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Katri Hämeen-Anttila, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Petra Tirkkonen, Lääketeollisuus ry

KOLME NOSTOA KOKOUKSESTA
1. Kokouksessa hyväksyttiin Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelma
toimikaudelle 2021‒2023, Kansallisen lääkeinformaation tutkimusstrategia 2021‒2026
ja Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunitelma 2021‒2026.
2. ”Digitaaliset palvelut nuorten turvallisen lääkehoidon tukena” ‒
Lääkeinformaatiofoorumin 28.10.2021 viestintä käynnistyy 10.9.2021. Yhdessä
ideoidun foorumin ohjelmaa kehuttiin. Kaikkia Lääkeinformaatioverkoston toimijoita
kannustetaan viestimään tilaisuudesta omissa organisaatiossa sekä omille
sidosryhmille.
3. Kokouksessa käytiin erinomaista keskustelua siitä, millainen mahdollisuus verkoston
on toteuttaa vaikuttajaviestintää. Todettiin, että vaikutajaviestintää voidaan tehdä
yhdessä sovitulla toimintatavalla.
MUISTIO
1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

2. Koordinaatioryhmän toiminta
a) Koordinaatioryhmän hyväksyttäväksi:
• Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelma toimikaudelle 2021‒2023
Päivi Kiviranta esitti koordinaatioryhmälle kommentointikierroksella esiinnousseita asioita.
Ensimmäinen liittyi työryhmien eritasoisiin toimintasuunnitelmiin; riittävätkö nykyiset toimenpiteille kirjatut kehittämisprojektit ja tehtävät sekä pitäisikö kehittämisprojektien ja tehtävien vastuuhenkilöt olla nimetty jo tässä vaiheessa. Koordinaatioryhmä katsoi, että työryhmien toimintasuunnitelmien välillä saa ja voi olla eroavaisuuksia. Työryhmä ovat kokoontuneet eri tahtiin ja niiden kokoonpano vaihtelee.
Toinen kommentointikierroksella esiinnoussut asia oli työryhmien mahdollinen päällekkäinen tekeminen. Tulisiko työryhmien toimintasuunnitelmien osalta olla tässä tarkempi?
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Koordinaatioryhmä linjasi, että työryhmien puheenjohtajilla on vastuu katsoa ristiin eri työryhmien tekemistä. Jokainen työryhmä keskittyy lääkeinformaatiostrategian eri tavoitteeseen ja samaa asiaa voidaan katsoa eri kulmilta.
Keskustelun päätteeksi todettiin, että Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelma toimikaudelle 2021‒2023 hyväksytään. On aika keskittyä tekemiseen!
•

Kansallisen lääkeinformaation tutkimusstrategia 2021‒2026
Katri Hämeen-Anttila kävi läpi tutkimusstrategian saamat kommentit. Saadut kommentit
ovat sen suuntaisia, että ne lisätään Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelmaan
eikä tutkimusstrategiaan:
 lisäys ”Työryhmä seuraa ja arvioi lääkeinformaatiostrategian toteutumista yhteistyössä koordinaatioryhmän kanssa.”
 Liitetaulukko, kohta: Tutkimustiedosta viestiminen: Työryhmä on aktiivinen toimija rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkostossa (RATTI), ml. tutkijoiden aktivointi julkaista Policy Brief -tiedotteita lääkeinformaatiotutkimuksista.
Kansallisen lääkeinformaation tutkimusstrategia 2021‒2026 hyväksyttiin.

•

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelma 2021‒2026
Lääkealan viestijät työryhmän puheenjohtaja Petra Tirkkonen kävi läpi viestintäsuunnitelmaan tulleet kommentit. Viestintäsuunnitelmaan täydennettiin Teams:n hyödyntäminen.
Lääkeinformaatioverkoston työryhmät voivat luoda Teams-tiimin oman työryhmän jäsenten väliseen viestintään ja jakaa tätä kautta esimerkiksi työstössä olevia dokumentteja.
Tässä yhteydessä keskusteltiin myös vaikuttajaviestinnästä ja se lisätään lyhyesti viestintäsuunnitelmaan. Vaikuttajaviestintää varten Lääkeinformaatioverkostossa on olemassa
sovittu toimintaohje. Verkoston nimissä toteutettavan viestinnän tulee olla koordinaatioryhmän hyväksymää.
Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelma 2021‒2026 hyväksyttiin kokouksessa.

b) Tilannekatsaus: Lääkeinformaatiofoorumi 28.10.2021 klo 9.15–11.45
Lääkeinformaatiofoorumin viestintä käynnistyy 10.9.2021. Fimea julkaisee verkkouutisen ja
Lääkeinformaatioverkoston uutiskirjeen sekä lähettää Twitter-viestin. Toivottavasti mahdollisimman moni Lääkeinformaatioverkoston jäsen välittää tietoa tilaisuudesta eteenpäin omassa
organisaatiossaan ja/tai sidosryhmilleen. Tervetuloa seuraamaan Lääkeinformaatiofoorumia!
Fimean viestintä selvittää mahdollisuutta tekstitettyyn tallenteeseen Lääkeinformaatiofoorumista. Tallenteesta viestitään samassa uutisessa Lääkeinformaatiofoorumin verkkolinkin
kanssa 27.10.2021.
c) Nosto: Lääkintöhallituksen työryhmän mietintö ”Terveydenhuollon lääkeinformaatio” 40
vuotta
Eeva Teräsalmi, Seitsemän veljeksen apteekin apteekkari, lähestyi Päivi Kivirantaa ja Katri Hämeen-Anttilaa ja muistutti Lääkintöhallituksen työryhmän mietinnöstä. Koordinaatioryhmän kokouksessa ideoitiin, kuinka tätä voisi nostaa esiin ja viestiä tästä myös ulospäin.
Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisessa 28.10.2021 klo 13‒16 mietintöä peilataan tähän päivään ja käydä keskustelua siitä, kuinka työtä on tehty ja mitkä asiat ovat edistyneet.
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3. Työryhmien edustajien nostot
Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle:
Vapaamuotoinen lausunto valtakunnalliseen lääkityslistaan liittyvään lainsäädäntövalmisteluun lähetettiin koordinaatioryhmän jäsenille tutustuttavaksi kokousta edeltävänä päivänä 1.9.2021. Lausunto on tarkoitus lähettää STM:n Lääkehoidon tiedonhallinnan näkökulmasta valmistelevan jaoston puheenjohtajalle. Sari Viinikainen esitteli lausunnon kokouksessa.
Lausunnon todettiin olevan vapaamuotoinen kirje. Se herätti paljon keskustelua ja Sari V. keräsi
koordinaatioryhmän jäsenien kommentit ja muutostoiveet ylös. Koordinaatioryhmän jäsenille annettiin vielä viikko aikaa toimittaa mahdolliset lisäkommentit työryhmän puheenjohtajalle. Tämän jälkeen työryhmä muokkaa kirjettä, hyväksyy sen lähettämisen työryhmänä ja lähettää sen koordinaatioryhmän sihteerille. Koordinaatioryhmän sihteeri käynnistää koordinaatioryhmän sähköpostikokouksen. Kaikkien koordinaatioryhmän varsinaisten jäsenien (varsinaisen jäsenen ollessa estynyt varajäsenen) on hyväksyttävä kirje, jotta työryhmä voi toimittaa sen STM:n jaoston puheenjohtajalle.
Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua:
Essi Kariaho kertoi, että työryhmällä ei ole ollut kokousta koordinaatioryhmän kokousten välissä.
Työryhmä on viimeistellyt toimintasuunnitelmansa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen:
Katri Melto-Ojalainen kertoi, että työryhmä on käynnistänyt kaksi pienryhmää, joista ensimmäinen
liittyy Lääkehoidon opettajien moniammatillisen foorumin (LOMF) järjestämiseen ja toinen SOTEammattihenkilöiden osaamisen varmistamiseen. Pienryhmien toiminnasta tullaan viestimään aiepapereilla koko Lääkeinformaatioverkostolle. Samalla muiden työryhmien jäsenille annetaan mahdollisuus liittyä mukaan pienryhmään/pienryhmiin.
Tutkimus ja seuranta:
Katri Hämeen-Anttila markkinoi Rationaalisen lääkehoidon RATTI-tutkimusverkoston ja Lääkeinformaatioverkoston Tutkimus ja seuranta -työryhmän yhteisesti järjestämää Keskustelutilaisuutta potilaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa 10.11.2021. Lisätietoja tilaisuudesta
saa: https://www.fimea.fi/-/keskustelutilaisuus-potilaiden-osallisuudesta-rationaalisen-laakehoidontutkimuksissa-10.11.2021-ilmoittaudu-mukaanLääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen:
Tarja Pajusen pyynnöstä Päivi Kiviranta kertoi, että Lääkeinformaatioverkoston ylläpitämällä Tunne
lääkkeesi -Facebook-sivustolla on konkreettinen tavoite ylittää 5000 sivuston tykkääjän tavoite vuoden loppuun mennessä. Vajausta on tällä hetkellä noin 500 tykkääjän verran. Lisäksi työryhmä haluaa muistuttaa siitä, että työryhmään kuuluu paljon potilasjärjestöjä ja heillä on mahdollisuus toimia luotettavan tiedon jakajina. Heidän kauttaan on mahdollisuus tavoittaa paljon lääkkeiden käyttäjiä. Tiedottamisessa tarvitaan myös paperista jaettavaa, koska kaikki kansalaiset eivät ole aktiivisia digitaalisten järjestelmien käyttäjiä.
Lääkealan viestijät:
Petra Tirkkonen nosti esiin Maailman potilasturvallisuuspäivän 17.9.2021. Vuoden 2021 teema on
äidin ja vastasyntyneen turvallisuus.

4. Seuraavat kokousajankohdat

a) Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen torstaina 28.10.2021 klo 13.00–16.00
Järjestetään Teams -yhteydellä hyödyntäen Howspace -ohjelmaa.
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b) Koordinaatioryhmän kokous 5/2021 torstaina 25.11.2021 klo 9.00–11.00
Pyritään järjestämään fyysisenä kokouksena.
Esityslistalla palaute Lääkeinformaatiofoorumista ja Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisesta sekä seuraavan vuoden kokousajankohdat.

5. Muut asiat

Ei muita asioita.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.
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