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VALVIRAN LAUTAKUNNAN JÄSENET
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRAN terveydenhuollon ammattihenkilöiden
valvontalautakunnan OEN:n nimeämät jäsenet ovat; varsinainen jäsen Merja Kuusela, varajäsenet Jari Ahlgren, Satu
Autio sekä Taina Ponto (SOA).
TOIMINTA
Optometrian Eettisen Neuvoston jäsenten toimikausi alkoi 1.2.2015 ja päättyy 31.1.2017.
Varsinaisia kokouksia pidettiin toimintavuoden aikana neljä. Tämän lisäksi työryhmät kokoontuivat, joko palavereihin
tai sähköisesti useamman kerran.
Sähköinen lisä- ja täydennyskoulutuspisterekisteri
Toimintakauden aikana tehtiin päätös täydennyskoulutuspisterekisterin ja järjestelmän uusimisesta.
Verkkosovelluksen toteuttajaksi valittiin Netland Oy Sastamalasta ja projekti käynnistetään vuoden 2017 alussa ja
työstetään kokonaisuudessaan valmiiksi tulevan vuoden aikana. Tavoitteena on järjestelmä, jossa kouluttautuja on
itse vastuussa lisä- ja täydennyskouluttautumistietojen kirjaamisesta. OEN:n rooli koulutussisältöjen arvioinnista ja
oikeellisuudesta säilyy. Optikoiden lisä- ja täydennyskoulutusrekisterin kustannuksista vastaavat 50%/50% periaatteella perustajajärjestöt NÄE ja SOA.
OEN kannanotot
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 18 § (30.12.2015/1659)
Täydennyskoulutusvelvollisuus ja sen jatkuva ammatillinen kehittyminen.
OEN laati toimialalle kannanoton lain tulkinnasta. Laissa painotetaan nyt enemmän sitä, että kouluttautumisen tulee
olla jatkuvaa ja työnantajan tulee seurata työntekijöiden täydennyskouluttautumista.
OEN julkaisi kannanoton NÄE ry:n Uutiskirjeessä huhtikuussa sekä OEN:n nettisivuilla osoitteessa
http://www.naery.fi/info/jarjestoyhteistyo/optometrian-eettinen-neuvosto/
OEN ohjeistukset
Silmänpohjakuvien potilasinformointi

Aloitettiin neuvottelut Suomen Silmälääkäriyhdistyksen kanssa optikoiden tekemien silmänpohjakuvausten
potilasinformoinnista. Yhteinen ohjeistus pyritään saamaan valmiiksi tammikuussa 2017.
Täydennyskoulutusvelvoite ja kerrytettävät pisteet
OEN päätti täydennyskoulutusvelvoitteen minimivaatimuksen olevan edelleen 30 pistettä viiden vuoden aikana.
Näistä vähintään 20 tulee kerryttää kliinisen optometrian koulutuksella ja 10 tuote- yms. koulutuksella.
www-sivut
Sekä OEN:n että naery.fi sivuilla olevaa julkista täydennyskoulutusrekisteriä päivitettiin vuoden aikana kahdeksan
kertaa. OEN:n sähköpostiosoite on oen@optometria.fi
ETENEn lausunto optisen alan TEKES-hankkeesta
ETENEn lausunto toimitettiin tiedoksi OEN:lle. ETENE on 7.9.2016 antanut lausunnon optisen alan TEKES-hankkeesta,
vastineena silmälääkäriyhdistyksien ETENElle toimitettuun selvityspyyntöön. ETENE ilmoittaa saattavansa optisen
alan TEKES-hankkeen edelleen tiedoksi
Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle ja Valviralle keskustelua ja mahdollisia toimenpiteitä varten.
OEN ei lausunut asiasta ja jäi seuraamaan tilanteen kehittymistä.

TYÖRYHMÄT
Optikon rakenteinen potilaskertomus valmistui syyskuussa 2016
Rakenteisen kirjaamisen koodisto hyväkyttiin ja julkaistiin. Optometrian rakenteisen kirjaamisen opas löytyy OEN:n
sivuilta http://www.naery.fi/info/jarjestoyhteistyo/optometrian-eettinen-neuvosto/
Rakenteisen kirjaamisen työryhmän jäsenet:
OEN:n jäsenet: Jari Ahlgren, Satu Autio, Merja Kuusela
Matti Tyynilä, työnantajien edustaja
Timo Valli, Promeda, ohjelmistoedustaja
Marko Kataja, silmälääkäri
Leila Kemppainen, Oulu AMK, koulutusohjelmavastaava
Anja Mursu, Salivirta & Partners, THL:n käyttämä johtava konsultti
Ryhmä on käyttänyt apunaan vaihtuvia asiantuntijajäseniä.
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