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Verkko-opetusta anestesiologian 
ja tehohoidon erikoisalan 
täydennyskoulutukseen

Grethe Astrup ja Seppo Alahuhta

Lääkärillä tulee olla mahdollisuus työnantajan kustannuksella osallistua työpai-
kan ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään 10 päivää vuodessa. Suu-
rin osa erikoislääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen, mutta tutkimukset 
viittaavat siihen, että luennoille osallistumisella on vähäinen vaikutus lääkärin 
ammatilliseen kehittymiseen.

Suomen Lääkäriliiton hyväksymä suositus to-
teaa, että jokaisella lääkärillä on oltava mah-
dollisuus työnantajan kustannuksella osallis-

tua työpaikan ulkopuoliseen täydennyskoulutuk-
seen vähintään 10 päivää vuodessa (1). Täyden-
nyskoulutukseen osallistuneiden anestesiologi-
an ja tehohoidon erikoislääkärien koulutuspäivien 
keskiarvo vuonna 2005 oli 7,8 päivää. Eniten kou-
lutuspäiviin osallistuivat saman kyselyn mukaan 
kirurgian alojen erikoislääkärit; keskimäärin 10,4 
päivää (2).

Lääkärien ammatillisen kehittämisen arvioin-
tineuvosto on antanut suosituksen siitä, millai-
nen on hyvä, laatukriteerit täyttävä täydennyskou-
lutus. Vaikka suurin osa erikoislääkäreistä panos-
taa täydennyskoulutukseen, niin useat kansainvä-
liset tutkimukset viittaavat siihen, että passiivisella 
opettamisella (luennoille osallistuminen) on vä-
häinen vaikutus lääkärin ammatilliseen kehittymi-
seen. Erilaiset interaktiiviset menetelmät näyttävät 
paremmin johtavan uusien työtapojen kehittämi-
seen ja omaksumiseen (3). Internet mahdollistaa 
tehokkaan tiedonhaun, mutta lääkäri voi käyttää 
sitä myös itseopiskeluun, itse arviointiin ja CME-
pisteiden saamiseen.

Euroopan Erikoislääkäriliiton (UEMS) Anes-
tesiologian sektion täydennyskoulutuskomite-
an (Standing Committee on Continuous Medical 

Education/Continuous Professional Development) 
toimesta kartoitettiin verkkoympäristössä toimivat 
täydennyskoulutusta anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäreille tarjoavat sivut. Kartoitus tehtiin 
keväällä 2007 ja se rajoitettiin englanninkielisiin 
sivuihin (taulukko 1). Löydös on kirjava. Vähän 
yli puolet sivuista on akkreditoitu (ACCME, Acc-
reditation Council for Continuing Medical Educa-
tion). Suurin osa sivuista on maksullisia, mutta osa 
mahdollistaa itseopiskelun ja itse arvioinnin ilman 
maksua jos ei halua todistusta CME-pisteistä. 
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I. Lääketieteelliset lehdet, jotka tarjoavat täydennyskoulutusta verkkoympäristössä lehden tilanneille:

Akkreditoija Aihe Toiminta

www.anesthesiology.org – Anaesthesiology ACCME anestesia, teholääketiede, 
kivunhoito, ensihoito

itseopiskelu ja koe

cme.nejm.org/cgi/hierarchy/nejmcme_node;57 – 
New England Journal of Medicine

ACCME kivunhoito ja palliatiivinen 
hoito

itseopiskelu ja koe 

www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0003-
2409 – Anaesthesia

— anestesia, teholääketiede, 
kivunhoito

itseopiskelu, ei mahdollisuutta CME-
pisteiden ansaitsemiseen

www.oxfordjournals.org/bjaint – British Journal of 
Anaesthesia

— anestesia, teholääketiede, 
kivunhoito, ensihoito

itseopiskelu ja koe, CME-pisteet 
saatavilla

cme.anesthesia-analgesia.org/cgi/cme – Anesthesia & 
Analgesia avoin myös IARS:n jäsenille

ACCME anestesia, teholääketiede, 
kivunhoito, ensihoito

itseopiskelu ja koe, CME-pisteet 
saatavilla

II. Tieteelliset yhdistykset, jotka tarjoavat täydennyskoulutusta verkkoympäristössä jäsenilleen:

www.csahq.org/cme2/course.php?course=3 – 
California Society of Anesthesiologists

ACCME kivunhoito itseopiskelu ja koe

www.scata.org.uk – Society for Computing and 
Technology in Anaesthesia

— anestesia ei mahdollisuutta CME-pisteiden 
saamiseen

www.sivauk.org – Society for Intravenous 
Anaesthesia

— anestesia, teholääketiede ei mahdollisuutta CME-pisteiden 
saamiseen

www.seauk.org – Society for Education in Medicine — anestesia ei mahdollisuutta CME-pisteiden 
saamiseen

www.onlineanaesthesia.co.uk – Royal College or 
Association of Anaesthetists

— anestesia, teholääketiede, 
kivunhoito

ei mahdollisuutta CME-pisteiden 
saamiseen

III. Maksullista täydennyskoulutusta verkkoympäristössä:

www.theanswerpage.com/Anesthesiology ACCME anestesia, teholääketiede, 
kivunhoito

itseopiskelu, ei koetta (sivu vapaasti 
käytettävissä, jos haluaa CME-pisteitä 
on maksettava $90:n vuosimaksu)

www.audio-digest.org/pages/htmlos/04108.1.1
140797914318633266/adf_home – Audio-Digest 
Foundation 

ACCME anestesia, kivunhoito CME-pisteet saatavilla

www.lww.com/resources/cmeinfo/
topicsinpainmgmt.html – Lippincott Continuing 
Medical Education Institute (LCMEI)

ACCME & 
ACPE 

kivunhoito, teholääketiede CME-pisteet saatavilla

www.anesthesiologyonline.com – Anesthesiology 
Online

Dannemiller 
Memorial 
Educational 
Foundation

anestesia CME-pisteet saatavilla

www.cmeed.com/pain/painmanagement.asp – Pain 
Management Online 

ACCME kivunhoito CME-pisteet saatavilla

www.anesthesianow.com — anestesia, teholääketiede, 
kivunhoito

itseopiskelu, CME-pisteet saatavilla

IV. Maksutonta täydennyskoulutusta verkkoympäristössä:

www.euroviane.net  – FEEA-kurssimateriaali 
saatavilla, useilla kielillä.

ei mahdollisuutta CME-pisteiden 
saamiseen

www.frca.co.uk — anestesia, teholääketiede, 
kivunhoito

itseopiskelu ja koe, akkreditoitu CPD-
todistus saatavilla

www.painedu.org/course.asp – PainEDU ACCME kivunhoito itseopiskelu ja koe CME-pisteiden 
saamiseksi

www.pri-med.com/pmo/ConditionCenterPage.
aspx?ccid=35 – PRIMED

ACCME kivunhoito itseopiskelu ja koe CME-pisteiden 
saamiseksi

www.pain-topics.org/education_CME_locator/ – Pain 
Treatment Topics 

ACCME kivunhoito pakollinen, mutta maksuton 
rekisteröinti, itseopiskelu ja koe CME-
pisteiden saamiseksi

www.pain.com/sections/professional/cme_modules/ 
– Pain 

ACCME kivunhoito pakollinen, mutta maksuton 
rekisteröinti, itseopiskelu ja koe CME-
pisteiden saamiseksi

www.npecweb.org/cmeonline.
asp?id=27&selMenu=11,0 – National Pain Education 
Council (NPEC)

ACCME kivunhoito pakollinen, mutta maksuton 
rekisteröinti, itseopiskelu ja koe CME-
pisteiden saamiseksi 

http://www.clevelandclinicmeded.com/
painmangseries/default.htm – Center for Continuing 
Education (Cleveland)

ACCME kivunhoito palliatiivinen 
hoito, anestesia

rekisteröityminen, itseopiskelu, CME-
todistus

http://www.cme-webcredits.org/COIN.html – Health 
Communication Research Institute (HCRI)

ACCME kivunhoito, palliatiivinen 
hoito

itseopiskelu (luento, dioja), koe CME-
pisteiden saamiseksi
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