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SISÄLTÖ JA FORMAATTI (pituus 1–2 sivua)
Kehittämisprojektin (työ)nimi: Selkokielinen ja eri kieliversioilla oleva tiivistelmä ”Ohjeita turvalliseen
lääkehoitoon” –oppaasta
Tavoite
Laatia selkokielisen verkossa julkaistun oppaan ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” tiivistelmä.
Tiivistelmästä tehdään myös kieliversioita usealle kielelle ja levitämme sitä aktiivisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilöiden hyödynnettäväksi ja jaettavaksi lääkkeiden käyttäjille.
Liittyy Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen työryhmän toimenpiteeseen:
Selvitämme, mikä on erityisryhmien ja Suomen vieraskielisten vähemmistöjen mahdollisuus saavuttaa
olemassa olevaa, luotettavaa lääkeinformaatiota ja vastaamme näihin erityistarpeisiin, esimerkiksi
selkokielistä materiaalia laatimalla.
Toimenpiteet
Pienryhmä vastaa tiivistelmän suunnittelusta ja tuottamisesta ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon”
oppaan mukaisesti. Tukea tarvitaan tiivistelmän kieliversioiden (venäjä, arabia…) tuottamiseen ja
taittamiseen sekä verkko- että painoversioiden tuottamiseksi. Työryhmä selvittää videon tuottamista
tiivistelmästä.
Vastuut
Yhteyshenkilö: Tarja Pajunen, tarja.pajunen@vshp.fi, p. 040 182 0904
Työ tehdään lääkeinformaatioverkoston ”Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon
onnistumisen” –työryhmän pienryhmässä.
Pienryhmän jäsenet ovat:
Katri Hämeen-Anttila, Fimea
Anna-Greta Tiira, Munuais- ja maksaliitto ry
Satu Mustonen, Hengitysliitto ry
Hannu Koivula, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat POLLI ry
Tarja Pajunen, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Jenni Tamminen-Sirkiä, Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry
Laura Tuominen-Lozić, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Suomen Diabetesliitto ry
Garmiyan Amiri pj., Eeva Teräsalmi, Pharmaciens sans Frontieres Suomi – Rajaton Farmasia Suomi ry
Päivi Mazzei, Suomen Luustoliitto ry
Pienryhmään voi ilmoittautua kaikki halukkaat Lääkeinformaatioverkoston jäsenet!
Resurssit
Mukana olevien tahojen ja henkilöiden työpanos. Yhteiset palaverit hoidetaan etäyhteyksillä ja
tiivistelmän kommentointi tapahtuu sähköpostilla. Oppaan taittaminen ja kieliversioiden valmistelu
Lääkeinformaatioverkoston toteuttamana.
Aikataulu
Pienryhmä tuottaa tiivistelmän vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen tiivistelmästä tehdään
käännösversiot. Tiivistelmä ja kieliversiot valmistuvat taitettavaksi 31.12.2021 mennessä.
Viestintä ja kohderyhmät
Tiivistelmä oppaasta ja sen kieliversiot on tarkoitettu jaettavaksi laajasti jokaisen lääkkeen käyttäjän
arjen tueksi.
Ehdotetaan hyödynnettäväksi mm. Lääkehoidon päivän viikolla (vko 11 =>2022).
Opasta jalkautus tapahtuu laajasti Lääkeinformaatioverkoston eri organisaatioiden kautta.
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Seuranta
Opas on jalkautunut toimijoiden ja lääkkeiden käyttäjien arkeen
 opas on julkisena Innokylässä sekä Lääkeinformaatioverkoston toimijoiden ja järjestöjen
verkkosivuilla kyllä / ei
Hyödyntäminen ja vaikuttavuus
Tiivistelmän avulla tuetaan lääkkeen käyttäjien, myös Suomen vieraskielisten vähemmistöjen
mahdollisuutta saavuttaa olemassa olevaa, luotettavaa lääkeinformaatiota ja lisätä siten lääkehoidon
onnistumista ja osaamisen lisäämistä arjessa ja siten lääkehoidon parasta mahdollista toteutumista.
Tiivistelmä ja sen kieliversiot toimivat tukimateriaalina niin terveydenhuollon, farmasian ammattilaisten
kuin järjestöjen ammattilaisten ja vertaistoimijoiden ja yhdistystoimijoiden tukena.
kts. viestintä.
Lisätietoja
Opas ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon”, josta tiivistelmä laaditaan, löytyy:
https://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laadukas-laakeinformaatio
Aiepaperi toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille (paivi.kiviranta@fimea.fi)

