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Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta

Jäsenehdotus
Pohjoismaiden terveydenhuoltojärjestelmien yhteistyön lisäämisestä
Ehdotus
Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se selvittää mahdollisuuksia lisätä Pohjoismaiden julkisten terveydenhuoltojärjestelmien yhteistyötä.
Taustaa
Pohjoismaissa asuu 26 miljoonaa ihmistä. Kansalaisemme asuvat suurissa ja pienissä
kaupungeissa, maaseudulla, haja-asutusalueilla ja saarilla. Kodin ja terveyspalvelujen
välinen etäisyys on toisilla lyhyt ja toisilla pitkä. Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä pitää yhdenvertaisia ja korkealaatuisia terveyspalveluja tärkeänä asiana.
Julkisen terveydenhuollon on oltava edelläkävijä, ja sen tulee pyrkiä yhdenvertaiseen
terveydenhuoltoon ja luoda sille mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien parantamiseksi Pohjoismaiden terveydenhuoltojärjestelmien yhteistyötä voidaan tehostaa. Tehostamisen tavoitteena on taata paras mahdollinen terveydenhuolto kaikille
sekä tarjota potilaille viimeisimmän tutkimustiedon mukaista hoitoa parhaan nykytekniikan avulla. Tämä merkitsisi sitä, että Pohjoismaiden terveyspalvelut avattaisiin
kansalaisille ja helpotettaisiin hoitoon hakeutumista toisessa Pohjoismaassa. Hoidon
maksaisi asiakkaan kotimaan terveydenhuoltojärjestelmä. Pohjoismaiden sairaaloiden ja terveyspalvelujen välistä yhteistyötä voidaan lisätä käytännössä monella tavalla. Esimerkkejä:
• Sairaalasiirtojen lisääminen Pohjoismaiden välillä, jotta potilaalle taataan paras
mahdollinen hoito.
• Erikoisklinikoiden perustaminen erilaisten sairauksien ja vammojen hoitamiseksi
sekä kuntouttamista varten.
• Pohjoismaiden terveydenhuoltojärjestelmien tiiviimpi yhteistyö hyvinvointiteknologian avulla.
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Jo nyt pohjoismaisten sairaaloiden välillä on yhteistyötä, mikä on positiivista. Yhteistyössä on kuitenkin vielä paljon kehittämisen varaa. Sitä voitaisiin tehdä niin, että potilas hakeutuu omaan terveyskeskukseensa, josta hän saa lähetteen eteenpäin. Tavallisesti lähete on lähimpään sairaalaan, joka puolestaan voi tarjota potilaalle erikoissairaanhoitoa ja/tai kuntoutusta jossakin toisessa sairaalassa tai terveyspalvelussa muualla Pohjolassa. Päätavoitteena on, että potilas saa parasta mahdollista hoitoa
ja/tai kuntoutusta.
Jotkin sairaudet tai vammat ovat melko harvinaisia. Siksi on hyvä keskittää tieto ja
erityisosaaminen yhteen tai muutamaan pohjoismaiseen sairaalaan, johon/joihin potilas saa lähetteen. Esimerkiksi vakavista palovammoista kärsivät potilaat hoidettaisiin yhdessä paikassa, jotta he saisivat viimeisimmän asiantuntemuksen mukaista
hyvää hoitoa ja kuntoutusta.
Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä on aiemmin tehnyt ehdotuksen Pohjoismaista erityisesti hyvinvointiteknologiaa tukevien 5G-ratkaisujen edelläkävijänä maailmassa. Tällä tarkoitetaan viidennen sukupolven langatonta tiedonsiirtoteknologiaa. Uuden tekniikan odotetaan olevan nykyistä nopeampaa, tehokkaampaa ja luotettavampaa. Sen avulla Pohjoismaiden terveydenhuoltojärjestelmien
välistä yhteistyötä on mahdollista tehostaa. Kun esimerkiksi Grönlannissa toimiva
terveyskeskuslääkäri ottaa vastaan potilaan, hän voi olla tekniikan avulla yhteydessä
vaikkapa kööpenhaminalaiseen sairaalaan ja saada siellä työskentelevän erikoislääkärin lausunnon. Näin toimitaankin jo, mutta tällaista yhteistyötä voidaan laajentaa
koko Pohjolan alueelle.
5G-hyvinvointiteknologia avaa myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää kliinistä etätukea. Erikoislääkäreihin saadaan helposti yhteys, kun tukea tarvitaan esimerkiksi digitaalisessa takapäivystyksessä, hoitoa suunnittelevan ryhmän videokeskustelussa
tai kirurgisissa toimenpiteissä. Fysioterapeutit voivat työskennellä potilaiden kanssa
etäyhteyden kautta siten, että potilaaseen on asennettu antureita, joilla mitataan ja
seurataan harjoittelun edistymistä.
Yksityinen terveydenhuolto voidaan osallistaa terveydenhuoltojärjestelmien väliseen
pohjoismaiseen yhteistyöhön, mutta yhteistyön kantavana voimana on kuitenkin julkinen terveydenhuolto.
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Helsingissä 30. lokakuuta 2017
Annette Lind (S)
Erkki Tuomioja (sd.)
Eva Sonidsson (S)
Henrik Dam Kristensen (S)
Ineqi Kielsen (S)
Ingalill Olsen (A)
Johan Andersson (S)
Jorodd Asphjell (A)
Karen J. Klint (S)
Karin Gaardsted (S)
Lars Mejern Larsson (S)

Lennart Axelsson (S)
Maarit Feldt-Ranta (sd.)
Martin Kolberg (A)
Orla Hav (S)
Peter Johnsson (S)
Phia Andersson (S)
Pyry Niemi (S)
Rikard Larsson (S)
Ruth Mari Grung (A)
Stein Erik Lauvås (A)
Tony Wikström (ÅSD)
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