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Uhkaako erikoisalaamme
sirpaloituminen?

P

rosessiorganisaatiot ja osaamiskeskukset ovat erikoissairaanhoidon
uusin trendi. Niillä pyritään potilaskeskeisen hoidon lisäksi saamaan
kaikki työntekijät yhteisen johdon alaisuuteen. Vuonna 2002 perustettu
Tekonivelsairaala Coxa Tampereella on tämän ajattelutavan edelläkävijä ja sitä seurasi TAYS:n Sydänkeskus vuonna 2004. Molempiin keskuksiin on
anestesiologeilla ollut kiinnostusta, jopa niin, että TAYS on ajoittain kokenut
anestesiologipulaa, tosin takaisinvirtaustakin on tapahtunut.
HYKS:n ensimmäisenä osaamiskeskuksena aloittaa vuonna 2013 sydänkeskus omana tulosyksikkönään. Alun perin suunniteltiin, että sydänanestesiologien ja tehohoidon palvelut olisi ostettu ATEK:lta. Jatkovalmisteluissa on
kuitenkin esitetty, että myös nämä hoidettaisiin Tampereen mallin mukaan
omana tuotantona, jolloin sydänanestesiologit olisivat sydänkeskuksen palkkalistoilla. Tätä kirjoitettaessa ollaan pitäytymässä alkuperäisessä suunnitelmassa eli ATEK-pohjaisessa mallissa. Tulevaisuudessa on osaamiskeskuksia
suunniteltu muodostettavan lisää, seuraavana pään ja kaulan alueen kirurgialle.
Koska näiden keskusten rakenne tulee olemaan mitä todennäköisimmin saman
tyyppinen, on aloittavan sydänkeskuksen anestesiatoiminnan järjestäminen
kriittinen kysymys.
Sekä nykyisellä, koko sairaalaa palvelevalla anestesiaorganisaatiolla, että
prosessiorganisaatiopohjaisella järjestelmällä on puolensa. Jälkimmäisellä ei
varmasti saavuteta säästöjä verrattuna nykyiseen toimintamalliin, päinvastoin.
Omaan pieneen yksikköönsä tiukasti sitoutuneet anestesiologit ovat varmasti erikoisosaajia, jotka parhaiten edesauttavat prosessin sujuvuutta ja joiden
työskentelytavat hioutuvat yhdenmukaisiksi. Keskeiseksi tekijäksi muodostuu
tuolloin anestesiologian esimiehen saumaton yhteys ja yhteistyö keskuksen
johdon kanssa siten että hän pystyy puolustamaan erikoisalansa etuja ja tarpeita
keskuksen sisällä. Talouden kiristyminen aiheuttaa painetta sekä laitehankintoihin että henkilöstökuluihin, jopa niin, että potilasturvallisuus voi vaarantua.
Onko Tampereen sydänkeskuksen sydänanestesiologien kotipäivystysmalli
tästä alkusoittoa?
HYKS:n nykyinen ATEK-malli turvaa sekä erikoistuville että jo erikoistuneille anestesiologeille erinomaisen mahdollisuuden perehtyä anestesiologian
eri osa-alueisiin ja erityispiirteisiin siten, että mikään alue ei jää vieraaksi ja
näin ollen mahdollinen siirtyminen toiseen klinikkaan ei muodostu ylipääsemättömäksi. Osaamiskeskusmallien lisääntyessä tämä kävisi todennäköisesti
mahdottomaksi, tai ainakin hyvin vaikeaksi: ”kerran omaprosessianestesiologi
– aina omaprosessianestesiologi”. Entä jos ei se myöhemmin enää huvitakaan?
Pahimmillaan tulevaisuudessa ei enää ole yhtenäistä anestesiologian ja
tehohoidon erikoisalaa, on vain erikoisosaajia omissa kioskeissaan.
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