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Kesto-otsikkona auditointi

K
eskussairaaloiden erikoistumiskoulu
tuksen auditointi on lopultakin alkanut. 
Käynnistäminen on ollut pitkä ja vaival
loinen prosessi. Primus motorina toimi 

silloinen erikoistuva lääkäri Juuso Tamminen, 
joka kirjoitti asiasta Finnanestlehdessä alkuvuo
desta 2013 erään poikkeuksellisen huonosti su
juneen erikoislääkäritentin jälkeen. Asiaa on siis 
edistetty kolmen vuoden ajan, hitaasti kiiruhtaen, 
tuoretta mutta osuvaa sananpartta käyttääkseni. 
Vauhti tosin kiihtyi heti, kun etujärjestömme 
SAY:n toimijat oivalsivat, että hekin ovat koko 
ajan halunneet olla mukana edistämässä hanketta.

Auditoinnin ohjausryhmässä ovat työskennel
leet Juuso Tamminen (Kuopio), Miretta Tommila 
(Turku, ryhmän puheenjohtaja), Erik Litonius 
(Helsinki, ennen siirtymistään ulkomaille) ja 
allekirjoittanut (Tampere, professorikunnan 
edustaja). Jokaiselle viidelle yliopistollemme on 
perustettu auditointiryhmä, johon kuuluvat pro
fessori, seniorianestesiologi ja erikoistuva lääkäri. 
Auditoijat on perehdytetty asiaan yksipäiväisellä 
koulutuksella.

Miretta on lähestynyt kaikkien manner 
Suomen keskussairaaloiden anestesiaylilääkäreitä, 
osaa useaan kertaan, selvittäen sairaaloiden haluk
kuutta anestesiologikoulutuksensa auditointiin. 
Tämän jälkeen auditoitavat sairaalat on jaettu 
ryhmille siten, että mikään ryhmä ei arvioi oman 
alueensa koulutusta. Auditointiryhmän profes
sorijäsen sopii auditointivierailujen ajankohdista 
vastaanottavan keskussairaalan anestesiologiyli
lääkärin kanssa. Jokaiselle ryhmälle on tulossa 
yhteensä 2–3 auditointivierailua. Osa käynneistä 
on jo tehty.

Ennen kutakin auditointikäyntiä tehdään 
mittava määrä paperityötä: Juuso lähettää struk
turoidun kyselylomakkeen auditoitavan sairaalan 

erikoistujille, erikoislääkäreille ja ylilääkärille 
ja pyrkii muistutusviestein nostamaan vastaus
prosen tin mahdollisimman korkeaksi. Tämän 
jälkeen hän laatii anonymisoiduista vastauksista 
koosteen, johon auditointiryhmä tarvittaessa tu
keutuu vierailunsa aikana.

Työntäyteisen, kaksipäiväisen vierailun aikana 
ja sen päätyttyä tehdään lisää paperitöitä. Ryhmä 
laatii auditointiraportin, jonka lopullinen versio 
annetaan auditoidun sairaalan anestesiaylilääkärin 
ja alueen koulutusvastaavan professorin käyttöön. 
Pyrkimyksenä on saada kaikki osallistuvat sairaa
lat auditoitua maaliskuuhun 2016 mennessä.

Osa keskussairaaloista on jäämässä eri syistä 
auditoimatta. Kaikkien kouluttavien keskussai
raaloiden ylilääkäreitä ei saatu 
innostumaan auditoinnin jär
jestämisestä, ja joissakin sairaa
loissa ei ole lainkaan erikoistu
via lääkäreitä. Vaikka tulos jää 
siis hieman vail linaiseksi, on 
se kuitenkin merkittävä pon
nistus erikoistumiskoulutuk
sen kehittämisessä. Seuraava 
auditointikierros toteutetaan 
ehkä vuoden 2021 tienoilla. Toivottavasti sote
linjauksissakin on siihen mennessä päästy jo lä
hemmäs maalia.

Finnanestlehden toimituskunta on tämän 
lehden myötä osittain vaihtumassa. Myös minä 
olen jättäytymässä lehden toimituskunnasta lähes 
kymmenvuotiseksi venähtäneen toimittajan urani 
jälkeen. Kiitän Flehden toimittajakollegoita ja 
erityisesti päätoimittaja Ritva Jokelaa, jonka luot
saamana lehden taso on noussut aivan uskomat
tomiin sfääreihin. Laatulehti tarvitsee tekijänsä! 
Toivotan Finnanestille onnea ja menestystä myös 
tulevaisuudessa. 

Seuraava auditointikierros 
toteutetaan ehkä vuoden 
2021 tienoilla.


