
KETTIL BRUUN SOCIETY RÜSCHLIKONISSA

Kettil Bruun Societyn 20. vuo-
tuinen epidemiologiasvmpo-
siumi järjestettiin :1.-10.6.
I 994 Rüschl ikonissa Sveilsis-
sä. Tänä \ uonna syrnposiumiin
otti osaa lahes 150 tutkijaa 26
maasta. Uusia maita olivat Ber-
muda ja Japani. Suurimmat
osanottajamäärät tulivat Sveit-
sistä, Kanadasta ja Yhdysval-
loista. Pohjoisnraiden ohella
hyvin eduslelluina olirat myös

sellaiset maat kuin Englanti,
Hollanti, Puola ja Saksa sekä

lsrael. ltalia. Porrugali ja
Ranska.

0sanottajamäärän lisäänty-
minen viime vuodesta noin kol-
manneksella yhdistyi esitelmi-
en lukurnäär'än lisääntvnri-
seen. Kaiken kaikkiaan esitel-
miä oli lähes sata, joten sympo-

siumissa jouduttiin turvautu-
maan kolmeen rinnakkaisis-
lunloon. 'lbki jokuinen päir ä

voitiin tänäkin vuonnä al,rillaa
r hteisellä yleisistunnolla ja
perinleiseen lapaan rarsinai-
sen symposiumin yksi iltapäi-
vä oli varattu tyiinhmien ko-
koontumiselle seka yksi yleis-
istunto käytettiin keskusteluun
aiheesta "Alkoholipolitiikka
muutospaineissa idassä ja lan-
nessä". Tämän vuoden uutuu-
lena olirat ranskankieliset is-
tunnot.

Varsinuistir slmposiumiu
edelsi viisi esikokousta. Ne kä-
sittelivät alkoholia ja itsemur-
hia, paikallistoimintaprojekte-
ja, hoitojarjestelmiä, alkoholia
ja sukupuolta seka kr alitatiivi-
seen tutkimukseen liittyvia ky-
symyksia, Didaktisen s"mi-
naarin aiheena olivat tänä

vuonna tietokoneet ja kvalita-
tiivinen data-analyysi.

Viime vuoden kokousselos-
luksen yhterdessä kerroltiin
yksityiskohtaisemmin kesä-

symposiumien osanottajapoh-
jan seka kasiteltyjen aiheiden
muullumisesla vuosien mit-
taan. Tuolloin todettiin, että al-
koholiongelmat ja juomatavat

ovat olleet keskeisia kiinnos-
tuksen kohteita viirneksi kulu-
neen vuosikymmenen aikana,
joskin niiden suhteellinen
osuus on hieman pienentynyt
viime vuosina. Myiis metodolo-
giset kysymykset sekä alkoho-
lipolitiikkaan liittyvat kysy-
mykset ovat saaneet osakseen

merkittävää huomiota. Alkoho-
lipolitiikkaa ja alkoholiasen-
teita käsittelevien esitysten
osuus näytti myös pysyneen

kutakuinkin ennallaan. Sen si-
jaan h,ritoa koskellelevierr esi-
tysten osuus on ollut vähene-
mässä. Oma-apuryhmät ja
huumekysymykset ovat taas

saaneet osakseen lisääntyvää
huomiota.

Tänäkin vuonna juomatapo-
ja, alkoholihaittoja ja alkoholi-
politiikkaa kasitteleviä esityk-
siä oli runsaasti. lVlyiis metodo-

logiset kysymykset olivat esillä
ja paikallistason krimintaa,
oma-apua ja hoitoa kasiteltiin
useammassa esityksessä. Nuo-
risoa koskettelevia esityksiä
oli täna vuonna erityisen run-
saasti. Sen sijaan naisiin liitty-
viä e,it1 ksiii oli l llalavän r a-
han.

Kokouksen kuluessa käyt iin
useita rnielenkiintoisia kes-
kusteluja. Yksi näistä oli Neu-

vostoliitossa 1980-luvun lo-
pulla toteutetun rajoittavan al-
koholipol itiikan sisällön ja vai-
kutusten arviointi, josta kuul-
tiin kolme esitystä. Vaikka näi-
den esilysten antdma kuvausja
tulkinta ei ollut lainkaan yhta-
pitävä, sai kuulija sen käsityk-
sen, että nyt ainakin alkaa olla
selvilla, mistä seikoista ollaan
yhtä ja mistä eri mieltä.

Jo viime vuoden kokoukses-
sa kaytiin keskustelua rajoitla-
van alkoholipolitiikan mielek-
kyydestä suhteessa alkoholin
kohtuukaytön mukanaan tuo-
miin mahdollisiin terveydelli-
siin hyötyihin.'Iämä keskuste-
lu jatkui länäkin vuonnu" ja
näyttää silta, että alkoho]iteol-
lisuuden entistä voimakkaarn-
pi esiintyrrinen keskustelun
osapuolena nrlslatt.la lunleila
myös KBS:n piirissä. Tulevat
vuodet näyttävät, onnistuvatko
erilaisel alkoh,,lipoliittiset in-
tohimot tunkeutumaan KBS:n
sisälle vai onnistuuko seura
pysyttelemään alkoholipoliit-
tisten kiisk{en ulkopuolella.

Vaikku kokousjärjestelyt si-
nänsä oliralkin erinomaiset.
anloi kokouksen rakenne ai-
hetta arvosteluun. Pikkuhiljaa
pääkokouksen ympärille on
kasvanut oheistoimintaa, .joka
useitlen kokouksen osanottaj i-
en mielestä on kaynyt liian laa-
jaksi ja alkanut raikuttaa pää-

kokouksen kulkuun. Kaytan-
nössä tämä näkyi muun muassa

siinä, että moni osanottaja oli
poissa perjantai-iltapäivän
yleisistunnosta, koska lentoli-
pun apex-ehclon edellyttämä
lauanlain.ja sunnuntain r aslai-
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nen yöpyminen oli täyttynyt jo
edellisenä viikonloppuna ja

kotimatka[[e voitiin lähleä jo

perjantaiaamuna. Kettil Bruun

Societyn jäsenkokouksessa

päätettiinkin rajoittaa pääko-

kousta edeltävien kokousten

pituus puoleentoista vuorokau-

teen. Lisäksi tulevien kokous-
järjestajien tulee niin suuressa

määrin kuin mahdollista sijoit-
taa tarjotut esitykset varsinai-
sen kokouksen ohjelmaan.

Näin toivotaan voitavan estää

KBS:n kesäkokouksen pirstou-

tuminen moniksi osakokouk-

siksi.
Jos länä vuonna ei varsinai-

Paihteiden terveyshaittojen

määrää ja kustannuksia koske-

raa tieloa ei ole riitlärästi, to-

disti projektipäällikkö Päivi

Sillanaukee Alkoholitutkijain
seuran ker ätseminaarissa

19.4.94. Pitaisiko päihdehuol-

lossa lisätä tuotteistamisajatte-

lua. kysl i tutkija Jukka Heino-

nen. Dosentti Anja Koski-Jän-

neksen suosiluksena oli moni-

tieteisen addiktiotutkimusyk-
sikön perustaminen.

Paivi Sillanaukeen tutki-
muskohteena on ollut ja on

edelleen erikoissairaanhoito

Pirkanmaan sairaanhoitopi irin
alueella. Retrospekliir isessä

kafioituksessa loytyi paihde-

diagnoosi J,3 prosentilta yli-
opistosairaalan potilaista. He
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sia naisiin liittyvia esityksia ol-
lutkaan kokouksen ohjelmassa

korin runsaasli, tuli naisasia

esiin käytäväkeskustelujen

kautta. Järjestäjien tapa sijoit-
taa puhujat yleisistuntoihin,
valita kommentoijat ja puheen-
johtajat synnltti nimittäin oi-

keulettua aruostelua. ll meises-

ti asiaan palataan viela KBS:n

koordinaatiokomiteassa j a luo-

laneen selväl ohjeet tulevien

kokousjärjestäj ien kayttoon.

Ensi vuonna kokous järjes-

tetään 5.-9. kesäkuuta Portos-

sa Portugalissaja vuonna 1996

kokoonnutaan joko Tanskassa

tai Edinburghissa. Mitä ilmei-

käyttivät kuitenkin 2,1 pro-

senttia hoitopäivistä, eli hei-

dan hoitojaksonsa c,livat pi-

tempiä kuin keskivertopoli-
laalla. Vuosikustannuksiakin

heistä kertyi toistakymmentä

miljot-,naa. joka on enemmän

kuin saman paikkakunnan
koko A-klinikkatoimen bud-
j etti. Sairauskertomusdiagnoo-
sit kerlovat kuitenkin vain jaa-

vuoren huipun. koskapa aiem-

min tehdyssä suoraan sairaala-

potilaisiin kohdistuneessa kar-

toituksessä löytyi 7,5 kertaa

enemmän alkoholin suurkulu-
tuksen kriteerit täyllä\jä poti-

laita. Tutkimus jatkuu edel-

Ieen, uusia "paljastuksia" lie-
nee luvassa.

Jukka Heinonen kritisoi

simmin tulevat kokoukset ovat

tämänvuotista suurempia kah-

desta syystä. Ensiksikin seu-

ran jäsenmäärä orr jatkuvasti

kasvussa ja toiseksi tänä vuon-

na oli ICAA h1 r in kiusallisesti
järjestänyt instituuttinsa Pra-

haan samalla viikolla kuin
KBS kokoontui Rüslhlikonis-
sa. Ensi vuonna tämänkaltaista

paällekkaisyyttä ei tule ole-

maan, koska ICAA:n instituut-
ti on ajoitettu KBS:n kokousta

seuraavalle viikolle tiesteen
Italiaan.

ESA ÖSTERI]ER(;

paihdehuollon suoritekäytän-

röjä. siis kalnteja ja hoil0päi-
via, jotka eivät kerro mitään

hoitokokonaisuuksista eivätkä

asiakaskohtaisista kustannuk-

sista. On pulmallista, jos päih-
dehuollon tuloksellisuutta ar-

rioidaan vain raltana lai vain

toteutuneina tavoitteina. Yh-
distämälla nämä kustannus-

vaikutlavuusanall 1 siksi pääs-

tään lähemrnäksi monipuolista

loi minnan "hyvyytlen" arvioin-
tia. Heinonen ihnretteli päih-
dehuoltokustannus[en suuria.
jop, monikvmnrenkertaisia.

eroja eri kuntien välillä.
Anja Koski-Jannes hahmot-

teli monitieteisen addiktiotul-
kimusyksikon tyün kohteeksi

useanlaisia addiktioita, tupak-

ALKOHOLITUTKIJAIN SEURA:
PAIHDEONGELMIEN HOITO ARVIOINNIN KOHTEENA
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