
 

 

 

UUTISKIRJE    22.12.2017 

 

LOVe-kehittämispäivät 

Kehittämispäiviä vietetään 17.–18.5.2018 Tampereella.  

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tapahtumasta lähetetään alkuvuonna. 

SuuLOP-kurssi valmistunut 

SuuLOP-kurssi on valmistunut ja kurssin esite on nähtävillä laakeosaaminen.fi -

sivustolla. Lisätietoja kurssista tai kurssin hankkimisesta saat sähköpostitse 

osoitteesta love@awanic.fi 

MiniLOP-kurssin päivitys 

MiniLOP-kurssi on tällä hetkellä päivitystyön alla. Kurssi tulee uudistumaan monella 

tavoin. Lääkehoidon perusteiden lisäksi on mahdollisuus valita syventäviä 

opintopolkuja esimerkiksi diabeetikon, neurologisen tai hengityselinsairaan potilaan 

lääkehoitoon liittyen. Uudella MiniLOP-kurssilla ovat mukana myös lääkelaskut.  

Kurssin aktiviteetit ja ulkoasu pyritään uudistamaan monipuolisemmaksi sekä 

tekemään kurssi lääkehoitoon kouluttamattomalle helpommin luettavaksi. Kurssin 

on tarkoitus valmistua kevään 2018 aikana. 

Rokotusosio 

Olemme saaneet hämmentyneitä yhteydenottoja liittyen rokoteosaamisen 

varmistamiseen. THL:n edustaja on käynyt eri organisaatioissa puhumassa ja 

esittänyt, että rokoteosaamisen varmistamista ei tarvitsisi tai edes tulisi tehdä enää 

työpaikoilla vaan riittää, että terveydenhuollon ammattilaiset opiskelevat THL:n 

rokotekoulutuksen opiskelujen aikana. Lisäksi THL:n edustaja on kritisoinut LOVe-

koulutuksen rokoteosuutta. Osuuden valmistuttua yritimme saada aikaan yhteistyötä 

THL:n kanssa siinä onnistumatta. Nyt olemme jälleen esittäneet 

yhteistyöhalukkuutemme.  

LOVe:n rokoteosuus on tuotettu THL:n rokotesivuston, THL:n Turvallinen lääkehoito -

oppaan ja rokotteiden valmisteyhteenvetojen tietoja hyödyntäen. Yhtenä keskeisenä 

tavoitteena on rokotemyönteisyyden lisääminen, THL:n rokotesivuston käytön 
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lisääminen ja rokottajalta edellytettävien tietojen kertaaminen. Kaikki LOVe-

koulutusta käyttävät saavat käyttää LOVe- LOP- (Lääkehoidon osaaminen verkossa) -

kurssin sisällä olevaa rokoteosaa veloituksetta. Materiaali valmistui joulukuussa 2016 

ja nyt se on päivitetty.   

Koska Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen (THL 

Ohjaus 14:2015) ohjaa myös työssä olevien, rokotteita antavien henkilöiden 

rokottamisen osaamisen varmistamiseen, ovat muun muassa KYS ja Siun Sote 

päättäneet jatkaa LOVe:n Rokottaminen-osan käyttöä osaamisen varmistamisessa. 

On hienoa, että THL on rakentanut verkkokoulutuksen rokottamisesta ja sitä on nyt 

lähdetty käyttämään oppilaitoksissa. Se, että jatkossa kaikki terveydenhuollon 

oppilaitoksista valmistuvat laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat 

käyneet THL:n verkkokoulutuksen, ei LOVe-tiimimme mielestä poissulje sitä tarvetta, 

että rokoteosaaminen tulisi varmistaa aika ajoin myös työuran aikana. 

Verkkomateriaali lääkelaskentaan 

Löydät uutiskirjeen liitteenä myös esitteen lääkelaskentaa tukevasta 

verkkomateriaalista. 

 

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2018! 

LOVe-tiimi 


