Pro Medico har skapat Taitoni.fi
som ett stöd för livslångt lärande
Finska Läkarföreningen Duodecim,
Finlands Läkarförbund och Finska Läkaresällskapet grundade i december 2007
i Villa Aikala en gemensam förening,
Pro Medico rf, för att stöda läkarnas
professionella utveckling och fortbildning. Föreningen fortsätter det arbete
som ”Rådet för utveckling av läkarnas
kompetensutveckling” inledde år 2002.
Därtill vill Pro Medico rf säkerställa att
läkarkåren själv gör en stark insats i
utvecklingen av läkarnas kompetens. I
Finland beviljas läkarrättigheter på livstid, men i över hälften av EU-länderna
måste läkarna med givna intervaller
bevisa att de genomgått fortbildning för
att få behålla sina läkarrättigheter.
Läkaryrket kräver mångsidig kompetens: t.ex. processhantering, kommunikationsförmåga och gedigen medicinsk
kunskap. Läkarorganisationerna vill
stöda kontinuerlig kompetensutveckling.
Framför allt vill vi garantera att läkarna
även i framtiden själva kan ansvara för
sin kompetensutveckling och för övervakningen av den. EU-direktivet om
erkännande av yrkeskvalifikationer, som
också behandlar bedömningen av läkarnas professionella kompetensutveckling,
kommer inom en snar framtid att träda i
kraft även i Finland. Det är ytterst viktig
att vi själva utvecklar de metoder med
vilka direktivet omsätts i praktiken.

Vad är Taitoni.fi?
Pro Medico har utvecklat webbtjänsten
Taitoni.fi, där läkarna kan föra bok
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över sitt lärande och sin kompetens.
Läkarna får fritt definiera inlärningen
och dess innehåll. Syftet är att förutom
egentlig utbildning också beakta all
den inlärning som sker i arbetet samt
även självstudier. I Taitoni.fi ingår en
elektronisk utbildningskalender och
meritförteckning (examina, kompetens
och arbetshistoria). Taitoni.fi möjliggör
att läkarens yrkesmässiga utveckling
finns dokumenterad på ett och samma
ställe under hela arbetskarriären.
Småningom skapas således en elektronisk meritförteckning och portfölj.
Läkarna kan följa sin egen kompetensutveckling och se vilka inlärningsbehov
de har haft och hur de har utvecklats i
sitt arbete. De kan skriva ut rapporter
och sammanställningar som är till hjälp
då de för utvecklingssamtal, då de söker
arbete och då de ska dokumentera sin
kompetens.

Livslångt lärande är en etisk
skyldighet och rättighet
Experter behöver respons för att kunna
utvecklas. Enligt principerna för vuxenlärande bör kompetensutvecklingen
kopplas samman med konkreta behov
och praktiskt arbete. Då kompetensutvecklingen utgår från behoven i arbetet
växer kunskapen på både individ- och
arbetsplatsnivå.
Syftet med Taitoni.fi är att stöda all
slags målinriktat lärande. Varken ämnet
för lärandet eller sättet att lära sig är
begränsat; tjänstens syfte är som sagt

att utöver egentliga utbildningstillfällen
beakta allt lärande, både i arbetslivet och
genom nätverk och självstudier. Det är
viktigt att ställa upp mål och följa med
hur de uppnås, Taitoni.fi-tjänsten är ett
värdefullt stöd i detta. Genom att regelbundet föra bok över sina mål och sitt
lärande under en längre tid kan läkarna
bedöma hur och inom vilka områden de
bör utveckla sin kompetens.

Hur komma med?
Webbtjänsten Taitoni.fi har öppnats i
försökssyfte för alla läkare den 1 oktober
2013. Man kan logga in på www.taitoni.
fi med sina Fimnet-koder. Om man saknar Fimnet-koder kan man få dem på
www.fimnet.fi genom att identifiera sig
med sina bankkoder. Taitoni.fi är gratis
för alla läkare nu under ett halvt års tid,
varefter användningen blir avgiftsbelagd.
Priset är ännu inte fastslaget, men det
kommer att ligga i nivå med specialistföreningarnas årsavgifter.
Vi rekommenderar att alla kolleger tar
Taitoni.fi i bruk snarast möjligt.
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