Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden uusimisen kriteerit
Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyysnimike tulee päivittää viiden (5) vuoden
välein. Uusimisen kriteerinä ovat lääkehoidon kokonaisarviointipalvelun (LHKA)
tuottaminen,
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erityispätevyyden uusimiseksi vaaditaan portfolion neljässä (4) kohdassa.
Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) uusimisen kriteerit pohjautuvat Apteekkien
ammatillisen

toiminnan

edistämisen

ryhmän

(AATE)

määrittelemiin

osaamistavoitteisiin, jotka on julkaistu Farmaseuttinen aikakauskirja Dosiksessa
3/2017.
1. Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelun (LHKA) tuottaminen
-

Erityispätevyyden uusijan on tehtävä viisi (5) lääkehoidon
kokonaisarviointia/5 vuotta.
•

Pharmacin järjestämän LHKA Update-koulutuksen kaksi (2) LHKApotilastapausta hyväksytään kahdeksi lääkehoidon
kokonaisarvioinniksi (2 LHKA-potilastapausta = 2 LHKA).

TAI
-

Vähintään kaksi (2) oikeata työelämässä tehtyä lääkehoidon
kokonaisarviointia (LHKA) ja lisäksi kolme (3) muuta LHKAkokonaisarviointia vastaavaa vaihtoehtoista suoritusta alla olevasta
listasta:
•

Jatkuvan oppimisen keskuksen (Itä-Suomen yliopisto) Case-päivä
koulutuksella saa hyväksi luettua kaksi (2) LHKA (case-päivä= 2
LHKA)

•

Jatkuvan oppimisen keskuksen (Itä-Suomen yliopisto) LHKA
Practise -koulutuksella (5 op) saa hyväksi luettua kolme (3) LHKA
(3 LHKA -potilastapausta= 3 LHKA)

•

Lääkehoidon kokonaisarviointi ja kliininen farmasia –opintojaksolla
(5 op, HY) tehtävät LHKA-potilastapaukset, jossa teoriaopetuksen
lisäksi 4 työpajoissa toteutettua potilastapausta ja 1 LHKA potilastapaus verkkotenttinä) (5 LHKA-potilastapausta = 3 LHKA)

•

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoitumiskoulutuksen opiskelijoiden
Lääkehoidon kokonaisarviointi –opintojaksoon (5 op) kuuluvien
viiden (5) LHKA-potilastapauksen tutorointi (5 tutorointia = 3 LHKA)

•

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen
opiskelijoiden lääkehoidon arviointi ja kliininen farmasia –
opintojaksoon kuuluvien kahden lääkehoidon arviointitehtävän
(LHA) tutoroinnilla (tutorointi = 1 LHKA)

•

Farmasian opiskelijoiden 2. apteekkiharjoittelujaksoon kuuluvan
yhden lääkehoidon arviointitehtävien (LHA) tutoroinnilla (tutorointi
= 1 LHKA)

•

Lääkehoidon arvioinneilla (LHA) sisältäen potilaan tai hänen
edustajansa haastattelun (3 lääkehoidon arviointia = 1 LHKA)

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kuinka saat kerättyä
kohdan 1. suoritukset
Esimerkki 1
Teet viisi (5) lääkehoidon kokonaisarviointia (LHKA).
Esimerkki 2
Teet kaksi (2) lääkehoidon kokonaisarviointia (LHKA) ja yhdeksän (9)
lääkehoidon arviointia (LHA).

Esimerkki 3
Osallistut Pharmacin järjestämään LHKA Update -koulutukseen ja teet
yhdeksän (9) lääkehoidon arviointia (LHA).
Esimerkki 4
Teet kaksi (2) lääkehoidon kokonaisarviointia (LHKA) ja osallistut
opintojaksolle tai koulutukseen, josta saat kolme (3) lääkehoidon
kokonaisarviointia (LHKA).
Esimerkki 5
Teet kaksi (2) lääkehoidon kokonaisarviointia (LHKA), teet kuusi (6)
lääkehoidon arviointia (LHA) ja toimit tutorina farmasian opiskelijoiden 2.
apteekkiharjoittelujaksoon kuuluvan yhden lääkehoidon
arviointitehtävässä.
2. Erityispätevyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen hankittu osaaminen
ja koulutus
Sinun tulee suorittaa viiden (5) vuoden aikana 15
täydennyskoulutuspäivää tai 5 op.
Mitä tähän voi sisällyttää?
-

Koulutukseksi lasketaan kaikki, mikä tukee erityispätevyyttä tai
lääkehoidon kokonaisarviointipalvelun (LHKA) tuottamista. Koulutuksen ei
siis tarvitse suoraan liittyä LHKA:n.

-

Määrän voi kerätä tunneista, jolloin koulutuspäiväksi lasketaan kuusi (6)
tuntia koulutusta.

-

kouluttajana toimimisella voidaan korvata täydennyskoulutusosallistumista. 2 tuntia kouluttajana= 1 täydennyskoulutuspäivä.
Tähän lasketaan terveydenhuollon opiskelijoiden/ammattilaisten
kouluttajana toimiminen, joka tukee erityispätevyyttä.

-

Kongressit yms. (Farmasian Päivät, Lääkäripäivät) luetaan
täydennyskoulutuspäiviksi

-

Lääkitys kuntoon –palstalle kirjoittaminen (1 op/artikkeli) tai LHKAaiheinen posteri (1 op ja työ liitteeksi)

-

Artikkeli Farmaseuttinen aikakauskirja Dosiksessa tai kansainvälisessä
vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa 3 op

-

Erityispätevyyttä tai lääkehoidon kokonaisarviointipalvelun tuottamista
tukeva projekti. Hakijalla tulee olla projektissa merkittävä rooli 3 op

3. Muu erityisosaamisen ylläpitämiseen liittyvä toiminta (mm.
moniammatillinen yhteistyö)
Tässä kohdassa kriteerinä on se, että olet kuvannut asiaa.
4. Miten aiot jatkossa ylläpitää osaamistasi ja kehittää palvelua
Tässä kohdassa kriteerinä on se, että olet kuvannut asiaa.

Erityispätevyyden lykkäämiskriteerit
Jos yllä olevia kriteerejä ei saa täytetty pätevyys raukeaa. Pätevyyttä voi hakea
uudelleen, kun kriteerit täyttyvät.
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