Osaamisalue (competency)
Lääketieteellinen (Medical)
Tunnistaa sairauden oireet/ osaa suhteuttaa riskit/ tietää hoitovaihtoehdot

Ymmärrys:

Osaa kuvata tyypilliset oireet/ tehdä erotusdiagnoosin/ määritellä hoitovaihtoehdot

Analyysi:

Osaa käyttää erilaisia diagnostisia menetelmiä/tulkita vastauksia suhteessa löydöksiin/ soveltaa uusia tutkimustuloksia potilaan
hoitoratkaisuihin
Osaa arvioida potilaan riskit suhteessa anamneesiin ja löydöksiin/vertailla eri hoitovaihtoehtoja

Ammatillisuus (Professionalism)
Tunnistaa hyvät käytännöt/ tunnistaa ja osaa nimetä ammatillisuuden eri tekijöitä/ osaa tunnistaa ammatillisuuteen liittyviä ongelmia.

Ymmärrys:

Osaa kuvata ammatillisuuden ilmentymiä ja ristiriitoja työssä/ osaa sanoittaa ammatillisuuteen liittyviä ilmiöitä ja ongelmia/ osaa
suhteuttaa ammatillisuuden vaatimuksia lääkärin eri työtehtävissä
Tunnistaa ongelmakohdat ja pystyy määrittelemään ne /pystyy soveltamaan eri ratkaisumalleja käytäntöön

Soveltaminen:
Analyysi:

Osallistuja

Tieto:

Osaa tulkita ongelmien juurisyitä/ arvioida ammatillisuuden toteutumista omassa työssään ja työympäristössään

Vuorovaikutus (Communication)
Tunnistaa vuorovaikutuksen osapuolet/ osaa kuvata roolit, merkitykset ja tehtävät/ tunnistaa vuorovaikutuksen ongelmat

Ymmärrys:

Osaa kuvata hyvän vuorovaikutuksen osatekijät/ kuvata huonosti toimivan vuorovaikutuksen osatekijät/ tehdä yhteenvedon
vuorovaikutustilanteesta
Osaa soveltaa eri menetelmiä käytäntöön/ ratkaista tavallisimpia ristiriitatilanteita
Pystyy kehittämään työyhteisöä
Osaa vertailla eri menetelmien soveltuvuutta työhönsä/osaa arvioida vuorovaikutustilanteita

Soveltaminen:
Analyysi:

Osallistuja

Tieto:

Yhteistyö (Collaboration)
Tieto:

Tunnistaa prosessin/ryhmätoiminnan vaiheet ja lainalaisuudet

Ymmärrys:

Tunnistaa tavallisimmat ryhmätoiminnan/prosessin ongelmat
Osaa kuvata hyvin toimivan prosessin/ryhmätoiminnan vaiheet
Osaa soveltaa tavallisimpia prosessin/ryhmätoiminnan malleja työhönsä

Soveltaminen:
Analyysi:

Osallistuja

Bloomin taksonomian mukainen tavoitetaso

Soveltaminen:

Osallistuja

Tieto:

Pystyy arvioimaan prosessin/ryhmien toimintaa
Osaa vertailla eri ratkaisuvaihtoehtoja
Pystyy tukemaan ryhmiä kehityksessään

Tiedonhallinta ja oppiminen (Scholarship)

Soveltaminen:
Analyysi:

Osallistuja

Ymmärrys:

Tuntee ja osaa hakea tietoa soveltuvista lääketieteen tietokannoista.
Tuntee ammatillisen kehittymisen käsitteet ja menetelmät
Osaa hakea ja arvioida tieteellistä tietoa kriittisesti ja valikoida soveluvat tiedot työssään.
Osaa reflektoida ammatillisuuden käsitteitä työssään ja käyttää oppimisen eri menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
Osaa soveltaa hakemaansa ja arvioimaansa tietoa oman työnsä kehittämiseksi.
Osaa luoda tavoitteellisen ammatillisen kehittymisen suunnitelman ja toteuttamaan sitä sekä arvioimaan sen vaikutuksia työhönsä.
Pystyy tuottamaan tieteellistä tietoa tai koostamaan sitä muille.
Pystyy kehittämään oppimisstrategiaansa ja luomaan uusia oppimisen menetelmiä ja käytäntöjä ja ottamaan niitä käyttöön.

Johtaminen (Leadership)
Tunnistaa/osaa kuvata peruskäsitteet (johtaminen, talous, prosessi, rakenteet)/ osaa määritellä hyvät käytänteet

Ymmärrys:

Osaa kuvata keskeiset työympäristön johtamisen rakenteet/ tunnistaa johtamisen haasteita ja ongelmia

Soveltaminen:
Analyysi:

Osallistuja

Tieto:

Osaa soveltaa oppimiaan johtamisen käytäntöjä ja työvälineitä omaan työhönsä/osaa kehittää omaa työtään/pystyy ratkomaan
tavallisimpia johtamisen haasteita
Osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta johtamisessaan/osaa vertailla menetelmien soveltuvuutta/pystyy kehittämään kehittämään
johtamistyötään

Terveyden edistäminen (Health advocacy)
Tieto:

Tunnistaa/osaa määritellä koetun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden osatekijät

Ymmärrys:

Osaa kuvata/selittää terveydelle haitallisten asioiden merkityksen
Osaa tehdä yhteenvedon terveysriskeistä ja suhteuttaa ne potilaan terveydentilaan
Osaa soveltaa oppimaansa potilaan fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen terveyden edistämiseksi
Osaa ratkaista tavallisimpia ongelmia
Kykenee osallistumaan terveyden edistämiseen organisaation, tiimin tai potilaan hyväksi.
Pystyy arvioimaan terveyden edistämisen toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

Soveltaminen:
Analyysi:

Osallistuja

Bloomin taksonomian mukainen tavoitetaso

Tieto:

