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SSAI RESEARCH GRANTS 2016-2017
`` The Scandinavian Society of Anaes
thesiology and Intensive Care Medici
ne announces that applications are open
for project-based research support from
the SSAI. These grants are supplied by
the Acta Anesthesiologica Scandinavica
Foundation, and are administered by the
SSAI Research committee and the SSAI
Board. Project applications meeting the
grant requirements (described below) will
be considered. Grant recipients for this
round will be announced after the SSAI
Board meeting in January 2017. Deadline
for this grant application is September 30,
2016.
Details of the application process follow:
 Only members of the SSAI can apply for
research grants from the Acta Foundation.
 Proposed projects should concern
at least one of the branches of our

`` Xenontutkimus julkaistu
JAMA:ssa
Timon Laition johtama tutkimus
ksenonin aivoja suojaavasta
vaikutuksesta tajuttomilla sydänpysähdyspotilailla on julkaistu
maaliskuussa JAMA:ssa. Tutkimusta
on rahoittanut Suomen Akatemia ja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri,
ja se on toteutettu TYKS:n ja HYKS:n
tehohoito-osastoilla.
Laitio R, Hynninen M, Arola
O, ym. Effect of inhaled xenon on
cerebral white matter damage in comatose survivors of out-of-hospital
cardiac arrest: a randomized clinical
trial. JAMA 2016; 15: 1120–8. 

`` Apurahoja Pohjoismaiseen
kivun hoidon koulutukseen
SAY:n Kivun hoidon jaos on myöntänyt apurahan SSAI:n Nordic Education on Advanced Pain Management
-kurssia varten anestesiologian erikoislääkäri Juhani Ojalalle Espoosta
ja erikoislääkäri Hanna von Platolle
Espoosta. 
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speciality: Anaesthesia, Intensive care
medicine, Pain, or Emergency Medicine.
 Projects should involve at least 2
Nordic countries.
The SSAI Research committee will assess
applications for research grants. It will
also, when appropriate and possible,
provide non-financial help and advice to
applicants.
The application review process will give
priority to the following:
1. Projects involving more than one of the
Nordic countries, preferably as many
as possible
2. Clinical, epidemiological, and educational projects at a stage where SSAI
support would make a significant
difference (young researchers encouranged to apply)
3. Scientific merit of the research proposal: relevance/novelty/originality/

`` Jouni Nurmi
SSAI:n ensihoidon
lisäkoulutusohjelman
ohjausryhmään
SAY:n johtokunta on valinnyt
dosentti, erikoislääkäri Jouni
Nurmen SSAI:n ensihoidon (Critical
Emergency Medicine) lisäkoulutusohjelman ohjausryhmän jäseneksi.
Jouni Nurmi työskentelee Helsingissä HYKS:n Akuutti-tulosyksikössä opetuksen ja tutkimuksen
vastuuhenkilönä, ja tekee erittäin
aktiivisesti alan tutkimustyötä.
`` Kliinisen koulutuksen
keskus Kuopioon
Kuopiossa on avattu Kliinisen koulutuksen keskus eli simulaatiotilat
sairaalan oman henkilökunnan
koulutukseen. Erikoislääkäri Kirsimarja Metsävainio aloitti vuoden
2016 alussa keskuksen kouluttajalääkärinä, joka siis keskittyy
pelkästään KYS:n henkilökunnan
kouluttamiseen hätätilanteiden
hoitoon. Kirsimarjalla on lääkärikouluttajan erityispätevyys. 

feasibility of the proposed research,
and the clarity of the application as requested in the application instructions
Evaluation and scoring of applications
Five main fields (1-5) That are given a score
of 0, 1 or 2; that is maximal points will be
(5x2=) 10.
1. The relevance of the topic to the SSAI’s
clinical areas
2. Clarity of hypothesis and a specific aim,
with a primary endpoint and reasonable sample size estimation
3. How adequate the method is to investigate the aim
4. Feasibility – how possible it is to perform the study, and will the donation
make a difference
5. Nordic collaboration: 0 if only 1 country, 1 point if there are 2 countries,
2 points if there are more than two
Nordic countries 

`` Pro Anaesthesia Fennica -palkinto
Tänä vuonna jaetaan jälleen Pro Anaesthesia
Fennica palkinto Operatiivisilla päivillä.
SAY:n johtokunta pyytää jäsenistöä
miettimään keskuudestaan kollegaa, joka
on omalla työllään vaikuttanut anestesiologian tai tehohoidon kehittymiseen omassa
työympäristössä tai laajemmin. Palkinnon
saajan pitää olla SAY:n jäsen, suhtautua
myönteisesti kollegoihin, opettamiseen ja/tai
tutkimuksen tekemiseen.
Aikaisemmat palkinnonsaajat:
Mirja Eerola
1982
Inkeri Kivalo
1984
Risto Collan
1986
Jaakko Korkeila
1995
Olli Pentti
1998
Lauri Haapaniemi 1999
Arno Vuori
2015
Löytyykö joukostanne tällainen henkilö?
Ehdotukset palkinnonsaajaksi perusteluineen pyydetään 31.7.2016 mennessä osoitteeseen: annette.moisander[a]ksshp.fi 
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