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Kehittämisprojektin (työ)nimi: Lääkehoidon osaamisen varmistaminen
______________________________________________________________________
Tavoite
Laaditaan kansallinen suositus hoitotyötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon
osaamisen varmistamiselle. Suositus sisältää mm. kriteerit lääkehoidon osaamisen varmistamiselle eri
toimintaympäristöissä. Tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön tasalaatuista
lääkehoidon osaamista.

Tehtävät
Kartoitetaan olemassa oleva tutkimustieto sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon
osaamisesta ja osaamisen varmistamisesta. Kirjallisuuskatsauksessa huomioidaan myös kansainvälinen
tutkimus. Yhteyshenkilö: Tiia Saastamoinen
Perehdytään tiedossa oleviin lääkehoidon teoriaosaamisen ja lääkelaskennan osaamisen varmistamisen
menetelmiin. Työryhmällä on käytettävissä osaamisen varmistamisen osaamisvaatimukset, jotka työryhmän
jäsen on tehnyt omalle organisaatiolleen. Osaamisvaatimuksia varten on tarkasteltu yhden osaamisen
varmistamisen järjestelmän sisältöjä. Työryhmä on moniammatillinen ja jäsenistö koostuu sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä koulutusorganisaatioiden edustajista. Työryhmän koulutusorganisaation jäsenet
paneutuvat pedagogiseen näkökulmaan (mm. erilaiset oppijat, oppimisvaikeudet, kieliongelma). Yhteyshenkilö:
Katri Melto-Ojalainen
Tutkimustiedon kartoituksen ja olemassa olevien lääkehoidon osaamisen varmistamisen menetelmiin
perehtymisen jälkeen laaditaan suositus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon
osaamisen varmistamiselle. Lääkehoidon osaamisen varmistamisen määrittelyssä otetaan huomioon työntekijän
koulutus, työtehtävien ja toimintaympäristön luonne ja mitä osaamista työntekijän koulutukseen ei sisälly.

Vastuut
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
katri.melto-ojalainen@eksote.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen -työryhmä

Resurssit
Työryhmän jäsenet perehtyvät aiheeseen omien työtehtävien ohessa.
Kun esiin nousee soveltuvia opinnäytetyön aiheita, tarjotaan niitä opiskelijoille.

Aikataulu
Osaamisen varmistamisen menetelmien tiedollisiin sisältöihin tutustuminen vuoden 2022 aikana. STM:llä on
käynnistynyt Jatkuvan osaamisen kehittäminen -jaosto, jonka tehtävä sivuaa tämän työryhmän toimintaa.
Tarvittaessa työryhmän toimintaa mukautetaan STM:n jaoston toiminnasta riippuen.
Olemassa olevan tutkimustiedon kokoaminen vuoden 2022 aikana.
Kansallinen suositus julkaistavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Seuranta
Säännölliset työryhmän kokoukset sekä raportointi ”päätyöryhmälle”, jolla varmistetaan työn eteneminen.

Hyödyntäminen, vaikuttavuus ja viestintä
Yhteistyö Valviran ja Aluehallintoviraston kanssa, jotta esitys lääkehoidon osaamisen varmistamisesta
hyödynnetään valvonnassa.
Lääkehoidon teoriaosaaminen varmistetaan yhtenäisten suositusten mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Suosituksessa otetaan huomioon myös osittaisen lääkkeenmääräämisoikeuden omaavat sairaanhoitajat.
Perehtymisen aikana voi nousta esiin uusia näkökulmia, joita voi tarjota opinnäytetyön aiheeksi.

Lisätietoja
Mahdollinen verkkosivuosoite, lähdetieto tms.

Aiepaperi toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille (paivi.kiviranta@fimea.fi)
Aiepaperin hyväksyntä Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä oikeuttaa Lääkeinformaatioverkoston logon
ja sloganin käyttöön.

