
NORJAN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHDON OPINTOPÄIVÄT 
 
 
Norjan sosiaali- ja terveysjohdon opintopäivät pidettiin tänä vuonna 
Drammenissa lähellä Osloa. Opintopäivät olivat 4.-5.06.2009. Opintopäiville 
osallistui lähes 300 osanottajaa. Konferenssi pidettiin hienossa, entisestä 
paperitehtaasta tehdyssä, Union Scenessä. Kokouspaikalle mentäessä 
mentiin todella kauniin Ypsilon sillan kautta, joka on selvästi kaupungin 
todellinen maamerkki. 
 
Tänä vuonna opintopäivien teemana olivat yhteistyö, johtaminen ja 
monikulttuurisuus. Järjestäjät olivat katsoneet juuri nämä hyviksi kohteiksi 
terveys-, sosiaali- ja hyvinvointivirkamiehille. Opintopäivillä oli mukana useita 
näytteilleasettajia, jotka tukivat erinomaisesti opintopäivien teemoja. 
 
Norjalaiseen, samoin kuin ruotsalaiseen, opintopäiviin kuuluu vahva 
sosiaalinen pääoma. Tämä näkyi päivien ja iltaohjelmien rungoissa. 
Opintopäivät olivat runsaan tiedon saannin lisäksi selvä työnohjauspäivä 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäjille. 
 
Torstain merkittävin alustus liittyi hoidon oikeaan porrastukseen. ”Rett pasient 
på rett sted og til rett tid forutsetter kompetanse. Erfaringer fra et to-årig 
samhandlingsprosjekt mellom Drammen kommune, Sykehuset Buskerad og 
Högskolen i Buskerad”. Todella tuttua ja ajankohtaista asiaa myös 
Suomessa. 
 
Tulosten mukaan riittävän nopea ja riittävän laaja-alainen kuntoutus 
mahdollistaa todella huonokuntoisten asiakkaiden palauttamisen takaisin 
omaan kotiinsa suurella todennäköisyydellä. Vuodessa kuntoutusprojektin 
läpi meni kaikkiaan noin 350 asiakasta, joista noin 2/3 osaa voitiin kuntouttaa 
takaisin omaan kotiinsa. Tulos on sikäli erittäin merkittävä, että peräti 55 
kuntalaista kuoli kohtuullisen ajan kuluessa, mikä parhaiten osoittaa 
kuntouttavien huonokuntoisuutta. Kuntoutukseen tosin todella panostettiin, 
koska keskimääräinen kuntoutusaika oli peräti 18 päivää. 
 
Torstai iltapäivällä oli mahdollisuus kiertoajeluun, Vaihtoehtona oli sosiaali- ja 
terveysjohdon vuosikokous. Yllätys ei varman ollut kenellekään kovin suuri, 
että huomattava enemmistö osallistujista valitsi kiertoajelun. 
 
Torstain ilta oli muusikko ja artisti Jonas Fjeldin showta. Hyvässä seurassa 
aika suorastaan riensi ja keskustelua pulppusi. 
 
 



Perjantain aamupäivällä tuotiin lasten kautta erinomaisesti esiin 
monikulttuurisuutta. Lapset, jotka olivat kotoisin hyvin erilaisista kulttuureista 
toivat esille sen, että yhteistyössä on voimaa ja erilaisuus voi olla myös 
vahvuus.  
 
 
Toisena perjantai aamupäivän merkittävän luentona oli innovatiivinen 
johtaminen, muutosjohtaminen ja niiden suuret haasteet. Suomen 
ajankohtainen tilanne PARAS-hankkeineen ja taloudellisine ongelmineen 
tuntui olevan kuin toiselta planeetalta. Taloudellinen tilanne oli selvästi 
parempi Norjassa kuin Suomessa. 
 
 
Koulutuspäivät päättyivät yhteislounaaseen, jonka jälkeen kaikki lähtivät 
tyytyväisinä omiin kotikuntiinsa. 
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