Nordic Federation annual meeting 30-31.3.2017
Kööpenhamina
Raportti / Tuomas Koskela
Scandinavian Journal of Primary Health Care Editorial Board 30.3
Osallistuin Scandinavian Journalin editorial boardin kokoukseen 30.3. Päätoimittaja Helena Liira totesi, että
laadukkaita artikkeleita lähetetään lehteen runsaasti arvioitavaksi. Alkuvuonna on jo 32 artikkelia lähetetty,
joka ennustaa 120 artikkelia koko vuodelle. 60 on maksimimäärä, joka on mahdollista julkaista vuonna
2017. Lehden tuotto on parantunut. Suurin arviointiprosessin hidaste on edelleen arvioitsijoiden saaminen
artikkeleille. Keinoja tämän parantamiseen käytiin läpi kokouksessa. Uusi artikkelien käsittelyohjelma
Editorial Manager on tulossa käyttöön vuoden 2017 aikana. Tällä hetkellä vanhaa ja uutta järjestelmää
käytetään vielä rinnakkain. Lehden IF on 1,55, joka on laskenut viime vuosina, mutta se on tarkoitus saada
uudelleen nousuun. Helena Liira jatkaa lehden päätoimittajana. Keskusteltiin SJPHC:n markkinoinnista
pohjoismaisten Yleislääkäri-yhdistysten kautta yleislääkäreille esim. kiinnostavien artikkelien esiin
nostamisella newsletterissä ja yhdistyksen nettisivulla.
Nordic Federationin (NFGP) Executive Board ja General Assembly 31.3
Osallistuin SYLY:n edustajana näihin NFGP:n kokouksiin
NFGP:n uutisia
Järjestön taloudelle on tärkeää kongressituotto pohjoismaisista kongresseita. Islannin kokous tuottaa
budjetoitua enemmän voittoa ja tämä voi vähentää jäsenmaiden maksuosuuksia vuonna 2017.
NFGP:n jäsenmaiden maksuosuudet muuttuvat vähitellen vuodesta 2017 alkaen vastaamaan
perusterveydenhuollossa toimivien lääkärien määrää kussakin jäsenmaassa. Aiemmin luku on perustunut
järjestöjen jäseniin. Suomessa vain noin 1/3 perusterveydenhuollossa toimivista lääkäreistä kuuluu
SYLY:een kun taas esim Norjassa järjestöön kuuluminen on pakollista. SYLY:n maksuosuus on aiemmin ollut
7 %:a, mutta tulee nousemaan 21 %:n vuoteen 2017 mennessä. Tästä päätettiin vuosi sitten NFGP:n
vuosikokouksessa. Väistyvä pj Gisle Röksund perusteli muutosta sillä, että NFGP:n työ hyödyntää kaikkia
perusterveydenhuollossa toimivia lääkäreitä, ei vain erikoistuneita yleislääkäreitä.
NFGP:n vuotuisesta voitosta pitää maksaa 22 %:a veroa Tanskan valtiolle. Keskusteltiin mahdollisuudesta
säätiöidä mahdollista voittoa jatkossa.
Esiteltiin visiota pohjoismaalaisesta yleislääkäristä ja yleislääkäriyhteistyöstä. Tätä on tarkoitus työstää
eteenpäin ennen seuraava vuosikokousta
Johan August Sigurdsson Islannista valittin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi NFGP:n puheenjohtajaksi
Tanskan DSAM:n (yleisläkäärijärjestö) markkinointimateriaalia esiteltiin. Sitä voisi hyödyntää myös
Suomessa.
Nordic Congress Reykjavik 2017
Järjestelytoimikunnan pj Elinborg Barnardottir kertoi, että kongressiin on jo yli 1300 ilmoittautunutta kolme
kuukautta ennen kongressia. Suomesta on toistaiseksi 79 ilmoittautunutta. Kongressimaksu on noussut
puolessa vuodessa 670:sta 780 euroon Islannin kruunun kurssinnousun myötä, mutta se ei ole näyttänyt
vähentäneen kiinnostusta kongressia kohtaan. Kongressiin on lähetetty 300 tieteellistä abstraktia ja
kongressissa tulee olemaan 13 rinnakkaissessiota. Hän kertoi, että kongressi-illallinen on aiemmasta
poiketen ns. stand up buffet, mutta kallis osallistumismaksu pyritään kompensoimaan runsaalla viini- ja

ruokatarjoilulla sekä hyvällä musiikilla. Kongressissa ei ole paperista abstraktikirjaa vaan abstraktit luetaan
joko sähköisestä abstraktikirjasta tai mobiiliapista.

Tulevia pohjoismaisen kongressin isäntäkaupunkeja ovat Tanskan Aalborg 2019, Norjan Stavanger 2021,
Suomen Turku 2023. Kongressit on tarkoitus pitää kesäkuun puolivälissä. Kokouksessa otettiin puheeksi
yhteydenotto Wonca Europen hallitukseen kongressien ajankohtien päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi

Nordic Young GP:s (NYGP)
Ulrik Kirk esitteli pohjoismaista nuorten lääkärien järjestöä. NYGP järjestää tutustumiskäyntejä
islantilaiseen perusterveydenhuoltoon ja Into the core -pre-congressin ennen Reykjavikin kongressin alkua.
Pre-kongressin 50 paikkaa on loppuunvarattu. Kalle Saikkonen ja Tiina Vuorio ovat Suomen edustajat
NYGP:N executive boardissa. NYGP:llä on myös oma facebook–ryhmä.

Muita tapahtumia
Preventing Overdiagnosis -kongressi pidetään Kööpenhaminassa 20-22.8 2018
Pohjoismaisten yleislääkärijärjestöjen ”Nordic seminar” järjestetään elokuussa 2018 em. kongressin jatkona
23-25.8. Kööpenhaminassa
Nordic seminaaria valmisteleva premeeting järjestetään Reykjavikin pohjoismaisen kongressin yhteydessä
15.6. klo 12 alkaen. Kokoukseen osallistuvat pohjoismaisten järjestöjen puheenjohtajat.
NFGP kokoontuu seuraavan kerran 12-13.4.2018 Kööpenhaminassa.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Johan August Sigurdsson (NFGP:n uusi pj), Helena Liira (SJPHC:n
päätoimittaja), Sanne Bernard (NFGP:n sihteeri) ja Gisle Röksund (NFGP:n väistyvä pj)

