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Pohjoismaiset erikoislääkärijär-
jestöt kokoontuivat tänä vuonna 
Tanskan Skagenissa toukokuun 
alussa. Edustajia oli kaikista Poh-
joismaista paitsi Islannista. Ko-
kouskielenä oli skandinaviska, eli 
tanskalaiset puhuivat tanskaa, 
ruotsalaiset ruotsia, norjalaiset 
norjaa kaikilla murteillaan ja suo-
malaiset ruotsia –ja vähän englan-
tia. . 

Tanskan kuulumiset liittyivät vaike-
aan neuvottelukierrokseen, johon 
oli saatu tulos juuri ennen koko-
uksen alkua. Kolmivuotisessa 

sopimuksessa palkankorotukset ovat 
yli 8 %. Oli mielenkiintoista kuulla 
tanskalaisesta järjestelmästä, joka 
muistuttaa omaamme. Tanskassa eri-
koislääkärit tosin neuvottelevat itse 
sopimuksestaan, ja nuorilla lääkäreillä 
on oma sopimuksensa

Lääkärit eivät saa lakkoilla Norjassa
Jo vuosi sitten olimme kuulleet, mi-
ten Norjan ylilääkäreitä uhkasi päivys-
tysjärjestelmän autonomian menetys. 
Lakko oli kielletty yleisvaarallisena. 
Koko Norjan neuvottelureitti oli käyty 
jo kertaalleen käydä läpi ilman tulosta, 
mutta lopulta EU-tuomioistuin ratkaisi 
asian norjalaisten lääkäreiden eduksi. 
Norjassa lakkoilu on tehty muutenkin 
vaikeaksi, koska lakkoja pidetään usein 
liian vaarallisina. Esimerkiksi pesula-
alaa uhannut lakko kiellettiin sillä perus-
teella, että sairaalat tarvitsevat puhtaita 
vaatteita ja tarvikkeita. Eivät ole kaiketi 
ymmärtäneet, että lakkoa voisi jotenkin 
rajata.

Ruotsalaisia oli jäänyt harmittamaan, 
että vuosi sitten sovittu yhteispohjois-

mainen lausunto PAL (patientansvarig 
läkare) -järjestelmästä ei ole edennyt. 
Nyt asia saatiin vihdoin päätökseen. PAL 
herättää keskustelua ja tunteita muissa 
Pohjoismaissa, mutta meillä Suomessa 
aihe ei ole ollut juuri esillä.  Asia on kui-
tenkin sen verran tärkeä, että toivoisin 
keskustelun käynnistyvän, kunhan pää-
hämme alkaa mahtua muutakin kuin 
sotea. 

Muissa Pohjoismaissa ei ole 
seniorilääkäriyhdistystä
Keskustelimme myös siitä, miten erilai-
sia järjestöjä olemme. Tanskassa, Nor-
jassa ja Ruotsissa erikoislääkäri on lähes 
aina virkanimikkeeltään ylilääkäri riip-
pumatta siitä, onko hän klinikan johtaja 
vai kliinistä työtä tekevä lääkäri. Niinpä 
myös järjestöt ovat nimeltään ylilääkä-
riyhdistyksiä. Kaikki maissa on myös 
nuorten lääkäreiden yhdistys. Tanskan 
ylilääkäriyhdistys tekee itse omat sopi-
muksensa. Norjan järjestelmä on melko 
samanlainen, mutta siellä yhteistyötä 
tehdään enemmän nuorten lääkäreiden 
kanssa. Ruotsin ylilääkäriyhdistys ei 
osallistu sopimusneuvotteluihin, mutta 
jäsenyys on siinä mielessä pakollinen, 
että kaikkien lääkäreiden täytyy kuu-
lua johonkin yhdistykseen. Suomessa 

lääkärit kuuluvat ensisijaisesti Lääkäri-
liittoon lääkäriyhdistysten (SELY, NLY, 
GPF ja Seniorilääkärit) toimiessa liiton 
lausunnonantajajärjestöinä. Meillä yh-
distyksen jäsenyys on vapaaehtoinen, ja 
jostain syystä suuri osa Suomen erikois-
lääkäreistä on päättänyt olla kuulumat-
ta Suomen Erikoislääkäriyhdistykseen, 
mikä heikentää erikoislääkäreiden ää-
nen kuulumista Lääkäriliitossa. Myös 
taloudelliset resurssit ovat meillä luon-
nollisesti pienemmät kuin muissa Poh-
joismaissa. Muissa maissa ei ole erillistä 
seniorilääkäriyhdistystä, ja muutenkin 
jäsenmaksusta vapautettujen eläkeläis-
lääkäreiden mahdollisuus vaikuttaa lii-
ton toimintaan aina hallitusta myöten 
herätti ihmetystä.

Yhteydenpito kannattaa
NordÖl on hyvä tapa vaihtaa kuulumisia 
naapureiden kesken. Olemme monessa 
mielessä samanlaisia, ja monet ongelmat 
ovat yhteisiä. Suomi jää helposti kolmen 
muun Pohjoismaan ulkopuolelle, jos 
emme osallistu aktiivisesti toimintaan. 
Vaikka tanskaa on vaikea ymmärtää, 
voi siinäkin kehittyä. Vuoden päästä ta-
paamme kuitenkin Suomessa ja silloin 
kokouskielinä ovat englanti ja ruotsi.

Vi ses!
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