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Mitä Teppo Järvinen sanoi marraskuun tilaisuudessa?
Julkaistu: 25. syyskuuta 2017 kello 14.37 / Muokattu: 25. syyskuuta 2017 kello 14.40

Lääkäriportaali on saanut katsottavakseen videon puheenvuorosta, joka oli alkujuurena Teppo Järvisen saamalle
varoitukselle. Mitä Järvinen sanoi?

" Pälve: Järvisen kuulijoille on syntynyt kuva, että Käypä hoito -ohjeita
tekevät lääkärit olisivat moraalittomia... "

Sivuston kehittämiseksi ja mainosten kohdentamiseksi Lääkäriportaali yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla palvelun käyttöä
hyväksyt evästeet ja päivitetyn käyttöehdon. Lisätietoa
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Marraskuun 8. päivänä 2016 Helsingissä järjestettiin tilaisuus, jonka otsakkeena oli: "Onko mielenterveyden hoito
korruptoitunut? Kuka määrittää mielenterveyden?". 

Ohjelmassa kerrottiin, että pääpuhujana on Lisa Cosgrove, joka luennossaan tarkastelee tieteellistä näyttöä
mielenterveyden häiriöiden diagnostiikasta ja hoitosuosituksista. Puheenvuoro oli varattu myös tiedetoimittaja Robert
Whitakerille.  

Myös suomalainen ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järvinen piti tilaisuudessa puheenvuoron, jonka
aiheeksi ilmoitettiin “Scienti�c integrity and clinical guidelines in Finland".  

Tilaisuus videoitiin.  

Pälve: ”syntynyt kuva, että Käypä hoito -ohjeita tekevät lääkärit olisivat
moraalittomia”

Kesällä 2017 psykiatrian professori Erkki Isometsä mainitsi Duodecim-lehdessä julkaistussa
mielipidekirjoituksessaan, että Suomen psykiatriyhdistys on tehnyt Lääkäriliitolle Järvisestä kollegiaalisuuskantelun.
Kantelun syyksi Isometsä kertoi, että Järvinen esitti psykiatristen hoitosuositusten laatijoita korruptoituneiksi.   

Lääkäriliitto otti asian käsiteltäväkseen. 

Suomen Kuvalehti uutisoi ensimmäiseksi, että Lääkäriliiton hallitus
päätti antaa Järviselle julkisen varoituksen.  

– Kollega Teppo Järvinen on julkisesti verrannut Käypä hoito –ohjeiden teossa mukana olleita lääkäreitä
vaalirahakohussa tuomittuihin henkilöihin. Tästä on tehty liitolle tutkimuspyyntö, joka on tutkittu ja aiheelliseksi
havaittu, kirjoittaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve Lääkäriliiton sivustolla julkaistussa tekstissä.  

– Järvisen kuulijoille on syntynyt kuva, että Käypä hoito –ohjeita tekevät lääkärit olisivat moraalittomia – ellei jopa
lakia rikkovia, Pälve jatkaa.  

Järvinen: Kuka saa määritellä, kuka on sairas?

Olen jutuntekoa varten hankkinut käsiini ja katsonut videolta Järvisen puheenvuoron. 

Puheenvuoronsa alussa Järvinen kysyy yleisöltä, montako psykiatria joukossa on. Ilmeisesti vain yksi. Psykologiliiton
sivuston mukaan kyseisen seminaarin järjestäjänä oli Psykologien yhteistyöjärjestö Pyry (Psykologiliitto, Psykologinen
seura ja Suomen Psykologian Opiskelijain liitto).  

Järvinen puhuu englanniksi. Hän kertoo, että hänen aiheenaan on con�ints of interests. Hän ilmoittaa omat
sidonnaisuutensa.  

Hän näyttää videon, jolla kyseenalaistetaan ylidiagnosointi: olemmeko menneet liian pitkälle määritellessämme, kuka
on sairas?  

Järvinen sanoo, että kun puhumme hoitosuosituksista, puhumme oikeastaan siitä, kuka saa määritellä, onko ihminen
sairas. Minne vedetään raja ja mihin perustuen? 

Lääkäreillä on Järvisen mukaan taipumusta ajatella, että lääkäri on vaikuttamisyritysten yläpuolella. Mutta ”con�icts of
interest (COIs) do matter”, sanotaan Järvisen luentoslaidilla.  

Viittauksia kansanedustajiin

Järvinen ottaa puheeksi lääkärien ja lääketeollisuuden väliset taloudelliset sidokset. Hän kritisoi sitä, että Suomessa
on annettu sidonnaisuusrekisterin ylläpitäminen lääketeollisuuden käsiin.  

Lue myös

Lääkäriliitolta varoitus Järviselle – saako
kollegaa kritisoida julkisesti? 

https://www.laakariportaali.fi/ammatti/uutiset/laakariliitolta-varoitus-jarviselle-saako-kollegaa-kritisoida-julkisesti/
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Hän kysyy, miltä tuntuisi, jos kansanedustajat ehdottaisivat, että heidän sidonnaisuutensa koottaisiin rekisteriin, johon
kuuluminen olisi vapaaehtoista ja jota ylläpitävät rahoittajat.  

Hän kehottaa yleisöä äänestämään käsinostoäänestyksellä seuraavasta kysymyksestä:  

”How would you �nd it etchically if a person in in a public o�ce accepted a 50 000 donation from commercial vendors
for his/her  birthday party?” 

Järvinen kertoo, että hänen mielestään on ”ethically guestionnable”, jos julkisessa virassa oleva ihminen tekee näin tai
jos julkisessa virassa oleva ihminen tekee seuraavaa:  

"…uses public tax revenue to buy paintings for fund raisint of his/her own political party?”
"…recommends the use /public reimbursement of a certain ’commodity’ that one has a direct �nancial interest in."

Järvinen kertoo, että kyseisiä asioita on Suomessa tapahtunut ja näyttää yleisölle slaideissa pari valokuvaa
tunnetuista poliitikoista.  

Pian näiden jälkeen hän näyttää slaidissaan Käypä hoito -suositusten logoa ja viittaa Duodecimin tiedotteeseen
18.12.2013. Tiedotteessa kerrotaan muun muassa, että suositustyöryhmän sidonnaisuudet käydään läpi
ensimmäisessä kokouksessa ja julkaistaan Käypä hoito -suosituksessa.  

Järvinen käy läpi esimerkkejä siitä, miten muissa maissa suhtaudutaan kliinisten asiantuntijoiden sidonnaisuuksiin.
Seuraavat ovat suoria lainauksia Järvisen luentoslaideilta:  

"Finland: We manage COIs (conlindt of internet) by reporting them!"
"NIH /Barry Kramer: ”We don’t manage con�icts of interest in our panels,we simply avoid them.”"

Slaideissa nimiä ja sidonnaisuustietoja

Järvinen nostaa esille BMJ:ssä julkaistun artikkelin (viite: Ensuring the integrity of clinical prarctice guidelines: a tool
for protencting patients, BMJ 2013;347:f5535 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.f5535). Järvinen poimii artikkelista
punaisia lippuja, jotka mainitaan asioina, joiden olisi syytä herättää skeptisyyttä hoitosuositusten lukijoissa. Punaisiksi
lipuiksi mainitaan hänen mukaansa esimerkiksi se, jos suositustyöryhmällä tai useilla työryhmän jäsenillä on
taloudellisia sidonnaisuuksia. 

Järvinen näyttää slaidia, jolla kysytään kuinka hyvin Käypä hoito -suositukset (mielenterveydestä) käyvät yksiin näiden
periaatteiden kanssa.  

Hän on poiminut neljä psykiatriaan liittyvää hoitosuositusta. 

Järvinen näyttää slaideissaan näiden suositusten laatimiseen osallistuneiden nimet ja sidonnaisuustiedot. Punaisella
fontilla on merkitty nimeltä mainittujen henkilöiden kohdalle tiedot, joissa on kyse taloudellisista sidoksista
lääketeollisuuden kanssa.  

Sidokset ovat esimerkiksi seuraavanlaisia: ”pitänyt toistuvasti luentoja lääkealan yrityksen järjestämissä
koulutustilaisuuksissa” ja ”toiminut lääkealan yrityksen asiantuntijana” ja ”ollut ulkomaan kongressimatkalla lääkealan
yrityksen rahoittamana”. Edellä kerrotut lainaukset ovat Järvisen luennollaan esittämiltä slaideilta.  
Yhdessä hänen esille nostamistaan hoitosuosituksista sidonnaisuuksia on merkitty 8/10:lle työryhmän jäsenille,
kahdessa taas 3/10:stä ja yhdessä 4/7:stä. 

– So we are pretty far from what the international guidelines say, sanoo Järvinen. 

– To be honest with you I dont even think that these �nancial ties or �nancial con�icts are really the biggest problem
with guidelines, Järvinen puhuu.  

Hänen mukaansa suurempi ongelma, joskin vähemmän keskusteltu, on ”panel stacking”.  

https://doi.org/10.1136/bmj.f5535
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Kommentit (1)

Hän ilmaisee huolensa siitä, jätetäänkö skeptiset asiantuntijat työryhmien ulkopuolelle ja otetaan mukaan vain tietyllä
tavalla ajattelevat ekspertit.  

Järvinen näyttää myös kuvan kauniista jäävuoren huipusta. "You can’t judge a book by its cover", hän toteaa slaidillaan
ja näyttää kuvan jäävuoren alle piiloutuvasta vaarallisesta massasta.  

Tämän jälkeen hän näyttää esimerkiksi slaidin, jossa lukee: "Finnish
Guidelines: Do we absolutely need them?" 

Hän esittää esimerkiksi seuraavat kysymykset:  

"Is the Finnish population – REALLY – so distinct (genetically or otherwise) from the rest of the World/Europe
than (sic) we need our own guidelines?"

"Translations and cultural adaptations are so much cheaper, quicker and convenient than formulating a
completely own (new) guideline?"

Lähteet:  

Video 8.11.2016 tilaisuudesta (Järvisen puheenvuoro, videota käytetty lähteenä Järvisen luvalla)

Suomen Psykologiliitto 

Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimissa julkaistu Erkki Isometsän kirje/mielipide ”Vastine Järviselle” 
2017;133(12):1176 

Pälveen kirjoitus Lääkäriliiton sivustolla 23.9.2017 
Duodecimin ja Käypä hoidon sähköpostitiedote 18.12.2013

Lue myös

Järvisen varoitus: Taustalla videoitu
tilaisuus marraskuulta 

 
 

 Kommentoi   Arvioi   Lue myöhemmin� 1 Ş 0 G ¬ȝH

LISÄÄ AIHEESTA

Teppo Järvinen

Lääkäriliitto

varoitus

E TOIMITTAJA  
SANNA TARVAINEN

Lähetä palautetta

X

Bernhard Edgren 25. syyskuuta 2017 kello 15.35

Taisi kolleega Järvinen sohaista ihan oikeata tappaja mehiläisen kekoa....
heko heko. 
Yksi osoitus siitä että nuokin suositukset ovat mitä ovat. Jos perusopetus olisi
mallillaan Suomessa niin kyllä yleiseruooppalaiset ohjeet olisi ihan ok. Jäisi
pois nekin kustannukset joita perisuomalaisten tekemninen taas kerran tuo.
Eihän pyörääkään tartte aina uudestaan keksiä???

Vastaa
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