HAMMASLÄÄKETIETEEN YLEINEN KLIININEN ARVIOINTI

Päivitys 6.2.2015

Kansallisen kliinisen arvioinnin työryhmän (KLART) laatimat osaamistavoitteet perustuvat Association for Dental Education in Europe (ADEE)
osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteet on tarkoitettu käytettäväksi kliinisen arvioinnin perustana, lisäksi jokaisella koulutusyksiköllä voi olla näitä tarkentavia
oppimistavoitteita.

I AMMATILLISUUS, ETIIKKA JA VUOROVAIKUTUS
Valmistuessaan hammaslääkäri:
- omaa ajan tasalla olevat tiedot ja kokonaisvaltaisen käsityksen hammaslääkärin ammatista
- omaa valmiuden tieteelliseen ajatteluun ja kriittiseen arviointiin
- osaa toimia hammaslääkärin toimintaa koskevan voimassaolevan lainsäädännön ja asiakirjakäytänteiden mukaisesti
- osaa toimia yksittäisen potilaan ja väestöryhmien hoitoon liittyvien moraalisten ja eettisten vastuiden periaatteiden mukaisesti
- osaa käyttäytyä hoitotyössään ammattimaisesti kaikkia potilaitaan kohtaan
- osaa eläytyä potilaan tilanteeseen empaattisesti ammattimaisuuden säilyttäen
- osaa kertoa potilaalle ymmärrettävästi diagnoosista, hoitovaihtoehdoista, hoidon kulusta, kustannusarviosta, hoidon ennusteesta ja mahdollisista
riskeistä
- tunnistaa ja osaa arvioida elämäntilanteen ja kehityksen merkityksen ihmisen käyttäytymiseen
- hallitsee aseptisen työskentelyn perusteet; osaa toimia itse ja ohjaa hoitotiimin toimimaan aseptisten työskentelyn periaatteiden mukaisesti
- hallitsee säteilyturvalainsäädännön; osaa toimia itse ja ohjaa myös hoitotiimiä toimimaan säteilyturvalainsäädännön mukaisesti
- tunnistaa ja osaa toimia asianmukaisesti kohdatessaan kaltoin kohdellun potilaan
- osaa tehdä peruselvytyksen ja välittömät ensiaputoimet
- osaa johtaa ja ylläpitää turvallista työympäristöä
- osaa toimia ammattimaisesti ja rakentavasti yhteistyössä hoitotiimin ja sidosryhmien sekä oman ammattikuntansa kanssa
- osaa työskennellä muiden hoitotiimin jäsenten kanssa huomioiden terveydentilan, turvallisuuden ja kliinisten riskien hallinnan
- tunnistaa ja osaa toimia hammaslääkärin ammatin terveysriskit huomioiden
- osaa ryhtyä asianmukaisiin toimiin auttaakseen taitamatonta tai epäeettisesti toimivaa kollegaa tai hänen potilaitaan
- osaa kommunikoida luontevasti ja asiantuntevasti sidosryhmien kanssa
- osaa seurata alan kehitystä ja kykenee arvioimaan omaa täydennyskoulutuksen tarvettaan
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa omassa viestintätyylissään sekä ymmärtää ja osaa analysoida nonverbaalisen viestinnän merkitystä
- osaa käyttäytyä kollegiaalisesti ja omalta osaltaan työ- ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia edistävästi
- osaa käyttäytyä työssään ja työyhteisössään ammattimaisesti myös saadessaan negatiivista tai asiatonta kritiikkiä
- osaa kertoa terveyspalveluiden organisaation rakenteesta, terveyspalvelujen tuottamisesta ja erikoissairaanhoidosta

II TIEDOLLINEN PERUSTA JA TIETOJENKÄSITTELY
Valmistuessaan hammaslääkäri:
- osaa arvioida ja käyttää työssään ajantasaisia tietoja purentaelimen sairauksista ja toimintahäiriöistä sekä osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa
huomioiden lääketieteen eri osa-alueet
- osaa käsitellä hankkimaansa tietoa kriittisesti ja soveltaa tietoa potilaan hoitoon
- osaa käyttää hammaslääketieteen peruskäsitteitä ja – termejä asianmukaisesti
- osaa yhdistää lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon
- tunnistaa tieteellisen tutkimuksen ja alan kehityksen seuraamisen merkityksen sekä osaa soveltaa uusimpia tieteellisiä periaatteita
- osaa käyttää näyttöön perustuvia ja hammaslääkärikunnan yleisesti hyväksymiä materiaaleja ja hoitokeinoja
- osaa tuoda aktiivisesti tietonsa ja taitonsa työyhteisön käyttöön

III KLIININEN TUTKIMINEN, DIAGNOSTIIKKA JA HOIDON SUUNNITTELU
Valmistuessaan hammaslääkäri:
- osaa selvittää ja kirjata olennaiset esitiedot potilaan yleisterveydentilasta sekä yksityiskohtaiset tiedot suun terveyden nykytilasta, hoitohistoriasta ja
niihin vaikuttavista tekijöistä
- osaa tutkia potilaan, käyttää diagnostisia apuvälineitä ja tehdä tai järjestää tarpeelliset lisätutkimukset
- osaa kirjata statuksen asianmukaisesti
- osaa yhdistää hankkimaansa tietoa ja tulkita löydöksiä
- osaa tehdä diagnoosin perustuen anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen, tarpeellisiin lisätutkimuksiin sekä tutkittuun teoreettiseen tietoon tai vahvaan
kokemukselliseen näyttöön (evidence-based)
- osaa laatia hoitosuunnitelman potilaan kokonaistilanteeseen sopivaksi huomioiden iän, yleisterveydentilan sekä hoitoon liittyvät sosiaaliset ja
psykologiset tekijät
- tuntee tupakan, alkoholin, lääkkeiden ja ravinnon merkityksen ja huomioi tekijät hoidon suunnittelussa
- osaa suunnitella realistisen hoitoaikataulun huomioiden toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksen
- osaa analysoida omahoidon merkityksen osana hoitosuunnitelmaa
- osaa tehdä ja kirjata diagnoosin hoitosuunnitelman, kustannusarvion ja hoitopäätöksen perustuen kliiniseen tutkimukseen ja yleisesti hyväksyttyihin
hoitovaihtoehtoihin yhteisymmärryksessä potilaan kanssa
- osaa konsultoida tarpeen vaatiessa
- kykenee arvioimaan hoidon ennustetta
- tunnistaa oman osaamisensa rajat ja osaa lähettää potilaan tarvittaessa asianmukaiseen jatkohoitoon

IV POTILAAN HOITO JA SUUN TERVEYDEN YLLÄPITO
Valmistuessaan hammaslääkäri:
- osaa hoitaa potilaan suun sairauksia tehokkaasti ja turvallisesti pyrkien parantamaan potilaan terveydentilaa ja elämänlaatua huomioiden potilaan
kokonaistilanteen
- osaa toteuttaa hoidon yhteisymmärryksessä potilaan tai häntä edustavien tahojen kanssa
- osaa arvioida antamansa hoidon laatua
- huomioi omahoidon merkityksen potilaan hoidossa ja ohjeistaa potilasta ylläpitämään suun terveyttä ja saavutettua hoitotulosta
- osaa todentaa hoidon tulokset ja potilaan vasteen hoidolle sekä luoda antamalleen hoidolle ennusteen
- tunnistaa potilaan hoitotilanteeseen liittyvän kivun, pelon ja stressin sekä osaa käyttää niiden hallinnassa asiaankuuluvaa lääkitystä ja/tai toimintatapoja
- osaa antaa välittömän ensiavun hammas- ja suusairauksissa, suun ja kasvojen alueen traumoissa sekä antamaansa hoitoon liittyvissä tilanteissa
- osaa toimia vastaanottotoiminnan yhteydessä ilmenevissä hätätilanteissa sekä osaa luoda ennakoivan ja toteutettavissa olevan toimintamallin
mahdollisten hätätilanteiden varalle

V TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Valmistuessaan hammaslääkäri:
- tuntee suun terveyden merkityksen potilaan yleisterveydelle
- osaa analysoida terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen merkitystä suusairauksien ehkäisyssä ja saavutetun hoitotuloksen ylläpitämisessä
- osaa soveltaa terveyden edistämisen ja sairauden ehkäisyn keinoja yksilö-, ryhmä- ja väestötasolla
- osaa toimia terveyden edistämisen periaatteiden mukaan ja viedä tietoa toimintaympäristöönsä
- tunnistaa ja osaa analysoida sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ympäristöihin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat terveyteen ja sairauteen
- tietää toimintatavoista, joiden avulla pyritään mahdollistamaan kaikkien väestöryhmien hoitoon pääsy
- osaa kehittää suun terveydenhuoltoa osana muuta terveydenhuoltoa ja huomioida ympäröivän yhteiskunnan

Opintojen etenemisen tasovaatimukset:
Siirtyminen teoriaopetuksesta kliiniseen harjoitteluun: vähintään taso 1
Viransijaisuuskelpoisuus: vähintään taso 3 soveltuvin osin
Siirtyminen syventävään käytännönharjoitteluun: vähintään taso 3

I AMMATILLISUUS,
ETIIKKA JA
VUOROVAIKUTUS
Ammattimainen ja eettinen
toiminta

0 Hylätty

- Ajantasaiset tiedot ja
kokonaisvaltainen käsitys
hammaslääkärin
ammatista

Piittaamattomuus ja
epäeettinen toiminta
Epäasiallinen ulkoasu (korut,
hiukset, vaatteet)

- Alan kehityksen
seuraaminen

1

Käyttäytyy ammattimaisesti (esim. ulkoasu,
täsmällisyys, aikataulujen noudattaminen,
huomioi potilaan kokonaistilanteen)
Ymmärtää potilaan hoitoon liittyvän
moraalisen ja eettisen vastuun

2

3

4

5

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Ottaa työssään huomioon sosiaalisia ja
psykologisia kysymyksiä

Osoittaa erityistä ammatillisuutta ja
perehtyneisyyttä

Osaa toimia asianmukaisesti kohdatessaan
kaltoin kohdellun potilaan

Kehittää ammattitaitoaan aktiivisesti

Toimii rakentavasti työyhteisössä
Huomioi opiskelija- ja työtoverinsa sekä
muut yhteistyötahot

- Terveydenhuollon
organisaation moraalisen
ja eettisen vastuun
ymmärtäminen

Ryhtyy asianmukaisiin toimiin (raportoi
esimiehelle) auttaakseen taitamatonta tai
epäeettisesti toimivaa kollegaa tai hänen
potilaitaan

- Ammattimaisuus
- Yhteistyökyky
- Vastuu työympäristöstä ja
organisaatiosta
- Vastuullisuus
ammattikunnan sisällä

Lainsäädännön
tunteminen ja
työturvallisuus
- Ammattiin liittyvä
lainsäädäntö ja
asiakirjakäytännöt
- Ergonomia

Toimii vastoin lainsäädäntöä ja
/ tai yleisesti hyväksyttyjä
toimintaperiaatteet

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Tuntee ammattiin liittyvää lainsäädäntöä ja
asiakirjakäytäntöjä

Ymmärtää lainsäädännön ja asiakirjakäytännöt
sekä toimii niiden mukaisesti

On erityisen perehtynyt ammattiin liittyvään
lainsäädäntöön

On tietoinen oikeasta työasennosta ja
ergonomian huomioimisesta

Toimii oikeissa työasennoissa
nelikäsityöskentelyssä ja kirjaamisessa

Pyrkii aktiivisesti edistämään työturvallisuutta
omassa työssään ja työyhteisössään

Ymmärtää ergonomian merkityksen työssä
jaksamisen edistämisessä ja ammatin
terveysriskien ehkäisemisessä

0 Hylätty

1

Verbaalinen ja/tai
nonverbaalinen viestintä
epäasiallista

Käyttäytyy ammattimaisesti työtovereita
kohtaan

Vuorovaikutustaidot
työyhteisössä
- Kommunikointi
sidosryhmien kanssa
- Omien
kehittämistarpeiden
tiedostaminen

Suhtautuu välinpitämättömästi
annettuihin ohjeisiin

Kuuntelee ohjeita ja tekee tarkentavia
kysymyksiä

- Nonverbaalinen viestintä

2

3
Edellisten lisäksi

4

5
Edellisten lisäksi

Tunnistaa omat vahvuutensa ja
kehittämistarpeensa omassa
viestintätyylissään sekä ymmärtää ja osaa
analysoida nonverbaalisen viestinnän
merkitystä

Ottaa viestinnässään huomioon muut henkilöt
ja eri näkökulmat

Tunnistaa ja osaa arvioida ihmisen
elämäntilanteen ja kehityksen merkityksen
käyttäytymiseen

Käyttäytyy kollegiaalisesti ja omalta osaltaan
työ- ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia
edistävästi

Omaa kuuntelutaitoa, kuuntelevaa
tilanneherkkyyttä ja empatiakykyä

- Ammattimainen käytös
- Kollegiaalisuus

Osaa ottaa vastaan asiallista kritiikkiä siitä
suuremmin provosoitumatta

Suhde potilaaseen

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Osaa keskustella potilaan kanssa
ymmärrettävästi suun löydöksistä, hoidon
tarpeesta, hoitovaihtoehdoista, hoidon kulusta,
kustannusarviosta, sairauden ja hoidon
ennusteesta ja mahdollisista riskeistä

Kykenee luontevaan vuorovaikutukseen
erityistilanteissa (mm. tulkin välityksellä)

- Ammattimaisuus,
empaattisuus

Ei kerro potilaalle suun
löydöksistä ja niiden hoidosta.

Käyttäytyy ammattimaisesti potilasta
kohtaan

- Diagnoosista,
hoitovaihtoehdoista,
hoidon kulusta,
kustannusarviosta, hoidon
ennusteesta ja riskeistä
kertominen

Suhtautuu potilaaseen
epäasiallisesti, ei kuuntele
potilasta ja tämän
elämäntilannetta

Osaa selittää potilaalle pääpiirteissään
hoidon tarpeen sekä hoitotoimenpiteet

- Elämäntilanteen ja
kehityksen merkitys
käyttäytymiseen

Huomioi potilaan mielipiteen ja kunnioittaa sitä
hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa

Etsii aktiivisesti ratkaisuja haastaviin tilanteisiin

II TIEDOLLINEN PERUSTA
JA TIETOJENKÄSITTELY
Tiedollinen perusta

0 Hylätty

- Peruskäsitteet ja – termit

Vakavia puutteita tiedollisessa
osaamisessa

1

2

3

4

5

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Tietää peruskäsitteet ja -termit

Osaa käyttää peruskäsitteitä ja -termejä

Osaa yhdistää ja soveltaa eri lähteistä
saamaansa tietoa

- Näyttöön perustuva tieto

Osaa tiedonhaun perusteet

Omaa ajantasaiset perustiedot

- Tiedon hankinta

Tietää luotettavat tietolähteet

Osaa käyttää luotettavia tietolähteitä

- Kriittinen tiedonkäsittely ja
soveltaminen potilaan
hoitoon

Tietää hammaslääkärille tarpeelliset
perustiedot lääketieteen eri osa-alueilta

Tietää lääketieteen eri osa-alueiden
näkökulmia hammas- ja suusairauksien
syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon

- Lääketieteen eri osaalueiden merkitys
suusairauksien syntyyn,
diagnostiikkaan ja hoitoon

Osaa soveltaa lääketieteen eri osa-alueiden
näkökulmia potilaan hoidossa

Tuntee suun terveyden yleisterveydellisen
merkityksen
Osaa konsultoida hoitavaa lääkäriä
tarvittaessa
Osaa käyttää peruskäsitteitä ja -termejä myös
muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden
kanssa (esim. konsultaatio lääkärille)

Tiedon soveltaminen
- Tieteellinen tutkimus, alan
kehityksen seuraaminen
- Näyttöön perustuvat
materiaalit ja hoitokeinot

Vakavia puutteita tiedon
soveltamisessa

Omaa tieteellisen tutkimuksen perusteet
Omaa valmiuden tieteelliseen ajatteluun ja
kriittiseen arviointiin
Osaa kertoa tietämyksensä kysyttäessä

- Täydennyskoulutus
- Tiedonvälittäminen
työyhteisölle

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Osaa arvioida omaa osaamistaan ja
tietämystään

Osaa jatkuvasti arvioida omaa osaamistaan ja
aktiivisesti hakeutuu täydennyskoulutukseen
Tuo aktiivisesti tietonsa ja taitonsa
organisaation käyttöön

III KLIININEN
TUTKIMINEN,
DIAGNOSTIIKKA JA
HOIDON SUUNNITTELU
Tiedon kokoaminen

0 Hylätty

- Olennaiset esitiedot
yleisterveydentilasta

Ei selvitä anamneesia

- Yksityiskohtaiset tiedot
suun terveyden
nykytilasta,
hoitohistoriasta ja niihin
vaikuttavista tekijöistä

1

2

3

4

5

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Tietää, millaisia tietoja kuuluu
yleisterveydelliseen ja suun terveyden
anamneesiin

Osaa aktiivisesti kyselemällä selvittää potilaan
yleisterveydellisen ja suunterveydellisen
anamneesin

Kykenee tekemään laajempaa tulkintaa
anamneesin perusteella ja kysymään potilaalta
lisätietoja vaikeista asioista tai haastavissa
tilanteissa

Ymmärtää anamnestisten tietojen
merkityksen

Osaa selvittää lääkkeiden vaikuttavat aineet,
vaikutusmekanismit ja niiden suuvaikutukset ja
mahdolliset vaikutukset hammashoidon
toteuttamiseen

- Konsultointi

Tunnistaa potilaan kertoman ja löydösten
väliset ristiriitaisuudet ja osaa huomioida ne
hoitosuunnitelman teossa

Potilaan tutkiminen

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Osaa tutkia potilaan ja tehdä statuksen kaikilta
hammaslääketieteen osa-alueilta

Selvittelee suun sairauksien etiologiaa ja
peilaa etiologiaa myös laajemman
lisätutkimuksen tarpeeseen

- Status
- Kirjaaminen

Potilaan tutkimisessa ja
statuksen rekisteröinnissä
virheitä ja/tai selkeitä puutteita

- Lisätutkimukset

Ei tunnista sairauden merkkejä

Osaa tutkia potilaan sekä tehdä ja kirjata
perusstatuksen asianmukaisesti

Löytää suun sairauden merkit ja osaa tulkita
niitä
Osaa hyödyntää diagnostisia apuvälineitä
Ymmärtää löydösten vaikeusasteen
ja osaa asettaa ne kiireellisyysjärjestykseen
Osaa määrittää lisätutkimuksen tarpeen ja
järjestää toteutuksen

0 Hylätty

1

Vakavia puutteita diagnoosin
ja / tai hoitosuunnitelman
tekemisessä

Huomioi anamnestisista tiedoista
hammashoidon kannalta oleelliset tiedot

Diagnoosi ja
hoitosuunnitelma
- Diagnoosi
- Hoitosuunnitelma

Osaa erottaa potilaan tutkimisella hankituista
tiedoista hoidon kannalta oleelliset tiedot
Osaa listata tutkimuksen perusteella
tarvittavat hoitotoimenpiteet
Huomioi suun sairauksien ehkäisevän
hoidon ja potilaan omahoidon merkityksen
osana hoitosuunnitelmaa
Tuntee tupakan, alkoholin, lääkkeiden ja
ravinnon merkityksen suun terveyteen ja
sairauksien paranemiseen

2

3
Edellisten lisäksi

Osaa tehdä diagnoosin ja hoitosuunnitelman
perustuen anamneesiin, kliiniseen
tutkimukseen, tarpeellisiin lisätutkimuksiin,
ennusteisiin sekä tutkittuun tietoon tai
kokemukselliseen näyttöön (evidence-based,
Käypä hoito)
Osaa soveltaa anamnestisia tietoja potilaan
suusairauksien diagnostiikkaan ja
hoitosuunnitelmaan yleisimpien sairauksien ja
lääkitysten osalta

4

5
Edellisten lisäksi

Käyttää laajaa tietopohjaa diagnostiikan
tukena
Osaa soveltaa anamnestisia tietoja potilaan
suusairauksien diagnostiikkaan,
hoitosuunnitelmaan, paranemisvasteeseen ja
hoidon ennusteeseen harvinaisempien
sairauksien ja lääkitysten osalta
Osaa suunnitella potilaan hoidon toteutuksen
hoitotiimin yhteistyönä toimenkuvat
huomioiden (shg, ehl, tms.)

Huomioi potilaan iän, yleisterveydentilan sekä
hoitoon liittyvät sosiaaliset ja psykologiset
tekijät
Osaa laatia hoitosuunnitelman ja sen
toteutuksen kiireellisyysjärjestyksen siten, että
toimenpiteen muodostavat loogisen
kokonaisuuden
Selvittää potilaan ja/tai hänen huoltajansa
näkemyksen tarvittavasta hoidosta
Osaa laatia kustannusarvion
Osaa konsultoida tarpeen vaatiessa
kokeneempaa kollegaa
Tunnistaa oman osaamisensa rajat ja lähettää
potilaan tarvittaessa asianmukaiseen
jatkohoitoon
Tuntee hoitotiimin jäsenten yhteistyön
periaatteet

Potilasasiakirjojen
laatiminen
Vakavia puutteita diagnoosin
ja / tai hoitosuunnitelman
kirjaamisessa

Tietää lain mukaiseen kirjaamiseen kuuluvat
asiat
Osaa käyttää asianmukaista ammattikieltä

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Osaa tehdä ja kirjata diagnoosin,
hoitosuunnitelman, kustannusarvion ja
hoitopäätöksen perustuen kliiniseen
tutkimukseen, ennusteisiin ja yleisesti
hyväksyttyihin hoitovaihtoehtoihin
yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

Kykenee tukemaan hoitohenkilökuntaa
kirjaamiseen liittyvissä kysymyksissä

Osaa kirjata asiat loogiseksi kokonaisuudeksi
Osaa kirjata diagnoosin sekä sanallisesti että
oikeiden ICD- koodien avulla
Kirjaa hoitokäyntien tiedot lain edellyttämässä
ajassa

IV POTILAAN HOITO JA
SUUN TERVEYDEN
YLLÄPITO
Hoidon toteutus

0 Hylätty

- Turvallinen hoito

Ei tunne hoitomenetelmiä eikä
yleisimmin käytettyjä
materiaaleja

- Terveydentilan
parantaminen
- Elämänlaatu

Ei huomioi potilaan
itsemääräämisoikeutta

1

Tuntee hoitomenetelmät ja toteuttaa hoidon
vaarantamatta potilaan terveydentilaa
Omaa riittävät kädentaidot
hammashoitotoimenpiteiden tuottamiseen
Tuntee hoitoon liittyvän aseptiikan

- Potilaan kokonaistilanne
- Potilaan tahdon
huomioiminen
- Hoitotilanteeseen liittyvän
kivun, pelon ja stressin
huomioiminen ja hoito
- Hoitovasteen arviointi

Suhtautuu välinpitämättömästi
potilaan kokemaan pelkoon ja
stressiin hoitotilanteessa

Toteuttaa hoidon yhteisymmärryksessä
potilaan kanssa.

Ei huomioi hoitotuloksen
ylläpitämisen tarvetta

Tunnistaa potilaissa suun sairauksien
hoitoon liittyvän kivun, pelon ja stressin

Ei arvioi hoitovastetta ja
hoidon tulosta
hoitoennusteeseen perustuen

Tuntee potilaan oikeudet
Tunnistaa hoitotuloksen ylläpitämisen
tarpeen

- Hoidon laadun arviointi

2

3

4

5

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Tuntee hoidossa käytettävät instrumentit ja
materiaalit, niiden ominaisuudet ja
komplikaatioriskit sekä osaa valita tilanteeseen
parhaiten sopivat.

Kykenee toteuttamaan
hoitoa vaativammille potilasryhmille
kustannustehokkaasti.

Toteuttaa hoidon mahdollisimman
yksinkertaisesti ja kohtuullisessa ajassa
noudattaen aseptiikkaa ja varmistaen, että
laaditun omahoitosuunnitelman toteuttaminen
on potilaalle mahdollista

Omaa hoitotoiminnassaan erinomaiset
kädentaidot.
Ottaa huomioon potilasta edustavien ja/tai
hänestä vastaavien tahojen aseman potilaan
hoidossa.

Osaa käyttää potilaskohtaisesti oikeita
toimintatapoja, paikallispuudutusta ja
tarkoituksenmukaista sedaatiota

Tunnistaa potilaat, joiden hoito on
tarkoituksenmukaista toteuttaa
erikoissairaanhoidossa.

Kykenee tunnistamaan potilaan epärealistiset
odotukset suunnitellulta hoidolta ja osaa
informoida hoidontarpeesta ja hoidolla
saavutettavista tuloksista.

Hallitsee yleisanestesiassa
toteutettavan hammashoidon

Tekee hoitopäätökset potilaan kokonaisedun
mukaisesti myös itsemääräämisvaltaa vailla
olevien potilaiden kohdalla

Arvioi hoitovastetta ja hoidon tulosta
hoitoennusteeseen perustuen
Hoidon laadun arviointi osana toimintaa

Tietää, miten arvioidaan hoitovastetta ja
hoidon tulosta hoitoennusteeseen perustuen

Potilaan ohjeistus
- Hoidon tulosten
todentaminen

Ei selvitä potilaalle
ymmärrettävästi suunniteltua
ja toteutettavaa hoitoa.

Ohjeistaa potilasta ylläpitämään suun
terveyttä ja saavutettuja hoitotuloksia.

- Hoitoennuste

- Hoitoon liittyvät tilanteet

Edellisten lisäksi

Selvittää potilaalle hoidettavien sairauksien
syy-seuraus-suhteen

Tunnistaa ja osaa ohjeistaa riskiryhmiin
kuuluvat potilaat.

Huomioi potilaan yleissairauden osana
hoitosuunnitelmaa
Todentaa hoidon tulokset, luo annetulle
hoidolle ennusteen ja osaa määrittää
potilaskohtaisen ylläpitohoidon tarpeen
Edellisten lisäksi

Hätätilanteet
- Ensiapu hammas- ja
suusairauksissa /
traumoissa

Osaa arvioida antamansa hoidon laatua
Edellisten lisäksi

On toimintakyvytön hoitoon
liittyvissä hätätilanteissa.

Osaa antaa perusensiapua suu- ja
hammassairauksissa, suun- ja kasvojen
alueen traumoissa

Osaa antaa ensiavun ja kivun lievityksen
kaikkien suun ja hampaiston sairauksien ja
traumojen yhteydessä.

Osaa perusensiavun hoitoon,
yleissairauksiin ja traumoihin liittyen

Tuntee hoitoon liittyvät komplikaatioriskit, on
varautunut ja harjoitellut etukäteen toimintaa
hätätilanteissa

Ennakoi hätätilanteet toiminnassaan
Osaa ennakoida komplikaatioille riskialttiit
potilaat ja heidän erityistarpeensa sekä
määritellä toimenpidekelpoisuuden.

Edellisten lisäksi
Kykenee peruselvytystä vaativampiin
ensihoitotoimenpiteisiin
Kykenee osallistumaan sairaalaolosuhteissa
moniammatillisesti toteutettuun hoitoon.

V TERVEYDEN
EDISTÄMINEN
Yksilötason
terveydenedistäminen
- Suun sairauksien
etiologian tunteminen

0 Hylätty

Vakavia puutteita yksilötason
terveydenedistämisessä.

- Suun sairauksien merkitys
yleisterveydelle

1

Osaa informoida potilasta suusairauksien
ehkäisystä ja omahoidosta
Huomioi omahoidon osana
hoitosuunnitelmaa

2

3

Edellisten lisäksi

Suunnittelee suun sairauksien ehkäisyn
huomioiden potilaan elämäntilanteen,
yleisterveyden ja suun terveyden

Kykenee terveyden edistämistyöhön
erityisryhmiin kuuluvien potilaiden hoidon
osana

Ohjeistaa omahoidon ja antaa neuvoja
terveyden edistämiseksi.

Osaa arvioida monitekijäisesti suun
sairauksien riskiä ja tuntee keinot hallita suun
terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä.

Osaa ohjeistaa tiimin muut jäsenet potilaan
terveysneuvonnan suhteen

- Yksilön riskinarvion
perusteella sairauksien
ehkäisy

Tuntee suun sairauksien riskitekijät ja
tunnistaa suun terveyteen liittyvän
riskikäyttäytymisen.

Väestötason
terveydenedistäminen

- Terveydenedistäminen
toimintaympäristössä
- Sosiaaliset, kulttuuriset ja
ympäristötekijät
- Suunterveydenhuollon
kehittäminen osana
muuta terveydenhuoltoa

5

Edellisten lisäksi

- Sairauksien ehkäisy

- Väestötasolla sairauden
ehkäisy

4

Vakavia puutteita väestötason
terveydenedistämisessä.

Ymmärtää, mitä väestötason suunnittelu
tarkoittaa

Edellisten lisäksi

Edellisten lisäksi

Pyrkii mahdollistamaan kaikkien
väestöryhmien terveydenedistämisen

Vie tietoa aktiivisesti toimintaympäristöönsä ja
kouluttaa yhteistyökumppaneita
Toimii aktiivisesti suun
terveydenedistämisessä
toimintaympäristössään muuttuvassa
yhteiskunnassa

