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Onnistummeko parantamaan anestesiologian
erikoistumiskoulutusta?

Jouko Jalonen

Lähes vuosi sitten Seppo Alahuhta kirjoitti
tällä palstalla anestesiologian erikoistumis-
koulutuksen uudistumisen periaatteista uu-

den asetuksen tultua voimaan 1.1.1999. Vuosi on
tietenkin lyhyt jakso yliopiston elämässä, mutta jo-
takin näkyvää lienemme jo saaneet aikaan. Tavoit-
teisiin on varmaankin päästy eri tavalla eri yliopis-
toissa, mutta yhteisiäkin huolia on. On erittäin hyvä
asia, että anestesiakoulutuksesta vastaavat tapaavat
vuosittain kaksi-kolme kertaa ja keskustelu on näissä
tapaamisissa ollut hedelmällistä ja aika on pyrkinyt
loppumaan kesken. Pyrkimyksenä on taata saman-
lainen korkeatasoinen koulutus kaikissa koulutus-
paikoissa.

Uusi erikoisalan nimi – anestesiologia ja teho-
hoito – velvoittaa meitä. Olemmekin ottaneet ta-
voitteeksemme antaa tehohoidon koulutusta vähin-
tään kuusi kuukautta. Toistaiseksi tästä tavoitteesta
on jouduttu useimmissa yliopistosairaaloissa tinki-
mään – tehohoidon varsinainen koulutusjakso jää
noin neljään kuukauteen, ellei koulutusaikaa piden-
netä tai erikoistuvien lääkärien määrää teho-osas-
toilla lisätä. Asiaa voidaan auttaa jonkin verran an-
tamalla tehon peruskoulutusjakson käyneiden eri-
koistuvien lääkäreiden toimia erikoislääkäreiden si-
jaisina näiden ollessa erilaisilla vapailla. Itse koulu-
tusta on kyllä tullut lisää yhteispohjoismaisen teho-
hoidon erityiskoulutuksen myötä, kun tässä ohjel-
massa oleville on järjestetty toimipaikkakoulutus-
ta, johon peruskoulutuksessakin voi osallistua.
Muutenkin tämä SSAI:n koordinoima erityiskou-
lutus tuo tervetulleen lisän uskottavuuteemme te-
hohoidon primaarivastuun lääkäreinä. Kun on vas-
tuun ottanut, alue pitää myös hallita suvereenisti.

Anestesiologian peruskoulutuksessa kaivataan
edelleen samoja asioita, joita itse aikanaan niin ha-

nakasti opiskelimme. Palautekeskusteluissa on käy-
nyt odotetusti ilmi, että kaivataan lisää erityistaito-
jen opiskelua ja harjoittelua: fiberoptista intubaa-
tiota, neurostimulaattorin käyttöä olkapunoksen
puudutuksia, torakaalisia epiduraalipuudutuksia,
enemmän erityispotilaita kuten abdominaaliaortan
aneurysmaruptuurapotilaita, sydänleikkauspotilai-
ta, neuroanestesiaa. Näitä kaikkia pyritään tieten-
kin opettamaan aina tilaisuuden tullen. Itse asiassa
muun muassa sydänsali onkin erinomaisen moni-
puolinen oppimispaikka, kun saa vielä keskittyä
yhteen potilaaseen kerralla, ja tätä kokemusta olem-
me pystyneet tarjoamaan aikaisempaa enemmän..

Omana erikoistumisaikanamme anestesiologi-
määrä oli niin pieni, että jokainen erikoistuja jou-
tui ottamaan itse asioista selvää ja kysymään aktii-
visesti vanhemmilta kollegoilta – apulaislääkäri oli
työvoimaa. Tunsimme tästä itsenäisyydestä myös
tiettyä ylpeyttä, vaikka varmaankin asioita tuli opit-
tua myös kantapään kautta. Nyt henki on se, että
koulutus on enemmän ohjaavaa, samaan suuntaan
kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa (vaikka ei yhtä pit-
källe). On varmasti hyvä asia, että jokaisella erikois-
tujalla on mahdollisuus saada oma tutor, joka on
myös luottohenkilö, ei vain ammatillinen ohjaaja.
Väitän kuitenkin, että tutortoiminta ei vielä toimi
siinä mitassa kuin mitä alun perin ajateltiin, ja hen-
kilökohtainen koulutussuunnitelma joutuu taipu-
maan, kun työvoimaa pitää jakaa kaikkiin toimi-
pisteisiin. Vaatii myös meiltä vanhan polven anes-
tesiologeilta uudenlaista ajattelua mieltää olevam-
me kaikki potantiaalisia lähiopettajia. Koulutusso-
pimukset ei-yliopistosairaaloiden kanssa ovatkin
tuottaneet hienoja koulutussuunnitelmia – asiat on
mietitty ja pantu paperille! Meidän tulee myös pi-
tää huolta siitä, että meillä on riittävästi aikaa sy-
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ventyä tähän opetustehtävään nykyisten tehokkuus-
vaatimustenkin paineissa eikä hajottaa työpanos-
tamme liian moneen oman toimen ohella tehtävään
uuteen toimintoon. Anestesiologi onkin luonteva
ammattilainen hallinnoimaan leikkaussalin päivit-
täistä toimintaa ja organisoimaan toiminnan niin,
että myös opetus on kokonaisuudessa mukana.

Ensihoito tuntuu kiinnostavan nuorta lääkäri-
kuntaamme yleisesti ja anestesiologiaan ja tehohoi-
toon erikoistuvia erityisesti. Niillä paikkakunnilla,
joilla toimii lääkärihelikopteri, innostus on ehkä
vielä vähän suurempaa. Niinpä toimipaikkakoulu-
tusohjelmamme – ainakin Turussa –- on painotta-
nut viime aikoina erityisesti ensihoitonäkökulmaa
– myös varsinaisista anestesia-aineista puhuttaessa.
Emme kuitenkaan kykene antamaan paljonkaan
kenttäkoulutusta, vaan se jää paljolti vapaa-ajan
harrastuksen varaan. Siksi onkin hatunnoston ar-
voista, että nuoret lääkärimme täydentävät tällä ta-
valla omaehtoisesti valmiuksiaan. Onhan ensihoi-
to julistettu myös anestesiologian yhdeksi tukijalak-
si.

Per Rosenberg kirjoitti vuosituhannen ensimmäi-
sessä Finnanestissa ajatuksiaan erikoistumistentin
uudistamisesta Akatemian tentin suuntaan. Tentti-
järjestelmämme pitäisi totuttaa meidät jatkuvaan
opiskeluun, sillä sitähän medisiina edellyttää. Väli-
tentti on tässä suhteessa luultavasti tullut hyvään
tarpeeseen. Ja onhan meidän pidettävä huoli siitä,
että meidän pätevyysvaatimuksemme kelpaavat

myös tulevaisuudessa muuallakin Euroopassa. Tä-
hän astihan olemme olleet yksi niistä harvoista
maista, joissa ylipäätään erikoistujan teoreettinen
tietämys on testattu. Koulutukseen saatavia varoja
pitää voida käyttää myös erikoistuvien lääkäreiden
ulkopuoliseen koulutukseen. TYKS on tässä suhtees-
sa osoittanut ryhtiä, kun se maksaa jo toisena vuon-
na peräkkäin EVO-varoin neljälle erikoistuvalle lää-
kärille täyden palkan kolmen kuukauden mittaiseen
opiskeluun ulkomaisessa yksikössä. Tänäkin vuon-
na yksi näistä neljästä on anestesiologi!

Yksi huolen aihe on se, että monet kokevat ny-
kyisen virka- ja työpolitiikan kannustavan huonos-
ti tutkimuksen tekemiseen. Kuitenkin kaiken sy-
vemmän opetuksenkin pohja on tutkimuksessa.
Tutkimusta tekevä erikoistuva lääkäri oppii paitsi
tieteellistä ajattelutapaa myös toisenlaisen lähesty-
mistavan työhönsä. On paradoksaalista, että tutki-
jat saavat EVO-rahaa tutkimusvapaaseen, mutta on
suuria vaikeuksia antaa sitä vapaata työvoimatilan-
teen vuoksi. Kannustusta tarvitsevat niin erikoistu-
jat kuin tutkimuksen ohjaajaat!
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