POHJOISMAISEN KIRURGIAYHTEISTYÖN RAHASTO
Kirurgian alan tukemiseen

suus johti korkeatasoiseen tieteelliseen yhteistyöhön pohjoismaisen kirurgian alalla. NKF:n tasokkaat symposiumit
ovat käsitelleet kirurgian monia suppeita erikoisaloja.
Vuonna 1999 Turussa järjestettiin 49. Pohjoismainen kirurgisymposium. Järjestelytoimikunnan sihteerinä toimi
professori Tapani Havia. Osa kongressin tuotosta lahjoitettiin Havian aloitteesta Turun Yliopistosäätiölle nimikkorahaston perustamiseksi. Kongressin ylijäämä johtui
erään yrityksen merkittävästä lahjoituksesta.

Tapani Havia. Kuva perhealbumista.

Rahasto perustuu lahjoitukseen, jonka 49. Pohjoismaisen
kirurgikongressin järjestelytoimikunta teki Turun Yliopistosäätiölle 23.12.1999. Helmikuussa 2000 perustettiin
nimikkorahasto, jonka tuotosta jaetaan tukea Turun yliopiston piirissä harjoitettavalle pohjoismaiselle kirurgiayhteistyölle muun muassa kongressiapurahoina nuorille
tutkijoille ja apurahoina vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumiseksi sekä sairaaloihin ja tutkimuslaitoksiin tutustumiseksi.
Nordisk Kirurgisk Förening (NKF) perustettiin 1893. Se
on yksi maailman vanhimmista kansainvälisistä kirurgiyhdistyksistä. Suomen Kirurgiyhdistykseen (Kirurgföreningen i Finland) tai yhdistyksiin Dansk Kirurgisk Selskab,
Skurdlaeknafelag Islands, Norsk Kirurgisk Förening tai
Svensk Kirurgisk Förening kuuluva jäsen on samalla myös
NKF:n jäsen. Tämän yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pohjoismaista tulevien kirurgien tieteellistä ja kliinistä
työtä ja koulutusta. Se edistää niin pohjoismaisten kirurgien keskinäistä yhteistyötä kuin muista maista tulevien
kirurgien kanssa tehtävää yhteistyötä.
Vuosikymmenten ajan NKF:llä on ollut vahva rooli pohjoismaisen akateemisen kirurgian tiedon, vaihdon ja kehityksen edistäjänä. Kokouksifxva pidettiin joka toinen vuosi vuorollaan kaikissa viidessä Pohjoismaassa isäntämaan
vastatessa tieteellisen ja muun ohjelman suunnittelusta ja
toteuttamisesta. NKF:n sisälle perustettiin 1980-luvulla
itsenäisesti toimivia alaosastoja, joiden lisääntynyt aktiivi-

Pidettyjen symposiumien myötä on käynyt ilmi, että kansallisten ja kansainvälisten näkökantojen lisäksi on olemassa kirurgisia kysymyksiä, joissa on pohjoismainen näkökulma. Samankaltaiset kulttuuri- ja sairaalaolosuhteet
kaikissa Pohjoismaissa helpottavat keskinäistä ymmärtämistä ja luovat hyvät edellytykset yhteistutkimuksille,
lääkärivaihdoille ja klinikkavierailuille. Tämä elementti
puuttuu globalisoituneesta kongressitoiminnasta. Maailmanlaajuisten kongressien yhä lisääntynyt tarjonta on
heikentänyt pienempien yhdistysten toimintamahdollisuuksia. Globalisaation myötä NKF:n rooli on hiipunut,
ja nykyisin toiminta keskittyy suppean erikoisalan vuosittaiseen koulutustapahtumaan, joka pyritään järjestämään
isäntämaan kirurgipäivien yhteydessä.
Suomen Kirurgiyhdistys, joka on perustettu vuonna
1925, onkin vuodesta 1982 alkaen järjestänyt kansalliset
kirurgipäivät, joissa kirurgian eri alat pitävät kokouksensa, ja tapahtumaan kuuluu myös yhteinen osuus. Suomen
Kirurgiyhdistyksen kausijulkaisu Scandinavian journal of
surgery on samalla myös NKF:n julkaisufoorumi.
NKF:n hallituksen kokouksessa Malmössä 2014 päätettiin käynnistää projekti, jonka tavoitteena on edistää pohjoismaiden kirurgien välistä verkostoitumista avaamalla
sairaaloiden ovet pohjoismaisille kollegoille. Ajatuksena
on, että kuka tahansa kirurgikollega voi lähteä enintään
viikon vierailulle Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan
tai Islantiin tutustumaan haluamaansa klinikkaan. Myös
Kirurgian Edistämissäätiö on sopinut myöntävänsä Kirurgiyhdistyksen jäsenille mahdollisuuksien mukaan matkaapurahaa.
Osuuskunta Sigillum / Heli Teittinen

Turun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on noin 50 miljoonaa euroa.

