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Pohjoismaiset erikoislääkäriyh-
distykset kokoontuivat 20.–21. 
huhtikuuta vuosittaiseen NordÖl-

tapaamiseensa Huippuvuorille. Edustajia 
oli neljästä Pohjoismaasta. Isäntämaa 
Norja, Ruotsi ja Tanska olivat hyvin 
edustettuina. Itse edustin yksin Suomen 
Erikoislääkäriyhdistystä. Islantiinkin 
oli lähtenyt kutsu, mutta sieltä ei ollut 
ketään paikalla.

Pohjoismaiset erikoislääkäriyhdis-
tykset eroavat melko paljon toisistaan. 
Norjassa ja Tanskassa järjestölle kuuluu 
paljon tehtäviä, joita meillä ja Ruotsissa 
hoitaa Lääkäriliitto. Näin ollen lähes 
kaikki erikoislääkärit kuuluvat erikoislää-
käriyhdistykseen Norjassa ja Tanskassa. 
Ruotsin erikoislääkäriyhdistyksellä on 
samankaltainen tehtäväkuva kuin Suo-
messa, mutta erikoislääkärit kuuluvat 
siihen automaattisesti. Koska Suomessa 
Erikoislääkäriyhdistykseen täytyy liittyä 
erikseen, on jäsenmäärämme pienin eikä 
siihen kuulu puoliakaan maan erikois-
lääkäreistä. Jokaisen erikoislääkärin 
onkin hyvä tarkistaa, kuuluuko Suomen 
Erikoislääkäriyhdistykseen. Tämä lehti 
tulee edelleen myös muille kuin jäsenille.

Huippuvuorille matkustaminen ei 
sujunut ilman passia, koska paikka 
ei kuulu Schengen-alueeseen, vaikka 
Norjaan kuuluukin. Huippuvuoret on 
myös tullivapaa-alue. Tämä tarkoitti 

esimerkiksi sitä, että kotimatkalla täytyi 
kulkea kolmen turvatarkastuksen läpi ja 
Tromssassa kone tyhjennettiin ruumaa 
myöten, jotta kaikki matkatavarat saa-
tiin kuljetettua Schengen-alueelle tullin 
läpi.  Longyearbyenin pikkukaupungis-
sa paistoi jo keskiyön aurinko, vaikka 
muutoin oli vielä täysi talvi. Kaupunki 
sijaisee Adventfjordenin rannalla, mutta 
jääpeitettä ei sen rannoilla ole näkynyt 
vuosiin. Ilmaston lämpeneminen tuntuu 
tällä alueella selvemmin kuin muualla 
pohjoisella pallonpuoliskolla. Yhtään 
jääkarhua en nähnyt, mutta sen sijaan 
paikallinen poron alalaji huippuvuorten-
peura laidunsi itse kaupungissakin.

Kokouksessa vallitsi pohjoismaalai-
nen rento ilmapiiri ja yhteenkuuluvuu-
den tunne. Kukin maa oli ehdottanut 
etukäteen keskustelunaiheita, joita oli 

runsaasti. Itse puhuin sote-uudistuksesta 
ja kilpailukykysopimuksesta.

Isäntämaa Norjassa oli lääkärilakko 
2016. Työnantaja halusi ottaa käyttöön 
järjestelmän, jossa jokaisen yksittäisen 
lääkärin kanssa voitaisiin tehdä oma 
erillinen sopimus, joka määrittelisi muun 
muassa työaikaa. Tämä koettiin uhaksi 
kollektiiviselle sopimiselle myös muissa 
ammattijärjestöissä, ja lääkäreillä oli laa-
ja tuki lakon aikana.  Myös päivystysjär-
jestelyistä olisi tullut lähes mahdottomia, 
jos työantajan esitykseen olisi suostuttu. 
Lakko keskeytettiin potilasturvallisuut-
ta vaarantavana ja erimielisyys siirtyi 
sovitteluelimeen, joka asettui työnanta-
japuolen kannalle. Seuraavaksi odotetaan 
työoikeuden päätöstä, eli asia on yhä 
kesken.

Norja toi jälleen esiin tyytymättömyy-
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tensä siihen, että heidän palkkansa ero-
aa keskimääräisestä norjalaisen palkasta 
vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja 
he kokivat sen epäoikeudenmukaisena. 
Norjan lääkärit ovat kuitenkin paremmin 
palkattuja kuin pohjoismaiset kolle-
gansa, joten me muut emme tunteneet 
kovin suurta empatiaa heitä kohtaan 
tässä asiassa.

Norjassa oli myös tehty varsin yksi-
tyiskohtainen suunnitelma erikoistuvan 
lääkärin koulutuksesta. Esimerkiksi vii-
koittain varataan työajasta neljä tuntia 
erikoistumiseen liittyvään opiskeluun. 
Samantyyppinen järjestely on käytössä 
myös Tanskassa ja Ruotsissa. Olin aika 
kateellinen, koska koen suomalaisen 
erikoistumisen olevan varsin kirjavaa 
erikoistumisen laadun riippuessa paljon 
erikoistuvasta itsestään. Muissa maissa 
oli myös pohdittu kriteerejä, milloin 
terveydenhuollon yksilöltä voitaisiin 
poistaa koulutusoikeus, jos erikoislääkä-
rikoulutuksen laatu ei täytä vaatimuksia.

Ruotsalaiset toivat esiin tyytymättö-
myytensä omaan erikoissairaanhoidon 
järjestämistapaansa. Maakäräjät (land-
sting) vastaavat erikoissairaanhoidosta, 
mutta monia alueita pidettiin liian pie-
ninä ja köyhinä selviämään tehtävistään. 
Henkilöstöpako oli myös paikoin ongel-
mana. Eipä siis ihme, että ruotsalaiset 
kauhistelivat Suomen sote-suunnitelmia, 
joista kerroin jo toista vuotta peräkkäin.

Tanskalaiset olivat kehittäneet järjes-
telmää, jossa erikoislääkäri saavuttaisi 

työkokemuksen myötä korkeampia tai 
ainakin paremmin palkattuja virka-
asemia. Tieteellisen pätevyyden ei pitäisi 
vaikuttaa siihen, kenestä tulee ylilääkäri. 
Tanskan ymmärrykseni pysyi edelleen 
auttavan ja huonon rajamailla, mutta 
olin ymmärtäväni, että erikoislääkärin 
osaamista myös arvioitiin säännöllisesti. 

PAL eli patientansvarig läkare oli 
jälleen asialistalla. Tämä tuntuu olevan 
tärkeä aihe muiden pohjoismaiden 
erikoislääkäriyhdistyksissä, mutta 
Suomessa siitä ei ole juuri puhuttu. 
Tanskassa on tarkoituksena tehdä PAL-
järjestelmästä kansallinen käytäntö ja 
sitä pilotoidaan ensin syöpäpotilailla. 
Tarkoituksena on, että potilaalla on yksi 
nimetty lääkäri, jolla on koordinaatiovas-
tuu potilaan hoidosta yhdessä PAL-tiimin 
kanssa. Tässä PAL-tiimissä on mukana 
myös muita terveydenhuollon ammat-
tilaisia. Tarkoituksena on parantaa poti-
laan hoidon jatkuvuutta ja saatavuutta 
ja siten myös laatua. Norja ja Ruotsi 
olivat suorastaan innoissaan Tanskan 
suunnitelmista, koska PAL on näissäkin 
maissa ollut tavoitteena, mutta käytän-
tö on jäänyt puutteelliseksi. Päädyttiin 
jopa tekemään yhteispohjoismainen 
erikoislääkäriyhdistysten lausunto PAL-
järjestelmästä, mutta sitä ei saatu vielä 
lopulliseen muotoonsa, koska meidän 
omassa yhdistyksessämme täytyy vielä 
keskustella asiasta. Itse olen sitä mieltä, 
että tämän tapainen järjestelmä paran-
taa kyllä hoidon laatua, mutta vaatii 

riittävästi erikoislääkäreitä.
Pohjoismaisella erikoislääkäriyh-

distysten tapaamisella on paikkansa, 
vaikka kokouskieli nordiska tarkoittaa-
kin käytännössä sitä, että kaikki muut 
paitsi suomalaiset puhuvat äidinkieltään, 
norjalaiset puhuvat murteitaan ja tanska 
kuulostaa ylipäätään kieleltä vain joskus. 
Norjalaiset ymmärtävät kaikkia, tanska-
laiset ymmärtävät myös kaikkia, vaikka 
heidän vastenmielisyytensä ruotsia 
kohtaan onkin selvää. Ruotsalaiset puo-
lestaan uskovat ymmärtävänsä tans-
kaa paremmin kuin ymmärtävätkään. 
Islantilaisten mukaantulo voisi muuttaa 
kokouskieltä, ja se on koettu jopa pie-
neksi uhaksi. On kuitenkin selvää, että 
Suomen järjestelyvuorolla pääasiallinen 
kokouskieli tulee olemaan englanti. Suo-
mi on kaikesta huolimatta yksi Pohjois-
maista, yhteiskuntamme ja lainsäädän-
tömme ovat varsin samanlaisia, joten 
muiden kokemuksista ja suunnitelmista 
on hyvä kuulla ja oppia.

Norja nosti järjestelyillään riman kor-
kealle. Ensi vuoden tapaamisen järjestää 
Tanska enkä usko, että kokouspaikkana 
on silloin Grönlanti. Vähitellen täytyy 
myös alkaa miettiä Suomen tulevia 
järjestelyitä.


