APS_logo_1_taglineSE

file_0.wmf

                                                                                                    Bilaga F
Apotekarsocieteten  |  BESÖKSADRESS Wallingatan 26 A, Stockholm  |  UTDELNINGSADRESS Box 1136, 111 81 Stockholm  | www.apotekarsocieteten.se  
TELEFON 08-723 50 00  |  FAX 08-20 55 11  |  E-POST info@apotekarsocieteten.se  |  BANKGIRO 728-8129  |  POSTGIRO 1349-0  |  ORGANISATIONSNUMMER 802000-1577
Namn:
Kompetensskattning Certifiering i klinisk farmaci
Instruktion
Kompetenstabellen i detta dokument syftar till att på ett överskådligt sätt sammanfatta och demonstrera att den sökande besitter kompetenser som är viktiga för en klinisk farmaceut. Kompetenserna är indelade i fyra områden: 

	Praktisk yrkesutövning inom klinisk farmaci
	Arbetsrelationer och kommunikation

Tjänsteproduktion och verksamhetsutveckling
Utbildning och kompetensutveckling

Inom varje område beskrivs ett antal numrerade kompetenser med tillhörande konkretiserande beskrivningar som rader i tabellen. Till varje kompetensbeskrivning finns sju kolumner (gulmarkerade) med olika typer av erfarenhetsområden som kan tänkas styrka kompetensen i fråga.

Börja med att läsa genom hela dokumentet och bekanta dig med det. Fyll därefter i tillämpliga erfarenhetsrutor för respektive rad som kan underbygga att kompetensen besittes. Infoga en eller flera numrerade referenser till varje markerad ruta i tabellen. Upprätta en referenslista med korta beskrivningar av den erfarenhet som åberopas. Håll dessa erfarenhetsbeskrivningar konkreta och koncisa. All åberopad erfarenhet ska på begäran kunna styrkas. Det är helheten av dokumenterad kompetens som bedöms av utbildningsrådet inför certifiering. I de fall kompetenser saknas görs en individuell bedömning av det från fall till fall.

Som vägledning finns ett separat dokumentet med exempel på erfarenheter som kan vara relevanta för att styrka olika kompetenser. Där ges också exempel på hur tabellen kan fyllas i. Notera att dessa exempel endast tjänar som illustration och på intet sätt är normgivande. Annan relevant erfarenhet kan naturligtvis åberopas.



















Namn:
KOMPETENSSKATTNING		

Område A: Praktisk yrkesutövning inom klinisk farmaci

KOMPETENS
NR
KOMPETENSBESKRIVNING
PRAKTISK INNEBÖRD







KÄLLA/EXEMPEL
kryssa relevanta alternativ



Yrkeserfarenhet inom klinisk farmaci.
Annan relevant yrkes-erfarenhet 
Undervisning/
handledning
Forskning/0utveckling
Medverkan i relevanta expertgrupper/
arbetsgrupper
Verksamhetsansvar/
personalansvar
Övrigt
Arbetsmetoder för klinisk farmaci

A1.1
Kan tillämpa kunskaper i farmakoterapi för att identifiera, åtgärda och förebygga LRP för enskilda patienter.








A1.2
Visar förmåga att tolka labvärden i relation till patientens kliniska tillstånd.








A1.3
Demonstrerar god förmåga att göra enkla- och fördjupade läkemedelsgenomgångar








A1.4
Kan genomföra individanpassade läkemedelsintervjuer med patienter.








A1.5
Kan tillämpa och anpassa modeller och verktyg för klinisk farmaci utifrån evidens och aktuell verksamhet.







Ansvar avseende patientrelaterat
kliniskt arbete
A2
Tar direkt ansvar för egen farmaceutisk omsorg och rådgivning till patienten och vårdpersonal.







Analytisk förmåga
och omdöme
A3.1
Kan tolka läkemedelsinformation utifrån ett kliniskt patientperspektiv.








A3.2
Har förmåga att i komplexa situationer värdera olika alternativ och fatta välgrundade beslut.








A3.3
Demonstrerar förmåga att prioritera LRP.








Professionell autonomi
A4.1
Följer och tillämpar legala, etiska, professionella och organisatoriska regelverk och policies i sin yrkesutövning.








A4.2
Demonstrerar förmåga att göra medvetna och välgrundade professionella avsteg från gällande lagar, regelverk och rutiner när så är påkallat.








Åberopad erfarenhet/referenser: 

Namn:

Område B: Arbetsrelationer och kommunikation	

KOMPETENS
NR
KOMPETENSBESKRIVNING
PRAKTISK INNEBÖRD







KÄLLA/EXEMPEL
kryssa relevanta alternativ



Yrkeserfarenhet inom klinisk farmaci.
Annan relevant yrkes-erfarenhet 
Undervisning/
handledning
Forskning/0utveckling
Medverkan i relevanta expertgrupper/
arbetsgrupper
Verksamhetsansvar/
personalansvar
Övrigt
Kommunikation

B1.1
Demonstrerar förmåga att kommunicera framgångsrikt med patienter, kollegor och vårdpersonal och därigenom vinna deras förtroende och samarbetsvilja.








B1.2
Demonstrerar förmåga att genomföra individanpassade patientsamtal.








B1.3
Demonstrerar förmåga att diskutera identifierade LRP med ansvarig läkare och framlägga förslag till åtgärd.







Samarbete och konsultation
B2.1
Kan samarbeta med andra kliniska farmaceuter och kollegor inom professionen.








B2.2
Har förmåga att arbeta som en respekterad medlem i ett tvärprofessionellt vårdlag.








B2.3
Inser egna kunskaps- och kompetensbegränsningar och konsulterar/hänvisar till annan kollega/expert när så krävs.








Åberopad erfarenhet/referenser: 



















Namn:

Område C: Tjänsteproduktion och verksamhetsutveckling

KOMPETENS
NR
KOMPETENSBESKRIVNING
PRAKTISK INNEBÖRD







KÄLLA/EXEMPEL
kryssa relevanta alternativ



Yrkeserfarenhet inom klinisk farmaci.
Annan relevant yrkes-erfarenhet 
Undervisning/
handledning
Forskning/0utveckling
Medverkan i relevanta expertgrupper/
arbetsgrupper
Verksamhetsansvar/
personalansvar
Övrigt
Strategiskt sammanhang
C1
Har förståelse för hur nationella och lokala prioriteringar och satsningar påverkar den egna verksamheten.







Tjänste-produktion
C2.1
Bidrar framgångsrikt till den egna verksamhetens mål avseende 
kliniska tjänster.








C2.2
Uppvisar förmåga att arbeta i projekt.








Verksamhets-utveckling
C3
Demonstrerar förmåga att utveckla och förbättra befintlig verksamhet.







Utvärdering
C4
Demonstrerar förmåga att generera och sammanställa data för uppföljning/utvärdering av verksamhet inom klinisk farmaci.







Motivation
C5
Demonstrerar förmåga att skapa motivation så att professionella mål uppfylls.








Åberopad erfarenhet/referenser: 






















Namn:
Område D: Utbildning och kompetensutveckling			

KOMPETENS
NR
KOMPETENSBESKRIVNING
PRAKTISK INNEBÖRD







KÄLLA/EXEMPEL
kryssa relevanta alternativ



Yrkeserfarenhet inom klinisk farmaci.
Annan relevant yrkes-erfarenhet 
Undervisning/
handledning
Forskning/0utveckling
Medverkan i relevanta expertgrupper/
arbetsgrupper
Verksamhetsansvar/
personalansvar
Övrigt
EBM
D1.1
Demonstrerar förmåga att tillgodogöra sig, och kritiskt granska, vetenskaplig litteratur.








D1.2
Visar förmåga att identifiera EBM-frågeställningar och/eller områden där det saknas evidensgrund för praxis inom aktuell verksamhet.








D1.3
Visar förmåga att tillämpa och implementera evidens i praktisk verksamhet.







Undervisning
D2
Demonstrerar förmåga att genomföra utbildningsaktiviteter för kollegor och/eller andra målgrupper.







Kontinuerlig fortbildning
D3
Tar ansvar för egen professionell utveckling genom kontinuerlig kompetensutveckling.







Mentorskap
D4.1
Demonstrerar genom personliga egenskaper och god yrkesutövning att man fungerar som representant och förebild för klinisk farmaci.








D4.2
Agerar som mentor för klinisk farmaci i relevanta sammanhang (tex studiebesök, handledning, nätverk, möten.)








Åberopad erfarenhet/referenser: 
 



