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Päätoimittajalta

Keskustelemaan lääkärien ja sairaanhoitajien
välisestä työnjaosta!

Markku Hynynen

Olen monessa yhteydessä yrittänyt kan-
nustaa SAY:n jäseniä mielipiteen vaih-
toon FINNANESTin palstoilla. Samaa

ovat yrittäneet muutkin (1). Ei toki voi väittää,
etteikö lehtemme paperisilla tai sähköisillä sivuilla
keskusteltaisi lainkaan. Siitä huolimatta esimer-
kiksi Lääkäriliiton kotisivuilla lääkärilakon aika-
na käytyyn vuolaaseen mielipiteiden vaihtoon ver-
rattuna oman erikoisalamme kanavat vaikuttavat
enemmän huopatossutehtaalta. Kukko ei kaiketi
laula käskien tässäkään suhteessa. Ei provosoidu-
ta, vaikka yritettäisiin provosoida.

Tässä FINNANESTin numerossa yksi aihe
näyttää kuitenkin provosoineen keskustelua kii-
tettävällä tavalla. Nimittäin KYS:n anestesiologi-
an ja tehohoidon klinikassa on tehty selvityksiä
anestesialääkärin ja anestesiahoitajan välisen työn-
jaon muuttamisesta. Aiheesta ovat kirjoittaneet
tähän numeroon yhdistyksen puheenjohtaja (si-
vut 9-11), vuorossa ollut Proffan palstan kirjoit-
taja (sivu 13) ja KYS:n anestesiologian ja teho-
hoidon tulosyksikön johtaja (sivu 89). Puheen-
vuoroista tulee esille yksi seikka: “osapuolet” ei-
vät ole olleet suorassa keskusteluyhteydessä toi-
siinsa ennen puheenvuorojensa kirjoittamista.
Tätä kirjoitusta kirjoittaessani on kuitenkin tie-
dossa, että asian tiimoilta on pidetty palaveri, jossa
ovat olleet edustettuina eri intressipiirit varsin kat-
tavasti. Ehkä kuulemme tuon kokouksen päätök-
sistä jossain yhteydessä. Asiallahan on laajempaa-
kin merkitystä kuin vain pohjoissavolaisen anes-
tesiologipulan ratkaisuyrityksenä.

Kysymys lääkärien ja hoitajien välisestä työn-
jaosta on mitä ajankohtaisin (2). Voisi arvata, että
sitä käsitellään myös pian julkistettavassa kansal-

lisen terveysprojektin raportissa. Nyt vallitseva
työnjako erikoisalallamme ei tietenkään ole sel-
lainen tabu, josta ei voitaisi keskustella. Mikään
ei ole pysyvää – varsinkaan terveydenhuollossa.
“Ainoa pysyvä asia terveydenhuollossa on muu-
tos,” on joku viisaasti sanonut. Päätoimittajana
voin todeta tyytyväisenä, että keskustelu tästä tär-
keästä, kaikkia alallamme toimivia koskettavasta
asiasta on jo alkanut. Keskustelu jatkukoon vilk-
kaana myös tulevissa numeroissa. Kuinka pitkäl-
le “hyvä näkö ja vakaa käsi” voi korvata anestesio-
login ja tehohoitolääkärin työpanosta? Erikois-
alamme yksi osa-alue, ensihoito, on esimerkki
alasta, jossa perinteiseen lääkärin ja hoitajan väli-
seen työnjakoon on haettu ratkaisuja. Oman eri-
koisalamme piiriin kuuluvaan työnjakoon ei ole
lupa odottaa ratkaisua ylhäältä, vaan ongelmiin
on tartuttava lähellä “ydintoimintaa”. Miksi esi-
merkiksi SAY ei voisi ottaa aloitetta käsiinsä ja
perustaa työryhmää pohtimaan työnjakoa?

Kun merellä on hätä, maalta on tapana tarjota
hyviä neuvoja. Onko KYS:ssa anestesiologipulan
synnyttämässä tilanteessa tarrattu pelastusrenkaa-
seen? Onko muilla merihädän kokeneilla tai maal-
ta neuvoja antavilla tarjota muita rakentavia neu-
voja? Ongelma koskee kaikkia, “maakuntien” anes-
tesiologeista yliopistojen akateemisiin viranhalti-
joihin. Osallistukaa keskusteluun, teillä on var-
masti mielipide asiasta! Provosoidakseni keskus-
telua, liitän tähän loppuun yhden kohtalaisen
tuoreen viitteen (3). Se osoittaa, että lääkärien ja
hoitajien välisen työnjaon muutosta pohditaan
parasta aikaa muuallakin kuin Suomessa, jopa
näytön voimalla. Keskustelemisiin!
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