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Koulutusvastuulääkärit kehittävät erikoislääkärikoulutusta konkreettisesti

Yliopiston ja yliopistollisen sairaalan yhteistyö
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TAULUKKO. Mitä kova-lääkärit tekevät? Poimintoja ensimmäisen vuoden raporteista.
”Olen päivittänyt perehdytysoppaamme ja vastaan uuden
erikoistuvan perehdytyksestä.”
”Alallamme ei ole ollut lainkaan lokikirjaa – olen nyt aloittanut sen suunnittelun yhdessä professorin kanssa.”
”Lähiohjaan erikoistuvia lääkäreitä päivittäin ja arvioin
heidän osaamistaan.”
”Suunnittelen ja koordinoin erikoistuvien meetingit.”
”Olen suunnitellut ja järjestänyt moniammatillisen ohjaustapahtuman erikoistuville yhdessä sosiaalityöntekijän ja
kuntoutusohjaajan kanssa.”
”Osallistun erikoistuvien valintamenettelyn haastatteluun.”
”Olen suunnitellut koejakson osaamistavoitteet ja käyn
jaksoon kuuluvat alku-, väli- ja loppukeskustelut erikoistuvan kanssa.”
”Suunnittelen erikoistuvien sijoitukset klinikassa ja seuraan suunnitelman toteutumista.”
”Olen järjestänyt erikoistuville laparoskopia- ja haavan
sulkukurssit.”
”Minut on kutsuttu professorien kanssa työryhmään
suunnittelemaan alamme osaamisperustaista koulutusta
ja EPA-kokonaisuuksia.”
”Osallistun erikoistuvan koulutus- ja kehityskeskusteluun.”
”Olen erikoistuvien tuki – kollega, jota on helppo lähestyä.”
EPA = luottamukseen perustuva pätevyys (entrustable
professional activity)

tuneista erikoislääkäreistä. Kova-lääkäreille on
järjestetty klinikassa tehtävän vaatima 20 %:n
työaika, ja yliopisto maksaa heille palkkabonuksen. Näin valtion maksamaa korvausta
(koulutus-EVO) kohdennetaan koulutuksen
kehittämiseen.
Koulutusyksiköistä ja erikoistuvilta lääkäreiltä saatu palaute kova-lääkäritoiminnasta on
ollut myönteistä (5). Kun vastuu erikoislääkäri
koulutukseen liittyvistä tehtävistä osoitetaan
klinikassa kova-lääkäreille, vapautuu muille
erikoislääkäreille enemmän aikaa kliiniseen
työhön ja koulutuksen suunnitelmallisuus paranee. Hyvin perehdytetty erikoistuva lääkäri
omaksuu nopeammin toimipaikkojen käytännöt ja työn laatu paranee. Mallin vaikuttavuus
selvitetään jatkossa myös tutkimusprojektin
keinoin.
Myös muut yliopistosairaalat ovat kiinnostuneet kova-lääkäri-ideasta. Vuoden 2020 alussa
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aloittivat Turun kymmenen ensimmäistä kovalääkäriä, ja Kuopiossa toiminta käynnistetään
syksyllä 2020.
Erikoislääkärikoulutuksen laadun paranta
minen vaatii pedagogisia taitoja kaikilta koulutukseen osallistuvilta. Yliopistosairaalapaikkakunnilla on yliopistojen saaman koulutusEVO-korvauksen myötä aloitettu kaikille eri
koistuvia kouluttaville lääkäreille suunnatut
kolmen opintopisteen pedagogiset kurssit.
Kiinnostus pedagogiseen koulutukseen on yllättänyt: jokaiselle kurssille on ollut enemmän
halukkaita kuin paikkoja on ollut tarjolla. Tampereella on kova-lääkärien lisäksi koulutettu tähän mennessä jo 60 erikoislääkäriä. Koulutustarjontaa on lisätty myös käytännönläheisillä
verkkokursseilla (6).
Suuri osa Euroopan maista on jo pitkään
kehittänyt erikoislääkärikoulutusta kohti osaamisperustaisuutta (competence based medical
education, CBME), ja Suomessakin tämä kehitystyö on alkanut. Kova-lääkärit mahdollistavat
osaamisperustaisuuden liittämisen käytännön
koulutukseen (7).
Erikoislääkärikoulutuksen laadun parantaminen ja koulutusmäärien ohjaaminen voidaan
yhdistää kehittämistoiminnassa. Osa erikoistuvien lääkärien vakansseista voitaisiin koota
yhteen, jolloin niitä kohdennettaisiin erikoisaloille koulutustarpeen mukaan. Yliopiston
ja sairaaloiden yhteistyön tiivistämistä myös
organisatorisin keinoin on ehdotettu lisättäväksi Suomessa (8). Taysin erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirit ovat perustaneet yhteisen
kehitysyhtiön, jonka yksi tehtävä on koulutuksen ja opetuksen laadun parantaminen sekä
osaavan työvoiman turvaaminen alueen sairaaloissa. Osaamisperustaisen koulutuksen ja yksilöllisten koulutusväylien myötä koulutuksen
loppuvaihe voisi toteutua keskussairaalassakin,
jolloin erikoislääkäri todennäköisemmin jää
sairaalaan töihin.
Paras palaute kehittämistyöstä olisi, että idea,
joka eteni innostukseksi ja yhteistyöksi, muuttuisi itsestään selväksi, vakiintuneeksi toiminnaksi. Kova-lääkärit parantavat koulutuksen
suunnitelmallisuutta, mutta lisäksi työ tarjoaa
tekijälleen kouluttajan urapolun kliinisen, tieteellisen tai johtamisen urapolun rinnalle. ■
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