HUS Tutkimushoitajakoulutus
Koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet
Koulutus on tarkoitettu tutkimushoitajille tai tutkimushoitajan tehtävästä kiinnostuneille hoitajille. Koulutuksen
tavoitteena on syventää tietoutta yleisesti kliinisestä tutkimuksesta, lääketutkimuksesta ja tutkimuksellisesta
hoitotyöstä. Koulutuksen läpikäyneet saavat pätevyyden toimia tutkimushoitajina kliinisissä tutkimuksissa.

Koulutuksen toteutus ja sisältö
Toteutuksesta vastaa HUS:n tutkimusjohto yhteistyössä HYKS Syöpäkeskuksen ja HYKS-instituutti Oy:n kanssa.
Koulutuksen sisältö on laadittu moniammatillisessa työryhmässä.
Tutkimushoitajakoulutuksen sisältö ja rakenne pohjautuvat FINPEDMEDin lasten
lääketutkimuksiin kehittämään koulutusohjelmaan. Koulutus on järjestetty kolme
kertaa aikaisemmin 2016-2018. Opintojen laajuus on 4 opintopistettä. Koulutus
koostuu neljästä lähiopiskelupäivästä, itsenäisestä opiskelusta ja oppimistehtävistä.
Lähiopetuspäivät ovat 27.9., 10.10., 31.10. ja 21.11.2018. Koulutukseen kuuluu
myös GCP-verkkotesti.
HUS-alueen työntekijöille koulutus on maksuton sisältäen opetuksen, ohjauksen,
oppimismateriaalit sekä GCP-verkkotestin. Lähiopetuspäiville työnantaja myöntää
palkallisen koulutusvapaan, josta on sovittava paikallisesti oman esimiehen kanssa.
HUS-alueen ulkopuolisille koulutus maksaa 500 € + 170 € GCP-verkkotesti.

Hakumenettely
Koulutukseen voi hakea sairaanhoitaja, perushoitaja tai muu vastaavan koulutuksen
omaava henkilö, jolla on:
-

kokemusta hoitotyöstä tai muusta vastaavasta
kyky itsenäiseen työskentelyyn
vahva kiinnostus tutkimushoitajan työhön ja halu oman ammattitaidon
kehittämiseen
halua ja mahdollisuutta käyttää myös omaa aikaa opiskeluun
englannin kielen taito
riittävät valmiudet eri tietojärjestelmien käyttöön
esimiehen puolto koulutukseen.

Koulutukseen haetaan sähköisesti 15.8.2018 klo 16 mennessä. Avaa hakulomake
tästä. Haun liitteeksi toimitetaan esimiehen täyttämä puoltolomake. Lue ohjeet
hakulomakkeen yläosasta huolella.
Tarvittaessa hakijat kutsutaan haastatteluun. Valinnasta ilmoitetaan 20.8.2018
mennessä.
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Marita Repo, puh. 050 427 0680, marita.repo@hus.fi, HYKS Syöpäkeskus,
Riitta Meretoja, puh. 050 326 5192, riitta.meretoja@hus.fi, HUS Tutkimusjohto ja
Kati Järviö, puh. 040 537 4228, ext-kati.jarvio@hus.fi, HYKS-instituutti Oy.
Muut lisätiedot: HUS henkilöstökoulutus, koulutus@hus.fi

Lähiopetuspäivät ja
alustava sisältö
Koulutuspaikka: Kirurginen
sairaala, Faltin sali

Päivä 1 # 27.9.2018
Orientaatio, oppiminen ja
reflektio, oppimispäiväkirja,
tutkimushoitajan työ,
tutkimusetiikka, lääkekehityskaari, GCP,
tutkimuksen osapuolet ja
vastuut
Päivä 2 # 10.10.2018
Tutkimussuunnitelma,
Biopankki ja tutkimus,
laboratoriokäytännöt
tutkimuksessa, keskeinen
lainsäädäntö ja eettinen
lausunto-prosessi, Fimean
lausuntoprosessi
Päivä 3 # 31.10.2018
Tutkimussopimukset,
tutkimuslupa, tutkijan
työpöytä ja kuluseuranta,
lääkelogistiikka ja
apteekkipalvelut, hoitotieteen
ja terveystieteen tutkimus,
kuvantamisen käytännöt,
kliinisen tutkimuksen
käytännön toteutus
Päivä 4 # 21.11.2018
Lääketurva, tutkimuksen
monitorointi, dokumentointi
ja auditointi, tutkimuspotilaan
tukeminen, tutkimustulokset,
merkitys, tutkimustuloksista
tiedottaminen

