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Rekrytointia, täydennyskoulutusta ja
syventäviä opintoja

J

oulua odotellessa on aika katsoa menneeseen
ja vähän tulevaankin. Tampereen anestesiologia elää kädestä suuhun ja rekrytointi on käynnissä. Hämmästyimme, kun Lääkäriliiton tilastot
kertoivat anestesiologien ylikoulutuksesta. Tämän
olivat opiskelijammekin nopeasti sisäistäneet.
Suullinen tenttini valmistuville lääkäreille on
viimeisiä rekrytoimistilaisuuksiani. Päätän tentin
kysymällä: ”Kenestä tulee anestesiologi?” 15–20 %
opiskelijoista on aina ilmoittautunut. Viime keväänä luku painui nollaan. Lääkäriliiton virheellisen
tilastoinnin aiheuttaman vahingon korjaaminen
ei ole helppoa. Vuoteen 2025 tarvitsemme fokussairaaloiden vuoksi Tampereelle 90 uutta anestesiologia. Kun professori tätä numeroa opiskelijoille paukuttaa, epäuskoisetkin alkavat taipua. Anestesiologian valinnainen kurssimme on nyt ääriään
myöten täynnä. Amanuenssuurimme ovat suosittuja, samoin kuin kliinisten opettajiemme vetämät simulaatiokoulutuksetkin. Professorimme Arvi Yli-Hankala järjesti Operatiiviselle päiville Tampereen anestesiologian rekry-pisteen, joka sai paljon myönteistä huomiota. Uskomme, että Mansen kulttuurikaupunki teattereineen ja uusittuine
Tampere-taloineen vetää kollegoja.
Euroopassa on havahduttu lääkärien täydennyskoulutuksen velvoittamiseen ja auditoimiseen.
Enää 21 %:ssa Euroopan maista, joihin Suomikin
valitettavasti kuuluu, täydennyskoulutus on vapaaehtoista. Viidessä maassa täydennyskoulutuksesta raportoimatta jättäminen voi johtaa lääkäriluvan peruuntumiseen ja kahdeksassa palkan alenemiseen.
Suomessa on toiminut vuodesta 2008 lähtien
Lääkäriliiton, Duodecimin ja Finska Läkaresäll-
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skapetin perustama Arviointineuvosto, Pro Medico, jossa olen mukana tiedekuntien edustajana.
Pro Medico on kehittänyt kansainvälisiin malleihin perustuvaa lääkärin osaamisen arviointimenetelmää lääkärin omaksi työvälineeksi. On syntynyt
verkkoalusta ”Taitopuu”, jonne kollegat voivat kirjata ja kuvata osaamistaan, oppimistarpeitaan ja
koulutuksiaan. Se hyödyntää sähköisen koulutuskalenterin kautta ehdotuksia täydennyskoulutukseksi. Tästä muodostuva tietokanta nivotaan terveydenhuollon osaamisen johtamiseen. Järjestelmä pilotoidaan Helsingin kaupungin lääkärikunnassa vuosien 2011–12 aikana. Taitopuusta voi tulla osa terveydenhuollon laatujärjestelmää: se voisi
toimia CV:na ja lisäkoulutussuoritusten kirjaamispaikkana ja helpottaa byrokratiaa. Sieltä voisi löytyä raportit kehityskeskusteluihin, varsinkin oppimistarpeitten osalta. Taitopuuhun pääsee tutustumaan osoitteessa www.promedico.fi.
Opiskelijoiden syventävät opinnot aiheuttavat
päänvaivaa. Ohjaajan tulee olla LT-tutkinnon suorittanut kollega. Usein ”syväreiden” tekijä päätyy
raapimaan professorin ovea. Laadukaskin opinnäyte jää usein julkaisematta. Duodecimin Syventävien opintojen symposiumissa 1.10. käsiteltiin
kaikkia asiaan liittyviä ongelmia: mitä saa opiskelija, ja mitä kiireinen ohjaaja? Kelpaisiko erikoistuva
lääkäri toiseksi ohjaajaksi? Aikakauskirja Duodecim perustaa vuonna 2012 palstan ”Kandin kulma”
mm. ansioituneiden ”syvärien” julkaisemista varten. Olen ohjannut parit kymmenet ”syvärit”. Palkinnoksi olen saanut uusia kollegoita alallemme.
Tämä on ollut tosi mukava rekrytointikonsti! 
Tampereella 21.11.2011
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