
Pohjoismaiset erikoislääkärijär-
jestöt kokoontuivat vuosittai-
seen tapaamiseensa tällä kertaa 
Espoon Hanasaaressa touko-

kuun alussa. Osallistujia oli perinteiseen 
tapaan kaikista Pohjoismaista Islantia 
lukuun ottamatta. Suurin osa osallistu-
jista oli vanhoja tuttuja, mutta mukaan 
mahtui myös uusia kasvoja. Tapaamisen 
ilmapiiri oli vapaa ja keskustelu oli vil-
kasta. Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että 
NordÖl on tärkeä. Keskustelukielinä oli-
vat ruotsi ja englanti.

Aluksi kävimme läpi, mitä eri maissa 
oli tapahtunut viime kokouksen jälkeen. 
Suomen sote-uudistus oli kaatunut ja 
Tanska tuskaili epävarmuutta terve-
ydenhoidon organisaatiossa. Norjas-
sa tilanne oli ollut rauhallinen, mutta 

Ruotsin terveydenhuolto kärsi hoitaja-
pulasta.

Omien aiheidemme lisäksi saimme 
kuulla STM:n lääkintöneuvos Timo 
Keistisen näkemyksiä uuden sote-uu-
distuksen todennäköisestä suunnasta. 
Perustuslain takaama kuntien vah-
va autonomia on edelleen haasteena, 
mutta jatkosuunnitelman odotetaan 
pohjautuvan pitkälti edelliseen, maa-
kuntapohjaiseen uudistukseen, vaikka 
valinnanvapautta ja yksityisen sektorin 
roolia tultaneen pienentämään.

Lastenlääkäri Erik Qvist kertoi Suo-
men yksityisestä terveydenhuollosta. 
Suomessa on muihin Pohjoismaihin ver-
rattuna varsin laaja yksityinen sektori, 
vaikka kaikissa maissa yksityisten saira-
usvakuutusten määrä on ollut nousussa.

Tanskalaiset huolissaan uusista 
sairauskertomusjärjestelmistä, 
norjalaiset tietoturvavaatimuksista
Tanskalaiset kertoivat, minkälaisia 
suunnitelmia Tanskan nykyhallituksella 
on erikoissairaanhoidon organisaation 
suhteen. Alueet (region) poistuisivat, 
mutta ne pysyisivät samanlaisina alueel-
lisina kokonaisuuksina, joiden hallintoa 
uudistettaisiin. Tulevassa hallinnossa 
olisi todennäköisesti vain vähän lääkä-
ritaustaisia päättäjiä. Toisaalta Tanskas-
sa on vaalit tulossa. Nyt oppositiossa 
oleva työväenpuolue on vaaliohjelmas-
saan suunnitellut erikoissairaanhoidon 
hajauttamista, mikä tarkoittaisi esimer-
kiksi tiettyjen toimenpiteiden palautta-
mista takaisin pienempiin sairaaloihin. 
Tanskalaiset olivat lisäksi huolissaan 
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sähköisistä sairauskertomusalustois-
ta, mikä askarrutti kaikkia muitakin.  
Erityisesti keskusteltiin Epic-alustaan 
liittyvistä ongelmista, joista merkit-
tävin on rakenteellinen kirjaaminen. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
vapaan tekstin sanelu on hävinnyt lää-
kärin kirjatessa itse tiedot sairausker-
tomukseen, jossa on kuitenkin paljon 
turhaa toistoa. Suomessa tätä järjestel-
mää edustaa Apotti. Tanskalaiset olivat 
kiinnittäneet huomiota myös ulkomail-
la koulutuksensa saaneiden lääkäreiden 
lisäkoulutuksen tarpeeseen. Todettiin, 
että kaikista pohjoismaista lähtee ny-
kyisin paljon ihmisiä opiskelemaan lää-
ketiedettä muun muassa Bulgariaan ja 

Romaniaan.
Norjalaisia toivat esiin tiukat tietotur-

vavaatimukset. Potilaan hoidon seuran-
ta ei ole sallittua sen jälkeen, kun ei ole 
enää potilaan hoitava lääkäri. Tämä vai-
kuttaa luonnollisesti oppimiseen. Myös 
terveydenhuollon runsaat ulkoistukset 
koettiin ongelmana. Norjalaiset kaipa-
sivat yhteispohjoismaista suunnitelmaa 
siitä, miten terveydenhuolto järjestettäi-
siin kriisitilanteissa. Tähän liittyy myös 
epävarmuus lääkkeiden saatavuudesta.

NordÖlin rooli on tärkeä
Ruotsalaiset olivat huolissaan lääkä-
rijohtajien vähäisyydestä. Olimme 
yksimielisiä siitä, että tarvitsemme 

enemmän lääkäritaustaisia johtajia ter-
veydenhuollon eri portaille ja keskuste-
limme siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan 
asian korjaamiseksi. Myös jatkuvan kou-
lutuksen mahdollisuus, siihen varatun 
ajan riittävyys ja sen kustantaminen he-
rättivät keskustelua. 

Ruotsalaiset olivat sitä mieltä, että 
Pohjoismaiden pitäisi tehdä enemmän 
yhteistyötä eurooppalaisissa lääkärijär-
jestöissä. Keskustelimme myös siitä, 
onko järkeä kuulua kaikkiin näihin jär-
jestöihin, mutta emme saavuttaneet yk-
simielisyyttä asiassa.  Kaikki kuitenkin 
korostivat NordÖlin merkitystä. Tämä 
keskustelu kansainvälisistä lääkärijär-
jestöistä toi taas mieleen sen, miten eri-
laisia pohjoismaiset erikoislääkärijärjes-
töt ovat. Suomen SELYllä ei ole suoraa 
edustusta näihin järjestöihin NordÖlia 
lukuun ottamatta, kun taas Tanskan 
erikoislääkäriyhdistys neuvottelee jopa 
oman erikoislääkärisopimuksen.

SELYn edustajat kertoivat erikoislää-
kärikoulutuksen uudistamisesta Suo-
messa. Muut maat suhtautuivat epäil-
len siihen, että uudistus vastaisi siihen 
asetettuihin toiveisiin. Kerroimme myös 
suunnitelmista erikoislääkäreiden palk-
kamallin uudistamiseksi. 

Kokouksen jälkeen kävimme tutus-
tumassa Helsingin keskustakirjasto 
Oodiin, josta olimme kaikki hyvin vai-
kuttuneita.

Ensi vuonna NordÖlin jarjestämi-
sestä vastaa Ruotsi. Toivottavasti SELY 
jaksaa jatkossakin panostaa näihin ta-
paamisiin.
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