Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden uusimisen kriteerit
Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyysnimike tulee päivittää viiden (5)vuoden
välein. Uusimisen kriteerinä on palvelun tuottaminen, oman tiedollisen osaamisen
kehittäminen, muu erityisosaamisen ylläpitämiseen liittyvä toiminta sekä oman
tiedollisen osaamisen ja palvelu kehittäminen tulevaisuudessa. Alla on kuvattuna
tarkemmin kriteerit, joita erityispätevyyden uusimiseksi vaaditaan Portfolion neljässä
(4) kohdassa.
1. Erityisasiantuntijapalvelun tuottaminen
-

viisi (5) Lääkehoidon kokonaisarviointia/5 vuotta tai

-

vähintään kaksi (2) Lääkehoidon kokonaisarviointia ja alla olevista
vaihtoehdoista voi kerätä kolmea (3) Lääkehoidon kokonaisarviointia
vastaavan suorituksen

-

casepankin harjoitukset (2 harjoitusta =1 LHKA). Casepankin tuottaa
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

-

Palmenian Johdatus lääkehoidon kokonaisarviointiin moniammatillisena
yhteistyönä –kurssin 3 potilastapausta vastaavat 1 LHKA pistettä (3
harjoitusta =1 LHKA)

-

reseptin toimituksesta erillisenä tehdyt lääkehoidon tarkistukset tai
lääkehoidon arvioinnit (3 reseptin toimituksesta erillistä
tarkistusta/arviointia = 1 LHKA)

-

tuutorointi LHKA-koulutuksessa (tuutorointi = 3 LHKA)
Farmasian opiskelijoiden opintoihin kuuluvan 2. apteekkiharjoittelujakson lääkehoidon arviointitehtävien tuutorointi (tuutorointi = 1 LHKA)

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

Esimerkki 3
Teet kaksi (2) lääkehoidon kokonaisarviointia ja yhdeksän (9) reseptin
toimituksesta erillisenä tehtyä lääkehoidon tarkistusta.

Esimerkki 4
Teet kaksi (2) lääkehoidon kokonaisarviointia ja toimit tutorina
Lääkehoidon kokonaisarviointi koulutuksessa.
2. Erityisosaamisen ylläpitämiseen hankittu koulutus
Sinun tulee suorittaa viiden (5) vuoden aikana 15
täydennyskoulutuspäivää tai 5 op.
Mitä tähän voi sisällyttää?
-

koulutukseksi lasketaan kaikki, mikä tukee erityispätevyyttä.
Koulutuksen ei siis tarvitse suoraan liittyä LHKA:n

-

määrän voi kerätä tunneista

-

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

-

Kongressit yms. (Farmasian Päivät, Lääkäripäivät, Lääkepäivät)
luetaan täydennyskoulutuspäiviksi

-

Lääkitys kuntoon –palstalle kirjoittaminen (1 op/artikkeli), muut LHKAaiheiset artikkeli ja posterit (a’ 1 op ja työ liitteeksi)

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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