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 ` Oletko kiinnostunut 
järjestämään pohjoismaista 
ensihoidon lisäkoulutusta?

Pohjoismaisen anestesiologi-
yhdistyksen SSAI:n ensihoidon 
(Critical Emergency Medicine) 
lisäkoulutusohjelman ohjausryh-
mä etsii uutta edustajaa Suomes-
ta. Jos olet kokenut ensihoidon 
asiantuntija ja olet kiinnostunut 
pohjoismaisesta yhteistyöstä ja 
ensihoidon lisäkoulutusohjelman 
järjestämisestä, ota yhteyttä 
SAY:n puheenjohtajaan Klaus 
Olkkolaan (klaus.olkkola[a]
helsinki.fi) 18.03.2016 mennessä. 
Valinnan ohjausryhmään tekee 
SAY:n johtokunta. 

EUROPEAN BOARD OF 
ANAESTHESIOLOGY KEHOITTAA 
PUHUMAAN POTILASTURVALLISUUDESTA

 ` Vanhan suomalaisen sanonnan 
mukaan vaikeneminen on kultaa, 
mutta potilasturvallisuudessa asia on 
päinvastoin. EBA (European Board of 
Anaesthesiology) suosittelee, että jo-
kainen toisi avoimesti esiin huolensa 
tilanteissa, joissa potilasturvallisuus 
voi vaarantua. Vaaratilanteiden ja 
läheltä piti -tapahtumien analysointi 
on nimittäin osoittanut, että niissä 
mukana olleilla henkilökunnan jäse-
nillä on usein ollut epäilyjä siitä, ettei 
kaikki sujunut kuten piti. Potilas-
turvallisuus oli vaarantunut, koska 
kukaan ei ollut uskaltanut puhua 
epäilyksistään.

Vaikenemiseen on monia syitä. 
Toisen työhön on vaikea puuttua, 
kukaan ei halua nolata toista tai 
itseään, pelätään väärinymmärryksiä 
eikä varsinkaan haluta konfliktia 
asianomaisen kanssa. Havainnoija 
saattaa pelätä ymmärtäneensä 
jotakin väärin tai loukkaavansa toista 
puuttumalla asiaan. Vaikka tällaista 
pelkoa ei olisikaan, henkilökunnan 
jäsenet eivät välttämättä tiedä, miten 
he voisivat ottaa asian puheeksi tai 
miten muotoilla huolensa sanoiksi. 
Hyviä tapoja aloittaa keskustelu voi 
olla esimerkiksi

 � havainnon kertominen: Näen, 
että…

 � tiedustelu: Ajatteletko, että…
 � vaihtoehdon tarjoaminen

Jos olet huolissasi potilasturvallisuu-
desta, on aika puhua! Usein keskuste-
lun aloittaminen rohkaisee muitakin. 
Terveydenhuollossa lääkärin toimin-
tatapoja seurataan tarkasti, joten 
osoita johtajuutta tässäkin asiassa. 
Johdon tulisi tukea selvästi ja johdon-
mukaisesti niitä, jotka tuovat esiin 
huolta potilasturvallisuudesta. 

 ` Turun lääketieteellisen tiedekunnan 
anestesiologian ja tehohoidon osa-ai-
kaiseen (30%) professorin tehtävään 
kutsuttiin 1.7.2015 alkaen dosentti Riku 
Aantaa. Hänen marraskuisen professo-
rinluentonsa aihe oli ”Deksmedetomidii-
ni, suomalainen alkuperäislääke”. 

Toinen, 100% professorin tehtävä, on 
toistaiseksi täyttämättä. Turun lääke-
tieteellisen tiedekunnan johtokunta 
on esittänyt meneillään olleen valinta-
prosessin raukeamista. Tiedekunnasta 
saadun tiedon mukaan uuden valinta-
prosessin käynnistämisestä ei ole vielä 
suunnitelmaa. 

TURKU SAI UUDEN 
PROFESSORIN




