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Uutisia

SSAI tänään

Eilen 

Viiden vuosikymmenen ajan pohjoismaisen anes-
tesiologiyhteistyön näkyvin foorumi oli Nordisk 
Anestesiologisk Förening (NAF), yhdistys, joka ra-
kentui pohjoismaisten anestesiologien henkilökoh-
taisen jäsenyyden pohjalle. NAF toteutti toimin-
taansa verkostoitumalla yksilötasolla kongressiensa 
ja lehtensä, Acta Anaesthesiologica Scandinavican 
kautta. NAF loi 50 vuoden aikana hyvän taloudelli-
sen ja organisatorisen yhteispohjoismaisen perustan, 
jolle vuonna 2000 oli mahdollista muodostaa vii-
den pohjoismaan anestesiayhdistysten yhteenliitty-
mä: SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesiology 
and Intensive Care Medicine). Tämä uudelleen jär-
jestäytyminen tapahtui läheisessä yhteistyössä kaik-
kien pohjoismaisten anestesiologiyhdistysten kans-
sa. SSAI:n toiminnan päätavoitteiksi asetettiin kou-
lutus, laadun tarkkailu/parannus ja yhteispohjois-
mainen tutkimustyö.

Tänään

Nyt SSAI on toiminut 5 vuotta, ja yhdistys on va-
kaalla pohjalla. SSAI tarvitsee turvatakseen itsenäi-

sen toiminnan yhdistyksenä 5 miljoonan Tanskan 
kruunun pääoman, josta 80 % on jo koossa. Parissa 
vuodessa taloudellinen päämäärä lienee saavutettu.

SSAI:n koulutus on fokusoitunut erikoistumi-
sen jälkeen tapahtuvaan jatko- ja täydennyskoulu-
tukseen. Yhteispohjoismainen tarve saada koulu-
tettuja tehohoitoanestesiologeja oli alkusysäyksenä 
SSAI:n tukemalle tehohoitokoulutukselle (6 luen-
tojaksoa eri pohjoismaissa, puolen vuoden käytän-
nön työskentely, kurssilaisten oma verkostoitumi-
nen ja yhteiset tutkimusprojektit – kaikki 2 vuoden 
aikana). Tänään yhteensä 150 anestesia/tehohoito-
lääkäriä on suorittanut SSAI:n Tehohoito-koulutus-
ohjelman. Heistä yli 50 % on läpäissyt Euroopan Te-
hohoito-tutkinnon. Vuosina 1998–2005 27 suoma-
laista anestesiologia suoritti tehokurssin, ja heistä 
15:llä on European Diploma of Intensive Care.

SSAI:n koulutusohjelmien määrä on vuosien ai-
kana kasvanut. Tällä hetkellä yhdistys tarjoaa jäse-
nilleen niin pitempiä koulutusohjelmia kuin yk-
sittäisiä koulutustilaisuuksia. Varsinaiset 2-vuotiset 
koulutusohjelmat ovat tehohoidossa, lasten anes-
tesiassa ja kivunhoidossa. Koulutustilaisuuksia, jot-
ka rotatoivat eri pohjoismaissa on järjestetty ”Vai-
kean hengitystien hallinnassa”. Seuraavana suunnit-
teilla on 2-vuotinen ensihoidon koulutusohjelma. 
Kaikkien ohjelmien taustalla on pohjoismaisista asi-
antuntijoista muodostettu johtoryhmä, jossa kaik-
ki pohjoismaat ovat edustettuina. Johtoryhmä eli 

www.ssai-nordic.org
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Steering Committee kehittelee, suunnittelee ja or-
ganisoi jatkuvasti kursseja puheenjohtajansa kans-
sa. Tehohoito-ohjelman vetäjänä on Sten Ruberts-
son (Ruotsi), lasten anestesian Jörgen Eriksen (Tans-
ka) ja kivunhoidon Petter C. Borchgrevink (Norja). 
SSAI:n koulutusohjelmien koordinaatio on keskitet-
ty SSAI:n johtokunnan alaiselle Koulutuskomiteal-
le (Educational Committee), jonka puheenjohtajana 
on Doris Östergaard Tanskasta. Itse koulutuskomi-
teassa ovat kaikki pohjoismaat edustettuina: Seppo 
Alahuhta (Suomi), Alma Möller (Islanti), Kristian 
Hyldamo (Norja) ja Hans Hjelmqvist (Ruotsi). Yh-
teenvetona voi sanoa, että nämä koulutusohjelmat 
ovat luoneet uuden pohjoismaisen anestesiakulttuu-
rin ja fokusoineet katseen sinne, missä on kiivain 
anestesiologinen kehitystarve ja peräänkuuluttaneet 
mielekkäästi ja merkityksellisesti anestesiologian uu-
sia kehityssuuntia.

Toisena SSAI:n päähuomionkohteista on ollut 
kliininen toiminta, ”käypähoito”, clinical practise: 
sen ohjeistus jatkuvan laadun varmistuksen takaa-
miseksi ja potilasturvallisuuden lisäämiseksi. Clini-
cal Practise Committee (pj. Eldar Söreide, Norja) 
on hahmotellut viisi ensisijaista anestesian osa-aluet-
ta (Prehospital Airway, Perioperative Fluid Manage-
ment, Therapeutic Hypotermia, Acute Pain Mana-
gement, Anaphylaxis), joilla työryhmät (task forces) 
pyrkivät luomaan näyttöön perustuvan tutkimuksen 
myötä pohjoismaisia ohjeistuksia/suosituksia ja jul-
kaisemaan ne Actassa.

Yllä mainittu toiminta on ollut mahdollista vain 
ja ainoastaan sen taloudellisen tuen myötä, jonka on 
taannut Acta Foundation (johtajana Ivar Göthgen, 
Tanska). Yhdistyksen lehden, Acta Anaesthesiologi-
ca Scandinavican vuosien mittaan tuottamat rahat 
säätiöitiin v. 1997, jotta lehti pystyisi jatkamaan va-
kaata toimintaansa. Tämän säätiön kaikki korkotu-
lot on säätiön sääntöjen mukaan käytettävä NAF /
SSAI:n jäsenten koulutukseen tai tieteellisen toi-
minnan tukemiseen. Näin SSAI:n koulutusohjelmat 
ovat saaneet taloudellisen tukensa aluksi täältä, kun-
nes ne ovat myöhemmin pystyneet jatkamaan toi-
mintaansa taloudellisesti itsenäisinä SSAI:n suojissa.

Acta Anaesthesiologica Scandinavica yhdistyk-
sen virallisena lehtenä on omannut aina merkittä-
vän kansainvälisen aseman pohjoismaisen profiilin 
luojana. Samalla se on tärkeä pohjoismaisen aneste-
siologian ikkuna maailmalle. Actan nouseva ”impact 
factor” (nyt 1,6) kertoo lehden siteerausfrekvenssis-
tä ja asettaa Actan viidennelle sijalle kansainvälisten 
anestesialehtien joukossa. Monet kiitokset kuuluvat 
päätoimittajalle Sven Erik Gisvoldille ja koko hänen 
toimituskunnalleen.

Huomenna

Viiden vuoden aikana SSAI:n toiminta on kasva-
nut voimakkaasti ja aidosti isoja asioita on tapahtu-
nut. Organisaation muutos NAF:sta SSAI:hin mer-
kitsi uutta aikakautta pohjoismaiselle anestesiologi-
alle. Eräs huomattava ”muutoksen käynnistäjä” on 
ollut väistyvä yhdistyksen presidentti Sten Lindahl. 
Syventävät jatkokoulutukset niin tehohoidon, las-
tenanestesian kuin kivunhoidon alueella ovat vah-
vistaneet pohjoismaista osaamista, kehittäneet poh-
joismaista verkostoitumista ja aktivoineet tutkimuk-
seen. Samalla on nähtävissä oman erikoisalamme tu-
levaisuuden kehitysmahdollisuudet ja -suunnat tässä 
muuttuvassa lääketieteen maailmassa.

Yhteistyö niin tutkimuksessa kuin koulutuksessa 
on tätä päivää, ja parhaat tulokset saadaan poikkitie-
teellisellä ja kansainvälisellä toiminnalla. Työn alla 
on yhteispohjoismaisen anestesiologisen tutkimuk-
sen organisaatio. Siihen tarvittavaa tahtoa, osaamis-
ta ja luovuutta lienee riittämiin, mutta kyseiselle toi-
minnalle tarvitaan luja ja strukturoitunut rakenne.

SSAI:n jatkuva kehitystyö niin koulutuk-
sessa kuin tutkimuksessa takaa elävän pohjois-
maisen anestesiayhteisön. Pohjoismainen mal-
li, jossa anestesiologia, tehohoito ja kivunhoi-
to ovat pysyneet yhden ja saman erikoisalan sisäl-
lä, on yhä suositumpi konsepti kansainvälisesti. r

Helsinki, 30.10.2005, Eija Nilsson, pääsihteeri, SSAI, eija.nilsson@hus.fi

Yhdessä eteenpäinkin

Anestesiologian alalla on nähty tarvetta viime 
vuosina eriyttää tehohoitoa ja leikkaussalianes-

tesiatyötä. Erilaisia organisaatiouudistuksia on teh-
ty yliopistosairaaloissa ja anestesiologeja on siirtynyt 
muidenkin klinikoiden palkkalistoille. Jotta pysty-
tään tekemään tehokkainta ja parasta työtä teholla ja 
erilaisissa leikkaussaleissa, on osan anestesiologeista 
tärkeätä toimia vain yhdessä toimipisteessä. Samalla 
kuitenkin menetetään osa työvoiman joustavuudes-
ta ja on hyväksyttävä ammattitaidon kaventuminen. 
Koulutuksellisesti on muistettava, että muualla kuin 
yliopistosairaaloissa on jokaisen osattava koko anes-
tesiologian ja tehohoidon kenttä ainakin päivystysai-
kaa ajatellen. (Kirurgian erikoisalauudistuksen seu-
rauksenahan lähivuosina on mietittävä keskussairaa-
loissa kirurgian päivystyksen uudistamista.)
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Tehtiinpä millaisia toiminnallisia muutoksia ta-
hansa, pitäisi meidän anestesian ja tehohoidon alal-
la pitää yllä yhtenäisyyttä ja varoa vastakkainasette-
lua, koska yhdessä toimiminen on aina ollut meidän 
voimamme. Alan houkuttelevuus on osaksi perustu-
nut klinikoittemme hyvään henkeen ja työn moni-
puolisuuteen.

Seuraava alaosaston johtokunnan puheenjohta-
ja on valittu jo kun luette tätä. Vireillä olevia asioi-
ta riittää. Anestesiologien alaosasto toimii vireästi 
myös jäsenistön tasolla. Kiitos teille kaikille! Kau-
teni alaosaston puheenjohtajana on ollut antoi-
sa monella tavalla. Voin yhtyä Heikki Pälven lau-
suntoon, ettei edunvalvontatyötä tee, ellei sii-
nä olisi paljon mukaviakin asioita. Yksi hienoim-
pia on ollut se, että olen oppinut tuntemaan niin 
suuren joukon anestesiologeja.                       r

Kokkolassa 1.11. 05, Tuula Rajaniemi, tuula.rajaniemi@kpshp.fi

Finnanest 30 vuotta sitten
Tapani Tammisto ja Leena Janhunen lukivat Finnanestin 
numeroa 5/75.

Tässä vuoden viimeisessä numerossa puheenjoh-
taja Arno Hollmén toteaa palstallaan, että jat-

kokoulutuksen lääketieteellisille tiedekunnille siirtä-
vä asetus lääketieteellisistä tutkinnoista on nyt vii-
meinkin annettu ja pohtii sen todennäköisiä seura-
uksia. Hän arvelee mm., että opettajavoimien jää-
minen ennalleen tietää sitä, että lääkäriyhdistysten 
apua ja tukea tarvitaan edelleen runsaasti jatkokou-
lutuksen tehokkaassa läpiviemisessä. Loppupäätel-
mänään hän kuitenkin uskoo järjestetyn teoreetti-
sen koulutuksen lisääntymisen sekä opiskelijoiden 
tietojen arvioinnin tehostumisen lisäävän erikoislää-
käreidemme ammattitaitoa.

Jatkokoulutusta koskevien pohdintojen lisäk-
si Hollmén varoittelee jäseniä Lääkintöhallituksen 
käynnistämästä valtakunnallisesta lääkäreiden eri-
koisalakohtaisesta tarvearvioprojektista, jonka tuli-
si olla valmiina jo seuraavaan kevääseen mennessä ja 
joka edellyttää, että kaikki tulevat ”vaivaamaan pää-
nuppiansa, koska kukin sairaala kohdaltansa joutuu 
antamaan tarkan arvion tarpeestaan nyt ja -huomen-
na”. Tilanteen kartoittamiseksi SAY muodostaa työ-
ryhmän, joka, ”mikä sen kokoomus sitten tulee ole-
maankin”, tulee armotta toteuttamaan tarkkojen sai-
raalakohtaisten tietojen keräämisen.

Sihteeri Pauli Ryhänen puolestaan valittelee pals-
tallaan jäsenistömme masentavaa inaktiivisuutta 
FINNANESTIN sisällön kontribuoinnissa. Hänen 
seuraavassa siteeratun hätähuutonsa luulisi kyllä – 
ainakin näin jälkikäteen – herkistävän paatuneim-
mankin narkkarin. ”Lehden nykyinen tila muistut-
taa elvytystilanteessa olevaa potilasta: kuolema pi-
detään juuri ja juuri loitolla. Onko todella niin, 
että mitään kertomisen arvoista ei anestesiologeil-
la ole? Vai eikö tunneta tarvettakaan ajatustenvaih-
toon muiden anestesiologi-kollegojen kanssa?” On-
neksi elvytys sitten kuitenkin kaikesta huolimatta 
tuotti pysyvämmänkin tuloksen. Palsta päättyy sit-
ten vuoden viimeisen numeron obligatorisiin toivei-
siin osoitteiden oikaisuista ja yhdistyksen jäseneksi 
liittymisestä.

Kokous- ja koulutuskalenterissa mainostetaan 
syyskokouksen ja Lääketiede-tapahtuman lisäksi 
seuraavia tilaisuuksia: Keuhkovaltimon kanyloin-
ti (Turku), Perinatologinen farmakologia (Ikaali-
nen) ja VI World Congress (Mexico City). Seuraa-
vana numerossa olevan ohjelman mukaan syysko-
kouksessa piti pidettämän 14 esitelmää, jotka alla 
mainittujen lisäksi selostivat omia tutkimustuloksia 
seuraavista aiheista: myrkytyspotilaiden tehohoi-
to, respiraattoripotilaiden trakealiman bakteerifloo-
ra, toipuminen lonkkaleikkauksista ja polikliinises-
tä anestesiasta, hapetus ja verenkierto yhden keuh-
kon anestesiassa, diapositiivit opetuksessa sekä kol-
men – nyttemmin historian hämärään haihtuneen 
– lääkeaineen (anileridiini, Hoe 40045 ja tilidiini) 
etujen (?) esittely.

Edellä lehden sisällöstä huolta kantaneella Pauli 
Ryhäsellä näyttää kuitenkin tämän numeron toimit-
tamisessa olleen onni matkassaan, sillä hän on on-
nistunut kiristämään oululaisilta kollegoiltaan pe-
räti neljä kirjoitusta, joista varsinkin Lauri Nuuti-
sen 13 sivua käsittävää meeting-esitelmää, ”Aneste-
sian ja operaation aikaiset lääkeaineyhteisvaikutuk-
set”, voidaan pitää numeron kantavana voimana. 
Perusteellisessa katsauksessa esitellään ensin interak-
tioiden eri mekanismit (suora interaktio, interaktio 
kuljetus- ja metaboliavaiheessa, interaktiot eritykses-
sä ja reseptoritasolla). Näiden jälkeen esitellään anes-
tesiologin kannalta ongelmallisten lääkeaineryhmi-
en (verenpainelääkkeet, trisykliset antidepressan-
tit, analgeetit, sedatiivit ja hypnootit) yhteisvaiku-
tuksia anestesian yhteydessä. Katsauksen päättää 28 
otsikkoa käsittävä viiteluettelo ja seuraava mieleen-
painettava loppulause: ”Lääkkeiden annostelu suo-
raan suoneen ja hengitysteihin johtaa nopeasti suu-
riin yhteisvaikutuksiin tarvittaviin lääkekonsentrati-
oihin. Anestesialääkärin tulee olla hyvin perehtynyt 
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näihin ilmiöihin kombinoidessaan useita potentte-
ja lääkkeitä ja potilaan lääke-anamneesin selvittämi-
nen on tärkeä”.

Viimeisenä lehdessä on kolme lyhyttä referaat-
tia otsikkonaan ”Syyskokousesitelmä 7.–8.11.1975” 
Ajankohdan perusteella arvelen niiden olleen vuo-
sikokousesitelmiä. Kaikki tulevat Oulusta. Ensim-
mäisenä Lauri Nuutinen referoi lyhyesti tutkimus-
taan profylaktisen furosemidin käytön vaikutuk-
sesta munuaisfunktioon avosydänleikkausten yhte-
ydessä ja päätyy suosittelemaan sen käyttöä yli 60 
minuutin perfuusioissa. Raimo Pihlajaniemi puoles-
taan on mitannut inhalaatioanesteettien pitoisuut-
ta leikkaussaleissa. 1970 luvun alkupuolella alettiin 
meidänkin maassamme kiinnittää huomiota leik-
kausosastojen työhygieniaan. Tuolloin käytössä oli-
vat puoliavoimet hengitysjärjestelmät ja suuret kaa-
suvirtaukset. Valitettavasti referaatissa ei kerrota mil-
laisia pitoisuuksia tutkimuksessa löydettiin, kerro-

taan vain, että työterveydenhuollon parantamiseen 
liittyviä kysymyksiä pohditaan. Viimeisenä Riit-
ta Jouppila esittelee tutkimuksensa: ”Segmentaari-
sen epiduraalipuudutuksen vaikutus äidin ja siki-
ön happo-emästasapainoon ja metaboliaan”. Tutki-
muksessa seurattiin äidin ja sikiön veren pH, PCO

2
 

ja PaO
2
 arvojen lisäksi muutoksia verensokeriarvois-

sa, äidin veren maitohappopitoisuudessa, seerumin 
kaliumarvoissa sekä äidin CPK-aktiviteetin muu-
toksia. Yhteenvetona Jouppila toteaa muutosten ole-
van melko vähäiset sekä lisää: ”Esitelmän yhteydes-
sä löydösten merkitystä pohditaan tarkemmin”. r

Leena Janhunen ja Tapani Tammisto

Toimitus kiittää professori Tammistoa ja ylilääkäri Janhusta 
juhlavuoden projektin ansiokkaasta toteutuksesta: palaute on 
ollut erittäin myönteistä. He ovat lupautuneet jatkamaan lehden 
– ja suomalaisen anestesiologian – kehityksen tarkastelua myös 
seuraavan toimituskauden aikana. 
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