
KOTIMAA 2023 

16.–17.1.2023  
Puudutuskurssi, Helsinki. 
www.say.fi  koulutuskalenteri

26.–27.1.2023  
SULAT-päivät, Oulu. 
www.say.fi  koulutuskalenteri

1.2.2023–2.2.2023  
Akuutti Sydän 2023, Helsinki.
www.fincardio.fi

7.–10.2.2023  
Pyhä Emergency Medicine 
Camp, Pyhätunturi. 
www.emergencymedicine-
camp.org

8.–9.2.2023  
Sydämen uä-kurssi, Espoo. 
www.sthy.fi 

15.–16.3.2023  
FinnSim 2023, Tampere.
www.finnsim.fi

15.–17.3.2023  
Say Sky 2023, Ruka, Kuusamo.
www.kirurgiyhdistys.fi

30.–31.3.2023  
Anestesiakurssi 2023, Helsinki.
www.say.fi  koulutuskalenteri

13.–14.4.2023  
SATEL-päivät, Oulu. 
www.say.fi  koulutuskalenteri

24.–26.4.2023  
EuSim ohjaajakurssi, Turku. 
www.safetyfactors.fi

26.–27.4.2023  
Tehohoitopäivät, Turku. 
www.sthy.fi

4.–5.5.2023  
Kipujaoksen koulutuspäivät 
www.say.fi  koulutuskalenteri

13.–15.6.2023  
ETC, Joensuu. 
www.traumasurgery.fi

6.–8.9.2023  
ETC, Rovaniemi. 
www.traumasurgery.fi

ULKOMAAT 2023

22.–27.1.2023  
17th ESRA Winter Week 
Conference, Längenfeld, 
Itävalta.
www.esraeurope.org

28.1.2023  
6th European Day of Regional 
Anesthesia
www.esraeurope.org

18.3.2023  
5th e-ESRA, etätapahtuma.
www.esraeurope.org

21.–24.3.2023  
42nd ISICEM, Bryssel, Belgia.
www.isicem.org

3.–5.6.2023  
Euroanaesthesia 2023, 
Glasgow, Iso-Britannia. 
www.esaic.org

26.–30.8.2023  
AMEE 2023, Glasgow,  
Iso-Britannia. 
www.amee.org

6.–9.9.2023  
6th World Congress on Regional 
Anaesthesia and Pain 
Medicine, Pariisi, Ranska.
www.esraeurope.org 

7.–9.9.2023  
NeuPSIG 2023, Lissabon, 
Portugali.
www.iasp-pain.org 

13.–15.9.2023  
AAGBI Annual Congress, 
Edinburgh, Iso-Britannia.
www.anaesthetists.org

20.–22.9.2023  
EFIC 2023, Budapest, Unkari.
www.europeanpainfederation.
eu

28.–30.9.2023  
13th ESPA Congress,  
Praha, Tšekki.
www.euroespa.com

1.–4.10.2023  
International Symposium on 
Paediatric Pain, Halifax, 
Canada
www.iasp-pain.org 

13.–17.10.2023  
Anesthesiology 2023,  
San Francisco, Yhdysvallat. 
www.asahq.org 

21.–25.10.2023  
ESICM 2023,  
Milano, Italia. 
www.esicm.org

8.–12.12.2023  
77th PGA Assembly,  
New York, Yhdysvallat.
www.nyssa-pga.org/pga-
meeting 

Anna Sepponen-Lavikko
LL, erikoislääkäri
PSHP, Tays, EKA, Anestesiayksikkö
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Lisää koulutuksia www.say.fi  koulutuskalenteri. Onko tiedossasi laadukas koulutustilaisuus? Kerro vinkkisi koulutustoimittajalle.

Oppia ohjaamiseen ja arviointiin pedagogiikan kurssilta

Uuden erikoislääkärikoulutuksen ydin 
on osaamisperustaisuus eli ennalta 
määrättyjen oppimistavoitteiden 
jatkuva arviointi ja palautteenanto. 
Kuluneena vuonna yhä useampi 
meistä on jo käytännössä päässyt 
tutustumaan kuinka lyhenteet EPA, 
DOPS ja ELSA istuvat klinikan arkeen. 
Sekä erikoistuvat lääkärit että 
erikoislääkärit ovat voineet tuntea 
itsensä hieman eksyneeksi tämän 
uuden koulutuksen alkumetreillä. 
Aiemmasta ajan mittaamisesta on 
siirrytty osaamistavoitteisiin, jotka 
saavutetaan yksilöllisesti tavoitteel-
lisen ohjauk sen ja systemaattisen 
arvioinnin avulla. Opittavien asioiden 
ydin on sama kuin aiemmin, mutta 
osaamista kartutetaan asteittain 
ja koulutuksen tulisi olla aiempaa 
yksilöllisempää. 

Erikoislääkärien onneksi on 
tarjolla erikoislääkärikouluttajien pe-
dagoginen kurssi (PEDA-kurssi), joka 
on suunnattu kaikille niille, joiden 
työhön kuuluu erikoistuvien ohjausta 
ja koulutusta. Kurssin tavoitteena on 
antaa osaamista käytännönläheiseen 
ohjaamiseen, menetelmiä erikoistu-
van lääkärin osaamisen arviointiin 
sekä tietoa osaamisperustaisesta 
koulutuksesta. Kurssilla saa myös 
arvokasta vertaistukea kouluttajana 
toimimiseen. Aiempaa kokemusta 
ei kurssille edellytetä – kiinnostus 
ohjaamiseen riittää.

Tampereen yliopistossa nyky-
muotoisia kolmen opintopisteen 
PEDA-kursseja on pidetty vuodesta 
2018 alkaen. Kuopiossa ja Oulussa on 
hyvin samankaltainen kurssirakenne 
erikoislääkärikouluttaja koulutuk-

sessa kuin Tampereella. Turussa 
on aiemmin tarjottu Pedagogiikan 
perusteet verkkokurssia, mutta 
vuodesta 2022 alkaen on ollut 
mahdollista osallistua Kehity käytän-
nön lääkäri kouluttajana -kurssille. 
Helsingissä vastaavaa koulutusta 
suunnitellaan, mutta sitä ei ole 
vielä tällä hetkellä tarjolla. Yleisiä 
yliopistopedagogiikan opintoja on 
toki ollut kaikissa yliopistoissa jo 
pitkään tarjolla (yhteensä 60 op), 
mutta yllä esitelty kurssikokonaisuus 
on suunniteltu juuri erikoislääkärien 
tarpeisiin ohjaamisen ja arvioinnin 
kehittämiseksi. 

Muita kaikille kouluttajille sopivia 
kursseja ovat teemaltaan vuosittain 
vaihtuva Duodecimin lääkärikou-
luttajien kesäkoulu. Myös kansain-
välisiä seminaareja on tarjolla kuten 
AMEE (International Association 
for Health Professions Education) ja 
ICRE ( International Conference on 
Residency Education). 

Lisätietoja oman alueen PEDA-
kursseista löytyy osoitteesta:  
www.laaketieteelliset.fi  
Kouluttajien kouluttaminen. 

 
EPA,Dops ja ELSA istuvat klinikan arkeen.
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