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30. Anestesiaylilääkärikokous Oulussa

Anestesiaylilääkärit, professo-
rit, SAY:n puheenjohtaja ja 

Lääkäriliiton anestesiologien ala-
osaston puheenjohtaja kokoon-
tuivat ensimmäisen kerran Ouluun 
elo–syyskuun vaihteessa 1979. Ko-
koukseen osallistuivat kaikki sinne 
kutsutut kollegat. Samalla aloitet-
tiin perinne, joka on jatkunut kes-
keytyksettä siitä lähtien. Kokouk-
set on aina järjestetty Medipolarin 
(sittemmin Orionin) toimintakes-
kuksessa Sanginsuussa. 1980-lu-
vun lopulta lähtien kokoukseen 
on kutsuttu myös alue- ja kau-
punginsairaaloiden ylilääkärit. 

Ensimmäisen ylilääkärikokouk-
sen esityslistalla oli muun muassa 
”anestesialääkäreitten koulutusta-
voitteet Suomessa nyt ja lähitule-
vaisuudessa”, ”anestesialääkärei-
den koulutustarve ja sijoittumis-
mahdollisuudet Suomessa”, ”kes-
kustelua anestesialääkärin toimin-
nankuvasta, koulutustavoitteista 
ja ylikoulutusprobleemasta”, ”lää-
kärin asema sairaalahallinnossa” 
ja ”alueellinen 5-vuotissuunnitel-
ma ja lääninhallitus”. Alustajia oli-

vat professori Matti Vapaavuori, 
professori Tapani Tammisto, do-
sentti Matti Lahdensuu, hallinto-
ylilääkäri Unto Vuopala ja läänin-
lääkäri Blanco.

Kokouksen muoto on pysynyt 
alusta lähtien samana. Ensimmäi-
senä kokouspäivänä on ns. viralli-
nen ohjelma ja paikalle kutsutaan 
myös ulkopuolisia luennoitsijoi-
ta, kuten viranomaistahojen edus-
tajia. Ylilääkäreille ovat käyneet 
luennoimassa filosofi Marjo-Riitta 
Ollila, vuorikiipeilijä Veikka Gus-
tafsson ja pääesikunnan kenraali. 
Toisena päivänä käsitellään ”omia 
asioita”, jolloin puheenvuoro on 
muun muassa SAY:n puheenjoh-
tajalla ja SAY:n puheenjohtajalla ja 
SLL:n alaosaston puheenjohtajalla.

Viimeistä kertaa Sanginsuussa
30. juhlakokous noudatti perin-
teistä kaavaa. Tällä kertaa ilmas-
sa oli myös haikeutta, sillä anes-
tesiaylilääkärit kokoontuivat nyt 
viimeistä kertaa tutuksi tullees-
sa paikassa Sanginsuussa. Lääke-
tehdas Orion on myynyt toimin-

Uutisia

”Anestesia-alan lähiaikojen useat 
tärkeät kysymykset, kuten ylikou-
lutusvaara, alueellisten suunnitel-
mien kehittäminen jne. edellyt-
tävät mielestäni valtakunnallista 
keskussairaaloitten ylilääkäreiden 
kokousta, jossa yhteisesti voimme 
pohtia alan sairaanhoidon nykyti-
lannetta, kehitysnäkymiä, alueel-
lista suunnittelua ja yhteistyötä 
sekä virkakehitystä”, aloitti pro-
fessori Arno I. Hollmén 17.5.1979 
päivätyn kirjeensä keskussairaa-
loiden anestesiaylilääkäreille.
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takeskuksen, joten ensi vuoden ko-
koukselle on löydettävä uusi paikka. 
Se on kuitenkin varmaa, että kokous 
pidetään Oulussa ja Orion pysyy mu-
kana järjestelyissä. 

Ulkopuolisia luennoitsijoita oli-
vat tällä kertaa professori Martti 
Kekomäki ja Oulun yliopiston reh-
tori Lauri Lajunen. Ylilääkäri Jukka 
Valanne kertoi anestesiologian pro-
fessori ja sisätautien erikoislääkäri 
Michael Roizenin luomasta Real Age 
-käsitteestä ja opeista, joita nou-
dattamalla voi säädellä omaa ikää ja 
terveyttä?!

Professori Per Rosenbergin mu-
kaan suomalainen anestesiologi-
nen tutkimus ei pärjää kansainväli-
sessä vertailussa. Suomalaisia oman 
alamme julkaisuja ei löydy siteera-
tuimpien julkaisujen joukosta. Ro-
senbergin mielestä nuoret tutkijat 
ovat liikaa kiinni kliinisessä työssä, 
jolloin heillä ei riitä aikaa eikä ener-
giaa tutkimustyöhön. Ratkaisuna 
anestesiologisen tutkimustyön laa-
dun parantamiseksi Rosenberg pi-
ti yhteistyön lisäämistä yliopistosai-
raaloiden anestesiaklinikoiden, yli-
opisto- ja muiden sairaaloiden, mui-
den erikoisalojen ja kokonaan mui-
den alojen kanssa.

Professori Martti Kekomäki puo-
lestaan tietää, missä nuoret lääkärit 
ovat. ”He ovat työterveyshuollossa 
hoitamassa työssä käyviä, työkykyi-
siä ihmisiä, joilla on ote elämään.” 
Yksityissektorille siirtyy vuosittain 
50 % valmistuneita lääkäreitä vas-
taavasta määrästä. Hän puhui myös 
terveydenhuollon tehokkuudesta, 
alueellisista ja tuloluokkien välisistä 
eroista terveyspalvelujen käytössä. 
Kekomäki korosti hoitojen vaikutta-
vuuden tutkimisen suurta merkitys-
tä terveyspalvelujen kehittämisessä.

Projektijohtaja, anestesiologian 
ja tehohoidon erikoislääkäri Janne 
Aaltonen hahmotteli ylilääkäreille 
tulevaisuuden sairaalaa. Hänen mu-
kaansa tulevaisuudessa elektiivinen 
ja päivystystoiminta tulevat eriyty-
mään toisistaan. Nykyiset erikoissai-
raanhoidon yksiköt tulevat keskitty-
mään kaikkein sairaimpien ja huo-
nokuntoisimpien potilaiden päivys-
tysluonteiseen hoitoon. Keskinäisis-
sä vertailuissa tehokkaimmiksi ovat 
osoittautuneet pelkästään elektii-
viseen toimintaan keskittyneet yk-
siköt.

Tässäpä haasteita anestesiolo-
gian ja tehohoidon erikoisalalle! Mi-
ten ihmeessä saadaan kollegat py-

symään julkisen terveydenhuollon 
palveluksessa hoitamassa kaikkein 
raskaimpia ja vaativimpia potilaita, 
jos (ja kun) nämä visiot toteutuvat? 
(toim.huom.)

Tärkeä foorumi
Vuosittaisesta ylilääkärikokoukses-
ta Oulussa on tullut perinne, joka on 
kestänyt kaikki tähänastiset muu-
tosten tuulet. Alkuaikojen jäykistä, 
edesmenneen lääkintöhallituksen 
ohjaamista 5-vuotisuunnitelmis-
ta on päädytty tämän päivän kiih-
keään kvartaalitalouteen, jota ele-
tään todeksi myös terveydenhuollon 
organisaatioissa. Oulun kokous tar-
joaa mainiot puitteet kokemusten ja 
mielipiteiden vaihtoon. Lauri Nuu-
tisen sanoin ”johtaminen on usein 
yksinäistä puuhaa”, joten mahdol-
lisuus tutustumiseen ja keskuste-
luun samassa asemassa olevien kol-
legojen kanssa on äärettömän tär-
keää. Tästä perinteestä kannattaa 
pitää kiinni!
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