Ohjeet lääkehoidon arvioinnin (LHA) portfolion täyttämiseen
Portfoliossa on viisi (5) kohtaa, jotka hakijan tulee täyttää. 1.Tekemäni lääkehoidon arvioinnit (LHA), 2.
Oman osaamisen itsearviointi, 3. Miten osaaminen on hankittu, 4. Yhteenveto osaamisesta ja
tulevaisuuden suunnitelmat ja 5. Yhteistyökumppanin lausunto. Arviointiryhmä tekee päätöksen
todistuksen myöntämisestä kriteerien perusteella (https://www.farmasialiitto.fi/media/ohjeet/kriteerit-lacc-88a-cc-88kehoidon-arvioinnin-lha-portfolioon.pdf ).
Vastaukset kannattaa kirjoittaa ensin erilliseen Word-tiedostoon, josta voit siirtää tiedot portfolio työkaluun. Näin portfolioteksti jää myös itsellesi talteen mahdollista muuta käyttöä varten.

1. Tekemäni lääkehoidon arvioinnit (LHA)
-

Kuvaa avoimiin kenttiin 10 lääkehoidon arviointi (LHA) –tapausta kriteerien mukaisesti
(https://www.farmasialiitto.fi/media/ohjeet/kriteerit-la-cc-88a-cc-88kehoidon-arvioinninlha-portfolioon.pdf )

-

Lääkehoidon arviointitapausten tulee olla tehtyjä todellisille asiakkaillesi. Portfoliossa et voi
käyttää kollegasi tekemiä arviointitapauksia. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on ne kaksi
tapausta, jotka on voitu suorittaa koulutuksen yhteydessä.

-

Korona-aikana kannattaa miettiä vaihtoehtoisia tapoja tehdä haastatteluja. Kliinisen
haastattelun tekeminen tietoturvallisella etäyhteydellä on mahdollista, joten poikkeusaika
ei aiheuta muutosta tähän kriteeriin.

-

Arvioitsijat tekevät arvioinnin sen pohjalta, mitä olet kirjoittanut portfolioon. Pohdi mitä
haluat arvioitsijoille kertoa arviointityöstäsi ja kuvaa tämä portfolioon.

-

Jos olet tehnyt enemmän kuin kymmenen arviointia, valitse portfolioon parhaiten
osaamistasi kuvaavat arvioinnit.

-

Arvioinnilla tulee olla peruste. Peruste arvioinnille ei ole se, että olet hakemassa LHAosaamisen tunnustamista portfolion kautta.

-

Arvioinnin laajuuden tulee olla oikea. Kuvaa arviointiprosessi siten, että arvioitsija saa
käsityksen prosessista, jolla arviointi on tehty.

-

Huomioi tietosuoja! Älä raportoi mitään henkilötietoja (esim. nimi, henkilötunnus,
yhteystiedot) portfolioon henkilöistä, joille olet arviointeja tehnyt.

Jokaisesta kymmenestä LHA-tapauksesta kuvataan seuraavat asiat
1) Lääkehoidon arvioinnin taustatiedot
2) Lääkehoidon arvioinnin toteuttaminen
3) Lääkehoidon arviointi ja arvioinnin tulokset
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2. Lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamiseni itsearviointi
-

Arvioi oma osaamisesi Lääkehoidon arvioinnin -osaamistavoitteiden pohjalta
(https://dosis.fi/dosis-3-2017 s.205) alla olevan arviointiasteikon mukaan. Arviointiasteikko on
seuraava:
En osaa lainkaan = En tunne aihetta
Heikosti = Tiedän mitä termit ja asiat tarkoittavat
Tyydyttävästi = Tunnen termit ja asiat sekä ymmärrän kuinka ne liittyvät lääkehoidon
arviointiin
Hyvin = Osaan toteuttaa hyvin ja soveltaa asiaa aidossa tilanteessa lääkehoitoja arvioidessani
Erittäin hyvin = osaan toteuttaa erittäin hyvin ja soveltaa asiaa aidossa tilanteessa lääkehoitoja
arvioidessani sekä osaan arvioida ja kehittää lääkehoidon arviointiosaamistani

3. Miten olen hankkinut lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen
-

Kuvaile lääkehoidon arvioinnin –osaamistavoitteiden pohjalta (https://dosis.fi/dosis-3-2017
s.205), miten olet hankkinut osaamisen. Huomioi laajasti työssä oppiminen, suorittamasi
koulutukset sekä muut osaamistasi edistäneet keinot, kuten esimerkiksi itse pitämäsi
koulutukset, jotka liittyvät aiheeseen.

-

Liitä koulutuskortti mukaan. Voit halutessasi käyttää LHA-portfolion verkkosivuilla olevaa
valmista koulutuskorttipohjaa tai käyttää omaa pohjaasi.

-

Liitä koulutuskorttiin mukaan vain ne koulutukset, jotka tukevat lääkehoidon
arviointiosaamista. Jos olet kouluttanut itse, kerro mitä olet kouluttanut ja mille kohderyhmälle
(ota mallia koulutuskorttipohjasta)

4. Yhteenveto osaamisestasi ja tulevaisuuden suunnitelma
-

Tiivistä tähän kohtaan vahvuutesi ja kehityskohteesi lääkehoidon arvioinnissa sekä kuvaa, miten
jatkossa aiot hyödyntää osaamista työssäsi.

5. yhteistyökumppanin lausunto
-

Kirjaa tähän kohtaan kuka on yhteistyökumppanisi. Jos sinulla on useampia yhteistyölääkäreitä,
yksi lausunto riittää.
Liitä portfolioon yhteistyökumppanin lausunto. Lausuntoon on valmis pohja LHA-portfolion
verkkosivuilla.
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