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Mihin tarvitaan Pohjoismaista anestesiologian 
ja tehohoidon yhdistystä? 

P
ohjoismaisen anestesiologian ja tehohoi-
don yhdistyksen (Scandinavian Society 
of Anaesthesiology and Intensive Care 
Medicine, SSAI) tavoitteena on edistää 

potilaiden turvallista ja tehokasta hoitoa sekä 
valvoa erikoisalamme etuja anestesian, tehohoi-
don, kivunhoidon ja ensihoidon alueilla. Lisäksi 
tavoitteena on edistää pohjoismaisia näkemyksiä 
kansainvälisestikin. SSAI tukee alan tieteellisestä 
tutkimusta ja julkaisee ”Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica”-aikakauslehteä ja järjestää kan-
sainvälisen tieteellisen kongressin kahden vuoden 
välein. Kongressi järjestetään vuoron perään eri 
Pohjoismaissa. Suomi on ollut kongressin isäntänä 
vuonna 2003 Helsingissä ja 2013 Turussa. Vuo-
den 2023 kongressi järjestetään jälleen Suomes-
sa. Kongressi sekä SSAI:n lisäkoulutusohjelmat 
(sydänanestesia, tehohoito, ensihoito, obstetri-
nen anestesia, lasten anestesia, kivun hoito sekä 
perioperatiivinen lääketiede) ovat tärkeitä myös 
erikoislääkärikoulutuksen ja ammatillisen jatko-
koulutuksen kannalta. 

Suomen Anestesiologiyhdistyksen kriittinen 
jäsen saattaa miettiä, miksi suuntaisi huomionsa 
Pohjoismaihin eikä suoraan globaalimmin? Vaik-
ka suomalaisten on toki tärkeää pitää yhteyksiä 
kaikkialle maailmaan, ei pohjoismaista yhteistyötä 
tule väheksyä. Yhteinen historia ja kulttuurinen 
tausta luovat Pohjoismaiden välille niin voimak-
kaan siteen, että olisi sääli olla hyödyntämättä 
sitä. Erikoisalamme hoitokäytännöt ovat melko 
samanlaisia kaikissa Pohjoismaissa ja lääkärityö-
voiman vapaa liikkuvuus maiden välillä on alkanut 
jo ennen Euroopan yhteisön aikakautta. Pohjois-
mainen parlamentarismi ja hyvinvointivaltion 
toimintatavat ovat myös asioita, joita kannattaa 
edistää. 

Olen vuoden 2018 alusta lähtien SSAI:n presi-
dentti. On siis selvää, että minun kuuluukin par-
haan taitoni mukaan edistää pohjoismaista yhteis-
työtä. En kuitenkaan edistä yhteistyötä pelkästään 
asemani vuoksi, vaan koska todella uskon tämän 
yhteistyön olevan meille tärkeää. Suomalaisten tu-
lee olla aktiivisesti mukana SSAI:n toiminnassa 
osallistumalla muun muassa sen hallituksen ja eri 
komiteoiden toimintaan sekä olemalla aktiivisesti 
mukana pohjoismaisissa koulutusohjelmissa niin 
kouluttajina kuin osallistujina. Suomessa on omia 
kansallisia lisäkoulutusoh-
jelmia monilla eri osa-alu-
eilla, mutta SSAI:n kou-
lutusohjelmat täydentävät 
kotimaista tarjontaa. Osa 
hankkikoon koulutuksensa 
Suomesta ja osa muualta: 
molemmille on tilaa. Ko-
timaiset koulutusohjelmat 
ovat hyviä, mutta niiden 
kautta ei automaattisesti 
tarjoudu mahdollisuut-
ta verkostoitua kollegojen 
kanssa yhtä hyvin kuin osallistumalla pohjois-
maisiin koulutuksiin. Tässä yhteistyössä meillä 
on annettavaa ja saatavaa. 

Suomalainen anestesiologia ja tehohoito tar-
vitsevat pohjoismaista alan yhdistystä monipuo-
listamaan kotimaista koulutustarjontaa sekä mah-
dollistamaan entistä parempaa verkostoitumista. 
Toivon lämpimästi, että sairaaloidemme koulutus-
määrärahoista päättävät arvostavat pohjoismaista 
yhteistyötä yhtä paljon kuin minä. 

Yhteistä kulttuuritaustaa 
kannattaa hyödyntää.




