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Kesälomat ovat ohi,  
mutta uudet haasteet odottavat

Yksi elämäni kesistä on taas vääjäämättö-
mästi takana ja samalla pitkään odotet-
tu neljän viikon kesäloma. Seuraavaan ke-

sään on vielä pitkä aika ja seuraavaan kunnon ke-
sälomaan vielä pitempi. Onneksi tunteista ei ole 
pinnalla vain kesän päättymiseen liittyvä haikeus, 
vaan syksyyn tuloon liittyy ainakin minun kohdal-
lani monien uusien haasteiden synnyttämä innos-
tus. Lähden huomenna Tukholmaan SSAI:n stra-
tegiaseminaariin, jossa kirjoitetaan ensimmäinen 
versio Finnanestin numeron 2/09 puheenjohtajan 
palstalla mainitsemastani Position Paperista. Sen 
sisältö pohjautuu SSAI:n tänä vuonna jäsenilleen 
tekemään nettikyselyyn. Siinähän selvitettiin jä-
senistön mielipiteitä siitä, minkälaisena kukin ha-
luaisi pohjoismaisen anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkärin toimenkuvan vuoden 2020 tienoil-
la nähdä. Tämä strateginen kannanotto tullee vie-
lä tänä syksynä jäsenistön kommentoitavaksi kan-
sallisten yhdistysten kautta, minkä jälkeen se jul-
kaistaan Actassa. Me uskomme omaan tapaamme 
toimia ja kerromme siitä mielellämme muille. Sa-
malla voimme odottaa Pohjoismaiden ulkopuolel-
ta palautetta, jonka avulla voimme kehittyä edel-
leen.

SAY:n tämän toimintavuoden teema on ollut 
erikoislääkärikoulutuksen auditoinnin käynnis-
täminen, ja nyt homma vaikuttaa nytkähtäneen 
liikkeelle. Kesän aikana muodostettiin auditointi-
toimikunta, johon kuuluu yksi kouluttaja ja yksi 
koulutettava kustakin yliopistosairaalasta. Lisäksi 
mukana on kaksi erikoislääkärikoulutuksesta vas-
taavaa lääkäriä ja kaksi erikoistuvaa yliopistosai-
raaloiden ulkopuolelta. Mukana on myös SAY:n 
johtokunta. Auditointitoimikunnan ensimmäises-
sä kokouksessa 7.9. päätettiin käyttää auditoinnin 

toteuttamisessa omalle erikoisalallemme soveltu-
vin osin sitä kirjallista materiaalia, jota neurologit 
käyttivät omassa auditoinnissaan ja joka julkais-
tiin Lääkärilehden nettisivuilla. Tähän Suomen 
Neurologit ovat antaneet meille luvan. Auditoin-
nin yksityiskohtaisesta suunnittelusta vastaamaan 
valittiin ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toi-
mii Kai Kiviluoma Oulusta. Muut jäsenet ovat Pir-
jo Säynäjäkangas Raahesta, SATEL:n nykyinen pu-
heenjohtaja Jenni Vieri Tampereelta, Sami Suvanto 
Helsingistä ja allekirjoittanut SAY:n johtokunnan 
edustajana. Tavoitteena on auditoida yliopistosai-
raalat ja viisi keskussairaalaa Operatiivisiin päiviin 
2010 mennessä. Nähtäväksi jää, onko tavoite rea-
listinen. Toivon sen sitä olevan, sillä auditoinnissa 
kerättäviä tietoja tarvitaan jo SSAI:n Position Pa-
perin viimeistelyssä, ja tämä on tarkoitus julkaista 
ensi vuoden loppuun mennessä.

Yksi edessä olevan pimenevän syksyn valopil-
kuista on Operatiiviset päivät Helsingin Messukes-
kuksessa 11.–13.11. Varapuheenjohtajamme Min-
na Niskasen koordinoima ohjelma on taas entistä-
kin ehompi. Parhaimmillaan kolmen rinnakkaisen 
symposiumin avulla varmistetaan se, että päivillä 
on varmasti jokaiselle jäsenellemme kiinnostavaa 
ohjelmaa. Acta-luennon tulee pitämään lehden 
tuore päätoimittaja Lars Rasmussen Kööpenhami-
nasta. Yhteistyössä näytteilleasettajiemme kanssa 
päivien sosiaalistakin ohjelmaa on kehitetty, ja se 
tarjonnee joitakin mukavia yllätyksiä. Toivon nä-
keväni päivillä rutinoituneiden kävijöiden lisäksi 
paljon nuoria kollegoita. Kaikille lämpimästi terve-
tuloa myös yhdistyksemme vuosikokoukseen tors-
taina 12.11. ideoimaan uutta toimintavuotta. 
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