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ANESTESIOLOGIAN JA TEHOHOIdON 
ERIKOISLääKäRIKOULUTUS AUdITOIdAAN

 ` Wikipedian mukaan auditointi 
on määrämuotoinen ja objektiivi-
nen arviointi sen havaitsemiseksi, 
ovatko auditoinnin kohteelle asetetut 
vaatimukset täytetty. Moni asia voi 
olla auditoinnin kohteena. Opetuksen 
laatu soveltuu hyvin auditoitavaksi, 
ja maassamme ollaankin jo usean 
vuoden ajan puhuttu erikoislääkäri-
koulutuksen auditoinnin tärkeydestä. 

Kaikilla erikoisaloilla opetuksen 
auditointi ei ole jäänyt vain puheen 
asteelle, vaan useammalla erikois-
alalla auditointia on suoritettu 
käytännössä. Auditointiprosessin 
toteuttamista helpottaakseen 
Suomen Lääkäriliitto on julkaissut 
vuonna 2011 oman suosituksensa sii-
tä, kuinka erikoislääkärikoulutuksen 
auditointi tulisi toteuttaa. Kansainvä-
lisellä tasolla erikoisalamme yksiköitä 
on auditoitu ympäri Eurooppaa. 
Nämä auditoinnit toteuttaa UEMS:n 
(Euroopan Erikoislääkäriliiton) anes-
tesiologian sektio.

Suomessa auditointia suunnitel-
tiin jo jokunen vuosi sitten. Innostu-
neen alun jälkeen projekti lässähti 
syntysijoilleen. Tärkeä asia on kui-
tenkin jäänyt hautumaan ja nyt SAY 
on päättänyt, että alamme erikois-
lääkärikoulutuksen auditointi tullaan 
toteuttamaan SAY:n tukemana. 

Auditoinnin käynnistämisek-
si on muodostettu auditoinnin 

johtoryhmä, johon kuuluvat alle-
kirjoittaneen lisäksi Arvi Yli-Hankala, 
Juuso Tamminen ja Erik Litonius. 
Tämän ryhmän ja SAY:n johtokunnan 
suorittamien pohdintojen perus-
teella auditoinnista ollaan päätetty 
seuraavaa:

Kaikki maamme yliopistosairaalat 
hankkivat erikoislääkärikoulutuk-
selleen UEMS:n auditoinnin ja tähän 
liittyvän akkreditoinnin (HVAP = 
Hospital Visiting and Accreditation 
Programme). Yliopistosairaaloiden 
koulutuksen arvioinnin järjestäminen 
on ensisijaisesti kunkin yliopiston eri-
koislääkärikoulutuksesta vastaavan 
professorin vastuulla, ja auditointiin 
valmistelevia toimenpiteitä ollaan-
kin kaikissa yliopistosairaaloissa jo 
tehty. Maamme keskussairaaloille 
toteutetaan koulutuksen kansallinen 
auditointi. Auditoinnin johtoryhmä 
ohjaa auditoinnin toteutumista, 
mutta varsinaiset auditointikäynnit 
toteuttavat koulutetut auditoijat.

Keskussairaaloiden erikois-
lääkärikoulutuksen auditointiin 
tulee kuulumaan sähköinen 
kyselykaavake, joka lähetetään 
auditoitavan sairaalan kouluttajille 
ja koulutettaville. Lisäksi kuhunkin 
auditoitavaan kohteeseen tehdään 
auditointivierailu, johon osallistuu 
aina kolmen hengen muodostama 
ryhmä. Auditointiryhmään kuuluvat 

professori, keskussairaalassa työs-
kentelevä erikoislääkäri ja erikoistuva 
lääkäri, jotka kaikki tulevat aina eri 
ERVA-alueelta kuin missä auditoitava 
sairaala sijaitsee. Näin vältetään 
se, että professori osallistuisi oman 
ERVA-alueensa sairaaloiden koulu-
tuksen arviointiin. Auditointiryhmän 
vierailu toteutetaan ennakolta 
sovitun yhtenäisen mallin mukaises-
ti. Kyselyn ja vierailun perusteella 
kustakin auditoitavasta kohteesta 
laaditaan kirjallinen raportti.

Ensimmäisen auditointiyritys eri-
koisalallamme kaatui ennen kaikkea 
taloudellisiin kysymyksiin. Nyt on 
päätetty, että SAY tukee auditointia 
myös taloudellisesti, mutta osa kus-
tannuksista jää silti vielä kattamatta. 
Tämän vuoksi auditointivierailut ovat 
auditoitaville yksiköille maksullisia. 
Toivottavasti mahdollisimman moni 
maamme keskussairaaloista tästä 
huolimatta haluaa lähteä mukaan 
auditointiprosessiin. Nyt toteutet-
tavan auditoinnin tarkoituksena on 
yhtenäistää ja kehittää erikoistumis-
koulutuksen laatua, joten pyrkimyk-
senämme on antaa reilusti vastinetta 
käytetyille rahoille. 
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