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Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen
- näkökohtia hakutekniikoista,   

koulutuskokemuksia, ratkaisuja

Dos. Kalle Romanov      

o Terveydenhuollon verkkokursseja ja 
opasvideokirjastoja eri tarpeisiin:
- perusterveydenhuolto/erikoissairaanhoito
- työterveyshuolto
- suun terveydenhuolto

o Asiakkaina:
o - keskussairaaloita / shp
o - terveyskeskuksia
o - työterveyspalveluorganisaatioita
o - lääkäriseuroja: Duodecim, Apollonia

Oman osaamisen kehittämisen haaste

• Peruskäyttötaito  monipuolinen käyttö
• Peruskäyttäjältä jää tietokantojen 

ominaisuuksia hyödyntämättä
• Osaamismittaukset: jopa 50%  

Terveysportin ominaisuuksista jää 
hyödyntämättä

Tietokantojen käyttötaitoja 
koulutuksella

• Hyödyt saavutetaan sujuvalla käytöllä
• Itsekseen opetteluun ei ole tilaisuutta
• Luentokoulutus  ei ole kovin tuloksekasta
• Tavoite on työmenetelmien muutos arjen 

työssä

Blogi ’Lääkäriopettaja verkossa’

Videokirjasto

Harjoitustehtävä

@
Tietoisku 15min

Käytössä 1.5 kk 
kurssin jälkeen,

40% kurssilaisista 
käytti 
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Haku yhdellä hakusanalla 
(esim vain astma tai ainoastaan 
budesonidi termillä), koska 
Terveysportin tietokannat ovat 
suhteellisen pieniä

Hakuosumat 
ryhmiteltynä

Haku tulee suorittaa 
suomeksi ja englanniksi, osa 
näytönastekatsauksista on 
indeksoitu
englanniksi

Hakutulosten lukumäärät 
Lääkärin tietokannoissa

HAKUTERMI HAKUOSUMIA
YHTEENSÄ

LÄÄKÄRIN
KÄSIKIRJA

NÄYTÖNASTE-
KATSAUKSIA

ASTMA 1109 89 257
BUDESONIDI 72 10 13
BUDESONIDE 78 1 45
ASTMA + 
BUDESONIDI

4 5 9

ASTHMA + 
BUDESONIDE

44 0 23
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Verkko-opetus:  ei pelkkiä tekstiaineistoja

• Uuvuttavaa: ’Text & next’ 
• Multimedia voi opettaa kuin opettaja
• Informatiikan aluella kuvaruutukaappaus 

keskeisessä asemassa
• Monia tuotantovälineitä tarjolla
• Esimerkiksi Camtasia Studio
• Tavoite: lyhytkestoinen ja tiivis esitys

Verkko-opetuksella valmiudet 
tietokantojen tehokäyttöön

• Tietokantojen hyötykäyttö perustuu 
taitoihin, joita luennolla on vaikea omaksua

• Tieto ja taito opastetaan multimediana
• Opiskelu tapahtuu itsenäisesti 
• Oppija valitsee ajankohdan ja tempon
• Harjoitustehtävät kehittävät käyttötaitoa

Lopuksi
CASE:  Duodecimin verkkokurssi

Laaja kurssi: Terveysportti, Cochrane, PubMed, 
EBM-tiedonhaku, uutuusvalvonnan työvälineet, 

alert-toiminnot, räätälöidyt syötteet
14h, kaikkien erikoisalojen hall.koulutus , maksullinen

Lopuksi

Oman taitotason 
määrittely heti alussa

95% oppimateriaalista 
multimediana

LopuksiLyhyt multimediaesitys 
opettaa käyttötekniikan

Käyttötaito hankitaan
harjoitusten avulla

Monikanavainen oppiminen: multimedia
kuule – näe – lue 
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• kurssin suoritusaika kaksi kuukautta
• jatkuva non-stop ilmoittautuminen 

Duodecimin koulutussivulla
• kurssin aikana ja sen jälkeen on 

kurssiaineisto on kurssilaisen 
videokirjastona yhteensä 12 kk ajan

• 96% antaa kurssille arvosanan 
erinomainen/hyvä

• 92% on valmis suosittelemaan 
kurssia kollegoille

Verkkokurssin käyttäjäpalaute

Lopuksi

Mitkä ovat tietokantojen
verkkokoulutuksen

vaikuttavuus ja tulokset?

Case: koulutuksen vaikuttavuus 
– lääkärit ja hoitajat

• Terveysportin tehokäyttö –verkkokurssi
• Järvenpään terveyskeskus 
• kurssiversiot: 22 lääkäriä, 26 hoitajaa
• opiskelu työpaikalla työaikana
• opiskeluun tarvittu aika: 115 minuuttia

Yleislääkäri –lehti 5/2013

Terveysportin tietokantojen käytön kasvu
maaliskuu 2011 => lokakuu 2011

+6%

+31%

Koulutuksen tuloksellisuus

Koko maa       Järvenpään TK

Kurssi : 5/2011

Lopuksi
Ajantasainen Opasvideokirjasto

35 ajantasaista  opasvideota, 
joita voi käyttää suoraan 
organisaation intrassa
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Yhteenvetoa 

• Tietokantoja hyödynnetään vajavaisesti
• Taitotasojen erot ovat suuria – tämä tulisi 

huomioida  koulutuksessa
• Perinteiset koulutusratkaisut eivät 

sovellu järin hyvin 
• Verkkoperustainen koulutus koetaan 

soveliaaksi  ja oppimistulokset 
kannustavat  sen käyttöön

Kiitos!

kalle.romanov@medupro.fi


