Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/2021
Aika:
Paikka:
Paikalla:

Tiistaina 20.4.2021 klo: 9:04‒11:00
Microsoft Teams -yhteys
Sari Kujala, puheenjohtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Päivi Kiviranta, sihteeri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Minna Anttonen, Suomen Syöpäpotilaat ry
Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto
Annika Koivisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tiina Mäkelä, Terveysalan AMK-verkosto; Laurea-ammattikorkeakoulu
Hannele Tyrväinen, Terveysalan AMK-verkosto; Jyväskylän AMK
Kirsi Juurinen, Keski-Suomen keskussairaala
Essi Kariaho, Lääketietokeskus
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Hanna Tolonen, HUS Apteekki
Petra Tirkkonen, Lääketeollisuus ry

KOLME NOSTOA KOKOUKSESTA
1. Lääkeinformaatiofoorumin 28.10.2021 suunnittelukeskustelu oli aktiivista. Foorumin ohjelmaa
lähdetään rakentaan nuorten lääkkeiden käyttäjen näkökulmasta ja tilaisuuden kohderyhmänä
ovat nuoret sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tilaisuuden otsikoksi hahmoteltiin
”Digitaaliset palvelut nuorten turvallisen lääkehoidon tukena”.
2. Lääkeinformaatioverkoston toiminta on käynnistynyt vauhdikkaasti. Kaikki työryhmät työstävät
toimintasuunnitelmiaan ja joitakin toimenpiteitä on jo käynnistynyt.
3. Lääkeinformaatioverkoston viestintää halutaan kehittää sekä verkoston sisällä että verkoston
kohderyhmille; lääkkeiden käyttäjille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille päin.
Viestintäkeskustelun pohjalla on päivityksen alla olevan verkoston viestintäsuunnitelma.

MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:04. Läsnäolijat esittäytyivät.

2. Koordinaatioryhmän toiminta
Lääkeinformaatiofoorumin järjestetään 28.10.2021 klo 9.00–11.30. Ehdotettiin noin 2,5 h tilaisuutta
yhdellä ohjatulla jumpalla tauotettuna.
Lääkeinformaatiofoorumin otsikoksi hahmoteltiin ”Digitaaliset palvelut nuorten turvallisen lääkehoidon tukena”. Ohjelman kokoamisesta keskusteltiin seuraavaa:
•
•

•

Foorumin kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.
Lääkeinformaatiostrategiaa tuodaan tutuksi nostamalla neljä strategista tavoitetta esitysten
pohjaksi. Foorumin esitykset nostavat esiin ajantasaisen lääkitystiedon, lääkkeen käyttäjän
osallisuuden, luotettava lääketiedon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten
osaamisen.
Foorumin puheenvuorojen pitäjät haetaan lasten, nuorten ja/tai nuorten aikuisten maailmasta eli esiintyjät työskentelevät heidän kanssaan tai tutkivat tai kehittävät digitaalisia palveluja tälle kohderyhmälle ja heidän näkökulmastaan tai ovat itse tätä kohderyhmää.
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•

•

Ehdotuksia sopivista puheenvuorojen pitäjistä tuli useita ja Päivi K. lupasi lähestyä ehdokkaita. Katri M-O. lupasi olla yhteydessä nuoreen lääkkeen käyttäjään, joka sopisi foorumin
puhujaksi.
Lääkeinformaatiofoorumin alustava ohjelma tuodaan koordinaatioryhmän kokoukseen
15.6., jonka jälkeen voidaan aloittaa tilaisuuden ennakkomarkkinointi.

3. Strategikauden 2021–2026 käynnistyminen
a) Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelma
Lääkealan viestijät työryhmän puheenjohtaja Petra T. alusti keskustelua Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelmasta toimikaudelle 2021–2023. Yhteistä keskustelua käytiin Lääkeinformaatioverkoston viestinnästä kohderyhmittäin sekä koordinaatioryhmän viestintävastuusta.
Koordinaatioryhmä hyväksyi Lääkeinformaatioverkoston viestinnän kohderyhmiksi
1. Lääkeinformaatioverkoston jäsenet (keskinäinen viestintä verkostossa)
2. Lääkkeiden käyttäjät (ulkoinen viestintä)
3. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset (ulkoinen viestintä).
Koordinaatioryhmän vastuulla on kannustaa kaikkia verkoston toimijoita aktiivisempaan viestintään. Kokouksessa pohdittiin sitä, miten kertoa alkavista ja käynnissä olevista toimenpiteistä, ”positiivisesta pöhinästä”, jo ennen valmista tuotosta. Voisiko Lääkeinformaatioverkoston uutiskirjettä hyödyntää tehokkaammin? Viestintä ei tarvitsisi olla liian virallista ja viranomaismaista. Lääkealan viestijöiden -tyhmään heitettiin pohdittavaksi myös, kuinka esimerkiksi työryhmien kokousmuistioiden ”kolmea nostoa kokouksesta” saataisiin paremmin verkoston jäsenten tietoon.
Lääkealan viestijöiden -ryhmästä jalkautuu jäseniä jokaiseen Lääkeinformaatioverkoston työryhmään käymään keskustelua työryhmien viestintätavoitteista ja viesteistä vielä ennen kesälomia.
b) Työryhmien terveiset
• Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
Työryhmän edustaja Kirsi J. kertoi työryhmän toimintasuunnitelman laatimisesta. Työryhmä
seuraa ja on mukana Valtakunnallisen lääkityslistan kehitystyössä. Aihe on tärkeä ja sen
toivotaan edistyvän mahdollisimman nopeasti. Valtakunnallisen lääkityslistan kehitystyön
lisäksi työryhmä haluaa nostaa esiin ja kiinnittää huomiota siihen, että lääkkeen käyttäjä
tietää ja tuntee itse omat lääkkeensä. Tähän hyvänä työkaluna toimii lääkkeen käyttäjän
oma, ajantasainen lääkityslista, joka voi olla laadittu paperille, sähköisesti tai pidetään yllä
mobiilisovelluksessa.
• Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
Työryhmän jäsenten ollessa estyneitä osallistumasta kokoukseen, Päivi K. kertoi työryhmän terveiset. Työryhmä on työstänyt toimintasuunnitelmaansa ja käynnistänyt toimenpiteen ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” oppaan tiivistelmän teosta vuoden 2021 aikana. Tähän pienryhmään haettiin jäseniä aiepaperilla, joka lähetettiin koko verkostolle sähköpostilla. Innokkaita verkoston jäseniä on ilmoittautunut työryhmään. Seuraavaan kokoukseen
työryhmä saa vieraaksi ”Farmasia ilman rajoja” -organisaatiosta edustajia, joiden kanssa
keskustellaan lääkeinformaation saatavuudesta ja saavutettavuudesta eri kielivähemmistöjen näkökulmasta.
• Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
Työryhmän puheenjohtaja Essi K. kertoi, että työryhmä hakee ja kirjaa toimintasuunnitel-

2/3

maan toimenpiteille konkreettisia tehtäviä, joihin työryhmän jäsenet voivat sitoutua. Työryhmä on ottanut käyttöön Teams-työryhmätilan työryhmän omien materiaalien jakamista
varten. Lääkealan viestijöiden edustajat ovat tulossa työryhmän seuraavaan kokoukseen
vieraaksi.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon
osaaminen
Työryhmän puheenjohtaja Katri M-O. nosti työryhmänsä työskentelystä esille kaksi ajankohtaista asiaa. Työryhmä on lähtenyt kokoamaan pienryhmää Lääkehoidon opettajien monialaisen foorumin (LOMF) suunnittelun ja järjestämisen aloittamiseksi. Tavoitteena on järjestää seuraava LOMF Farmasian Päivien yhteydessä vuonna 2022. Lisäksi, työryhmä on
kutsunut seuraavaan kokoukseensa vieraaksi Turvallinen lääkehoito -oppaan implementointiprojektissa Fimeassa vastaavan Emilia Laukkasen. Emilia kertoo oppaasta sekä keskustelee työryhmän toimenpiteestä välittää tietoa päivitetystä oppaasta. Kuinka työryhmä
voisi edistää lääkehoitosuunnitelmien laadintaa ja ylläpitoa siellä missä lääkehoitoa toteutetaan?
• Tutkimus ja seuranta
Työryhmän puheenjohtaja Hanna Tolonen kertoi, että työryhmä ei ole kokoontunut edellisen koordinaatioryhmän kokouksen jälkeen, mutta pienryhmissä on valmisteltu Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategiaa sekä työryhmän omaa toimintasuunnitelmaa. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran toukokuun lopussa. Tavoitteena on tuoda tutkimusstrategia koordinaatioryhmän kesäkuun kokoukseen käsiteltäväksi.

4. Seuraavat kokousajankohdat
a) Koordinaatioryhmän kokoukset vuosi 2021
• 3/2021 tiistaina 15.6.2021 klo 9.00–11.00 – Työryhmien edustajat voivat tuoda kokoukseen keskusteluun oman työryhmänsä toimintasuunnitelmaluonnoksen.
• 4/2021 torstaina 2.9.2021 klo 9.00–11.00
• 5/2021 torstaina 25.11.2021 klo 9.00–11.00
b) Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen torstaina 28.10.2021 klo 13.00–16.00

5. Muut asiat
Ei muita asioita.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00.
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