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Turun anestesiologikoulutus saanut
eurooppalaisen akkreditoinnin
Euroopan anestesiologiyhdistys (European Society of
Anaesthesiology, ESA) ja UEMS:n (European Union of
Medical Specialists) European Board of Anaesthesiology
(EBA) ovat käynnistäneet äskettäin ohjelman (Hospital
Visiting and Accreditation Programme), jonka puitteissa
kullakin koulutusyksiköllä on mahdollisuus anoa oman
erikoislääkärikoulutusohjelmansa akkreditointia.
Oikeastaan kyse on vanhan käytännön elvyttämisestä, sillä
vielä 1990-luvulla akkreditointiarvioita tekivät yhdessä
Euroopan Anestesia-Akatemia (European Academy of
Anaesthesiology) ja EBA. 1990-luvulla ainakin Turun
ja Helsingin yliopistojen anestesiologian ja tehohoidon
erikoislääkärikoulutus akkreditoitiin. Eurooppalaisten
anestesiologian alan yhdistysten yhdistyttyä 2000-luvun
puolella ei akkreditointiohjelmaa pystytty ylläpitämään
monien suurten organisatoristen muutosten vuoksi. Sen
vuoksi mm. Turun akkreditointi pääsi vanhenemaan. Kun
akkreditointi nyt pitkän viiveen jälkeen tuli mahdolliseksi,
päätettiin Turussakin hakea erikoislääkärikoulutusohjelman
akkreditointia uudelleen.
Finnanest tiedusteli professori Klaus Olkkolalta, mitä
erikoislääkärikoulutuksen akkreditointi tarkoittaa
käytännössä. Haastattelu toteutettiin sähköpostitse.

Mistä kipinä hakea eurooppalaista
erikoislääkärikoulutuksen
akkreditointia?
Tärkein syy akkreditointiprosessiin
oli halu päästä järjestämään omassa yksikössä European Diploma
-tutkintoon liittyvä In-training assessment. Päätin jo muutama vuosi sitten, että ryhdymme arvioimaan
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meillä TYKS:ssa työskentelevien erikoistuvien lääkäreiden tiedollista
kehitystä nimenomaan tämän kuulustelun avulla. In-training assessment on monivalintakuulustelu, joka järjestetään kerran vuodessa samana päivänä, jolloin järjestetään
myös varsinaisen European Diploma -tutkinnon monivalintakuulustelu. Kuulustelut ovat täysin ident-

tiset. Kukin kuulusteluun osallistuva
saa tietää muutaman viikon viiveellä oman suoriutumisensa aihepiireittäin suhteessa varsinaisen European Diploma -kuulustelun hyväksymisrajaan. Minusta on parempi,
että kukin koulutuksessa oleva saa
verrata omaa edistymistään yleiseurooppalaiseen kuin täysin paikalliseen tasoon.
Mitä akkreditointi
tarkoittaa käytännössä?
Käytännössä se tarkoittaa, että olemme ”sallineet” ulkopuolisten selvittää yksityiskohtaisesti, miten koulutus Turun yliopistossa ja
TYKS:ssa on järjestetty. Kun akkreditointiin liittyvään kaksipäiväiseen
vierailuun valmistauduttiin, jouduttiin tarkkaan miettimään, että jokainen osa-alue koulutusohjelmassamme kestää ulkopuolisen tarkastelun.
Akkreditointi ei toki tarkoita sitä, että kaikki koulutus olisi meillä järjestetty niin hyvin, etteikö sitä voitaisi edelleen kehittää. Minusta se on
kuitenkin todiste siitä, että olemme uhranneet aikaa kokonaisuuden
miettimiseen ja että olemme onnistuneet siinä ainakin kohtalaisesti.
Oliko prosessi työläs,
mitä kaikkea siihen kuului?
Ehkä kaikkein työläin osa prosessia oli hakemuksen ja siihen liitty-
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vien liitteiden tekeminen. Lomake
on varsin pitkä eikä ollut aina kovin
helppoa päätellä, mitä kussakin kysymyskohdassa oikeastaan haluttiin
tietää. Akkreditointiin kuuluu myös
kaksipäiväinen tarkastuskäynti, jonka tekevät ESA:n ja EBA:n edustajat. Lisäksi mukana on edustaja siitä maasta, missä akkreditoitava yksikkö on. Turussa tarkastuksen tekivät Thomas Pasch Saksasta, Francis
Bonnet Ranskasta ja Seppo Alahuhta Suomesta. Tarkastuskäynnin aikana vierailijat tutustuivat koulutuspaikan tiloihin ja kävivät lukuisia keskusteluja muun muassa vastaavan kouluttajan, koulutuksessa
mukana olevien erikoislääkäreiden
sekä koulutettavien kanssa. Vierailijat keskustelevat myös sairaalan
johdon, lähierikoisalojen edustajien
ja anestesiasairaanhoitajien kanssa. Heitä kiinnosti käytännön koulutuksen lisäksi yksikössä annettava
teoreettinen koulutus sekä yksikössä
tehtävä tutkimustyö.
Saavutitte tavoitteen, mistä
lämpimät onnittelut. Käsi
sydämelle, oliko lopputulos kaiken
vaivan väärti?
Oli ehdottomasti. Jouduimme mo-
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nelta osin skarppaamaan, mikä minusta on parantanut antamamme
koulutuksen laatua.
Muuttaako akkreditointi
Turun yliopiston
anestesiologian ja tehohoidon
erikoislääkärikoulutusta?
En usko, että akkreditointi sinänsä
muuttaa suuresti anestesiologian ja
tehohoidon erikoislääkärikoulutusta. Hakuprosessin aikana kuitenkin
tunnistettiin oman koulutusohjelman puutteita, jotka sitten yritettiin
saada kuntoon viimeistään tarkastuskäyntiin mennessä. Sitä kautta
antamamme erikoislääkärikoulutus
lienee ainakin vähän muuttunut –
toivottavasti parempaan suuntaan.
Suositteletteko
akkreditointia muillekin?
En usko, että olisi tarkoituksenmukaista, että jokainen suomalainen
sairaala hakisi itselleen eurooppalaista akkreditointia. Uskon sen sijaan, että yliopistosairaaloiden kannattaisi osallistua siihen. Sitä kautta
avautuu myös mahdollisuus In-training assessment -kuulustelun järjes-

tämiseen, josta uskon olevan suurta
hyötyä koulutuksessa oleville.
Mikä on eurooppalaisen
akkreditoinnin suhde
kotikutoiseen auditointiin?
Onko Turku mukana myös
SAY:n käynnistämässä
erikoislääkärikoulutuksen
auditointihankkeessa?
En aivan tarkkaan vielä tiedä, miten suomalainen auditointi toteutetaan, mutta uskon eurooppalaisessa akkreditoinnissa ja suomalaisessa
auditoinnissa olevan paljon samoja
piirteitä. Olemme ilman muuta mukana myös kotimaisessa auditoinnissa ja uskon tämän akkreditointikokemuksen olevan hyvänä apuna
myös siinä prosessissa.
Lisätietoa asiasta löytyy ESA:n palvelimelta
osoitteesta: http://www.euroanesthesia.
org/sitecore/content/Education/
Hospital%20Visiting%20and%20
Accreditation%20Programme.aspx.
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