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Professorin tontilla

S

AY:n johtokunnassa on ollut jo useamman
vuoden professorikunnan edustaja, mikä
on erinomainen asia. Olen nyt hiukan
professorin tontilla kirjoittaessani erikois
lääkärikoulutuksesta, mutta kirjoitan kuitenkin.
Anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvat
lääkärit toivat esiin tarpeen koulutuksen audi
toinnista ja sitä yritettiinkin aikoinaan huonoin
tuloksin. Pari vuotta sitten asia tuli uudelleen
ajankohtaiseksi ja nyt myös SAY tarttui toimeen
ja perustettiin auditointityöryhmä, jota Miretta
Tommila ansiokkaasti on vetänyt. SAY kustan
si auditoijien koulutuksen, jotta tehtävä työ olisi
mahdollisimman laadukasta ja sujuvaa ja kurssitus
saatiin lopulta viime vuoden aikana toteutetuksi.
Auditointia tekee kultakin erva-alueelta professori,
erikoistuvien lääkäreiden edustaja ja keskussairaa
lan erikoislääkäri. Professoreille audiointi on
sovit usti virkatyötä, mutta muiden kustannukset
pitäisi jotenkin kattaa. Ongelmaksi näyttää nyt
ilmeisesti muodostuvan huono taloudellinen aika,
auditoitaviksi ajatellut keskussairaalat tuntuvat
lähtevät tähän mukaan vähemmän innostuneesti
kuin oli odotettu. Auditoinnin toteuttamiseksi
ei SAY:lla ole antaa sen paremmin keppiä kuin
porkkanaakaan, mutta toivoa silti voi. Koulutuk
sen laatuun ei voi liikaa panostaa, ja on toki muis
tettava, että tässä opetetaan omiin sairaaloihin jos
kus tulevia osastonlääkäreitä, erikoislääkäreitä ja
ylilääkäreitä. Toivottavasti ehdotus lähteä mukaan
ei ole sedimentoitunut paperipinojen pohjalle tai
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ohjautunut sähköpostin poistetut-kansioon muun
spamin seuraksi.
Uskoakseni kaikista sairaaloistamme löytyy
yksi tai useampi nuoriin kollegoihin pysyvän
vaikutuksen tekevä seniori-kouluttaja, mutta se
ei välttämättä riitä siihen, että saatava oppi ja pe
rehdytys on kauttaaltaan laadukasta ja kattavasti
parhaalla mahdollisella tavalla toteutettua ilman
kestämätöntä laadun vaih
telua. Innostunutkin kou
luttaja väsyy ja frustroituu
joskus ja voi tuntea tarvitse
vansa tukea ja uusia ideoita.
Tätä kirjoittaessani Leila Auditoinnin toteuttamiseksi ei
Niemi-Murola, SSA I:n SAY:lla ole antaa sen paremmin
E ducational C ommitteen keppiä kuin porkkanaakaan,
puheenjohtaja, on lähettä mutta toivoa silti voi.
nyt ylilääkäreille sähköisen
kyselyn kouluttajien kou
luttamisesta. Toivottavasti
mahdollisimman moni on
vastannut kyselyyn ja jos
asia on unohtunut, linkin voi pyytää lähettämään
uudelleen. Kyselyyn vastaaminen ei vie paljoa
aikaa ja vastuksianne tarvitaan keskustelun poh
jaksi ja tarvittavien kansallisten tai pohjoismaisten
korjausliikkeiden tekemiseksi.
Hyvää kesää kaikille. 
PS. Kesäkandeistakin joku intoutuu erikoistu
maan alalle!

Finnanest  199

