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E R I KO I S T U VA N E L Ä M Ä Ä

NYA – tuoretta
skandinaavista yhteistyötä

V

uoden 2017 SSAI-kongressin aikoi- taava, ainakin tulevaisuudessa. Olen huomannut,
hin heräsi ruotsalaisilla erikoistuvilla että on helppoa pitää omaa koulutustaan parhaalääkäreillä ajatus, että pohjoismaa- na, toisaalta suomalainen vaatimattomuus ehkä
laisten erikoistuvien verkostoitumista hieman vähätteleekin osaamistamme. Meihin
toistensa kanssa voisi lisätä. Suomesta lähti alku- verrattuna osaamispohjainen koulutus on kuivaiheessa mukaan Benny Hellqvist. Pohdinnois- tenkin valovuosia edellä muissa Pohjoismaissa ja
sa lähdettiin siitä, mikä olisi ryhmän tarkoitus siihen suuntaan tulisi meidänkin pyrkiä.
ja kokoonpano. Yhteydenpito tapahtui alkuun
NYA on tällä hetkellä edelleen lapsenkengissä. Kustakin jäsenmaasta tulee kaksi hallilähinnä sähköpostitse. Viestittelyyn osallistui
tuksen jäsentä. Kuulumalla kansalliseen
kaksi ruotsalaista, kaksi tanskalaista,
erikoistuvien järjestöön on automaatnorjalainen ja suomalainen kollega.
tisesti NYAn jäsen. Hallituksen jäVarsinaista järjestäytyneisyyttä vielä ollut eikä nimeäkään; NYA oli
senet palvelevat kaksi vuotta ja ovat
Tarvitsemme
käsitteenä vasta syntymässä.
kansallisen järjestön nimeämiä.
pian uutta verta
Vuoden 2018 kesällä SSAI:n
Ainakin toisen näistä kahdesta tumukaan.
lisi olla myös kansallisen järjestön
johtokunta kutsui erikoistuvia kaikista jäsenmaistaan esittäytymään ja
hallituksessa. Puheenjohtajuus kiertää SSAI:n kongressin järjestäjämaan
hahmottelemaan yhdessä, mitä voisimme tehdä SSAI:n hyväksi ja mitä SSAI voimukaan. Tällä hetkellä puheenjohtaja on
si tehdä erikoistuvien hyväksi. Tiiviimpi ryhmä tanskalainen (SSAI Kööpenhamina 2019), seualkoi muodostua ja jäsenistö vakiintua. Marras- raavaksi vuorossa on Norja vuonna 2021, minkä
kuussa 2018 jäsenet kokoontuivat Helsingissä. jälkeen vuoro osuu Suomeen. SSAI:n kongresSovimme ryhmän nimestä ja saimme nuijittua sin yhteydessä erikoistuvien on tarkoitus järjestää
läpi ryhmän säännöt. Tästä syntyi virallisesti omaa ohjelmaa. Ensi kesänä Kööpenhaminassa
NYA järjestää symposiumin sekä ”pub crawlin”,
NYA eli Nordic Young Anesthesiologists.
NYAn päätarkoituksena on auttaa verkos- joka toivottavasti vielä lisää kollegiaalisia – ja
toitumisessa ja edistää yhteisiä koulutuksia. Ha- ehkä muitakin – suhteita vapaamman seurustelun
luaisitko esimerkiksi kuukaudeksi Svedjebor- merkeissä. Luvassa on mielenkiintoista ohjelmaa:
giin tutustumaan teho-osastoon? Tai Bergeniin suosittelen harkitsemaan osallistumista.
neurokirurgialle? Internetin syövereistä voi olla
Suomen edustajat ovat nyt Anni Herlevi ja
hankala löytää oikeita vastauksia, mutta NYAn Benny Hellqvist Helsingistä. Haluamme kiittää
jäseniin voi ottaa yhteyttä ja me ohjaamme omissa SAY:tä tuesta ja kiinnostuksesta NYAa kohtaan.
kotimaissamme kysymykset oikeille yhteyshen- Molemmat valmistumme erikoislääkäreiksi täkilöille. Tavoitteenamme on myös keskustella eri män vuoden aikana. Koska toiminta on vielä uutmaiden erikoistumiskoulutuksen rakenteista sekä ta, jatkamme ainakin seuraavan vuosikokouksen
niiden eduista ja haasteista, eli vertailla koulu- yli, mutta pian tarvitaan uutta verta mukaan. Hatusohjelmiamme muiden Pohjoismaiden kanssa. luatko olla mukana kehittämässä pohjoismaista
Toivomme, että pohjoismainen koulutus olisi laa- yhteistyötä, tavata pohjoismaisia kollegoja ja osaldultaan, kestoltaan ja rakenteeltaan toisiaan vas- listua vuosikokouksiin? Tervetuloa mukaan! 
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