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Rekrytointia, täydennyskoulutusta ja 
syventäviä opintoja

Leena Lindgren
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Joulua odotellessa on aika katsoa menneeseen 
ja vähän tulevaankin. Tampereen anestesiolo-
gia elää kädestä suuhun ja rekrytointi on käyn-

nissä. 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 kevää-
nä luku painui nollaan. Lääkäriliiton virheellisen 
tilastoinnin aiheuttaman vahingon korjaaminen 
ei ole helppoa. Vuoteen 2025 tarvitsemme fokus-
sairaaloiden vuoksi Tampereelle 90 uutta aneste-
siologia. Kun professori tätä numeroa opiskelijoil-
le paukuttaa, epäuskoisetkin alkavat taipua. Anes-
tesiologian valinnainen kurssimme on nyt ääriään 
myöten täynnä. Amanuenssuurimme ovat suosit-
tuja, samoin kuin kliinisten opettajiemme vetä-
mät simulaatiokoulutuksetkin. Professorimme Ar-
vi Yli-Hankala järjesti Operatiiviselle päiville Tam-
pereen anestesiologian rekry-pisteen, joka sai pal-
jon myönteistä huomiota. Uskomme, että Man-
sen kulttuurikaupunki teattereineen ja uusittuine 
Tampere-taloineen vetää kollegoja.

Euroopassa on havahduttu lääkärien täyden-
nyskoulutuksen velvoittamiseen ja auditoimiseen. 
Enää 21 %:ssa Euroopan maista, joihin Suomikin 
valitettavasti kuuluu, täydennyskoulutus on vapaa-
ehtoista. Viidessä maassa täydennyskoulutukses-
ta raportoimatta jättäminen voi johtaa lääkärilu-
van peruuntumiseen ja kahdeksassa palkan alene-
miseen.

Suomessa on toiminut vuodesta 2008 lähtien 
Lääkäriliiton, Duodecimin ja Finska Läkaresäll-

skapetin perustama Arviointineuvosto, Pro Me-
dico, jossa olen mukana tiedekuntien edustajana. 
Pro Medico on kehittänyt kansainvälisiin mallei-
hin perustuvaa lääkärin osaamisen arviointimene-
telmää lääkärin omaksi työvälineeksi. On syntynyt 
verkkoalusta ”Taitopuu”, jonne kollegat voivat kir-
jata ja kuvata osaamistaan, oppimistarpeitaan ja 
koulutuksiaan. Se hyödyntää sähköisen koulutus-
kalenterin kautta ehdotuksia täydennyskoulutuk-
seksi. Tästä muodostuva tietokanta nivotaan ter-
veydenhuollon osaamisen johtamiseen. Järjestel-
mä pilotoidaan Helsingin kaupungin lääkärikun-
nassa vuosien 2011–12 aikana. Taitopuusta voi tul-
la osa terveydenhuollon laatujärjestelmää: se voisi 
toimia CV:na ja lisäkoulutussuoritusten kirjaamis-
paikkana ja helpottaa byrokratiaa. Sieltä voisi löy-
tyä raportit kehityskeskusteluihin, varsinkin oppi-
mistarpeitten osalta. Taitopuuhun pääsee tutustu-
maan osoitteessa www.promedico.fi.

Opiskelijoiden syventävät opinnot aiheuttavat 
päänvaivaa. Ohjaajan tulee olla LT-tutkinnon suo-
rittanut kollega. Usein ”syväreiden” tekijä päätyy 
raapimaan professorin ovea. Laadukaskin opin-
näyte jää usein julkaisematta. Duodecimin Syven-
tävien opintojen symposiumissa 1.10. käsiteltiin 
kaikkia asiaan liittyviä ongelmia: mitä saa opiskeli-
ja, ja mitä kiireinen ohjaaja? Kelpaisiko erikoistuva 
lääkäri toiseksi ohjaajaksi? Aikakauskirja Duode-
cim perustaa vuonna 2012 palstan ”Kandin kulma” 
mm. ansioituneiden ”syvärien” julkaisemista var-
ten. Olen ohjannut parit kymmenet ”syvärit”. Pal-
kinnoksi olen saanut uusia kollegoita alallemme.

Tämä on ollut tosi mukava rekrytointikonsti! 
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Tetraspan®

Hellävarainen HES 130 
plasmankaltaisessa elektrolyyttiliuoksessa 
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liuos
HES

130/0.42

Tetraspan® 60 mg/ml / 100 mg/ml
Koostumus
1000 ml liuosta sisältää:

poly(0-2-hydroksietyyli)tärkkelys (HES) 60 g/100 g
(Molaarinen substituutio: 0.42)
(Keskimolekyylipaino 130,000 Da)
Natriumkloridi 6,25 g
Kaliumkloridi 0,30 g
Kalsiumkloridiheksahydraatti 0,37 g
Magnesiumheksahydraatti 0,20 g
Natriumasetaattihydraatti 3,27 g
Omenahappo 0,67 g
(= mmol/l: Na+ 140, K+ 4.0, Ca2+ 2.5, Mg2+ 1.0, 
Cl- 118, acetate- 24, malate2- 5) 

Elektrolyyttisisältö mmol/l
Natrium 140
Kalium 4,0
Kalsium 2,5
Magnesium 1,0

Kloridi 118
Asetaatti 24
Malaatti 5,0

pH: 5,6 – 6,4
Teoreettinen osmolariteettti: 286 mOsmol/l

Käyttöaiheet:
Uhkaavan tai ilmeisen hypovolemian ja sokin hoito.

Vasta-aiheet:
– hyperhydraatiotilat, keukoödeema mukaan lukien
– munuaisten toiminnanvajaus, johon liittyy 

oligo- tai anuria
– kallonsisäinen verenvuoto
– hyperkalemia
– vaikea-asteinen hypernatremia tai vaikea-

asteinen hyperkloremia
– yliherkkyys hydroksietyylitärkkelykselle tai jollekin

valmisteen sisältämälle apuaineelle

– vaikeasti heikentynyt maksan toiminta
– kongestiivinen sydämen vajaatoiminta

Haittavaikutukset:
Hydroksietyylitärkkelys infuusion jälkeen voi ilmetä
eriasteisia anafylaktisia reaktioita. Tästä syystä
tulee kaikkia potilaita, joita hoidetaan tärkkelysin-
fuusiolla, tarkkailla mahdollisten anafylaktisten
reaktioiden ilmenemisen vuoksi. Jos anafylaktinen
reaktio ilmenee Tetraspan infuusio tulee keskeyttää
välittömästi ja ryhtyä normaaleihin hoitotoimiin.

Hematokriitti ja plasman proteiinipitoisuus voivat
laskea johtuen veren laimenemisesta . Suuret hyd-
roksietyyli infuusiomäärät johtavat hyytymistekjöi-
den laimenemisen ja voivat siten vaikuttaa veren
hyytymiseen. Vuotoaika ja PPT voivat pidentyä ja
FVII /vWF kompleksin pienemiseen suuri annosten
jälkeen.

Toistetttaessa HES infuusioita useiden päivien
ajan, erityisesti kun kumulatiiviset annokset ovat
suuria, voi ilmetä kutinaa joka ei reagoi hoitoon.

Tällaista kutinaa voi ilmetä vielä useiden viikkojen
kuluttua hydroksietyylityärkkelysinfuusion jälkeen
ja se voi jatkua kuukausia.

Reseptilääke.
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