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EU lisää painetta arvioida lääkärin ammattitaitoa

Ovatko lääkärinoikeutesi ikuiset?
Lääkäriksi valmistuminen kestää kuusi vuotta. 
Sen jälkeen haetaan omaa paikkaa työelämäs-
sä ja usein päädytään erikoistumaan johonkin 
lääketieteen 50 erikoisalasta. Erikoistuminen 
kestää vähintään viisi tai kuusi vuotta. Moni 
tekee vielä väitöskirjaa muutaman vuoden 
ajan. Ja niin kuin muutkin ihmiset: perustaa 
perheen, rakentaa talon ja elää. Ja valmistuu 
erikoislääkäriksi 38-vuotiaana. Siihen opiske-
lu sitten loppuu. Tai niinhän sitä aikaisemmin 
luultiin.

Lääkärillä on aina ollut eettinen velvollisuus 
pitää yllä ammattitaitoaan (1). Kymmenisen 
vuotta sitten maassamme säädettiin asetus ter-
veydenhuollon täydennyskoulutuksesta. Työ-
paikan ulkopuolista täydennyskoulutusta tulisi 
sen mukaan olla kolmesta kymmeneen päi-
vään vuodessa, tarpeen mukaan enemmänkin. 
Lääkärinoikeudet ovat olleet elinikäiset, mutta 
Valvira on voinut rajoittaa niitä tai poistaa ne 
painavasta syystä. Suomessa on sovellettu lain-
säädännöllistä jälkivalvontaa.

Useissa Euroopan maissa lääkäri on sen si-
jaan jo pitkään joutunut osoittamaan viiden 
vuoden välein oman ammatillisen kehittymi-
sensä säilyttääkseen oikeutensa harjoittaa lää-
kärin ammattia (KUVA). EU:n komissio on juu-
ri antanut direktiiviehdotuksen, jonka mukaan 
sen jäsenvaltioiden tulee raportoida viiden 
vuoden välein siitä, miten täydennyskoulu-
tuksen ja ammatillisen kehittymisen riittävyys 
turvataan. Työvoiman vapaa liikkuvuus EU:n 
alueella vaikuttaa täten lääkärien työskente-
lyyn toisissa jäsenvaltioissa. Jo nyt erilaisia 
seurauksia on olemassa: Norjassa yleislääkäri 
menettää 20 % palkastaan ilman riittävää täy-
dennyskoulutusta.

Lääkärin ammatillista toimintaa voidaan 
arvioida useilla tasoilla: tiedon, toiminnan, 

KUVA. Erikoislääkärien täydennyskoulutusvelvoite 
EU-alueella (ei yleislääkärit) (lähde: eums.eu).
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potilaan kokemuksen ja ammatillisen kehitty-
misen kuvaamisen arviointina. Iso-Britannia 
on ottanut käyttöön arviointimallin, jossa näi-
tä elementtejä yhdistellään (2). Sen ennakoi-
daan jo tässä vaiheessa olevan raskas ja kankea 
toteuttaa. Ammattilaisen tulee kuitenkin itse 
sitoutua oman osaamisensa kehittämiseen. 
Harva kehittyy, edes luennolla istuessaan, jos 
on saapunut sinne vain pakosta hakemaan 
todistuksen osallistumisesta. Pakko kehit-
tää huonosti mitään. Se kangistaa ajattelua ja 
oppimista (3). Toisaalta osallistumispakkoa 
käyttämällä saadaan jonkinlainen varmuus 
siitä, että joku asia on edes esitetty ja käsitelty. 
Mutta onko opittu?

Sisäinen tarve oppimiselle syntyy arjesta 
ja työstä. Ne muovaavat tavoitteita sairauden 
ymmärtämiseksi ja potilaan hoitamiseksi. Lää-
käri voi arvioida omaa osaamistaan testeillä, 
verkkokursseilla ja lukemalla. Keräämällä pa-
lautetta potilailta ja työyhteisöltä, lääkäri saa 
monta arvokasta vihjettä oman toimintansa 
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Käyttöaiheet: Nivelreuma: Enbrel yhdistettynä metotreksaatin kanssa on tarkoitettu keskivaikean ja vaikean, aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla silloin, kun vaste 
anti-reumaattisiin lääkkeisiin, mukaan lukien metotreksaatti (ellei vasta-aiheinen), on ollut riittämätön. Vaikean aktiivisen ankyloivan spondyliitin (selkärankareuman) 
hoitoon aikuisilla, joilla vaste tavanomaiseen hoitoon on ollut riittämätön. Aktiivisen ja progressiivisen psoriaasiartriitin hoitoon aikuisilla silloin, kun vaste aiempiin anti-
reumaattisiin lääkkeisiin on ollut riittämätön. Keskivaikean ja vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuisilla, kun muille systeemisille hoidoille mukaan lukien siklosporiini, 
metotreksaatti tai psoraleeni ja UVA-valo –hoidolle (PUVA), ei ole saatu hoitovastetta tai nämä hoidot ovat vasta-aiheisia tai potilas ei ole niitä sietänyt. Juveniili 
idiopaattinen artriitti: polyartriitin ja laajenevan oligoartriitin hoito vähintään 2-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, joilla vaste metotreksaatille on ollut riittämätön tai jotka eivät 
ole sitä sietäneet. Psoriaasiartriitin hoito vähintään 12-vuotiailla nuorilla, joilla vaste metotreksaatille on ollut riittämätön tai jotka eivät ole sitä sietäneet. Entesiittiin 
liittyvän artriitin hoito vähintään 12-vuotiailla nuorilla, joilla vaste metotreksaatille on ollut riittämätön tai jotka eivät ole sietäneet konventionaalista hoitoa. Enbreliä ei 
ole tutkittu alle 2-vuotiailla lapsilla. Kroonisen vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon lapsilla ja nuorilla (6-vuotiaasta ylöspäin), joilla hoitovaste on ollut riittämätön tai jotka 
eivät ole sietäneet muita systeemisiä hoitoja tai valohoitoja. Annostus ja antotapa: Enbrel-hoito tulee aloittaa ja sitä tulee seurata ym. käyttöaiheiden diagnosointiin 
ja hoitoon perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa. Tavallisimmin suositeltu annos aikuisille on 25mg kahdesti viikossa tai 50mg kerran viikossa, katso tarkemmat 
käyttöaihekohtaiset annossuositukset valmisteyhteenvedosta. Lasten annokset: Juveniili idiopaattinen artriitti (2-vuotiaasta ylöspäin): Suositusannos on 0,4 mg/kg 
(enintään 25 mg/annos) annosteltuna kahdesti viikossa ihonalaisesti 3-4 päivän välein tai 0,8 mg/kg (enintään 50 mg/annos) kerran viikossa. Läiskäpsoriaasi lapsilla 
(6-vuotiaasta ylöspäin): 0,8 mg/kg (enintään 50 mg/annos) kerran viikossa 24 viikkoon asti. Yhteisvaikutukset: Ks. valmisteyhteenveto. Vasta-aiheet: Yliherkkyys 
vaikuttavalle aineelle tai jollekin valmisteen aineosalle. Sepsis tai sepsisriski. Enbrel-hoitoa ei pidä aloittaa potilaille, joilla on aktiivinen infektio, mukaan lukien 
krooninen infektio tai paikallisia infektioita. Tarkemmin: Ks. valmisteyhteenveto. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaiden infektiostatus tulee arvioida 
ennen Enbrel-hoitoa. Potilaita, jotka saavat uuden infektion Enbrel-hoidon aikana, tulee seurata tarkasti. Enbrelin anto tulee keskeyttää, jos potilaalle kehittyy vakava 
infektio. Ennen Enbrel-hoidon aloittamista kaikki potilaat on arvioitava sekä aktiivisen että oireettoman tuberkuloosin varalta. Potilaat täytyy tutkia B-hepatiitti-infektion 
varalta ennen Enbrel-hoidon aloittamista. Eläviä rokotteita ei tule antaa samanaikaisesti Enbrelin kanssa. Lapsipotilaiden rokotukset tulisi mahdollisuuksien mukaan 
saattaa rokotussuositusten mukaisesti ajan tasalle ennen Enbrel-hoidon aloittamista. Enbrelillä hoidetuilla, juveniilia idiopaattista artriittia sairastavilla potilailla on 
raportoitu tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sekä uveiittia. Tarkemmin: Ks. valmisteyhteenveto. Hedelmällisessä iässä olevat naiset: Hedelmällisessä iässä 
olevia naisia on neuvottava käyttämään tehokasta ehkäisyä estääkseen raskaaksi tulo Enbrel-hoidon aikana ja kolme viikkoa hoidon päättymisen jälkeen. Raskaus: 
Enbrelin käyttöä raskauden aikana ei suositella. Tarkemmin: ks. valmisteyhteenveto. Imetys: Ihonalaisesti annettuna etanerseptin on raportoitu erittyvän äidinmaitoon. 
Koska immunoglobuliinit monien lääkkeiden tavoin voivat erittyä äidinmaitoon, on päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Enbrel-hoito, ottaen 
huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset ja yleiset: pistoskohdan reaktiot, infektiot, 
allergiset reaktiot, autovasta-aineiden muodostus, kuume ja kutina. Yleensä haittatapahtumat olivat juveniilia idiopaattista artriittia ja läiskäpsoriaasia sairastavilla 
lapsilla sekä esiintyvyydeltään että tyypiltään samanlaisia kuin aikuisilla. Juveniilia idiopaattista artriittia sairastavilla potilailla (2-18–vuotiaat) todettu vakavina 
haittavaikutuksina mm. vesirokkoa. Tarkemmin: ks. valmisteyhteenveto. Korvattavuus: SV-peruskorvattava erillisselvityksen perusteella. Rajoitettu erityiskorvattauus 
alemmassa erityiskorvausluokassa (65%) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat. Säilytys: Säilytettävä 
jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä. Vaihtoehtoinen säilytyslämpötila: ks. Valmisteyhteenveto. Pakkaukset: Ks. valmisteyhteenveto. Hinta, EUR: 10 mg 286,99 (VMH, sis. 
alv), 25 mg 615,14 (VMH, sis. alv), 50 mg 1157,55 (VMH, sis. alv). Lisätiedot: Valmisteyhteenveto. Pfi zer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, puh. (09) 430 040, www.pfi zer.fi 
Teksti perustuu 10.10.2013 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Hinnat alkaen 1.1.2014.
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muuttamiseksi ja kehittämiseksi. Oppimisen 
tekeminen näkyväksi auttaa omien tavoittei-
den asettamisessa ja tekee ammatillisesta ke-
hittymisestä suunnitelmallisempaa (4).

Finska Läkaresällskapet, Suomen Lääkäri-
liitto ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
ovat perustaneet Pro Medicon, joka on ke-
hittänyt yhdessä lääkärien kanssa Taitoni.fi-
verkkotyövälineen. Se pohjautuu ajatukseen, 
jonka mukaan lääkäri voi saamansa palautteen 
ja kokemustensa perusteella laatia oman kou-
lutus- ja kehittymissuunnitelmansa. Oppimi-
sen tavan ja tavoitteen lääkäri määrittää itse, 
mutta se voidaan määrittää myös esimerkiksi 
kehityskeskustelussa. Lääkäri oppii ja kehittyy 
usein parhaiten omassa työssään. Siksi on tär-
keää tuoda näkyväksi myös aikaisemmin pii-
loon jäänyt oman työn kehittäminen ja kirjata 
se osaksi ammatillista kehittämistä.

Tavoitteisiin sopivaa koulutusta voi hakea 
lääkärien koulutuskalenterista tai verkkokurs-
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seista. Lääkäri kirjaa itse oppimista. Tarvites-
saan ansioluettelon tai portfolion voi tulostaa 
haluamansa tiedot omaa käyttöä varten ja 
muokata niitä sopivaan muotoon. Ammatilli-
nen kehittyminen on tällöin koko työuran ajan 
dokumentoituna yhteen paikkaan.

Uusi aika tuo uudet tuulet lääkärinkin am-
mattitaidon päivittämiseen. Tieto ja taito eivät 
ole pysyviä, ja siksi lääkärinoikeudetkin ovat 
kohta määräaikaisia. ■


