EduPal - Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen

Uutiskirje toukokuu 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman EduPal -hankkeen tavoitteena on kehittää palliatiivisen
hoitotyön ja lääketieteen perus- ja jatkokoulutusta vastaamaan palliatiivisen hoidon valtakunnallisia
suosituksia. Hankkeen toiminta-aika jatkuu 30.6.2021 saakka. COVID19 -epidemia on jonkin verran
hidastanut hankkeen toimintaa lääketieteen ryhmän osalta, mutta työryhmät jatkavat työskentelyä
suunnitelmien mukaisesti.
Hankkeen työryhmien kuulumisia
Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetussuunnitelmasuositukset
EduPal -hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on laatia palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen
opetussuunnitelmasuositukset. Suositusten tavoitteena on se, että valmistuvilla sairaanhoitajilla ja
lääkäreillä olisi riittävä osaaminen palliatiivisesta hoidosta. Opetussuusuunnitelmasuosituksia on
rakennettu monialaisissa työryhmissä hyödyntäen EduPal -hankkeen esiselvityksiä, eurooppalaisia
suosituksia ja lisäksi työelämältä ja sidosryhmiltä saatuja palautteita. Sekä lääketieteen lisensiaattien että
sairaanhoitajien tutkintojen opetussuunnitelmasuositus on julkaistu. Alla löydät linkit julkaisuihin.
Palliatiivisen hoitotyön opetussuunnitelmasuositus: https://www.theseus.fi/handle/10024/333633
Palliatiivisen lääketieteen opetussuunnitelmasuositus: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/119575
Palliatiivisen hoidon opetusosaamisen vahvistaminen
EduPal -hankkeessa suunnitellaan korkeakoulujen ja toisen asteen terveysalan opettajille palliatiivisen ja
saattohoidon verkko-opintojakso (5 op), joka täydentää opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista.
Opintojakso tulee soveltumaan myös esimerkiksi kliinisen harjoittelun ohjaajille ja terveysalan opettajaksi
opiskeleville. Verkko-opintojakso suunnitellaan soveltuvaksi kaikille toisen asteen ja
ammattikorkeakoulujen terveysalan opettajille, mikä osaltaan voi edistää palliatiivisen hoidon
opetussisältöjen horisontaalista integraatiota koulutuksessa.
Verkko-opintojakso muodostuu viidestä sisällöllisestä moduulista, jotka osallistuja voi suorittaa ajasta ja
paikasta riippumatta. Parhaillaan selvitetään, mille tekniselle alustalle verkko-opintojakso voitaisiin
rakentaa. Tavoitteena on, että verkko-opintojakso vahvistaa osallistujien palliatiivisen hoidon
opetusosaamista, mistä hyötyvät paitsi opiskelijat, myös palliatiivista hoitoa tarvitsevat potilaat ja heidän
läheisensä.
Palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutus
Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen verkosto on ottanut EduPal -hankkeessa laaditun palliatiivisen
hoidon erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelman käyttöönsä. Ensimmäiset opiskelijaryhmät
aloittivat opetussuunnitelman mukaiset opinnot 16 ammattikorkeakoulussa ympäri Suomen tammikuussa
2020. Palliatiivisen hoidon 30 op erikoistumiskoulutuksella saavutetaan osaaminen, jota tarvitaan
toimiessa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana perus- ja A-tasoilla sekä asiantuntijana B- ja
C-tasoilla. Syksyllä 2020 alkavat seuraavat ryhmät Diakonia ammattikorkeakoulussa, Hämeen
ammattikorkeakoulussa ja Metropolia ammattikorkeakoulussa.
https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/
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Kliininen asiantuntijuus –palliatiivinen hoito ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot
Syyskuussa 2019 EduPal -hankkeessa alkoi Kliininen asiantuntijuus –palliatiivinen hoito YAMK (ylempi
ammattikorkeakoulututkinto) koulutuksen pilotti seitsemän ammattikorkeakoulun ja yhden yliopiston
verkostoyhteistyönä. Aloittaneita opiskelijoita on 50. Koulutus toteutuu tutkintokoulutuksena kahdessa
amk:ssa ja muissa osana vapaasti valittavia tai valinnaisina opintoja. Seuraava toteutus käynnistyy syksyllä
2020 Kajaanin ammattikorkeakoulussa, Metropolia ammattikorkeakoulussa, Savonia
ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
EduPal -hankkeessa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) toteutuu monitieteisenä ja
monialaisena ja integroituu kaikkeen palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen sisällölliseen ja
pedagogiseen kehittämiseen. Palliatiivisen koulutuksen kehittämisessä on hyödynnetty lukuisia hankkeen
aikana kerättyjä työpaja-, kysely- ja haastatteluaineistoja sekä aikaisempia tutkimuksia. EduPal -hankkeen
tuottamaa tietoa on tehty ja tehdään näkyväksi tieteellisinä, ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle
suunnattuina julkaisuina sekä opinnäytetöinä ja audiovisuaalisina aineistoina. Lisäksi tutkimustuloksia,
kehittämistyötä ja tuotettua materiaalia on esitelty kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa ja
ammatillisilla koulutuspäivillä.
Yhteistyö Sosiaali- ja terveysministeriön palliatiivisen hoidon kehittämisen hankkeen
asiantuntijatyöryhmien kanssa
EduPal on tehnyt tiivistä yhteistyötä STM:n palliatiivisen hoidon kehittämisen hankkeen
asiantuntijatyöryhmien kanssa. Yhteistyötä on tehty niin laatukriteerisuositusten laatimisessa,
tapahtumajärjestelyissä kuin tiedottamisessa. Tämän linkin kautta voit tutustua STM:n suositukseen
palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161946
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