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(Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa
8.11.2001)

Tehohoitolääketieteen erityispätevyyteen täh-
täävä erityispätevyysohjelma on tarkoitettu kai-
kille anestesiologian, anestesiologian ja tehohoi-
don erikoislääkärin tai muun soveltuvan erikois-
alan, kuten sisätautien, kirurgian tai lastentau-
tien alojen erikoislääkärin oikeudet omaaville Suo-
men Lääkäriliiton jäsenille. Erityispätevyyden
myöntää Suomen Lääkäriliitto Suomen Aneste-
siologiyhdistys ry:n Tehohoidon alajaoksen eri-
tyispätevyystoimikunnan esityksestä vaatimuksiin
kuuluvan käytännön palvelun, teoreettisen kou-
lutuksen ja hyväksyttävästi suoritetun kuuluste-
lun jälkeen. Koulutusta valvoo Tehohoidon alaja-
oksen erityispätevyystoimikunta.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on, että anestesiologi-
an, anestesiologian ja tehohoidon tai muun so-
veltuvan erikoisalan pätevöitymisohjelman suo-
ritettuaan erityispätevyyttä hakeva
1. on perehtynyt tehohoidon alalla tarvittavaan

teoreettiseen tietoon
2. on saanut riittävät kliiniset tiedot ja taidot toi-

miakseen itsenäisesti tehohoitolääkärinä
3. kykenee toimimaan asiantuntijana oman alan-

sa ja reuna-alueiden erityiskysymyksissä
4. on saanut riittävät tiedot tehohoidossa käyte-

tystä lääketieteellisestä teknologiasta
5. kykenee erikoisalansa kehittämis- ja opetustyö-

hön
6. on saanut riittävät tiedot teho-osaston laadun

– ja taloudenjohtamisesta
7. tuntee tehohoitoon liittyvät eettiset kysymyk-

set

Erityispätevyystoimikunta
Tehohoidon alajaos valitsee kolmihenkisen erityis-
pätevyystoimikunnan kolmeksi vuodeksi kerral-
laan. Toimikunnan jäsenellä tulee olla tehohoito-
lääketieteen erityispätevyys ja vähintään yhdellä
jäsenellä anestesiologian tai anestesiologian ja te-
hohoidon dosentin pätevyys. Erityispätevyystoi-
mikunta myöntää koulutusoikeudet, nimeää kou-
luttajat, laatii valtakunnallisen erityispätevyysoh-
jelmarungon, hyväksyy teoreettisen kurssimuo-
toisen koulutuksen ja valvoo koulutusta, järjestää
valtakunnallisen kuulustelun, päättää kuuluste-
luun vaadittavan kirjallisuuden ja tekee esityksen
Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyyden suorit-
taneista erikoislääkäreistä.

Koulutuspaikat ja kouluttajat
Erityispätevyystoimikunta myöntää hakemuksesta
yliopistosairaalan anestesiaklinikalle oikeuden
toimia koulutuspaikkana. Koulutuspaikkaa hake-
van yksikön tulee hakemuksen yhteydessä esittää
suunnitelma koulutuksen järjestämisestä ja sisäl-
löstä sekä osoittaa koulutuksesta vastaava, ko. teho-
osastolla koulutusaikana työssä oleva lääkäri, jol-
la tulee olla tehohoitolääketieteen erityispätevyys
ja tehohoitoon liittyvän erikoisalan dosentin pä-
tevyys. Pohjoismaisen Anestesia- ja Tehohoitoyh-
distyksen (SSAI) organisoima kaksivuotinen te-
hohoitolääketieteen koulutusohjelma nykymuo-
dossaan täyttää asetetut vaatimukset.

Käytännön koulutus
1. Koulutuspaikan erityispätevyysohjelma nou-

dattaa erityispätevyystoimikunnan laatimaa
valtakunnallista koulutusohjelmarunkoa.

2. Koulutettava voi aloittaa erityispätevyysohjel-
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man erikoislääkärin oikeudet saatuaan.
3. Erityispätevyysohjelma sisältää kaksi vuotta

päätoimista palvelua erityispätevyystoimikun-
nan nimeämässä yksikössä. Yksittäisen koulu-
tukseen hyväksyttävän jakson pituuden tulisi
olla vähintään yksi kuukausi. Erityispätevyys-
toimikunta voi hyväksyä hakemuksesta myös
palvelun, joka on suoritettu ulkomaisessa te-
hohoitoyksikössä.

4. Kliinistä palvelua voidaan korvata korkeintaan
puoli vuotta tieteellisellä työskentelyllä teho-
hoitoon kohdistuvassa kokopäivätoimisessa tut-
kimusprojektissa.

5. Käytännön koulutuksen tulee sisältää sekä klii-
nistä että teoreettista toimipaikkakoulutusta.

6. Koulutuksen tulee muodostaa suurimman
osan tehohoidon osa-alueista kattava kokonai-
suus. Koulutettavan tulee toimia yksiköissä,
joissa hoidetaan sekä operatiivisia että ei- ope-
ratiivisia potilaita, monivammapotilaita, neu-
rokirurgisia ja neurologisia tehohoitopotilaita
sekä joissa annetaan avosydän- ja neurokirur-
gisten potilaiden postoperatiivista tehohoitoa.
Suositeltavaa olisi, että koulutettava saisi ko-
kemusta myös palovammojen ja lasten teho-
hoidosta.

7. Koulutuksen tulee sisältää vähintään 12 kk klii-
nistä palvelua yliopistosairaalan teho-osastol-
la.

8. Koulutukseen voidaan hyväksyä päätoimista
palvelua 6 kuukautta soveltuvassa sisätautien
tai kirurgian alan yksikössä.

9. Koulutukseen voidaan hyväksyä päätoimista
palvelua 6 kuukautta lasten tehohoidon osas-
tolla.

Teoreettinen kurssimuotoinen
koulutus
Teoreettista kurssimuotoista koulutusta tulee
hankkia 120 tuntia. Opetus voi olla alueellista,
valtakunnallista tai kansainvälistä koulutusta, jois-
sa käsitellään tehohoitoa, ja jotka erityispätevyys-
toimikunta hyväksyy.

Kuulustelu
Erityispätevyystoimikunta järjestää vuosittain
valtakunnallisen kirjallisen kuulustelun. Erityis-
pätevyystoimikunta valitsee kaksi kuulustelijaa,
joilla tulee olla tehohoitolääketieteen erityispäte-
vyys ja ainakin toisella anestesiologian dosentuu-
ri. Kuulusteluun voi osallistua, kun pätevöitymi-

seen hyväksyttävä käytännön koulutus ja teoreet-
tinen koulutus on suoritettu tai viimeisen päte-
vöitymisvuoden aikana. Valtakunnallisen kuulus-
telun voi korvata Euroopan tehohoitoyhdistyk-
sen kuulustelulla ( EDIC ).

Kuulustelussa vaadittava kirjallisuus
Kirjallisuudesta päättää Tehohoidon alajaoksen
erityispätevyystoimikunta.

Kirja

Oxford Textbook of Critical Care Medicine (uu-
sin painos)

Lehdet (kolme viimeisintä vuosikertaa)

Critical Care Medicine
Intensive Care Medicine
sekä tehohoitoa koskevat artikkelit seuraavista leh-
distä:
Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Anesthesiology
American Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine
Chest
BMJ
JAMA
Lancet
NEJM

Siirtymäaika
Tehohoidon alajaoksen erityispätevyystoimikun-
ta voi hakemuksesta esittää kolmen vuoden siir-
tymäaikana erityispätevyyksiä niille lääkäreille,
jotka viimeisen 10 vuoden aikana ovat toimineet
vähintään 5 vuotta itsenäisesti päätoimisina te-
hohoitolääkäreinä yliopisto- tai keskussairaalassa
ja joiden alajaoksen erityispätevyystoimikunta
arvioi saavuttaneen ohjelman tavoitteiden mukai-
set kliiniset ja teoreettiset tiedot ja taidot. Pää-
toimisesta tehohoitopalvelusta 6 kuukautta tulee
olla yliopistosairaalan teho-osastopalvelua vähin-
tään yhden kuukauden jaksoissa. Lisäksi vaadi-
taan hyväksytty valtakunnallisen kuulustelun suo-
rittaminen, jonka voi korvata Euroopan Tehohoi-
toyhdistyksen kuulustelulla (EDIC) tai muulla
erityispätevyystoimikunnan arvioimalla näytöllä
erityispätevyydestä.

Tämä siirtymäaika alkaa siitä päivästä, jolloin
liiton hallitus hyväksyy ohjelman.
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Suomen Anestesiologiyhdistys
Tehohoidon alajaos, erityispätevyystoimikunta

TEHOHOITOLÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSHAKEMUS

I. Mitä haetaan
__ Haen Suomen Lääkäriliiton myöntämää tehohoitolääketieteen erityispätevyyttä siirtymäkauden
määräyksin
__ Haen erityispätevyystoimikunnan kannanottoa siitä, mitä lisäkoulutusta minulta edellytetään
tehohoitolääketieteen erityispätevyyden saamiseksi

Haluatko olla erityispätevyystoimikunnan kuultavana __ Kyllä __ En

Pätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä. Myönnetystä erityispätevyy-
destä Suomen Lääkäriliitto perii 60 euron todistusmaksun.

II. Hakijan tiedot

_________________________________ _________________________
hakijan nimi henkilötunnus

_________________________________ ______________________________
lähiosoite postitoimipaikka

________________ ____________________ _________________________
puh (työ) matkapuhelin sähköpostiosoite

______________________________________________________________________________
erikoislääkäritutkinto 1 (erikoisala, vuosi, myöntämispaikka)

______________________________________________________________________________
erikoislääkäritutkinto 2 (erikoisala, vuosi, myöntämispaikka)

__ Olen Suomen Lääkäriliiton jäsen

III. Käytännön koulutus
Luettele sekä pää- että sivutoimiset työsuhteet, joiden katsot sopivan tehohoitolääketieteen erityispä-
tevyyden käytännön koulutuksen palveluiksi (ks. tehohoitolääketieteen erityispätevyyden koulutus-
vaatimukset). Luettelosta tulee ilmetä työnantaja, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, sekä erilli-
sellä liitteellä lisäselvitys ko. yksikön toiminnasta.
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IV. Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus, 120 tuntia
(koulutustapahtuman nimi, ajankohta ja järjestäjä)

V. Muut ansiot, joihin hakija haluaa vedota erityispätevyyttä hakiessaan
(esim. alaan liittyvä tutkimustyö tai palvelu ulkomailla tms.)

VI. Päiväys ja allekirjoitus

______________________ ________________________________
aika ja paikka allekirjoitus

Liitteet:

Palautusosoite: Tehohoitolääketieteen erityispätevyystoimikunta, Olli Takkunen, HYKS Meilahden
sairaala, Teho-osasto, PL 340, 00029 HUS. Sähköposti: olli.takkunen@hus.fi


