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Auditointitoimikunnan kokous 
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SAY:n johtokunnan kokoon 
kutsuman anestesiologian 
ja tehohoidon erikoisalan 
auditointitoimikunnan 
ensimmäinen kokous pidettiin 
syyskuun alussa Helsingissä.

Kokoukseen osallistui yhteensä 22 
erikoislääkärikoulutuksen kehit-

tämisestä kiinnostunutta anestesio-
logia eri puolilta Suomea.

SAY:n johtokunta oli päättänyt 
erikoisalamme koulutuksen audi-
toinnin eli arvioinnin käynnistämi-
sestä jo aiemmin. Nyt järjestetyn 
kokouksen tarkoituksena oli sopia 
käytännön toimista. Avauspuheen-
vuorossaan SAY:n puheenjohta-
ja Pertti Pere korosti, että auditoin-
nin tavoitteena on ”hakea parhai-
ta käytäntöjä, ei etsiä epäkohtia tai 
nokittaa muita”.

Auditointitoimikunta päätti, että 
maamme kaikki erikoislääkärikou-

lutukseen osallistuvat yksiköt audi-
toidaan. Ensivaiheessa auditoidaan 
kaikki viisi yliopistosairaalaa ja osa 
keskussairaaloista. Tavoitteena on, 
että SAY:n kevätkokoukseen 2010 
mennessä kaikki yliopistosairaalat 
ja viisi keskussairaalaa on auditoitu.

Kai Kiviluomasta auditoinnin 
ohjausryhmän puheenjohtaja

Anestesiologian ja tehohoidon eri-
koislääkärikoulutuksen auditoin-
ti päätettiin toteuttaa ns. neurolo-
gien mallin mukaan 1. Alkuvaihees-
sa lähetetään web-pohjainen kysely 
kaikille erikoistumaan ilmoittautu-

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutuksen 
auditointi vihdoin käyntiin
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neille. Erikoistuvat, seuratkaa säh-
köpostianne ja vastatkaa kyselyyn, 
jotta olette mukana parantamassa 
erikoislääkärikoulutuksen laatua!

Erikoislääkärikoulutuksen au-
ditoinnin käytännön toteutukses-
ta vastaa auditoinnin ohjausryhmä, 
jonka puheenjohtajaksi valittiin Kai 
Kiviluoma Oulusta ja jäseniksi Sa-
mi Suvanto Helsingistä, Pirjo Säy-
näjäkangas Raahesta ja SATELin pu-
heenjohtaja Jenni Vieri Tampereel-
ta. SAY:n edustajana ohjausryhmäs-
sä on puheenjohtaja Pertti Pere Hel-
singistä.

Varsinainen koulutusyksikön ar-
viointi edellyttää ulkopuolisten ar-
vioitsijoiden käyntiä paikanpäällä. 
Auditointiin kuuluu sekä arvioitava-
na olevan yksikön kouluttajien et-
tä koulutettavien tapaamiset ja lop-
pukeskustelu. Varsinainen loppura-

portti kirjoitetaan, kun kaikki vas-
taavantasoiset erikoislääkärikoulu-
tusta antavat yksiköt on auditoitu. 
Tulokset julkaistaan Finnanestissa 
ja/tai Suomen Lääkärilehdessä.

Mikä auditointi?

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen mu-
kaan erikoislääkärikoulutuksen au-
ditoinnin perusperiaatteena on, että 
ulkopuolinen taho arvioi koulutus-
ta tutustumalla koulutusyksikköön. 
Auditointi aloitetaan selvittämäl-
lä etukäteen perustiedot asianomai-
sesta klinikasta ja sen antamasta 
koulutuksesta ja koulutusmahdolli-
suuksista. Kouluttajat ja koulutetta-
vat täyttävät kyselylomakkeen etu-
käteen. Varsinainen auditointi ta-
pahtuu vierailemalla ao. klinikassa. 

Auditointikäynnillä on mukana se-
kä kouluttajien että koulutettavien 
edustaja. Vierailun lopuksi käydään 
loppukeskustelu. Jotta auditoinnis-
ta olisi konkreettista hyötyä, tulee 
koulutuksen laadun arvioinnin olla 
jatkuva prosessi. Parannusehdotuk-
set tulee kontrolloida uudella kyse-
lykierroksella 1–2 vuoden kuluttua 
ja auditointi tulisi toistaa noin vii-
den vuoden välein. 2 (JT)
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