EduPal-Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen

EduPal hankkeen uutiskirje lokakuu 2020

EduPal-hankkeen loppuseminaari 16.4.2021
EduPal-hankkeen viimeinen toimintavuosi käynnistyy ja loppuseminaarin päivämäärä on lyöty lukkoon.
Hankkeen loppuseminaari järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella 16. päivä
huhtikuuta 2021. Tule kuuntelemaan hankkeen tuloksista etänä tai paikan päällä!
Seminaari järjestelyissä huomioidaan koronatilanne. Tarpeen vaatiessa seminaari voidaan toteuttaa
kokonaan etäyhteyksin. Muutoin seminaari järjestetään hybridimallilla niin, että turvavälit mahdollistava
rajoitettu määrä osallistujia voi tulla paikan päälle ja seminaariin järjestetään etäyhteysmahdollisuus.
Lisätietoja päivitetään hankkeen tapahtumasivulle Facebookiin:
https://www.facebook.com/events/389044412109709
Palliatiivisen hoitotyön opetussuunnitelmien suositukset ovat valmistuneet
EduPal-hanke kehittää palliatiivisen hoidon opetusta hoitotyön koulutuksen eri tasoille. Sairaanhoitajan
perusopetukseen on hankkeessa laadittu opetussuunnitelmasuositus. Suositusten tavoitteena on, että
valmistuvilla sairaanhoitajilla olisi riittävä osaaminen palliatiivisesta hoidosta.
Opetussuusuunnitelmasuosituksia rakennettiin monialaisissa työryhmissä hyödyntäen EduPal-hankkeen
esiselvityksiä, eurooppalaisia suosituksia sekä työelämästä ja sidosryhmiltä saatuja palautteita. Suositus on
julkaistu (https://www.theseus.fi/handle/10024/333633). Perusopetukseen on lisäksi kehitetty ja pilotoitu
valtakunnalliset 15 opintopisteen suuntaavat opinnot. Näissä opinnoissa sairaanhoitajaopiskelija voi
syventää palliatiivisen hoidon osaamistaan.
Hankkeessa on lisäksi kehitetty Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutuksen
opetussuunnitelma. Ammattikorkeakoulut ovat laatineet sopimuksen erikoistumiskoulutuksen
valtakunnallisesta ja yhdenmukaisesta toteuttamisesta. Koulutus on käynnistynyt kuudessatoista
ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2020. C-tason kliinisen erityisosaamisen varmistamiseksi on myös
hankkeessa kehitetty ja pilotoitu Palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntija ylemmän ammattikorkeakoulun
opinnot. Tavoitteena on hankkeen avulla vastata palliatiivisen hoidon eri tasojen osaamistarpeisiin ja luoda
sairaanhoitajille kliininen koulutuspolku palliatiivisen hoidon parissa (Kuvio 1).
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Palliatiivisen lääketieteen opetuksen kehittäminen
Palliatiivisen lääketieteen perusopetuksen kehittämiseksi on julkaistu opetussuunnitelmasuositus
(https://trepo.tuni.fi/handle/10024/119575). Opetussuunnitelmasuosituksen tekemisessä hyödynnettiin
hankkeen esiselvitysten tuloksia ja kansainvälisiä suosituksia. Opetussuunnitelmasuosituksen integroinnin
tukemiseksi on myös laadittu valtakunnallisia opetusmateriaaleja. Näitä opetusmateriaaleja on pilotoitu, ja
opiskelijoiden palautteiden pohjalta materiaaleja kehitetään edelleen.
Lääkäreiden erityistason koulutuksesta laaditaan suositus, jossa otetaan kantaa koulutuksen sisältöön sekä
tulevaisuuden kehittämissuunnitelmaan. Suositus valmistuu keväällä 2021. Lisäksi lasketaan STM:n
palliatiivisen hoidon järjestämissuosituksen toteutumiseksi vaadittava palliatiiviseen lääketieteeseen
erikoistuneiden lääkäreiden koulutustarve Suomessa. Teoriakoulutusta pilotoidaan seminaarisarjalla, jossa
hyödynnetään aktiivisesti etäopetusmenetelmiä. Seminaarisarja alkaa joulukuussa 2020 ja päättyy vuoden
2021 lopussa.
Opettajien palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistaminen
Korkeakoulujen ja toisen asteen sosiaali- ja terveysalan opettajille tarkoitetun palliatiivisen ja saattohoidon
verkko-opintojakson (5 op) suunnittelu on edennyt. Opintojakso soveltuu opettajien lisäksi myös
esimerkiksi kliinisen harjoittelun ohjaajille ja terveysalan opettajaksi opiskeleville. Koulutus täydentää siihen
osallistuvien palliatiivisen hoidon sisällöllistä ja pedagogista osaamista. Se tarjoaa myös mahdollisuuden
edistää palliatiivisen hoidon opetussisältöjen horisontaalista integraatiota eri oppiaineiden välillä. Verkkohttps://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/
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opintojakso muodostuu viidestä sisällöllisestä moduulista, jotka osallistuja voi suorittaa ajasta ja paikasta
riippumatta haluamanaan ajankohtana. Tavoitteena on, että verkko-opintojakso vahvistaa osallistujien
palliatiivisen hoidon opetus- ja ohjausosaamista, mistä hyötyvät paitsi sosiaali- ja terveysalan opiskelijat
myös palliatiivista hoitoa tarvitsevat potilaat ja heidän läheisensä.
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. EduPal-hankkeen projektipäällikkö toimi puheenjohtajana
työryhmässä, jossa laadittiin palliatiivisen hoidon osaamisen suositukset loppuraporttiin sekä kehitettiin
Saattohoitopassi- koulutus. Saattohoitopassi-koulutus tulee avoimesti saataville keväällä 2021 Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) kurssina.
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 31.12.2021 saakka.
EduPal-Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittäminen
https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/
Lisätietoja
Projektipäällikkö Minna Hökkä (Hoitotyön koulutus), puh: +358447157078, minna.hokka(a)kamk.fi
Projektikoordinaattori Juho Lehto (Lääketieteen koulutus), puh: +358504090974, Juho.Lehto(a)tuni.fi
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