
Tehohoitolääketieteen  
lisäkoulutusohjelmaan muutoksia

E
rikoislääkäreille tarkoitettu tehohoitolää-
ketieteen lisäkoulutuksen tenttivaatimus 
on ollut ns. EDIC (European Diploma in 
Intensive Care) -tentti. Tämä ESICM:n 

(European Society of Intensive Care Medicine) 
järjestämä kaksiosainen kuulustelu on maksul-
linen ja se järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 
ESICM järjestää lisäksi maksullisia koulutuksia, 
joissa EDIC-tenttiin voi valmistautua. Aiemmin 
on sovittu, että EDIC-tentti voidaan korvata 
Suomessa vuoden 2016 siirtymäajan loppuun asti 
kansallisella kuulustelulla.  

Lisäkoulutusohjelman vastuukouluttajien 
tapaamisessa Tampereella tammikuussa 2016 to-
dettiin, että kansainvälinen EDIC-tenttivaatimus 
poikkeaa useimpien muiden lisäkoulutusohjelmi-
en vaatimuksista. EDIC-tenttiin osallistuminen ja 
valmistavien kurssien läpikäyminen vaatii kohta-
laisia taloudellisia resursseja ja voi asettaa koulu-
tuksesta kiinnostuneet eriarvoiseen asemaan. Osa 
tentin läpäisseistä ja kuulustelijoista ovat kritisoi-
neet tentin toteuttamistapaa sekä osin kliinistä 
relevanssia osaamisen arvioinnissa. 

Lisäkoulutusohjelmaan haluavien tai siinä jo 
mukana olevien henkilökohtainen ammatillinen 
motivaatio tai tavoitteet voivat vaihdella. Osa on 
kiinnostunut kansainvälisistä tehtävistä tehohoi-
don parissa, osa haluaa tehdä työuransa Suomessa. 
Lisäkoulutusohjelman tärkein tehtävä on koulut-
taa tehohoitolääketieteen ammattilaisia Suomeen.

Monipuolisen pohdinnan jälkeen vastuukou-
luttajien enemmistön kanssa päädyttiin seuraavaan 
muutokseen. Koulutusohjelmassa mukana olevia 
kannustetaan suorittamaan EDIC-tentti, jonka 
läpäistyään he saavat sekä EDIC-pätevyyden, että 

suomalaisen lisäkoulutusohjelman pätevyyden. Jos 
henkilö haluaa pelkästään lisäkoulutusohjelman 
antaman kansallisen pätevyyden, riittää kansalli-
sen tentin suorittaminen, jolloin EDIC-pätevyyttä 
ei luonnollisesti saa. EDIC-pätevyyden saaminen 
on vaativampaa ja menee arvostuksessa kansalli-
sen pätevyyden ohi. Tärkeää 
on, että uudessa käytännössä 
ei ole häviäjiä. Käytäntö voi 
johtaa siihen, että lisäkoulu-
tusohjelma antaa useammille 
mahdollisuuden pätevöityä 
tehohoitolääketieteeseen. 
Eriävän mielipiteen toi esille 
professori Ville Pettilä, joka 
toivoo, ettei muutos johda eri-
koisalan koulutusvaatimusten 
ja suomalaisen lisäkoulutus-
ohjelman ja pätevyyden tason 
laskuun kansainvälisiin refe-
rensseihin nähden. Henkilö-
kohtaisesti pidän uudistusta 
oikeana. Mielestäni se takaa 
tehohoidosta kiinnostuneille 
nykyistä tasapuolisemman 
mahdollisuuden kehittää 
taitojaan tehohoitolääketie-
teessä. 

Lopuksi muistuttaisin Kuopiossa 19.4–
20.4.2016 järjestettävistä Tehohoitopäivistä. Päi-
vien aiheena on muun muassa elämän ääripäät, 
lasten ja iäkkäiden potilaiden tehohoito. Tätä 
aihetta käsiteltäessä ei voi sivuuttaa tehohoidon 
priorisointia ja hoidon rajoja. Tervetuloa keväällä 
Kuopioon! 
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Jos haluaa pelkästään 
kansallisen pätevyyden, 
riittää kansallisen 
tentin suorittaminen


