Simulaatioklubin toiminta on käynnistetty

Syyskuun 9. päivänä 2009
pidettiin Rovaniemen
ammattikorkeakoulun
järjestämien
Simulaatiokoulutuspäivien
yhteydessä professori
Rosenbergin ideoiman
simulaatioklubin
avauskokous. Klubin
tarkoituksena on edistää
ja kehittää maanlaajuisesti
simulaatio-opetusta ja
aikaansaada verkosto, joka
mahdollistaa yhteistyön
eri simulaatio-opetusta
antavien yksiköiden välillä.
Lisäksi pyritään edistämään
simulaatio-opetuksesta
tehtävää tutkimusta, joka on
yksi toiminnan kehittämisen
perusedellytyksistä.

FINNANEST 9, 42 (4)

K

lubikokoukseen osallistui parisenkymmentä asiasta innostunutta ja keskustelu aiheen tiimoilta oli vireää ja rakentavaa. Klubiin
perustettiin johtoryhmä, johon valittiin monipuolisesti edustajia niin
ammattikorkeakoulun, yliopiston,
palo- ja pelastuslaitoksen kuin puolustusvoimienkin taholta. Klubin
toiminta päätettiin ylläpitää virkeänä säännöllisten vuosittaisten tapaamisten ja sähköpostikeskustelun
avulla. Toistaiseksi klubi pidetään
rekisteröitymättömänä yhdistyksenä, johon mukaantulo vaatii vain
kiinnostusta ja avoimen mielen.
Yksi vilkkaan keskustelun aiheista oli simulaatio-opetusta antavien ohjaajien koulutus. Mahdollisesti jatkossa simulaatio-ohjaajille
myönnetään sertifikaatti, mutta tämä asia vaatii vielä runsaasti työstämistä. Tällä hetkellä ohjaajakoulutusta antaa kotimaassa lähinnä
ARCADA. Ulkomailla ohjaajakoulutustarjonta on monipuolista ja monitasoista, mutta olisi toki tarkoituksenmukaista, että koulutuksia
järjestetään myös kotimaassa, jolloin saavutetaan laajempi kuulijakunta ja opetushenkilökunnan määrä saadaan nopeammin vastaamaan
todellisia tarpeita.
Toinen keskustelua herättävä aihe oli eri yksiköiden antama opetus
ja tulevaisuudensuunnitelmat. Kokouksessa todettiin varsin yksimie-

lisesti, että ei ole lainkaan tarkoituksenmukaista, että kallis laitteisto
hankittaisiin pienilläkin paikkakunnilla useampiin yksiköihin, vaan että yhteistyö muun muassa ammattikorkeakoulun, yliopiston ja sairaanhoitopiirin kesken olisi mielekästä.
Tämä onkin yksi simulaatioklubin
tärkeimmistä tavoitteista. Toimintaa
tulisi keskittää ja yhteistyötä tiivistää eri tahojen kesken, mikä hyödyttäisi kaikkia osapuolia. Mielessä tulee kuitenkin kaikessa toiminnassa
pitää tärkein tavoite: potilasturvallisuus ja laadukas hoitotyö.
Kokouksessa käytiin läpi myös eri
yksiköiden tekemää aiheeseen liittyvää tutkimustoimintaa, joka ainakin allekirjoittaneen yllätykseksi osoittautui paikoitellen varsin vireäksi. Aiheesta julkaistavia artikkeleita ja väitöskirjoja jäädään innolla
odottamaan.
Kaikkinensa kokous oli erittäin
antoisa ja olisi helposti jatkunut pitkällekin iltaan. Sen myötä kävi hyvin ilmeiseksi kyseisen klubin tarve,
ennen kaikkea valtakunnallisen yhteistyön ylläpitäjänä ja verkoston
kehittäjänä. Jään seuraamaan jatkoa mielenkiinnolla!
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