Lääkäreiden mahdollisuus keskittyä tutkimustyöhön takaa parhaan mahdollisen
terveydenhuollon
Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) on käsitellyt valtuuskunnassaan lääkäreiden tekemään
tutkimustyöhön liittyviä käytännön ongelmia. Aihe koskettaa laajasti eri kliinisissä uravaiheissa olevia
lääkäreitä perusopintojen loppuvaiheesta aina erikoislääkärinä tehtävään tutkimustyöhön. Lisäksi aihe
on
ajankohtainen
tutkimusrahoituksen
jatkuvasti
supistuessa
sekä
terveydenhuollon
palvelujärjestelmän merkittävästi muuttuessa.
Nuoren lääkärin kannalta mielekkäänä voidaan pitää mahdollisuutta yhdistää tutkimus- ja
klinikkatyöskentely joustavasti. Akateemisen jatkotutkinnon suorittamista tukevien tohtoriohjelmien
tulee tarjota riittävät tutkijan perustaidot. NLY on saanut yhteydenottoja, joissa on kerrottu, että
tutkimusvapaata ei ole myönnetty riittävästi tai lainkaan – mutta tieteellistä meritoitumista on saatettu
edellyttää samassa työpaikassa. Lisäksi huomiota ovat kiinnittäneet järjestelyt, joissa tutkimustyölle on
allokoitu aikaa työjärjestyksestä, mutta tosiasiallisesti aika on kulunut hallinnollisiin- ja kliinisiin
rästitöihin. Tutkijalääkäreiden tehtäviä ja rahoitusta on viime vuosina pienennetty ja tutkijakoulutuksen
tasossa on merkittävää vaihtelua. Tutkijakoulutuksen nykytilaa selvitettiin NLY:n Koulutusvaliokunnan
tekemässä kyselyssä, jossa nousi esiin selkeitä kehittämiskohteita.
Tutkimusrahoituksen ollessa kiven alla, tutkijan osa-aikaisen työn osuudet ovat usein alle 50 %
viikkotyöajasta, mikä aiheuttaa sen, että tutkimustyötä ei hyväksytä osaksi erikoislääkärikoulutusta.
Toisaalta tutkimustyön osuuden ollessa yli 50 % jää kliinisen työn osuus niin pieneksi, että sitä ei
hyväksytä osaksi erikoislääkärikoulutusta. NLY näkee nykyisen mallin jäykkänä, eikä se kannusta
nuoria lääkäreitä tutkimustyön pariin.
Myönteistä huomiota NLY on kiinnittänyt malliin, joissa on taattu erikoistuvan lääkärin osa-aikainen
työskentelymahdollisuus tutkijana siten, että kokonaisuutena kaikki työ on huomioitu osana
erikoistumiskoulutusta ja palkka on vastannut erikoistuvan lääkärin kliinisen työn palkkaa. Rahoitus ja
työn organisointi on järjestetty tällöin yliopiston ja sairaalan yhteistyönä.
Tutkimustyö on arvostettavaa lääkärin työtä siinä missä kliininen työkin. Suoritettu tohtorin tutkinto tulee
huomioida palkkauksessa. Toisaalta, tutkimustyötä ei pidä olettaa tehtävän vapaa-ajalla tai
korvauksetta. Tutkimustyölle tulee antaa työrauha ja sille kuuluva arvostus – siten takaamme
tulevaisuuden laadukkaimman ja vaikuttavimman terveydenhuollon maassamme.
Ehdotamme, että tutkijan urapolun sujuvoittamiseksi hyväksyttäisiin 20 % tai sitä suuremmat
kuukausittaiset työpanokset (kliinistä tai tutkimustyötä) osaksi erikoislääkärikoulutukseen vaadittavia
palveluita.
Lisäksi ehdotamme, että Lääkäriliitto tekee selvityksen lääkärin tutkimustyön mahdollisuuksista eri
uravaiheissa, ja sen perusteella tekee vaikuttamistyötä parhaimman mahdollisen tutkijan työn- ja
tutkijakoulutuksen puolesta.
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