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Puheenjohtajalta

Riku Aantaa
riku.aantaa@tyks.fi

Pohjoismaisen Anestesia ja tehohoitoyhdis-
tyksen eli SSAI:n kaksipäiväinen hallituk-
sen kokous päättyi juuri Kööpenhaminas-

sa. Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä: kunkin Poh-
joismaan kansallisen yhdistyksen puheenjohtaja 
ja jäsenten valitsema ehdokas, sekä lisäksi SSAI:n 
yleiskokouksen valitsema puheenjohtaja, sihteeri, 
rahastonhoitaja ja Acta Anaesthesiologica Scan-
dinavican päätoimittaja. Hallitus valitsee lisäksi 
yhden jäsenen, jonka tehtävänä on toimia seuraa-
van yleiskokouksen puheenjohtajana. Edellä mai-
nittujen varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin 
osallistuu Acta-säätiön rahastonhoitaja, nk. komi-
teoiden kolme puheenjohtajaa ja edellisen yleisko-
kouksen puheenjohtaja – viime mainitut ilman ää-
nioikeutta. 

Lisää avoimuutta

Vaikka kokoukseen osallistuu aikamoinen joukko 
ja kaiken lisäksi tasaisesti kaikista Pohjoismaista, 
hallituksen kokouksen keskeiseksi teemaksi muo-
dostui tiedottamisen lisääminen. On nimittäin il-
meistä, että SSAI:n rivijäsen ei juuri tiedä yhdis-
tyksen toiminnasta – Actan ilmestymistä lukuun 
ottamatta. Hallituksen norjalainen puheenjohta-
jajäsen Anne-Berit Guttormsen otti tehtäväkseen 
internet-portaalin uudistamisen. Itse asiassa en-
simmäinen uusi versio oli esillä jo kokouksen ai-
kana, joten uudet nettisivut valmistunevat vauh-
dilla. Yhdistyksen komiteat saavat kukin omat si-
vunsa tiedottamista varten. 

Toiminta – Komiteat

SSAI:n toiminnan tehostamiseksi jo muutama 
vuosi sitten perustettiin kolme alakomiteaa: tut-
kimuskomitea (research committee), koulutusko-
mitea (educational committee) ja kliininen komi-
tea (clinical practice committee). Näiden lisäksi 

yhdistyksen sisällä toimii Acta-komitea toisin sa-
noen Actan toimituskunta. 

Kliininen komitea

Kliinisen komitean puheenjohtaja on Minna Nis-
kanen. Kliinisen komitean tehtävänä on tuottaa 
tarpeelliseksi katsotut ”käypä hoito” -ohjeet. Sillä 
on lukuisia alatoimikuntia. Alatoimikunnat ja nii-
den suomalaisjäsenet on lueteltu SAY:n toiminta-
kertomuksessa. 

Tutkimuskomitea

Tutkimuskomitea puolestaan pyrkii edesautta-
maan yhteispohjoismaista monikeskustutkimus-
ta. Toistaiseksi näitä tutkimusanomuksia on saa-
tu vain muutama, ja kannustankin tutkijoita lähes-
tymään tutkimuskomiteaa, jos tällainen yhteistyö 
sattuisi kiinnostamaan. Tutkimuskomitea tarjoaa 
myös nettipohjaisen tietojen tallennus- ja analyy-
sipalvelun. SSAI:n nettisivuilla on tutkimusapura-
han hakuohjeet. 

Koulutuskomitea 

Koulutuskomitea koordinoi yhteispohjoismaisia 
koulutusohjelmia, kuten tehohoito, lasten anes-
tesia ja tehohoito ja kivunhoito-ohjelmat. Edellä 
mainittujen lisäksi Norjassa on järjestetty ”Vaikea 
ilmatie” -kurssi ja ensihoidon kurssia suunnitel-
laan. SSAI:n hallitus pohti ammatillisen lisäkoulu-
tuksen järjestämistä ja totesi että se tulee jatkossa-
kin olemaan eräs SSAI:n keskeisistä toiminnoista. 
Koulutustarvehan ei lopu koskaan. 

Acta Anaesthesiologica Scandinavica

Acta Anaesthesiologica Scandinavican impaktifak-
tori on noussut entisestään ja on nyt 1,83 (perus-
tuu 2003–2004 julkaisuihin). Acta on viidenneksi 
lainatuin anestesiologian alan lehti maailmassa, ja 
sillä on yli 9000 tilaajaa. Ei ihan huono saavutus! 
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Actan laadun säilymisen kannalta on ensiarvoi-
sen tärkeää, että tutkijat lähettävät parhaat työn-
sä myös Actan arvioitavaksi. En ymmärrä, miksi 
suomalainen tutkija haluaa auttaa amerikkalaista 
kustantajaa luovuttamalla työnsä tekijänoikeudet 
ja julkaisemalla kotimaisella rahoituksella ja työl-
lä tehdyn tutkimuksensa esimerkiksi Anesthesio-
logyssa pelkästään lehden korkean impaktifakto-
rin vuoksi! 

Acta Anaesthesiologica Scandinavica täyttää tä-
nä vuonna 50 vuotta. Sen kunniaksi tullaan julkai-
semaan juhlanumero ja järjestämään tapahtumia 
myös yleiskokouksen yhteydessä Göteborgissa 
syyskuussa. Acta mm. sponsoroi vapaiden esitel-
mien sessiota siten, että paras abstrakti saa 50 000 
DKK, kaksi seuraavaa 20 000 DKK ja – huomatkaa 
– yleisön valitsema paras abstrakti 10 000 DKK. 
Palkintojen saamisen ehtona on käsikirjoituksen 
lähettäminen Actaan. Julkaistua työtä kohdellaan 
muutenkin erityisesti. Se käsitellään erityisen no-
peasti, ja artikkelia seuraa myös pääkirjoitus. Nyt 
jokaisen tutkijan kannattaa lähettää parhaat työn-

sä SSAI:n yleiskokoukseen. Abstraktit tulee jättää 
huhtikuun 25. päivään mennessä. Hakuohjeet löy-
tyvät kokouksen portaalista www.ssai2007.com. 

Yleiskokous Göteborgissa

Tänä vuonna yleiskokous tieteellisine ja ammatil-
lisine ohjelmineen järjestetään Göteborgissa Ruot-
sissa 5.–8.9.2007 yhteiskokouksena Ruotsin anes-
tesia- ja tehohoitoyhdistyksen kanssa. Tämä on 
uusi konsepti. Kokousvalmistelut ovat edenneet 
suunnitelmien mukaisesti ja kokouksen talous on 
turvattu mukaan saatujen yhteistyökumppanien 
ansiosta. Kokouspaikka on hieno Göteborgin ko-
kouskeskus aivan kaupungin keskustassa. Koko-
uksessa tulee olemaan viidestä kuuteen päällek-
käissessiota, joten ohjelmasta jokainen löytää var-
masti jotakin oli kyse sitten anestesiasta, kivun-
hoidosta tai tehohoidosta. Kannattaa osallistua! 

Kööpenhaminassa 21.1.2007 
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