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Erikoistuvan palsta
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Päivitä yhteystietosi – pääset vaikuttamaan

SATEL:n eli SAY:n erikoistuvien alajaoksen 
hallituksen keskuudessa on ainakin parin 
kauden ajan puhuttu siitä, että myös aneste-

siologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutus tu-
lisi auditoida. Koko idea lähti siitä, kun hallituksen 
kokouksissa ja vuosikokouksissa ns. kuulumiskier-
roksella todettiin erikoistumispaikkojen koulutus-
suunnitelmien toteutuksissa olevan paljon eroja. 
Sama asia oli tullut ilmi helmikuussa 2007 tehdys-
sä SATEL:n jäsenkyselyssä. Ennen kaikkea kaikis-
sa yliopistosairaaloissa oli omia hyväksi havaittu-
ja käytäntöjä, joiden toivottiin leviävän muihinkin 
sairaaloihin. Kansallinen auditointi nousi puheen-
aiheeksi keinona kartoittaa erikoistumisoloja eri 
sairaaloissa, myös keskussairaaloissa, ja tuoda jul-
ki hyviä ja huonojakin puolia, jotta asioita voidaan 
muuttaa positiivisessa hengessä. 

Tällainen auditointi on nyt viimein potkais-
tu käyntiin. Erityisen iloinen olen siitä, että SAY:n 
johtokunta on ottanut asiaan aktiivisen otteen ja 
pitää sitä prioriteettilistan kärkipäässä. SAY:n ko-
koonkutsuma 14-henkinen auditointitoimikunta 
kokoontui ensin kesällä ja uudestaan operatiivis-
ten päivien aikaan. Aivan ensimmäisenä työsarka-
na tässä hankkeessa on kyselykaavakkeiden laati-
minen sekä koulutettaville (erikoistuville ja vasta 
valmistuneille) että koulutussairaaloiden koulu-
tusvastaaville. Viimeisessä kokouksessamme poh-
dimme, miten kysely saavuttaisi mahdollisimman 
monen erikoistuvan ja päädyimme varmimpana 
vaihtoehtona tiedustelemaan erikoistuvien yhteys-
tietoja kunkin sairaalan ylilääkäreiltä ja sitä kaut-
ta koulutusvastaavilta. Tätäkin reittiä saattaa kyse-
lykaavakkeen tavoittamattomiin jäädä esim. reu-
noja tekemässä tai erilaisilla perhelomilla olevat 
erikoistuvat. Kehotankin kaikkia erikoistuvia päi-
vittämään yhteystietonsa lähimpänä työhistorias-
sa olevaan anestesiaklinikkaan, jotta saamme au-
ditointiin mahdollisimman hyvän pohjan kyselyn 
perusteella.

SATEL on monelle erikoistuvalle melko vieras 
ja näkymätön alajaos. Nykyään jokainen SAY:een 

liittyvästä erikoistuvasta tulee automaattisesti 
myös SATEL:n jäsen, jos ei toisin ilmoita. Parisen 
vuotta sitten tehdyssä kyselyssä erikoistuville tuli 
ilmi, että monet eivät olleet kuitenkaan edes kuul-
leet SATEL:sta.

Tässä siis muutama fakta muistutukseksi: Halli-
tus kokoontuu pari kertaa vuodessa, yleensä Ope-
ratiivisilla päivillä, sekä vuosittaisten kevätkoulu-
tuspäivien yhteydessä. Hallituksessa on perintei-
sesti ollut viisi jäsentä siten, että kaikki yliopisto-
sairaalat on edustettuna. SATEL järjestää erikois-
tuvien välillä vapaamuotoista ajatustenvaihtoa ja 
toimii erikoistuvien edunvalvojana. Vuoden pää-
tapahtuma, kevätkoulutuspäivät, on ollut suosittu 
tapahtuma ja sen pitopaikka on vaihdellut yliopis-
topaikkakunnittain. Luennot ovat erityisesti eri-
koistuville suunnattuja ja iltajuhla rentoa meinin-
kiä, jossa kuulumisien vaihto erikoistuvien kesken 
on ollut pääosassa. Kevään 2010 kevätkoulutuspäi-
vät Tampereella järjestetään samaan henkeen. Ter-
vetuloa!

SATEL:n on tärkeää jatkossakin olla mukana 
auditoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa, kos-
ka hallituksen jäsenten kesken on helppo vaih-
taa kuulumisia ja täten muodostuu melko hy-
vä käsitys ainakin yliopistosairaaloiden erikois-
tumisoloista erikoistuvan näkökulmasta. Audi-
tointi tulee olemaan seuraavankin kauden tärkein 
asia. Tämänhetkisen hallituksen kokoonpanos-
sa on melko lailla konkareita, jotka ovat pian eri-
koislääkäreitä, joten uusia auditoinnista ja eri-
koistumisesta kiinnostuneita tarvitaan. SATEL-
aktiivin ei tarvitse olla yliopistosairaalassa työs-
kentelevä erikoistuva, vaan mukaan voi tulla jo 
erikoistumisen alkuvaiheilla. Jos asia kiinnostaa 
sinua, ota yhteyttä tai tule ainakin SATEL-päivil-
le Tampereelle 15.–16.4.2010 kuulemaan lisää toi-
minnastamme SATEL:n vuosikokouksessa. 

Tervetuloa SATEL-päiville Tampereelle  
ensi vuoden huhtikuussa!




