

 Ymmärsin, mitä yritit kertoa 



  Mean Std. Deviation 
1a. Kurssin tavoitteet olivat selkeät 

4,42 ,507 

1b. Kurssin keskeisistä aiheista muodostui selkeä kokonaisuus 
4,47 ,612 

1c. Opin kurssilla kehittymiseni kannalta oleellisia asioita 
4,74 ,452 

1d. Kurssi oli vaatimustasoltaan sopiva 
4,42 ,607 

1e. Kurssi sopi opintojeni nykyiseen vaiheeseen 
4,58 ,507 

1f. Opiskelijoihin suhtauduttiin positiivisesti 
4,84 ,375 

1g. Olin tietoinen Moodlessa olevista tehtävistä (Moodle-oppitunti) 
4,11 1,231 

Likert-asteikko 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 

Opiskelijoiden arviot kurssista 



Opiskelijoiden näkemykset toteutuksesta 

  Mean Std. Deviation 

2a. Verkkoluennot tukivat oppimistani 3,42 1,924 

2b. Virtuaaliset potilaat tukivat oppimista 2,89 2,132 

2c. Simulaatioharjoitukset tukivat oppimista 5,00 ,000 

2d. Osatehtäväharjoitus (hengityskone) oli hyödyllinen 4,37 ,597 

2e. Potilastapausvideot olivat hyödyllisiä 4,42 ,838 

2f. Potilastapausvideot keskittyivät olennaisiin asioihin 4,05 1,545 

2g. Videot auttoivat oppimaan diagnostiikkaa 4,21 ,787 

2h. Videot helpottivat opitun teorian siirtämistä käytäntöön 4,06 1,211 

2i. Potilastapausluennot olivat linjassa VPP ja simulaatiotapausten kanssa 2,89 2,307 

2j. Verkkoluennot olivat linjassa osatehtäväharjoitusten kanssa 3,21 2,043 

2k. Kurssin kuormittavuus oli mielestäni sopiva 4,47 1,172 

2l. Sain tilaisuuden osallistua riittävästi ryhmän toimintaan 4,63 1,165 



Johtopäätökset 

 Opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssiin kokonaisuutena 

 Videot tukivat oppimista 

     - vuosikurssi tai työkokemus eivät korreloineet tyytyväisyyteen 

     - ”Videot auttoivat oppimaan diagnostiikkaa” ja ”Oppimistavoitteeni täyttyivät” p<0.05 

 Tee-se-itse-video 

     - oikean potilaan videoiminen on epäeettistä 

     - simulacra ja oppimistavoite 

 Pilotista oikeaksi opetusvideoksi! 


