
Suomen Ortopedia ja Traumatologia  Vol. 35

Euroopan ortopeditentin (EBOT) historia ja nykytila

Tatu Mäkinen, Rami Madanat, Mikko Ovaska, Ville Remes, Pentti Kallio, Jorge Mineiro, Ilkka Kiviranta

HUS Töölön sairaala, Peijaksen sairaala,  Lasten ja nuorten sairaala, Hospital CUF Descobertas, Lissabon, 
Portugali,  Kliininen laitos, Helsingin yliopisto

Tausta
Euroopan erikoislääkäriliitto (European Union of Me-
dical Specialists, UEMS) perustettiin Brysselissä vuon-
na 1958 ja neljä vuotta myöhemmin vuonna 1962 sen 
alaisuuteen perustettiin ortopedian ja traumatologian 
jaosto. Yksi tärkeimmistä UEMS:n tavoitteista oli luo-
da korkeatasoiset ja vertailukelpoiset standardit Eu-
roopan unionin sisäiselle erikoislääkärikoulutuksel-
le. UEMS:n alaisuudessa toimiva European Board of 
Orthopaedics and Traumatology (EBOT) perustettiin 
vuonna 1994 ja yhdeksi sen tavoitteeksi asetettiin yh-
teiseurooppalaisen ortopeditentin organisointi ja jär-
jestäminen. Ensimmäinen EBOT-tentti järjestettiin 
Kreikassa Rhodoksen saarella vuonna 2000. 

Tentin rakenne

EBOT-tentin rakenne on jatkuvasti kehittynyt ja ny-
kymuodossaan se on järjestetty vuodesta 2011. Tent-
ti koostuu sekä kirjallisesta että suullisesta osiosta ja 
kuulustelun aihepiiriin kuuluvat elektiivinen ortope-
dia, traumatologia sekä ortopedian perustieteet. Suul-
liseen tenttiin voi osallistua vasta kun on läpäissyt kir-
jallisen osuuden. Kumpikin osatentti järjestetään vain 
kerran vuodessa. 

Kirjallinen osuus (Osa 1) järjestetään kesäkuus-
sa ja se sisältää 100 monivalintakysymystä (taulukko 
1). Kysymyksissä on viisi vaihtoehtoa, joista yksi vaih-
toehto on oikea. Aikaa monivalintakysymysten vas-
taamiseen on kolme tuntia. Kirjallisen osuuden voi 
suorittaa missä tahansa ennalta määritetyssä tenttikes-
kuksessa, joista lähin sijaitsee Tukholmassa. Suullinen 
osuus (Osa 2) järjestetään lokakuun ensimmäisenä vii-
konloppuna ja sen suorituspaikka vaihtelee vuosittain. 
Vuonna 2012 suullinen osuus järjestettiin Dublinissa, 
Irlannissa ja siihen osallistui yli 70 henkilöä. 

Kirjallista osuutta ei tarvitse suorittaa uudestaan, 
vaikka suullinen tentti hylättäisiin, vaan suullisen 
osuuden voi uusia seuraavana vuonna. Jos suullinen 
osuus hylätään toistamiseen, tulee molemmat osuudet 
suorittaa uudelleen.

Tenttikuulustelijat

Euroopan ortopediyhdistysten subspesialiteettijaos-
tot valitsevat tenttikuulustelijat viideltä eri ortopedian 
osa-alueelta. Kuulustelijat käyvät tenttiin valmistavan 
kurssin (Examiner’s course), jossa harjoitellaan suulli-
sen osuuden läpivientiä sekä sovitaan tentin läpäisy-
vaatimukset. Valmistavat kurssit järjestetään yleensä 
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EFORT-kokousten yhteydessä. EBOT-tentin kuulus-
telijana toimimista arvostetaan korkealle eurooppalai-
sessa ortopediyhteisössä. 

Osallistumisedellytykset

EBOT-tenttiin osallistuminen edellyttää eurooppalai-
selta ortopedilta kansallisen viranomaistahon myön-
tämiä erikoislääkärinoikeuksia, klinikan esimiehen 
suosituskirjettä ja sujuvaa englannin kielen taitoa. 
Kirjallisen osuuden tenttiin voivat osallistua myös vii-
meisen vuoden erikoistuvat lääkärit, mutta suullisen 
osuuden voi suorittaa vasta kun on saanut erikoislää-
kärin oikeudet. Osallistumishakemusten määräaika 
on yleensä maaliskuussa. Tentit ovat maksullisia; kir-
jallinen osuus maksaa 300 euroa ja suullinen osuus 
500 euroa. Osallistumishakemukset ovat ladattavissa 
EBOT-tentin verkkosivuilta (www.ebotexam.org).  

Tentin nykytila

EBOT-tentin suosio ja osallistujien lukumäärä on kas-
vanut vuosi vuodelta ja sen on hyväksytysti suoritta-
nut tällä hetkellä 146 henkilöä (taulukko 2). Joukossa 
on vain muutama nainen (alle 1 %). Kukaan suoma-
lainen ortopedi ei ole vielä suorittanut EBOT-tenttiä. 
Vuonna 2011 kirjalliseen osuuteen osallistui 105 hen-
kilöä, joista 71 henkilön suoritus hyväksyttiin (68 %). 
Suulliseen osuuteen osallistui 60 henkilöä, joista 39 
henkilön suoritus hyväksyttiin (65 %). Molempien 
osuuksien yhteenlaskettu hyväksymisprosentti oli 67.  

Tenttiin valmistautuminen

Tentin aihepiiri on erittäin laaja, joten valmistautu-
miseen tulee varata riittävästi aikaa. Oppikirjojen ja 
uusimpien julkaisujen lisäksi tarjolla on sekä tent-
tiin valmentavia kursseja että harjoituskokeita. Mi-
tään eritystä EBOT-tenttiin valmistavaa oppikirjaa ei 

Taulukko 1. Esimerkkikysymyksiä EBOT-tentin kirjallisesta osuudesta.
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Taulukko 2. EBOT-tentit ja osallistuneiden lukumäärät.

ole olemassa. EBOT-tentin järjestäjät eivät myöskään 
ole määritelleet tenttikirjallisuutta. Saatavilla on kui-
tenkin useita eri Yhdysvaltojen tai Ison-Britannian or-
topeditentteihin valmentavia oppikirjoja, jotka ovat 
käyttökelpoisia myös EBOT-tenttiin valmistautuessa 
(taulukko 3). Monivalintakysymyksiin vastaamista voi 
harjoitella myös  Journal of Bone and Joint Surgery 
–lehtien avulla, joissa usein on uusimpaan tutkimus-
näyttöön perustuvia monivalintatehtäviä.

Ensimmäinen EBOT-tenttiin valmentava ker-
tauskurssi (Comprehensive Review Course, CRC) 
järjestettiin EFORT-kongressin yhteydessä Wienissä 
vuonna 2009. Ajatus kertauskurssista oli saatu Yh-
dysvalloista, jossa American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (AAOS) oli jo vuosia järjestänyt tämäntyyp-
pisiä kertauskursseja. CRC-kurssin tavoitteena on vä-
littää yhden päivän aikana kattava ja ajantasainen tie-
topaketti kaikista ortopedian eri osa-alueista. Kurssi 
on suunnattu sekä erikoistuville että erikoislääkäreille. 
CRC-kurssi järjestetään vuosittain EFORT-kongressin 
yhteydessä ja siihen täytyy erikseen etukäteen ilmoit-
tautua. Kurssi on ollut viime vuosina hyvin suosittu, 

minkä vuoksi varhainen rekisteröityminen on edelly-
tys kurssille osallistumiselle. CRC-kurssin osallistujille 
jaetaan esitelmöitsijöiden tekemät luentolyhennelmät. 
Jatkossa CRC-kurssia kehitetään edelleen vastaamaan 
paremmin EBOT-tentin vaatimuksia.  

EBOT Interim -tentti

Eurooppalaisen ortopeditentin suosio on luonut tar-
peen myös välitentille. Tämän johdosta vuodesta 2011 

Taulukko 3. Suositeltavia oppikirjoja EBOT-tenttiin 
valmistautumiseen.

Kuva 1. EBOT Interim-tentin vuonna 2012 suorittaneiden 
Helsingin yliopiston ortopediaan erikoistuvien lääkärien 
(n=6) keskimääräinen pistemäärä (nuoli) verrattuna 
muiden klinikoiden keskimääräisiin pisteisiin.   
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on järjestetty EBOT Interim-tentti, joka on suunnat-
tu kaikille eurooppalaisille ortopediaan erikoistuville 
lääkäreille. Tentin tarkoitus on valmentaa osallistu-
jia varsinaiseen EBOT-tenttiin. Lisäksi Interim-tent-
ti mahdollistaa tiedollisen tason vertailun eri maiden 
ja klinikoiden erikoistuvien lääkärien välillä. Tuloksia 
arvioimalla voidaan kohdentaa resursseja ja painottaa 
opetusta tarpeen vaatimalla tavalla. 

Helsingin yliopistosta osallistui kuusi viimeisen 
vuoden erikoistuvaa lääkäriä Interim-tenttiin huhti-
kuussa 2012. Kaikkiaan tenttiin osallistui 15 koulu-
tuspaikkaa 10 maasta. Helsingin yliopiston ortope-
diaan erikoistuvien keskimääräiset pisteet verrattuna 
muiden klinikoiden pisteisiin esitetään kuvassa 1. In-
terim-tentti järjestetään vuosittain ja mikä tahansa sai-
raala voi ilmoittautua siihen ottamalla yhteyttä EBOT 
organisaation hallintoon (ebotexam@efort.org).

EBOT-tentin tulevaisuus

Eurooppalainen ortopeditentti on saanut vahvan ja-
lansijan Euroopassa ja EBOT-tentin arvostus näyttää 
jatkuvasti kasvavan. EBOT-tentti on vaativa ja sen 
suorittamista pidetään ainakin EU-alueella vahvana 
ansiona. Tentin läpäisseellä ortopedilla on oikeus käyt-
tää “Fellow of the European Board of Orthopaedics 
and Traumatology” -nimikettä. Tenttiin suunnitellaan 
jatkossa kolmatta osuutta, jossa testataan kliinisiä tai-
toja. Tämän osuuden käytännön toteutuksesta ei ole 
vielä sovittu, mutta todennäköisesti kolmas osuus suo-
ritettaisiin kansallisella tasolla omalla äidinkielellä.

Kirjallisuus


