KATSAUS

Iivo Hetemäki

Lääketieteellinen päätöksenteko
ja sitä kuormittavat tekijät
Kyky tehdä päätöksiä on yksi lääkärin tärkeimmistä työkaluista. Päätöksenteossa hyödynnämme kahta keskenään yhteistyössä toimivaa järjestelmää: tiedostamatonta intuitiivista ajattelua sekä tiedostettua systemaattista päättelyä. Intuitio voi tarjota suurta apua diagnosoinnissa, mutta sisältää myös
sudenkuoppia, joita voidaan systemaattisen ajattelun avulla jossain määrin välttää. Erityisesti päivystystilanteissa päätöksenteon vaativuutta lisäävät vielä rasitustekijät kuten stressi, kiire, keskeytykset ja
väsyminen.

T

audinmääritys ja sitä seuraava hoidon
valinta ovat lääkärin työn ydintä. Mo‑
lemmat tiivistyvät lopulta päätöksente‑
koon, ja lääkärin työ vaatiikin erityisesti kykyä
ja taitoa tehdä päätöksiä. Päätösten määrä ja
laatu korostuvat vielä tavanomaista enemmän
päivystystyössä, jossa toisaalta myös työympä‑
ristön kuormitustekijät tuovat haasteita päätös‑
työhön. Päätöksentekoon opitaan usein koke‑
muksen ja mallioppimisen kautta, ja tieteellinen
lähestymistapa aiheeseen on ollut niukkaa niin
lääkärikoulutuksessa kuin kotimaisessa tieteel‑
lisessä kirjallisuudessakin. Oman ajattelunsa
tarkastelu voi auttaa lääkäreitä, päätöksenteon
ammattilaisia, myös jokapäiväisessä työssä.

Päätöksenteon kaksi järjestelmää
Lääketieteellistä päätöksentekoa on viime vuo‑
sina tutkittu kognitiivisen psykologian alalla
kaksoisprosessoinnin teorian kautta. Kaksois‑
prosessoinnin teoria ‑nimikkeen takaa löytyy
useampia painotussuuntia, joita yhdistää pää‑
töksenteon jakaminen kahteen erilaiseen ajat‑
telutapaan (1). Systeemi 1 ‑termillä kuvataan
intuitiivista päätöksentekotapaa, jolle ominais‑
ta on automaattisuus, tiedostamattomuus ja
nopeus sekä kokemus- ja tunneperäisyys (TAULUKKO). Toinen ajattelutapa eli systeemi 2 on
se tietoinen rationaalinen sarja systemaattisia
ajatusketjuja, jota klassisesti ajattelemme, kun

TAULUKKO. Päätöksentekojärjestelmien piirteet (1).
Systeemi 1

Systeemi 2

Tiedostamaton

Tiedostettu

Automaattinen

Kontrolloitu

Nopea

Hidas

Vaivaton

Vaatii henkistä ponnistelua

Pragmaattinen

Looginen

Kokemuksiin ja tunteisiin
pohjaava

Sääntöihin pohjaava, analyyttinen

Rinnakkain onnistuva

Sarjassa toimiva

mietimme päätöksentekoa. Systeemi 1 antaa
vaivattomuutensa ansiosta ensimmäisen vas‑
tausehdotuksen kohtaamiimme ongelmiin, kun
taas vaihtoehtojen perusteellisempi pohdiskelu
systeemin 2 avulla on hitaampaa ja vaatii henki‑
siä ponnisteluja.
Lääketieteellisessä kontekstissa systeemi 1
kertoo ”pinkin puhkujan” hengenahdistukselle
todennäköisen syyn usein heti ovelta tiedosta‑
mattoman hahmontunnistuksen tunnistukses‑
sa yhteen puristettujen huulien läpi virtaavan
hengityksen. Systeemi 2 taas perkaa diagnoosi‑
vaihtoehdot paniikkikohtauksesta sydäninfark‑
tiin. Keuhkoahtaumataudin nopea intuitiivinen
tunnistaminen saattaa akuuttitilanteissa varmis‑
taa ensihoidon aloituksen ilman viivästyksiä,
mutta jos erotusdiagnostiikkaan ei uhraa hoi‑
don edetessä riittävästi aikaa, voi huomaamatta

2461

Duodecim 2018;134:2461–6

KATSAUS

jäänyt toinen sairaus olla potilaalle kohtalokas
(2). Vaihtelemmekin jatkuvasti tietoisesti ja
tiedostamatta näitä kahta päätöksentekojärjes‑
telmää tasapainoillessamme päätöksen tark‑
kuuden ja siihen käytettävien resurssien välillä
(1,3).
Kaksoisprosessoinnin teoriaa on kritisoitu
muun muassa päätöksentekoprosessin turhasta
dikotomisesta yksinkertaistamisesta, ja rajan‑
veto käytettävästä päätöksentekotavasta saattaa
välillä olla kiistanalainen (4,5). Aloittelijan ja
kokeneen ammattilaisen päätöksentekoproses‑
sit ovat myös osin erilaiset, ja näitä eroja sekä
niiden kehittymistä on tutkittu lääketieteellises‑
säkin kontekstissa (5,6). Jako systeemeihin 1
ja 2 tarjoaa kuitenkin toimivan viitekehyksen
lääketieteellisen päätöksenteon tarkasteluun
kokemustasosta riippumatta.

Oireesta diagnoosiin
Diagnostinen päättelyprosessi etenee yleensä
noudattaen samaa kaavaa. Lääkäri saattaa muo‑
dostaa ensimmäisen diagnoosihypoteesin esi‑
tietojen pohjalta jo ennen kuin on edes nähnyt
potilasta (7,8). Potilaan kohtaamisen edetessä
erotusdiagnostiset vaihtoehdot lisääntyvät, ja
niiden todennäköisyyttä arvioidaan jatkuvasti,
kun lisätiedot tarkentuvat potilaan haastattelun
ja tutkimisen aikana (7,8).
Erotusdiagnooseista todennäköisin asete‑
taan hoitoprosessin edetessä työdiagnoosiksi,
jonka perusteella ohjataan lisätutkimuksia, ja
jos vaiva on akuutti, saatetaan aloittaa myös en‑
sihoito. Taudin yleisyys lisää sen todennäköi‑
syyttä, mutta erityistä painoarvoa pohdinnoissa
asetetaan myös vaihtoehdoille, joita taudin va‑
kavan luonteen takia ei voida ohittaa (9). Diag‑
noosivaihtoehtojen määrä vaihtelee tapauksen
mukaan ja asettuu keskimäärin neljästä viiteen
mutta harvoin yli kahdeksaan (7,9). Tämän
taustalla lienevät inhimilliset kognitiivisten re‑
surssien rajat. Kun taudinmäärityksen varmis‑
tavat kriteerit täyttyvät ja erotusdiagnoosit on
saatu suljetuksi pois, voidaan lopullinen diag‑
noosi asettaa. Varmaan taudinmääritykseen ei
kuitenkaan aina päästä, ja tällöin hoito pitää
suunnitella työdiagnoosin pohjalta ja toivoa,
että tulevaisuudessa tauti tapansa näyttää.
I. Hetemäki

Intuitio päätöksenteossa ja
kognitiiviset vinoumat
Systeemin 1 mukaisella ajattelulla lääkäri pää‑
see monesti pitkälle. Intuitiivisesti asetettu
diagnoosi osuu usein oikeaan, ja sen muodos‑
tamiseen kuluu vähemmän aikaa verrattuna
systemaattiseen lähestymistapaan (10,11). Sys‑
teemi 1 vastaa tiedostamattomasta hahmontun‑
nistuksesta, ”nenänpääindeksistä”, eli vakavasti
sairaalta vaikuttavien potilaiden tunnistami‑
sesta sekä myös vaistosta, jolla toteamme, että
jokin on nyt tavanomaisesta poikkeavaa, vaik‑
ka tarkkaa mielen takaosissa kutittavaa tekijää
emme osaisikaan nimetä (6,12,13).
Systeemi 1 helpottaa päätöksentekoa otta‑
malla vastuun henkisesti raskaammalta sys‑
teemin 2 mukaiselta ajattelulta muun muassa
hyödyntämällä erilaisia päätöksenteon nyrkki
sääntöjä, eräänlaisia ajatustyön oikopolkuja.
Automaattisina tiedostamattomina toimintata‑
poina ne välillä johtavat myös epätoivottuihin
lopputuloksiin, kognitiivisiin vinoumiin (3).
Kognitiivisia vinoumia on lääketieteellisessä
kontekstissa tunnistettu kymmeniä, mutta ko‑
keellinen näyttö niiden vaikutuksista hoitohen‑
kilökunnan päätöksentekoon on osassa tapauk‑
sista niukkaa (14). Esittelen tutkimusnäytön ja
kliinisen sovellettavuuden kannalta keskeisem‑
piä diagnostiseen päätöksentekoon ja hoidon
valintaan vaikuttavia vinoumia.
Ennenaikaisen päätöksen vinoumasta
(premature closure bias) puhutaan, kun hen‑
kilö tekee päätöksen, vaikka sen pohjaksi ei
vielä ole kerätty riittävästi tietoa. Vinoumaa on
ehdotettu yleisimmäksi ajatusvirheeksi väärien
diagnoosien takana (15). Kirjallisen potilas‑
tapauksen alkuun asetettu näkyvä virhevihje,
esimerkiksi anamnestinen tieto närästyksestä
potilaalla, jonka muut tiedot viittaavat sydän‑
pussitulehdukseen rintakivun aiheuttajana,
johti monet harhateille (16). Ongelmaksi en‑
nenaikaisen päätöksen vinouma muodostuu
erityisesti, jos se liittyy toiseen ajatusvirhee‑
seen, vahvistusvinoumaan.
Vahvistusvinouma (confirmation bias)
tarkoittaa taipumusta valikoida esitetyistä tie‑
doista erityisesti ne, jotka tukevat senhetkistä
ennakkokäsitystä asiasta. Jos lääkärillä on liian
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aikaisin varma mielipide siitä, mikä potilasta
vaivaa, työdiagnoosin muuttaminen saattaa
olla myöhemmin vaikeaa, koska huomioimme
vahvistusvinouman takia täydentyvistä kliini‑
sistä tiedoista ensisijaisesti ne, jotka tukevat
ensimmäistä diagnoosiajatusta (17). Tällöin
emme välttämättä punnitse riittävästi vaihto‑
ehtoisia erotusdiagnooseja (15). Väärin ase‑
tettu työdiagnoosi liittyy myös diagnostisten
statuslöydösten huonompaan tunnistamiseen
(18,19).
Löytämisvinouma (satisfaction of search
bias) syntyy, kun päätöksentekijä tyytyy en‑
simmäiseen havaittuun löydökseen, jolloin
muut huomiota vaativat seikat saattavat jäädä
havaitsematta. Sen ansiosta kasvaimen keuhko
kuvasta löytänyt radiologi jättää tyytyväisenä
huomiotta mahdolliset muut patologiset muu‑
tokset tai päivystäjä aloittaa infektioon mikro‑
bilääkityksen havaitsematta tulehduksen lau‑
kaisemaa sydänlihasiskemiaa (20).
Ankkuroitumisvinouma (anchoring bias)
muodostuu, kun jokin tieto tai tulkinta toimii
”ankkurina”, jonka suuntaan päätöstä ohjataan,
vaikka tämä ankkuri saattaisi olla virheellinen
tai asianyhteydestä irrallinen (21). Vaaran paik‑
ka voi muodostua esimerkiksi ryhdyttäessä
jatkamaan kollegan keskeneräistä työtä, sillä
ensimmäisen lääkärin antama diagnoosiehdo‑
tus saa toisen tulkitsemaan löydöksiään tätä
ehdotusta tukeviksi (22,23).
Saatavuusvinouma (availability bias) tar‑
koittaa, että päätöksenteossa painotetaan asioi‑
ta, jotka tulevat syystä tai toisesta helpoimmin
mieleen. Päädymme uutta potilasta tutkiessam‑
me herkemmin diagnoosiin, jonka muistamme
aikaisemmasta samankaltaisesta potilastapauk‑
sesta (9,24,25). Aikaisempi tapaus saattaa olla
muistissa ajallisen yhteyden tai dramaattisen
luonteensa takia, esimerkiksi diagnosoimatta
jäänyt keuhkoembolia. Esimerkiksi Wikipe‑
diasta hiljattain luettu artikkeli sairaudesta voi
saada lääkärin epäilemään tautia herkemmin
seuraavalla potilaalla (26). Vaikka saatavuus‑
vinouma saattaa tällaisissa tilanteissa viedä lää‑
kärin harhapolulle, on sillä osansa myös kliini‑
sen diagnostiikkatarkkuuden parantumisessa,
esimerkiksi influenssakaudella (9,27). Saata‑
vuusvinouman on havaittu vaikuttavan myös

Ydinasiat
88 Päätöksenteossa käytämme kahta erilaista
ajattelutapaa: intuitiivista, tiedostamatonta Systeemi 1 -ajattelua sekä tiedostettua,
systemaattisanalyyttista Systeemi 2 -ajattelua.
88 Intuitiivisella systeemi 1 -päätöksenteolla
pärjää monessa tilanteessa, mutta se on
myös altis virheille.
88 Systemaattiset toimintatavat, jotka aktivoivat systeemi 2 -ajattelua voivat johtaa
parempaan diagnoositarkkuuteen.
88 Stressi, kiire, keskeytykset, väsyminen sekä
potilaan haastava käytös heikentävät kykyä tehdä harkittuja päätöksiä, kun taas
tauot sekä ravinnon nauttiminen parantavat sitä.

hoidon valintaan. Tuoreessa muistissa olevat
yksittäiset hoitotulokset, erityisesti komplikaa‑
tiot, vaikuttavat halukkuuteen määrätä kyseistä
hoitoa muille potilaille (28).
Laiminlyöntivinouma (omission bias)
syntyy, kun päätöstä tehtäessä arvioidaan teke
mättä jättämisestä aiheutuvat negatiiviset vai‑
kutukset vähemmän vakaviksi kuin aktiivisista
toimista seuraavat. Iatrogeenisten haittatapah‑
tumien pelko saattaa olla suhteeton taudin
etenemisestä aiheutuviin haittoihin nähden,
mikä voi estää tai viivästyttää kokonaisriskil‑
tään hyödyllistä hoitoa (28–30). Pitäydymme
myös herkemmin jo valitussa hoitolinjassa,
vaikka sille ei olisi erityistä perustelua (31).
Toimintavinoumalla (commission bias)
tarkoitetaan taipumusta suosia päätöksenteos‑
sa sellaista ratkaisua, jossa ongelmalle tehdään
edes jotakin, vaikka tekemättä jättäminen to‑
dennäköisesti johtaisi tilanteessa parempaan
lopputulokseen. Sen seurauksena saatamme
valita riskialttiin hoidon seurannan sijaan
(30,32). Potilaat ovat päätöksissään erityisen
alttiita toimintavinoumalle, kun kyseessä on
kirurginen interventio (32). Tulokset lienevät
yleistettävissä myös lääkäreihin.
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Kehystämisvinoumasta (framing bias)
puhutaan, kun näkökulma, jonka valossa pää‑
töksentekotilanne esitetään, muokkaa sen lop‑
putulosta. Hyötyjen ja haittojen esittämistapa
eli se, ajattelemmeko esimerkiksi suhteellista
vai absoluuttista riskin pienenemistä tai pu‑
hummeko eloonjääneiden vai menehtyneiden
osuudesta, vaikuttaa merkittävästi halukkuu‑
teen määrätä ja vastaanottaa hoitoa (14,33,34).
Tätä lääkeyhtiöt käyttävät usein mainoksissaan
surutta hyväkseen.

Systemaattinen työskentelytapa
diagnostiikkaa tarkentamassa
Erilaisia systemaattisia systeemin 2 mukaista
ajattelua aktivoivia työskentelytapoja on tut‑
kittu apuna systeemin 1 mukaisen päätöksen‑
teon sudenkuoppien havaitsemiseen (KUVA)
(35). Paras näyttö lienee toimintatavasta, jossa
työdiagnoosin asettamisen jälkeen pysähdy‑
tään miettimään erotusdiagnooseja ja poh‑
timaan myös tekijöitä, jotka puhuvat asetet‑
tua työdiagnoosia vastaan eli työskennellään
määrätietoisesti vahvistusvinoumaa vastaan
(17,24,26,36,37).
Päivystävät lääkärit kokivat hyötyvänsä diag‑
nostiikassa myös tarkistuslistojen käytöstä, ja
niiden on osoitettu parantavan diagnoositark‑
kuutta simulaattoritapauksissa sekä kokeneiden
kardiologien EKG:n tulkintaa (38–40). Lääke‑
tieteen opiskelijat hyötyivät erotusdiagnostiik‑
kalistoista erityisesti vaikeissa potilastapauk‑
sissa, ja vuokaaviomainen ajattelu on auttanut
erikoistuvia lääkäreitä oikeaan diagnoosiin pää‑
semisessä (41,42). Kaikissa tutkimuksissa sys‑
temaattisesta lähestymistavasta ei kuitenkaan
havaittu hyötyä (10,11). Kokemuksen määräs‑
tä riippumatta lääkärit hyötyivät työdiagnoosin
uudelleen arvioimisesta, kun heille tarjottiin
enemmän kliinisiä tietoja potilaasta (42,43).
Vähintäänkin riittävä aika potilaan sairauteen
tutustumiseen ei siis ole hukkaan heitettyä.

Päätöksentekokykyyn vaikuttavat
tekijät
Lääkärin työ ei tapahdu tyhjiössä, ja päätök‑
sentekokykyyn vaikuttavat monet ulkoiset sekä
I. Hetemäki

yksilöön liittyvät tekijät. Erityisen paljon pää‑
töksentekoa kuormittavia tekijöitä kasaantuu
kiireisiin päivystysolosuhteisiin.
Stressi heikentää kokeellisissa asetelmissa
systeemin 2 mukaista ajattelua. Päätöksenteos
sa vaihtoehtojen tarkastelu jää puolitiehen, jol‑
loin altistutaan ennenaikaisen päätöksen vinou
malle (44). Kokeellisesti aikaansaatu stressi
myös lisää miesten riskinottoa, mutta naisiin
vaikutus vaikuttaa olevan päinvastainen (45).
Terveydenhuollon ammattilaisten päätöksen‑
teon on pääosin havaittu heikkenevän stressaa‑
vissa olosuhteissa (46), vaikka päinvastaisiakin
tuloksia on (47). Muun muassa radiografian
opiskelijoiden kuvantunnistuksen osoitettiin
heikentyneen sekä kokeellisesti luodun stressin
että luontaisen ahdistuksen seurauksena (48).
Toisaalta akuutin stressin hallintamekanismien
opettaminen paransi kirurgiaan erikoistuvien
suorituskykyä simulaatiopotilastapauksissa, ja
koehenkilöt raportoivat intervention auttaneen
päätöksenteossakin (49).
Kiire vaikuttaa päätöksentekoon stressin li‑
säksi vähentämällä päätöksentekoon käytettä‑
vissä olevaa aikaa. Tiukan aikarajoitteen myötä
kaikkea käytettävissä olevaa tietoa ei ehditä kä‑
sitellä, mutta kun kyseessä on tutkittaville tuttu
harjoite, ensimmäisenä karsitaan päätöksente‑
koon vähiten vaikuttava informaatio (50,51).
Samankaltaisia tuloksia on saatu myös, kun
tutkittiin hoitajien päätöksiä potilastapauksiin
pohjautuvissa kysymyksissä (52). Kirjallisilla
potilastapauksilla tehdyissä tutkimuksissa lie‑
vän aikarajoitteen asettama kiire ei vaikuttanut
lääkärien diagnoositarkkuuteen, mutta tiukka,
painostava aikarajoite heikensi merkittävästi
erikoistuvien lääkärien diagnoosien osuvuutta
(53,54).
Keskeytykset lisäävät päätöksentekoproses‑
sissa riskinottohalukkuutta ja sen todennäköi‑
syyttä, ettei kaikkea käytettävissä olevaa tietoa
hyödynnetä tasapuolisesti (55). Tämä vaikutus
voidaan estää, jos keskeytykseen yhdistetään
muistutus olla päätöksenteossa systemaattinen
(55). Havainnoiva tutkimus leikkaussalihen‑
kilökunnan toiminnasta yhdisti keskeytykset
tarkkailijoiden arvioimaan heikompaan päätök‑
sentekokykyyn (56). Keskeytysten vaikutusta
diagnostiseen päätöksentekoon on tarkasteltu
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Hyponatremia
Virtsan osmolaliteetti

< 200 mosm/kg

> 200 mosm/kg

Verenpaine normaali

Virtsan
natriumpitoisuus

• Polydipsia
• Niukka suolan saanti
(mm. olut ainoana ravintona)
< 30 mmol/l

Verenpaineen lasku
• Ripuli
• Oksentelu
• Palovamma
• Haimatulehdus

> 30 mmol/l

Verenpaineen lasku

Turvotus
• Maksakirroosi
• Nefroosi
• Sydämen vajaatoiminta

• Diureetti
• Renaalinen suolan
hukka
• Addisonin tauti

Verenpaine normaali
• Diureetti
• Hypokortisolismi
• Pahoinvointi, kipu
• Lääkkeet ja muut
• SIADH
• Hypotyreoosi

KUVA. Hyponatremian syyn selvittäminen vuokaavion avulla edustaa systemaattista systeemin 2 mukaista
lähestymistapaa diagnostiikkaan (75).
mosm = milliosmoli, SIADH = antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä

yhdessä tutkimuksessa käyttämällä kirjallisia
potilastapauksia, mutta vaikutusta ei havaittu
(53).
Unenpuute lisää riskinottoa ja päätöksen‑
tekoaikaa laboratorio-olosuhteissa (57,58).
Lääketieteellisessä kontekstissa tutkimustietoa
unenpuutteen vaikutuksista päätöksentekoon
on julkaistu vähän. Pienessä pilottikokeessa
unenpuute huononsi anestesiaan erikoistuvien
tiimityöskentelytaitoja, mutta vaikutusta pää‑
töksentekokykyyn ei havaittu (59).
Meta-analyysissa lääkärien suorituskyky
heikkeni unenpuutteen seurauksena verrokke‑
ja vähemmän (60). Kokemus onkin varmasti
opettanut monille lääkäreille omat kompen‑
saatiomekanismit väsymyksen kanssa selviä‑
miseen. Yksi yleisimmin käytetyistä piristeistä
lienee kofeiini. Laboratorio-olosuhteissa kofeii‑
nin on havaittu jossain määrin korjaavan unen‑

puutteen haitallisia vaikutuksia muun muassa
vireystilaan, reaktionopeuteen ja työmuistiin,
mutta päätöksentekoa mittaavissa kokeissa se
ei ole eronnut lumeesta edes suurina, yli litraa
kahvia vastaavina annoksina (61,62).
Potilaan haastava käytös, muun muassa
aggressiivisuus, vaativuus ja lääkärin ammatti‑
taidon kyseenalaistaminen, herättää lääkärissä
negatiivisia tunteita ja johti jo sanallisesti kirjal‑
lisiin potilastapauksiin kuvattuna heikompaan
diagnoositarkkuuteen (37,63). Systemaattisella
erotusdiagnoosien läpikäymisellä vaikutus pys‑
tyttiin kumoamaan (37). Kokeellisesti aikaan‑
saatu negatiivinen mieliala on yhdistetty muun
muassa päätöstä kyseenalaistavien tietojen vä‑
häisempään käsittelyyn, ja mahdollisesti tämän
vuoksi lääkärit muistivatkin haastavien potilai‑
den kliiniset löydökset jälkikäteen heikommin
(63,64).
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Työskentelytauot ja ruokailu. Lääkärit
määräävät ylähengitystieinfektioihin turhan
mikrobilääkekuurin sitä useammin, mitä pitem‑
pi aika heidän edellisestä tauostaan on kulunut
(65). Radiologit tekevät enemmän virheitä lau‑
suessaan työpäivänsä viimeisiä kuvia (66). Pie‑
ni verenglukoosipitoisuus on yhdistetty riskin‑
oton lisääntymiseen ja vähemmän systemaatti‑
seen lähestymistapaan päätöksenteossa, joten
ruokailusta kulunut aika selittää tuloksia toden‑
näköisesti ainakin osittain (67). Vaikutusta on
selitetty myös päätöksentekoväsymyksellä, jos‑
sa toistuva päätösten tekeminen heikentää itse‑
kontrollia ja kykyä tehdä päätöksiä, mutta nämä
tulokset eivät aina ole olleet toistettavissa (68–
70). Riippumatta mekanismista ruoka
tauot
kuitenkin parantavat päätöksentekokykyä.

Lopuksi
Kyky tehdä päätöksiä on yksi lääkärin tärkeim‑
mistä työkaluista. Tämän työkalun tarkastelu,
oman ajattelunsa ajattelu, voi antaa ymmärrys‑
tä vielä osuvampaan työskentelyyn. Systeemi 1
on hidas oppija, eikä esimerkiksi kognitiivisten
vinoumien opettamisen ole voitu osoittaa edis‑
tävän niiden välttämistä (35). Saattaa olla te‑
hokkaampaa luoda omaan diagnostiseen työs‑
kentelyyn systemaattisia systeemin 2 mukaista
ajattelua aktivoivia toimintatapoja. Esimerkiksi
aina samalla tavalla tehty kliininen tutkimus voi
toimia eräänlaisena henkisenä tarkistuslistana.
Ennen lopullisen diagnoosin asettamista kan‑
nattaa myös hetkeksi pysähtyä tarkastelemaan
aktiivisesti työdiagnoosiaan vastaan puhuvia
tekijöitä.
Yhtenä ammattitaidon mittarina voidaan
myös pitää sitä, että tietää, kun ei tiedä (6).
Lääkärit pystyvät jossain määrin tunnistamaan,
milloin heidän oma työdiagnoosinsa on epä‑

varma (71). Jos perusteellinen systemaattinen
perehtyminen potilaan ongelmaan ei auta, kan‑
nattaa kysyä apua. Käsittelemme tietoa eri ta‑
valla, jos olemme sen itse aktiivisesti hakeneet,
ja toinen pohtija voi tuoda tilanteeseen objek‑
tiivisemman näkökulman sekä tietenkin lisää
ammattitaitoa (72).
Vähintä, mitä voi tehdä, on yrittää tarjota
itselleen optimaaliset työolosuhteet päätöksen
tekoon. Päivystyspisteen ruuhkautuminen nä‑
kyy lopulta muun muassa kohonneena kuollei‑
suutena kotiutetuilla potilailla (73). Tällä poti‑
lasryhmällä ilmiötä selittää todennäköisimmin
epäonnistunut hoidon arviointi. Työn kiire
ja ainaisesti soiva puhelin ovat monesti orga‑
nisaation toimintatapojen sekä resursoinnin
ongelma. Vaikka yksittäinen lääkäri ei välttä‑
mättä pysty näitä muuttamaan, stressin vaiku‑
tuksia voi useilla erilaisilla harjoitteilla oppia
sietämään paremmin (74). Ennen kaikkea ei
ole olemassa niin kiireistä päivystysvuoroa, et‑
tei sen aikana ehtisi pitää lyhyttä ruokataukoa.
Oman päätöksentekokyvyn aktiivisesta yllä
pitämisestä kun hyötyvät sekä potilas että lää‑
käri.

■
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SUMMARY

Medical decision-making and factors constraining it
The ability to make decisions is one of the most important requirements for a physician. When making a decision, one uses
two distinct mutually collaborating systems: unconscious intuitive thinking and conscious systematic deduction. Intuition
can offer great advantage when forming a diagnosis. Intuition, however, also involves pitfalls that can to some extent
be avoided with systematic decision-making. Stress, limited time, interruptions, fatigue, and other external factors pose
additional challenges to decision-making especially in the emergency room setting.
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