Lääkehoidon arviointiosaaminen (LHA)
FOK:n koulutuskokonaisuus, joka tukee lääkealan ammattilaisten lääkehoidon
arviointiosaamista. Koulutus tukee asiantuntijuuden hakemista portfoliomenettelyllä.
Lue lisää www.fok.fi > LHA

Verkkokoulutukset
• LHA Farmakologiaa apteekin arkeen
• LHA Farmakologiaa apteekin arkeen 2
• LHA Fysiologiaa apteekin arkeen
• LHA Munuaisten vajaatoiminta
• LHA Iäkkäiden lääkitysongelmat
• LHA Kliinisen haastattelun perusteet
• LHA Muistin ja psyyken sairaudet
• LHA Palveluiden tuotteistaminen apteekissa
• LHA Yhteistyö terveydenhuollossa
• LHA Riskilääkkeiden tunnistaminen
Lähipäivät

Tautitilanteen mukaan tarjotaan lähi-/etäopetuksena.

• LHA-Tietokannat käyttäjäkoulutus, helmikuu ja marraskuu
• LHA-Potilastapauspäivä, huhtikuu, syyskuu ja marraskuu
LHA-tutorit
• LHA-tutorvalmennus (webinaari), ryhmä 1 tammikuu ja ryhmä 2 syyskuu
Muuta
• FOK järjestää LHA-opiskelijoilleen LHA-verkostotapaamisia (etätekniikalla),
joissa käsitellään LHA-asiantuntijuuteen ja opiskeluun liittyviä teemoja.

• FOK:n LHA-opiskelijoilla on oma suljettu keskusteluryhmä,
jossa saa vertaistukea ja apua pulmiin.

Asiantuntijaesimies (LHA)
• Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu apteekkien ja sairaala-apteekkien esimiehille,

jotka vastaavat esimerkiksi yksikön arviointityöstä ja muista vastaavista palveluista,
yksikön LHA-opiskelijoista ja perustutkinto-opiskelijoiden ohjaamisesta.

• Kokonaisuuden koulutukset ovat avoimia kaikille ja ne sopivat myös muille apteekkien
ja sairaala-apteekkien esimiehille.

• Asiantuntijaesimies (LHA) -opinnoissa suoritetaan FOK:ssa LHA-osaamiseen

opinnot (asiantuntijuus haetaan portfoliomenettelyllä) tai LHA-asiantuntijuus/
LHKA-erityispätevyys on jo hankittu. LHA-opintojen on sisällettävä palveluiden
tuotteistamisen osuus.

• Lisäksi suoritetaan FOK:n tarjoamat koulutukset, joissa käsitellään vuorovaikutustaitoja, osaamisen johtamista, arviointityön laatua ja sen kehittämistä sekä
opiskelijoiden ohjaamista tukeva LHA-tutorvalmennus.

• LHA-asiantuntijuuden saamisen ja johtamiskoulutuskokonaisuuden suorittamisen
jälkeen opiskelija saa FOK:lta Asiantuntijaesimies (LHA) -todistuksen.

FOK Osaamiskartoitus
FOK:n Osaamiskartoitus on tarkoitettu apteekkien käyttöön osaamisen johtamisen
tueksi. Kysy lisää osaamiskartoituksesta jarkko.tenhola@fok.fi.

Farmasian oppimiskeskus ry
Kasarmikatu 46-48 B, 2 krs.
00130 Helsinki
www.fok.fi
e-mail: oppimiskeskus@fok.fi
puh: (09) 6129 430
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Farmaseuttinen henkilöstö, apteekki
Lähipäivät, etäosallistumismahdollisuus
• Apteekin eläinvastaavien koulutuspäivä, tammikuu
• Astma haltuun, helmikuu
• Lihavuuden hoito – elintapahoidoista lääkkeisiin, maaliskuu
• Apteekin tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä, syyskuu
• Lääkevalmistus apteekissa, lokakuu
• Rytmihäiriöpotilas apteekissa, marraskuu
Iltawebinaarit, aiheet ilmoitetaan myöhemmin
• Ajankohdat: tammikuu, maaliskuu, toukokuu, syyskuu, marraskuu ja joulukuu
Monimuoto-opiskelu
• Apteekkienglannin keskusteluryhmä: ryhmä 1 aloittaa helmikuussa ja ryhmä 2 elokuussa
Kvällswebbinarier, programmet utkommer senare
• Tidpunkt: februari och oktober

Tekninen henkilöstö, apteekki
Lähipäivät
• Apteekin teknisen henkilöstön kevätseminaari, toukokuu
• Apteekin tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä, syyskuu
Iltawebinaarit, aiheet ilmoitetaan myöhemmin
• Ajankohdat: helmikuu, huhtikuu, syyskuu ja joulukuu

Apteekkarit ja apteekin esimiehet
• Biologiset lääkkeet, koko lääkealan seminaari 28.1.2021
• Verkkoapteekkiseminaari, huhtikuu
• Apteekin tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä, syyskuu

Sairaala-apteekit
Lähipäivät, etäosallistumismahdollisuus
• Biologiset lääkkeet, koko lääkealan seminaari 28.1.2021
• Sairaaloiden lääketyöntekijöiden ajankohtaispäivä, helmikuu
• Tartuntatautilääkkeiden toimittaminen, huhtikuu
• Osastofarmasian ajankohtaispäivä, marraskuu
• Lääkevalmistus sairaalassa -seminaari, marraskuu
Webinaari
• Webinaari kliinisen farmasian alalta: maaliskuu ja lokakuu

Lääketeollisuuden asiantuntijat ja johto
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologiset lääkkeet, koko lääkealan seminaari 28.1.2021
Annex 1, work shop, helmikuu
Supplier quality, maaliskuu
Juurisyytutkimus tieteellisin työkaluin, huhtikuu
Ajankohtaista GMP:stä, toukokuu
Inhimillinen virhe, syksy
QP-verkostotapaaminen, lokakuu
Myyntilupaseminaari, lokakuu

Farmaseuttinen henkilöstö, apteekki

Apteekkarit ja apteekin esimiehet, apteekki

Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä (7,5h)
Auditoinnin perusteet (1h)
Diabeteksen lääkehoito (4h)
Farmakogenetiikka ja lääkehoito (3h)
Farmakologiaa apteekin arkeen (8h)
Farmakologiaa apteekin arkeen 2 (8h)
Fysiologiaa apteekin arkeen (7,5h)
Hevosen kotiapteekki (4h)
Inhalaattorit ja tilanjatkeet (4h)
Iäkkäiden lääkitysongelmat (4h)
Kivun itsehoito (2h)
Kliinisen haastattelun perusteet (4h)
Kliiniset testit - mitä potilaan tulokset tarkoittavat (2h)
Koiran ihosairaudet ja haavat (4h)
Lemmikin vatsavaivoja (4h)
Liikkujan apteekki (4h)
Lääkityksen tarkistukset apteekin palveluna (4h)
Muistin ja psyyken sairaudet (7,5h)
Munuaisten vajaatoiminta (4h)
Paluu apteekkityöhön (6h)
Palveluiden tuotteistaminen apteekissa (7,5h)
Riskilääkkeiden tunnistaminen (2h)
Tautioppia apteekin arkeen (10 h)
Tietosuoja apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle (4h) UUDISTETTU
Tietosuojatentti apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle
Turvallisen lääkehoidon tuki (4h)
Verenpainetaudin hoito (4h)
Yhteistyö terveydenhuollossa (3h)
Uni (4h)
Epilepsia (1h) UUSI
Allergiat ja niiden hoito (4h) UUSI
Apteekin tietosuojavastaavana (4 h), UUSI
Kivun mittaaminen (1h) UUSI
Valtimotaudit (3h) UUSI
Depression hoito (2h) UUSI
Lemmikin loishäätö (3h) UUSI
Lääkkeet ja urheilu (4h) UUSI
Parkinsonin tauti (1h) UUSI
Intimbesvär och intimvård (4h) NY
Krooniset suolistosairaudet (4h), päivitetty koulutus
Ravitsemustietoa apteekin arkeen (2h) UUSI
MS-tauti (1h) UUSI
		

Apteekin hakeminen ja vastaanottaminen (2h)
Apteekkiluvasta luopuminen (2h)
Apteekin taloushallinnon perusteet (4h)
Apteekin työsuhdekysymyksiä (3h)
Apteekin viestinnän perusteet (4h)
Apteekin tietosuojavastaavana (4 h) UUSI

Auditoinnin perusteet (1h)
Kliiniset testit - mitä potilaan tulokset tarkoittavat (2h)
Osastofarmasian perusteet (6h)
Riskilääkkeiden tunnistaminen (3h)

Sairaala-apteekki, lääkevalmistus
Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistuksen perusteet (6h)
Syövän hoidon perehdytyskoulutus (4h) UUSI

Sairaala-apteekki, lääketyöntekijät
Sairaalan lääkejätteet (3h)
Sairaala-apteekin logistiikkaa (6h)

Sairaala-apteekki, toimitus
Sairaala-apteekin logistiikkaa (6h)

Lääkehoitojen kanssa työskentelevät sairaanhoitajat, lähihoitajat ja yksiköiden esimiehet
Geriatrisen lääkehoidon perusteet lähi- ja sairaanhoitajille (4h)
Iäkkäiden muisti ja psyyke sairaanhoitajille (4h)
Laskuhelppi - peruslääkelaskut (1,5h)
Laskuhelppi - i.v.-lääkintä ja nestehoito (2h)
Lääkehoidon perusteet (5h)
Lääkehoidon seuranta (4h)
Lääkelupavalmennus (7,5h)
Lääkelupavalmennus lähihoitajille (7h)
Lääkehoito päivystyksessä (3h)
I.v. lääkinnän perusteet (4h) UUSI
Lääkelupatentti UUSI

Lääkeyritykset ja -tukkuliikkeet
GDP:n perusteet (4 h)

Koulutuskalenteri on
tuotettu syksyllä 2020,
pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Sairaala-apteekki, osastofarmasia

Tekninen henkilökunta, apteekki

Apteekin ennakoiva rikostorjunta ja haastavien palvelutilanteiden hallinta (4h)
Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä (7,5h)
Asiakaspalveluvenäjän alkeet (4h)
Kampanjat haltuun (4h)
Liikkujan apteekki (4h)
Tietosuoja apteekin tekniselle henkilöstölle (4h) UUDISTETTU
Tietosuojatentti apteekin tekniselle henkilöstölle
Apteekin tietosuojavastaavana (4 h), UUSI
Apteekin talous (1h) UUSI
Apteekin some-viestintä (1h) UUSI
Apteekin varastonhoito (1h) UUSI

helmi

tammi

joulu

marras

loka

syys

elo

heinä

kesä

touko

huhti

tammi

Tautitilanteen mukaan tarjotaan lähi-/etäopetuksena.
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Verkkokoulutukset
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Lähipäivät ja webinaarit

