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Lauri Ottelin

Ajatus siitä, että työskentelisin  norjalaisessa sai-
raalassa sai alkunsa itse asiassa jo muutamaa vuotta
aiemmin, kun Oulussa järjestettiin terveyden-
huolto-oppilaitoksen tiloissa lääkäreille suunnat-
tu norjan kielen peruskurssi. Olin siihen men-
nessä jo lueskellut lääkärilehtien palstoilta suo-
malaisten kollegoiden kokemuksista Norjassa työs-
kentelystä ja ajattelin, että jos jossain vaiheessa
tulisi mahdolliseksi ja ajankohta muutenkin so-
pisi, voisimme koko perheen voimalla lähteä vuo-
deksi Norjaan kokeilemaan ulkomailla asumista
ja hankkimaan lisää elämänkokemusta. Lisähou-
kuttimena oli luonnollisesti myös Norjan parempi
ansiotaso ja saisihan vuoden ulkomailla oleske-
lulla tuoda tuliaisena verovapaan auton takaisin
tullessaan. Syksyn –98 aikana lähetin kirjeitä
muutamiin suurimpiin Norjan sairaaloihin ja jä-
tin yhteystietoni puhelinnumeroineen. Sitten
eräänä kauniina syysiltana puhelin soi ja langan
toisesta päästä kuului ystävällinen norjalaisääni:
”Hej! Det er professor Sven-Erik Gisvold fra
Trondheim Universitet Sjukehus”. Ja siitä asiat sit-
ten lähtivät rullaamaan eteenpäin.

Käytännön järjestelyt ennen lähtöä sujuivat
kohtalaisen helposti Suomen päässä ja asunnon
hankkiminen Trondheimista ei aiheuttanut pään-
vaivaa, koska professori Gisvold oli luvannut jär-
jestää asian. Anestesiaklinikka lupasi myös mak-
saa muuttokustannukset. Muutenkin asioiden
hoitaminen professori Gisvoldin kanssa oli varsin
suoraviivaista. Yleensä hän vain tokaisi: Älä huo-
lehdi, kyllä se järjestetään!

Päätimme muuttaa hieman etuajassa, jotta käy-
tännön järjestelyille myös Norjan päässä jäisi pa-
remmin aikaa. Tämä osoittautui hyvinkin järke-
väksi ratkaisuksi, sillä mm. lähes kaikki virastot

(sikäläinen Kela, verovirasto ym.) sulkivat luuk-
kunsa yleensä jo klo 14.30, joten normaalin työ-
päivän jälkeen ei ollut mitään mahdollisuutta
ehtiä kaupungille asioita hoitamaan. Lisäksi nor-
jalainen byrokratia vei myös oman aikansa.

Saavuimme auto täyteen lastattuna ennalta so-
vittuun paikkaan myöhään iltapäivästä noin viik-
koa ennen töiden aloitusta ja siellähän olikin ku-
kas muu kuin professori Gisvold jo vastaanotta-
massa väsynyttä siirtolaisperhettä. Päästyämme
vihdoin ensimmäiseen majapaikkaamme (vanha
sairaalan asuntola, jossa emme asuneet viikkoa
pitempään) aloimme väsyneinä purkaa muutto-
tavaroita ja miettiä vähän syömispuoltakin. Siinä
vaiheessa professori Gisvold kysyi ystävällisesti,
voisiko vaimoni kirjoittaa hänelle kauppalistan.
Hän näet voisi käydä meidän puolesta läheisessä
ruokakaupassa sillä välin kun me puramme tava-
roita ja tuoda meille vähän evästä. Sanoin siihen,
että kyllä tämä tästä lähtee kulkemaan kun vain
neuvot meille missä lähin ruokakauppa sijaitsee.

Ensimmäiset työviikot sairaalassa oli lähinnä
tarkoitettu sopeutumiseen norjalaiseen työympä-
ristöön ja sairaalaan tutustumiseen. Kuitenkin itse
olin päättänyt, että parhaiten uuteen systeemiin
pääsee sisälle aloittamalla normaalin työskente-
lyn. Ja niinhän siinä sitten kävikin, että sain heti
ensimmäisenä viikonloppuna päivystyshukin.

Jo runsaan viikon oleskelun jälkeen meillä oli
edessä uusi muutto, kun siirryimme varsinaiseen
asuntoomme, joka oli paritalon puolikas noin vii-
den kilometrin päässä keskustasta ja sairaalasta
ympäröivällä vuoren rinteellä. Tämänkin asunnon
oli professori Gisvold löytänyt meille lehti-ilmoi-
tuksen perusteella ja muuttokustannuksista ja jär-
jestelyistä huolehti professori itse. Hän näet vain
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saapui eräänä iltana töiden jälkeen muuttoautoa
itse ajaen sairaalan asunnon pihaan kahden nor-
jalaisen kollegan kanssa ja kysyi, että: ”skal vi flytte
nå?”.

Sopeutuminen norjalaiseen sairaalasysteemiin
ei kuitenkaan  ollut aina helppoa. Usein syntyi
väärinkäsityksiä johtuen lähinnä huonosta nor-
jan kielitaidosta. Paikallinen murre haittasi myös
osaltaan kommunikaatiota. Kuitenkaan mitään va-
kavampaa ei päässyt tapahtumaan kunhan piti
mielessä, että ei lähtenyt tekemään mitään jos ei
jostain syystä ollut asiaa täysin ymmärtänyt. Pai-
kallisen henkilökunnan kanssa tuli kuitenkin erit-
täin hyvin toimeen, koska he olivat tottuneet ul-
komaalaisiin työntekijöihin ja osasivat sen takia
puhua varsin selkeästi. Kieliongelma alkoi helpot-
taa jo runsaan 3 - 4 kuukauden kuluttua. Siihen
mennessä oli jopa uskaltautunut muutamaan ot-
teeseen aloittamaan keskustelun norjalaisessa pöy-
täseurueessa. Vahvalla ruotsin kielitaidolla pärjä-
si varsin hyvin norjalaisten kanssa. Valitettavasti
minulla ei tällaista ominaisuutta ollut.

Suomalaisena anestesialääkärinä oli ajoittain
vaikea ymmärtää joitain vivahde-eroja suomalai-
sen ja norjalaisen systeemin välillä, vaikkakin suu-
ret linjat olivat lähellä toisiaan. Norjalaisissa sai-
raaloissa on yleinen tapa, että lähes kaikki aneste-
siat hoidetaan kussakin sairaalassa vallitsevan, var-
sin jäykän ohjeiston, ”prosedyyrin”, mukaisesti.
Tämä oli ainakin minulle uutta ja ajoittain se ai-
heuttikin hankaluuksia, koska suomalaisena lää-
kärinä olin oppinut käyttämään omiakin aivoja
potilastyössä. Ajoittain tuntui, että jokin asia piti
suurin piirtein vääntää rautalangasta, että sai tah-
tonsa läpi. Toki Norjassakin anestesialääkäri aina
lopulta teki anestesiaan liittyvät päätökset, vaik-
ka kyllä sikäläiset anestesiahoitajat varsin kärkkääs-
ti ilmaisivatkin mielipiteitään. Mitään suurem-
pia ongelmia tämä ei kuitenkaan aiheuttanut, kun
työskenteli aina pienellä huumorimielellä ja piti
mielessä, että tässä maassa hoidetaan asiat maan
tavalla.

Anestesia- aineiden käytössä ja valikoimassa ei
suomeen verrattuna ollut suuria eroavaisuuksia.
Eroja oli kuitenkin esim. lihasrelaksanttien koh-
dalla. Trondheimissa talon perusrelaksantteina
käytettiin esmeronia ja atrakuuria, mutta esme-
ronista oltiin luopumassa sen käytön yhteydessä
esiintyneiden anafylaktisten reaktioiden takia.
Atrakuuria sen sijaan pidettiin parhaana vaihto-
ehtona. Esim. cisatrakuurista tai mivakuurista ei

kukaan ollut kuullut puhuttavankaan. Ihmetys-
tä herätti myös varsin runsas suksinyylikoliinin
käyttö, erityisesti päivystyspotilailla. Potilas saa-
tettiin crush-indusoida, jos hän oli syönyt voilei-
vän 2 päivää aiemmin. Myös atropiini kuului
rutiinisti kaikille nukutuspotilaille annettaviin
lääkkeisiin.

Keuhkovaltimokatetrin käyttö ei ollut norja-
laisten suosiossa. Sitä ei käytetty tehohoitopoti-
laiden eikä myöskään sitä tarvitsevien leikkaussa-
lipotilaiden monitoroinnissa. Keskuslaskimokatet-
rin antama informaatio riitti sentraalisen hemo-
dynamiikan jatkuvaan monitorointiin. Sydämen
ultraäänitutkimus tehtiin toki tarvittaessa. Ilmei-
sesti kyseessä oli  koulukuntakohtainen ero ja luul-
lakseni myös se, että keuhkovaltimokatetrin käy-
töstä ei ollut riittävästi kokemusta.

Käytännön anestesiatyössä  Norjassa aneste-
siahoitajat saivat hoitaa tarvittaessa ASA-luokka
1:n potilaiden nukutukset itsekseen ilman anes-
tesialääkärin läsnäoloa. Kuitenkin jokaisen poti-
laan kohdalla konsultoitiin anestesialääkäriä en-
nen aloitusta ja jos jotain erityistä ilmeni oli anes-
tesialääkäri myös mukana anestesian annossa.
Muidenkin potilaiden kohdalla anestesiahoitajat
usein laittoivat perifeeriset kanyylit ja intuboi-
vat.

Edellä mainituista muutamista pienistä ero-
avaisuuksista huolimatta norjalaiset potilaat näyt-
tivät selviytyvän varsin hyvin anestesioistaan ja
tämähän vain todistaa sitä, että anestesian annos-
sa on monta vaihtoehtoa hyvän lopputuloksen
saamiseksi.

Palkkaus- ja työaikajärjestelyt oli Norjassa jär-
jestetty hyvin. Itse toimin klinikassa kokeneen
apulaislääkärin, ”assistentlege”, vakanssilla. Kuu-
kauden peruspalkkani oli n. 40 000 kr. Siihen
kuului perustyöaika 38 tuntia viikossa sekä tietty
määrä päivystyksiä siten, että viikoittainen tunti-
määrä kokonaisuudessaan oli noin 45 tuntia. Eri-
koislääkärin palkka liikkui 50 000 - 60  000 kr.
välillä. Päivystykset jaettiin aina saman kaavan
mukaan. Mitään päivystystoivomuslistoja ei ol-
lut. Jos päivystyksen halusi vaihtaa, se oli tehtävä
päikseen toisen samassa päivystysringissä olevan
kanssa. Systeemin etuna oli se, että jokainen tiesi
tarkalleen kaikki päivystyksensä vuoden loppuun
saakka. Toisaalta tällainen jäykkyys aiheutti myös
omat ongelmansa.

Ylityöt korvattiin hyvin. Jos viikoittainen työ-
tuntimäärä ylitti 45 tuntia, sai kaikista ylimene-



FINNANEST Vol. 33 Nro 4 2000 393

vistä tunneista kolminkertaisen tuntipalkan. Tämä
koski myös ylimääräisiä päivystyksiä. Niistä sai
myös suoraan joka tunnilta kolmikertaisen kor-
vauksen. Nämä kaikki yhdistettynä ensimmäisen
neljän vuoden ajalta ulkomaalaisille myönnettä-
vään 15 % verovähennykseen kokonaistuloista
nostivat ansiotasoa mukavasti. Pienenä miellyt-
tävänä yksityiskohtana mainittakoon myös se, että
jos sattui sairastumaan eikä pystynyt hoitamaan
listan mukaista päivystystä, sai kuitenkin saman
kiinteän kuukausipalkan ja samalla joku toinen
anestesialääkäri sai kyseisen päivystyksen ylimää-
räisenä eli kolminkertaisella tuntipalkalla.

Työaikajärjestelyt olivat esimerkilliset. Itse tein
sellaista työaikajaksoa, johon kuului 8 viikkoa työ-
tä ja yksi viikko vapaata säännöllisesti. Näin ollen
vuodessa kertyi palkallista vapaata yhteensä noin
2½ kuukautta kesäloma mukaan lukien. Lisäksi
lomarahana joka kesäkuussa sai 10.5 % edellisen
vuoden bruttotuloista verottomana ja joulukuussa
ei peruspalkasta kannettu veroa lainkaan. Mer-
kittävänä etuna oli myös se, että kun oli arkipäi-
vystysvuorossa, työpäivä alkoi klo 15 ja jatkui seu-
raavaan aamuun eli ei tarvinnut tehdä normaalia
päivätyötä päivystyksen alle. Päivystystä edeltävä
aamupäivä tai ainakin osa siitä oli pyhitetty tie-
teelliseen itsensä kehittämiseen esim. kirjastossa.
Minulla oli usein tapana kehittää itseäni ”tieteel-
lisesti” kotioloissa ennen päivystyksen alkua. Seu-
raava päivä oli luonnollisesti vapaa. Viikonloppui-
sin oli jaetut päivystysvuorot eli vuorokausi teh-
tiin puoliksi, joko päivä tai yö. Itse koin tämän
systeemin varsin hyvänä, vaikka päivystyksiä oli-
kin ehkä määrällisesti useammin kuin Suomessa
yleensä.

Yleisesti ottaen viihdyimme Trondheimissa var-
sin hyvin. Viihtyvyyttä lisäsi oleellisesti se, että
Trondheimissa työskenteli samoihin aikoihin myös
muita suomalaisia lääkäreitä perheineen. Vapaa-
aikaa tuli usein vietettyä yhdessä ja Trondheimin
Suomi-seura toimi aktiivisesti järjestäen mm. ret-
kiä sekä saunailtoja. Sattuipa vielä niin hyvä tuu-
ri, että samassa anestesiaklinikassa työskenteli kaksi

muuta suomalaista kollegaa, jotka olivat aloitta-
neet minua aiemmin. Heiltä sain paljon käytän-
nön vinkkejä. Pieniä suorituspaineita aiheutti
kuitenkin se, että tohtorit Pirttikangas ja Vuo-
renpää olivat rautaisina ammattilaisina jo ehti-
neet esitellä suomalaista tietämystä ja osaamista,
joten myös minun piti pyrkiä ainakin lähelle sa-
maa tasoa. Lomaviikoilla oli runsaasti aikaa kier-
rellä myös hieman kauempana vuonoalueilla ihai-
lemassa Norjan todella häikäisevää luontoa. To-
sin norjalaiset maantiet olivat erittäin hitaita ajaa
ja pelkän viikonlopun aikana ei kovin pitkälle
ehtinyt.

Jokapäiväinen eläminen normaaleine lapsiper-
heen rutiineineen ei tietenkään suuresti poiken-
nut aiemmasta. Kuitenkin tutustumisessa vieraa-
seen maahan ja kulttuuriin oli aivan riittävästi te-
kemistä yhden vuoden ajalle. Ihmisinä norjalai-
set olivat erittäin ystävällisiä ja huomaavaisia. To-
sin mitään syvällisempiä ystävyyssuhteita ei tä-
män reissun aikana tullut norjalaisiin solmittua.
Eläminen oli jonkin verran kalliimpaa ja se ko-
rostui ainakin ruokaostoksia tehdessä puhumat-
takaan siitä, että olisi käynyt ulkona syömässä tai
vaikkapa pubissa istuskelemassa. Parempi palk-
kataso Norjassa kului suurelta osin korkeampiin
elinkustannuksiin. Kuitenkin matalamman vero-
prosentin ansiosta käteen jäi hieman enemmän
kuin ehkä Suomessa olisi jäänyt samalla työmää-
rällä.

Loppuvuodesta –99 aloimme jälleen kerran
mietiskellä tulevaisuuden suunnitelmiamme ja
kaikki tekijät yhteen niputettuna tulimme siihen
johtopäätökseen, että kyllä tämä yksi vuosi Nor-
jassa riittää tältä erää. Se oli ollut kaikkinensa
kuitenkin positiivinen kokemus ja olimme saa-
neet sen mitä olimme lähteneet hakemaankin ja
oli mukava palata jälleen kotimaan kamaralle.
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