Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 7/2021
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Torstaina 25.11.2021 klo: 9:00‒11:00
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
Henna Kyllönen, Suomen Apteekkariliitto
Annika Koivisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tiina Mäkelä, Terveysalan AMK-verkosto; Laurea-ammattikorkeakoulu
Hannele Tyrväinen, Terveysalan AMK-verkosto; Jyväskylän AMK
Työryhmien edustajat:
Sari Viinikainen, Tehy ry (Ajantasainen lääkitystieto -työryhmä)
Tarja Pajunen, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus (Lääkkeen käyttäjän
osallisuus -työryhmä)
Essi Kariaho, Lääketietokeskus (Luotettava lääkeinformaatio -työryhmä)
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilöt -työryhmä)
Marikki Peltoniemi, Farmasian oppimiskeskus ry (Sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöt -työryhmä)
Marja Härkänen, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos (Tutkimus ja seuranta -työryhmä)
Petra Tirkkonen, Lääketeollisuus ry (Lääkealan viestijät -ryhmä)

KOLME NOSTOA KOKOUKSESTA
1. Ensimmäinen vuosi toiminta- ja strategiakautta on päättymässä. Verkoston toiminta on
lähteynyt hyvin käyntiin. Jäsenet ovat innostuneita ja sitotuneita yhteiseen tekemiseen.
Verkoston arvo ja merkitys nähdään tärkeäksi tässä ajassa.
2. Kokouksessa hyväksyttiin kaksi aiepaperia; Valtakunnallisen lääkkeet ja ympäristö -teeman
informointikampanja lääkelaastarien käyttäjille sekä Lääkehoidon opettajien monialainen
foorumin (LOMF) IV järjestäminen. Molemmat tukevat lääkeinformaatiostrategian mukaista
toimintaa. Verkostosta toivotaan viestintävoimaa molempien asioiden näkyvyyden
lisäämiseksi!
3. Lääkeinformaatioverkostoon on tullut lisää uusia jäseniä ja koordinaatioryhmässä vaihtui
Tutkimus ja seuranta -työryhmän edustaja. On ilo kuulla, että verkostoon ja toimintaan on
helppoa tulla mukaan!

MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02. Läsnäolijat kirjattiin ylös.
2. Ajankohtaiset
a) Palaute Lääkeinformaatiofoorumista 28.10.2021
Kooste palautteesta liitteenä 1. Puheenjohtaja nosti palautteesta esiin kaksi huomiota:
1) lääkkeen käyttäjän aidon kokemuksen esiin nostamisen tärkeyden ja
2) toiveen tuoda esiin tietoa konkreettisten standardien ja rajapintojen kehittymisestä lääkeinformaation tietojärjestelmäkehittämisessä.
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Koordinaatioryhmän jäsenet kokivat yksimielisesti, että Lääkeinformaatiofoorumi ei ole oikea formaatti tuoda esiin standardeja tai rajapintoja, vaan kyse olisi omasta erillisestä tilaisuudesta. Foorumin seuraajat tulevat laajasti SOTE-kentältä ja kohdeyleisö hakee ajankohtaista tietoa ja laajempaa näkökulmaa tilaisuuden aiheeseen liittyen.
Tietoa teknisistä yksityiskohdista ja tietojärjestelmien kehittämisestä voi hakea esimerkiksi
Lääketietokeskuksen järjestämästä koulutuksesta ”lääkeinformaation sähköisestä polusta
eri järjestelmien välillä” keväällä 2022.
b) Palaute Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisesta 28.10.2021
Sihteeri kävi läpi palautteen ja siihen voi tutustua liitteessä 2.

3. Koordinaatioryhmän hyväksyttäväksi
a) Aiepaperi: Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi IV (Liite 3)
Kokouksen esityslistasta poiketen, aiepaperien käsittelyjärjestystä vaihdettiin toisinpäin aiepapereiden esittelijöiden aikataulujen vuoksi.
Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi (LOMF) IV järjestetään Farmasian Päivien yhteydessä 11.11.2022. Pienryhmää vetää Marikki Peltoniemi Farmasian Oppimiskeskuksesta. Pienryhmään toivotaan mukaan vielä etenkin lääkärijäsentä.
Hannele Tyrväinen lupasi viestiä LOMF:sta Lääkehoidon opettamisen kehittämisen kansalliseen asiantuntija (LOKKA) -työryhmään. Sihteeri lupasi välittää tietoa kaikille Lääkeinformaatioverkoston jäsenille ja myös lisätä ”Save-the-date” -tyyppisen ilmoituksen Lääkeinformaatioverkoston uutiskirjeeseen.
Aiepaperi hyväksyttiin kokouksessa.
b) Aiepaperi: Valtakunnallinen lääkkeet ja ympäristö -teeman informointikampanja lääkelaastarien käyttäjille (Liite 4)
Henna Kyllönen Suomen Apteekkariliitosta esitteli toisen koordinaatioryhmän hyväksyttäväksi tuodun aiepaperin. Pienryhmän tavoitteet ovat:
1) Lääkelaastarien nykyistä tehokkaampi palauttaminen lääkejätteiden mukana apteekkien
kautta jätelaitosten asianmukaiseen hävitykseen ja
2) Apteekkien lääkeneuvontatyökalun, TietoTipan, informaatiosisällön kehittäminen niin,
että se huomioi myös käytettyjen laastareiden palauttamisen apteekin kautta.
Pienryhmä toivoo ideointia, laajempaa yhteistyötä ja osallistumista erityisesti kehittämisprojektin toisen osan toteutukseen. Toisessa osassa hoivayksiköissä työskentelevien työntekijöitä informoidaan lääkelaastareiden oikeasta hävittämisestä.
Aiepaperi hyväksyttiin kokouksessa.

4. Vaikuttajaviestinnän hyvät toimintatavat
Edellisessä kokouksessa 2.9.2021 aloitettua keskustelua Lääkeinformaationverkoston mahdollisuudesta toteuttaa vaikuttajaviestintää jatkettiin käymällä läpi vaikuttajaviestinnän hyvät toimintatavat (Liite 5).
Yhteisessä keskustelussa nostettiin esiin se, että tarpeet vaikuttajaviestintään voivat tulla nopeasti
ja verkosto on harvoin riittävän nopea tämänkaltaiseen viestintään. Lääkeinformaatioverkoston
kannattaakin tunnistaa pitkän aikajänteen vaikuttamistavoitteita. On tärkeää, että verkosto näkyy ja
verkostossa halutaan vaikuttaa.
Toimintaohjetta – aiepaperimenettelyä - päivitetään tarpeen mukaan vastaaman yhdessä sovittuja
ja hyväksyttyjä toimintatapoja.
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5. Työryhmien edustajien nostot
•

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
Työryhmän laatima vapaamuotoinen kirje kansalliseen lääkityslistaan liittyvään lainsäädäntövalmisteluun STM:n Lääkeasioiden uudistuksen Lääkehoidon tiedonhallinnan jaoksen puheenjohtajalle Riikka Vuokolle saatiin hyväksyttyä koordinaatioryhmässä melko nopealla aikataululla. Kirje on toimitettu perille ja siitä on kiitetty. Työryhmälle on välitetty tiedoksi, että tulossa
on 14.12. sidosryhmätilaisuus lääkityslistan kehitystyöhön liittyen. Tilaisuuteen osallistuu työryhmän jäseniä omien työtehtäviensä ja organisaatioidensa edustajina, mikäli ovat kutsun saaneet.

•

Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
➢ Työryhmässä on käynyt vierailijoita toisista työryhmistä, edellisessä kokouksessa Tutkimus- ja seuranta -työryhmän edustajat. Työryhmä ilmoittautui mukaan Tutkimus- ja seuranta -työryhmän esitykseen jatkamaan suunnittelua lääkkeen käyttäjien osallisuuden lisäämistä tutkimuksessa.
➢ Lääkkeen käyttäjän osallisuus -työryhmä lähtee aikatauluttamaan omia vierailujaan toisiin
työryhmiin ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
➢ Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaan tiivistelmä on hyvällä mallilla. Siitä on tehty
kaksi versiota; Suomen sosiaaliturvatunnuksen omaaville henkilöille ja ei-sosiaaliturvatunnuksen omaaville henkilöille. Tiivistelmä käännetään useille kielille. Tiivistelmät julkaistaan
Lääkehoidon päivä aikaan.
➢ Lääkehoidon päivää vietetään 17.3.2022 teemalla lääkehoitosi digiajassa.

•

Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
➢ Uutta: vierailut muihin työryhmiin ja muista työryhmistä meidän työryhmäämme -> Yhteistyön lisääntyminen ja kommunikaation paraneminen 😊.
➢ Toimintasuunnitelman projektit etenevät ja on päästy hyvin konkretiaan.
➢ Kokouksissa on aktiivinen ja hyvä keskustelu, vierailut tuovat uutta ja tuoretta näkökulmaa
projekteihin.

•

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon
osaaminen
➢ Työryhmätyö on käynnistynyt kuluvana vuonna. Työryhmän aiepaperi (Liite 3) hyväksyttiin
tässä kokouksessa.
➢ Työryhmässä on keskusteltu LOKKA -työryhmän kaltaisen verkoston käynnistämisestä
myös lähihoitajaopettajille.
➢ Osaamisen varmistamisen järjestelmiin liittyen laaditaan aiepaperia koordinaatioryhmän
seuraavaan kokoukseen.

•

Tutkimus ja seuranta
➢ Työryhmän edustajaksi koordinaatioryhmään vaihtui Marja Härkänen. Tervetuloa mukaan!
➢ Edellisessä kokouksessa työryhmä jakoi ja vastuutti pienryhmät kuluvan kauden toimenpiteille.
1) Tutkimustarpeiden viestintä tutkimusryhmille, vastuuhenkilö Kari Linden
2) Vierailut Lääkeinformaatioverkoston eri työryhmiin, vastuuhenkilö Juha Turunen
3) Työryhmän Tunne lääkkeesi Facebook -sivun päivitysvastuuviikko, vastuuhenkilö Leena
Saastamoinen

•

Lääkealan viestijät
➢ Lääkealan viestijöillä ei ole muiden työryhmien tapaan heille suoraan kohdistettuja toimenpiteitä. Viestijät ovat vierailleet kaikissa työryhmissä vuoden 2022 aikana päivittäessään
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Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelmaa 2021–2026. Viestintäsuunnitelma hyväksyttiin edellisessä koordinaatioryhmän kokouksessa 2.9.2021.
➢ Lääkealan viestijät ovat käytettävissä ja tukevat mielellään verkoston työryhmiä erilaisissa
viestinnällisissä toimenpiteissä. Olkaa yhteydessä!
➢ Lääketeollisuus ry on omalla Tunne Lääkkeesi -Facebook sivun vastuuviikolla jakanut Suomen Lääkäriliiton ”Tieto Toivo Rakkaus -kampanjan viestejä, jotka korostavat tutkitun tiedon
merkitystä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Viestien tykkäämiseen ja jakamiseen toivotaan kaikkien verkoston jäsenten osallistuvan!

6. Vuoden 2022 kokousajankohdat ja Lääkeinformaatioverkoston tilaisuudet
a)

Vahvistetut koordinaatioryhmän kokousajankohdat:
• Kokous 1/2022, 25.1.2022 klo 9.00–11.00, paikka: etänä
• Kokous 2/2022, 29.3.2022 klo 9.00–11.00, paikka: hybridi
• Kokous 3/2022, 27.9.2022 klo 9.00–11.00, paikka: sovitaan myöhemmin
• Kokous 4/2022, 24.11.2022 klo 9.00–11.00, paikka: sovitaan myöhemmin

b)

Vahvistettu Työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien vuosikokous
aika: 6.9.2022 klo 9.00–11.00

c)

Vahvistettu Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen
aika: 12.5.2022, klo 13.00–16.00, paikka: Kuopio, myös etäosallistuminen mahdollinen

d)

Lääkeinformaatiofoorumi
aika: 3.11.2021 klo 9.00–11.30, paikka: Teams webinaari

e)

Muut tiedossa olevat tilaisuudet:
• Lääkehoidon päivä 17.3.2022: kansallinen, kaikille avoin ja ilmainen webinaari 17.3.2022
klo 13.00 alkaen teemalla ”Lääkehoitosi digiajassa”.
• suunnitelma: Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi IV, 11.11.2022

7. Muut asiat
Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamiseen 2022 ehdotettiin aiheeksi yhteistä suunnittelua ja
keskustelua verkoston mahdollisista vaikuttajaviestinnän toimenpiteistä seuraavan vuoden ajalle.
Yhteisiä aiheita voisi nousta esimerkiksi lääkeasioiden tiekartasta, rationaalisen lääkehoidon toteutumisesta tulevilla hyvinvointialueilla jne.
Sihteeri muistutti työryhmien edustajia päivittämään työryhmän kokousmuistiot ja työryhmien jäsenien tiedot Innokylään.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:45. Hyvää & rentouttavaa vuodenvaihdetta kaikille!

Liitteet:

Liite 1. Lääkeinformaatiofoorumin 28.10.2021 palautekyselyn tulokset koordinaatioryhmälle 25112021 (pdf)
Liite 2. Yhteenveto Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisesta 28.10.2021
Liite 3. Aiepaperi: Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi IV
Liite 4. Aiepaperi: Valtakunnallinen lääkkeet ja ympäristö -teeman informointikampanja
lääkelaastarien käyttäjille
Liite 5. Vaikuttajaviestinnän hyvät toimintatavat Lääkeinformaatioverkostossa
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Palautekyselyn tulokset:

Digitaaliset palvelut nuorten turvallisen lääkehoidon tukena ‒
Lääkeinformaatiofoorumi
torstaina 28.10.2021 klo 9:15‒11:45
Kyselyyn saatiin seitsemän (7) vastausta.
Lääkeinformaatiofoorumin arviointi asteikolla 1-5 (1=täysin samaa mieltä, 2=samaa mieltä, 3=ei
samaa eikä eri mieltä, 4=eri mieltä, 5=täysin eri mieltä)
1.

Sain Lääkeinformaatiofoorumista paljon uutta tietoa
• 1 vastausta: täysin samaa mieltä
• 5 vastausta: samaa mieltä
• 1 vastausta: ei samaa eikä eri mieltä

2.

Voin hyödyntää saatua tietoa omassa työssäni
• 1 vastausta: täysin samaa mieltä
• 3 vastausta: samaa mieltä
• 1 vastausta: ei samaa eikä eri mieltä
• 1 vastausta: eri mieltä
• 1 vastausta: täysin eri mieltä

3.

Lääkeinformaatiofoorumi vastasi ennakko-odotuksiani
• 2 vastausta: täysin samaa mieltä
• 3 kpl samaa mieltä
• 1 kpl ei samaa eikä eri mieltä
• 1 kpl eri mieltä

4.

Lääkeinformaatiofoorumissa parasta oli (avoin tekstikenttä)
• Monipuolisuus
• Uusi mielenkiintoinen aihealue.
• Monipuolisesti eri toimijoiden näkemykset esillä.
• Etänä olemisen mahdollisuus. Tämä mahdollistaa jokaisen aiheesta
kiinnostuneen osallistumisen informaatioon.
• Käytännön esimerkit esimerkiksi diabetes osiossa auttoivat havannoimaan, mikä
merkitys digitaalisella kehityksellä on potilaan hoidossa.
• Mielenkiintoiset esitykset sekä taukojumppa!
• Lisäksi foorumin monipuolisuus sekä monipuoliset esittäjät eri organisaatioista STM, YTHS, diabetesliitto, tutkijalääkäri sekä Sitra.
• Hyvät esitykset, vaikka ääni vähän takkuili.

5.

Jäin kaipaamaan (avoin tekstikenttä)
• Farmasian näkökulma
• Koska katselen asiaa tietojärjestelmäkehityksen suunnalta jään (melkein
poikkeuksetta) kaipaamaan yleisluonteisissa webinaareissa "kovaa asiaa"
korkeamman abstraktiotason esitysten takana; tietoa konkreettisten
standardien ja rajapintojen kehittymisestä, kokemusten jakamista erityisesti
hankaliksi osoittautuneista teknisista yksityiskohdista, siitä mistä
lääkeinformaatio saadaan ja miten, jne.

6.

Haluan antaa palautetta erityisesti
• Case YTHS, Päivi Metsäniemi, johtajaylilääkäri, Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö
o Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen puheenvuoro! Kosketti myös itseäni, koska
olen YTHS:n asiakas tällä hetkellä ollessani opiskelija. Olen erittäin tyytyväinen
ollut siihen, että myös AMK opiskelijoilla on mahdollista hyödyntää YTHS palveluita.
o "Tavallaan ajankohtaista olisi ehkä ollut mainita jotain (tai esim. sekin että asia
on työn alla) yhtäältä uuden asiakastietolain ja toisaalta SOTE-uudistuksen ja
hyvinvointialueiden vaikutuksesta YTHS:n toimintaan.
o Toinen asia on sitten onko YTHS:lle ajateltu roolia tietojärjestelmäkehityksen
""pioneerina"" ? Eikö esimerkiksi sähköinen resepti alkanut teiltä? Ainakin
potilaskanta olisi riittävän suuri uskottavien mutta tarpeeksi pieni
toteutettavissaolevien pilottien tekemiseen."
•

Vuoropuhelu diabetesta sairastavan nuoren ja diabeteshoitajan kesken, Anton
Strömmer, diabetesta sairastava nuori aikuinen ja Kaja Normet, Diabetesliiton
diabeteshoitaja
o Tämä keskustelu herätti ajatuksia diabeteshoitajan työstä ja siihen
kouluttautumisesta. Oli virkistävää, että mukana oli kokemusasiantuntija
kertomassa diabeteksessa käytettävien digilaitteiden hyödystä arkielämässä.
Lisää näitä!
o Mielestäni vuoropuhelu oli sopiva menetelmä tälle aiheelle, tuli hyvin
konkreettisesti esille sitä, miten tyypin 1 diabeteksen hoidossa voidaan
hyödyntää digitaalisia ratkaisuja (mutta myös niiden rajoitukset) ja miten
digitaalisia ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yhä enemmän tyypin
1 diabeteksen hoidossa. Mielenkiintoinen keskustelu, jossa tuotiin vahvasti
esille potilaan näkökulmaa ja mielipidettä.

•

Digitaaliset työkalut lääkärien työssä, Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri,
Fimea
o Olisi ollut hyvä jos ao. raportti olisi ollut saatavilla jo etukäteen FIMEAn
tapahtumatiedotteen kautta.

•

Millaisia digitaalisten palvelujen käyttäjiä nuoret ovat?, Riitta Vänskä,
asiantuntija ja Tiina Härkönen, johtava asiantuntija, Sitra, Reilu datatalous
o Kiitos mielenkiintoisen datan esittelystä, tästä aiheesta olisi voinut kuulla
enemmänkin.
o Sisälsi mielenkiintoista tietoa nuorten digitaidoista ja asenteista.

Lääkeinformaatioverkoston
yhteistapaaminen 28.10.2021
Yhteenveto
25.11.2021

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Päivi Kiviranta
1.12.2021

Nostot ohjelmasta
• Vuoropuhelu Lääkeinformaatioverkoston konkarijäsenen ja uuden
jäsenen välillä, Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Potilas- ja
asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus ja Merja Kaivolainen,
järjestöasiantuntija, Kilpirauhasliitto
• Pienryhmäkeskustelut: tutustumista ja kokemusten vaihtoa
• Haastattelu: Lääkintöhallituksen työryhmän mietintö ’Terveydenhuollon
lääkeinformaatio’ 40 vuotta, Eeva Teräsalmi, apteekkari, Seitsemän
veljeksen apteekki ja Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja
kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
• Esitys: Mihin lääketietovarantoa tarvitaan?, Piia Rannanheimo Fimea
• Pienryhmäkeskustelut: Lääketietovaranto – Kuinka yhteen toimivuutta ja
yhteistyötä edistetään?
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Päivi Kiviranta
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Yhteenveto: Yhteistapaamisesta jäi erityisesti mieleen
• Mukava keskustelu lääkintöhallituksen työryhmän mietinnöstä vuodelta 1981.
Historiakatsaus toi toivoa siihen, että kyllä ajan myötä saadaan asioita aikaan.
Lähietäisyydeltä tarkasteltuna tuntuu joskus siltä että asiat etenevät toivottoman hitaasti,
mutta kun perspektiiviä välillä vaihtaa, niin huomaa, että edistystä todella tapahtuu!
• Hyvä ja aktiivinen keskustelu, uutta tietoa tuli, verkostoitumista.
• Ryhmätyöt hyvä idea! Paljon oli keskusteltavaa monipuolisissa ja moniammatillisissa
ryhmissä. Ryhmäkoko juuri sopiva, nyt kaikki ehtivät halutessaan kommentoida asiaa.
• Verkostossa on voimaa, kun vaan osaamme sitä hyödyntää ja ottaa siitä kaiken hyvän
irti. Nämä tapaamiset tuovat meitä eri sektorin toimijoita lähemmäs toisiamme
keskustelemaan ja toimimaan...lopulta, lääkkeen käyttäjän hyväksi. :)
• Sairaanhoitajan mainitsema farmaseuttinen kieli ja sen vaikeus jäi mietityttämään ja
herätti.
• Hyvin järjestetty tapahtuma, niin sisällöllisesti kuin teknisestikin. Kiitos!
• Verkoston ensikertalaisena oli hienoa nähdä muitakin kuin oman työryhmän jäseniä.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Päivi Kiviranta
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Mitä haluat saada
Lääkeinformaatioverkostolta?

Mitä haluat antaa
Lääkeinformaatioverkostolle?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Päivi Kiviranta
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Lääketietovaranto 1/2

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Päivi Kiviranta
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Lääketietovaranto 2/2

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Päivi Kiviranta
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Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston
yhteistapaaminen vuonna 2022
Toiveita:
•

Kasvotusten olisi kiva päästä tapaamaan.

•

Ryhmäkeskusteluille olisi voinut jättää hieman
enemmän aikaa.

•

Toivottavasti ensi kerralla kasvotusten ! Toki
tämmöinen Howspace-tila voisi olla
sellaisenkin tapaamisen fasilitoijana hyvä
ratkaisu

•

Toki kasvotusten tapaamista kaipaa, mutta
Teamsillä osallistuminen kannattaa pitää myös
vaihtoehtona. Howspace-tila toimi hyvin.

•

Verkostoitumisnäkökulmaa voisi tuoda
enemmän esiin. Niin, että tapaamiset oikeasti
johtaisivat uusiin yhteyksiin ja tiedonvaihtoon
myös osallistuvien henkilöiden ja
organisaatioiden välille.

Suunnitelmat:
• Tapaaminen järjestetään hybridinä
• Tapaamispaikka on Kuopio
• Ajankohtaehdotus torstai 5.5.2022 klo
13-16
• Tapaamiseen pyydetään mukaan
verkostoasiantuntija Timo Järvensivu.
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Kiitos osallistumisesta!
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Liite 2.
LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TOIMENPITEEN TOTEUTTAMISEKSI
KÄYNNISTETTÄVÄN KEHITTÄMISPROJEKTIN AIEPAPERI
Kehittämisprojektin nimi: Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi IV
____________________________________________________________________
Tavoite
Lääkeinformaatioverkoston Lääkehoidon opettajien monialaisen foorumin tarkoituksena on osaltaan
edistää moniammatillista yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoidon osaamista,
erityisesti luotettavista lääkeinformaation lähteistä, työkaluista ja tietokannoista.
Tavoitteena on tuoda kehittämistyökaluja lääkehoidon opettajille, heidän työhönsä terveydenhuollon
ammattilaisten lääkehoitoon liittyvän koulutuksen kehittämiseen, edistää moniammatillista yhteistyötä ja sen
toteutusta terveydenhuollon ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Vastuut
Tapahtuman sisällön ja toteutustapojen suunnittelusta vastaa erikseen koottu ohjausryhmä. Työryhmän
vetäjänä toimii Marikki Peltoniemi, FaT, koulutuspäällikkö, Farmasian oppimiskeskus ry. Tapahtuman käytännön
toteutuksesta vastaa Farmasian oppimiskeskus ry. Tiedottamisesta vastaa osaltaan Lääkeinformaatioverkoston.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen – työryhmän
jäsenet verkostoissaan.

Resurssit
Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi rahoitetaan osallistumismaksulla. Osallistumismaksuilla katetaan
esiintyjien palkkiot ja tilakustannukset.

Aikataulu ja tehtävät
Tapahtuma järjestetään marraskuussa 2022 Farmasian Päivät tapahtuman yhteydessä perjantaina 11.11.
Tapahtuman suunnittelu käynnistetään syksyllä 2021. Suunnittelutyötä varten kerätään ohjausryhmä, joka
kootaan Lääkeinformaatioverkoston toimijoiden välityksellä henkilöistä, jotka ovat halukkaita osallistumaan
LOMF-suunnitteluun.

Seuranta
Osallistujilta kerätään palautetta tapahtumasta. Palaute käsitellään ”Sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen” -työryhmässä.

Hyödyntäminen, vaikuttavuus ja viestintä
Foorumi tarjoaa ajankohtaista tietoa, työkaluja ja verkostoitumismahdollisuuden lääkehoidon opettajille.

Lisätietoja
LOMF suunnittelutyöhön osallistuvia ohjausryhmän jäsenenä pyydetään ilmoittautumaan yhteyshenkilö Marikki
Peltoniemi, Farmasian oppimiskeskus ry, marikki.peltoniemi@fok.fi
Aiepaperi toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille (paivi.kiviranta@fimea.fi)
Aiepaperin hyväksyntä Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä oikeuttaa Lääkeinformaatioverkoston logon
ja sloganin käyttöön.

LUPA LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON LOGON JA SLOGANIN KÄYTTÖÖN
OLEMASSA OLEVAAN KEHITTÄMISTOIMINTAAN TAI TUTKIMUSPROJEKTIIN
Kehittämistoiminnan tai tutkimusprojektin nimi: Lääkehoidon opettajien monialainen
foorumi IV
______________________________________________________________________
Olemassa olevan toiminnan / tutkimuksen kuvaus ja tavoite
Ks Aiepaperi

Vastuut
Marikki Peltoniemi, Farmasian oppimiskeskus ry, Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on
työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen – työryhmä, LOMF-ohjausryhmä

Kuvaus, miksi logo ja slogan halutaan kehittämistoiminnan / tutkimusprojektin käyttöön
LOMF-tapahtuman tiedottamiseen liittyvässä materiaalissa halutaan käyttää Lääkeinformaatioverkoston
”luotettavan lääketiedon puolesta” -logoa

Kuvaus, missä logoa ja slogania käytettäisiin
LOMF-ohjelma, verkostolle jaettava pdf-dokumentti, saatavilla www.fok.fi sivustolla

Aikataulu
Logo käytössä, kun LOMF-ohjelma valmistuu vuonna 2022.

Lisätietoja

Hakemus toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille (paivi.kiviranta@fimea.fi)

Liite 1.
LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TOIMENPITEEN TOTEUTTAMISEKSI
KÄYNNISTETTÄVÄN KEHITTÄMISPROJEKTIN AIEPAPERI
Kehittämisprojektin (työ)nimi:
Valtakunnallinen lääkkeet ja ympäristö -teeman informointikampanja lääkelaastarien käyttäjille

Tavoite
Strategian toimenpide: Tuotetaan tietoa ja informoidaan lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja
nostetaan esiin mahdollisuuksia niiden vähentämiseen. Pienryhmän tavoitteet: 1) Lääkelaastarien
nykyistä tehokkaampi palauttaminen lääkejätteiden mukana apteekkien kautta jätelaitosten
asianmukaiseen hävitykseen. 2) Apteekkien lääkeneuvontatyökalun, TietoTipan, informaatiosisällön
kehittäminen niin, että se huomioi myös käytettyjen laastareiden palauttamisen apteekin kautta.
Toimenpiteet
Valtakunnallisen lääkkeet ja ympäristö -teeman informointikampanjan järjestäminen apteekkien kautta.
Kampanjan kohdentaminen erityisesti lääkelaastarien ostajille apteekeissa osana lääkkeen
toimittamisprosessia.
Toisena osana hoivayksiköissä työskentelevien työntekijöiden tiedon lisääminen lääkelaastareiden
oikeasta hävittämisestä.
Tehtävät: Materiaalit toteutusta varten sisältäen
1) apteekin ammattilaisten sisäisen informoinnin,
2) lääkelaastareita käyttävän tai hänen puolestaan asioivan henkilön informoinnin lääkeostotilanteessa,
mutta myös apteekissa yleisissä asiakasviestinnän materiaaleissa infotaulujen ja -näyttöjen kautta,
3) hoivayksiköiden (kotihoito ja palveluasuminen) henkilökunnan informoinnin.
Vastuut
Kehittämisprojektissa tehdään yhteistyötä Lääkeinformaatioverkoston Luotettava lääkeinformaatio
on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua -työryhmän kanssa.
Pienryhmä:
Henna Kyllönen, Suomen Apteekkariliitto (TietoTippa, apteekkien informointi ja yhteyshenkilö
Apteekkariliitossa)
Outi Lapatto-Reiniluoto, HUS (asiasisältö viestintämateriaaleihin)
Piia Siitonen, UEF (farmasian oppilasharjoittelun yhteyshenkilö)
Resurssit
Pienryhmän vastuuhenkilöiden osalta resurssikuvaus on yllä kuvattu. Pääasiallisesti toiminta perustuu
työajalliseen resursointiin. Tuotettavat materiaalit ovat pääsääntöisesti sähköisiä ja esimerkiksi
apteekkien digitaalisilta asiakasnäytöiltä esitettäviä. Toistaiseksi kehittämisprojektiin ei ole resursoitu
tuotettavaksi fyysisiä viestintämateriaaleja, mikä osaltaan tukee ympäristöystävällistä toimintaa tässä
projektissa.
Pienryhmä toivoo ideointia, laajempaa yhteistyötä ja osallistumista erityisesti kehittämisprojektin toisen
osan toteutukseen.

Aikataulu
Ensimmäisen osaprojektin valmistelutyö tehdään ja materiaalit tuotetaan syksyn 2021 aikana. Apteekki
voi valita kampanjan toteutusajankohdan itselle sopivaksi kevätkauden 2022 aikana. Kehittämisprojektin
toinen osa ajoittuu alustavasti syyskaudelle 2022.

Seuranta
Farmasian opiskelijat keräävät asiakaspalautetta apteekkiharjoittelujaksonsa yhteydessä (5/2022).
Suunnittelemme konkreettisen tehtävän osaksi opetusapteekkiharjoittelua. Tehtävänanto tarkentuu
myöhemmin. Yhtenä tavoitteena voisi esimerkiksi olla asiakkaiden käytäntöjen ja kokemusten
kartoittaminen lääkelaastareiden hävittämisestä sekä siihen liittyvästä neuvonnasta.
Palautetta kampanjasta apteekeilta on mahdollista kerätä esimerkiksi Apteekkariliiton Salkku-palvelun
kautta.
Hyödyntäminen, vaikuttavuus ja viestintä
Kampanjan myötä toiminta jäisi pysyväksi osaksi apteekkien lääkeneuvontaa. Kun apteekki haluaa
tehostaa viestintäänsä, se voi vapaasti hyödyntää kampanjan yhteydessä toteutettuja lääkkeiden
vastuullisen hävittämisen asiakasviestintämateriaaleja.

Aiepaperi toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille (paivi.kiviranta@fimea.fi)

Vaikuttajaviestinnän hyvät toimintatavat
Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto

25.11.2021
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Vaikuttajaviestintä
• Keskusteltiin edellisen koordinaatioryhmän kokouksessa 2.9.2021.
• Yhteenvetona keskustelusta todettiin, että vaikuttajaviestintää voidaan
tehdä yhdessä sovitulla toimintatavalla.
• Lääkeinformaatioverkoston käytössä on hyväksytty toimintaohje:
aiepaperimenettely, jolla haetaan lupaa verkoston logon käyttöön
projektissa/asiassa/viestinnässä.
• Aiepaperimenettelyyn täytyy varata riittävästi aikaa!
• Työryhmän keskustelua ja suunnitelmia tulisi saattaa koordinaatioryhmän
tiedoksi riittävän ajoissa. Näin voidaan varmistua siitä, että suunniteltu
toiminta edistää lääkeinformaatiostrategian tavoitteita.
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Hyvät toimintatavat
• Koordinaatioryhmän jäsenet ovat omalta osaltaan hyväksymässä
aiepaperissa esitetyn toiminnan sekä sen, että sitä edistetään
Lääkeinformaatioverkoston alla.
• Työryhmän jäsenet/organisaatiot, josta aiepaperi tulee, ovat hyväksyneet
aiepaperin ennen koordinaatioryhmän hyväksymisprosessia.
• Työryhmän jäsenillä/organisaatioilla, samoin kuin koordinaatioryhmän
jäsenillä/organisaatioilla, on oikeus ilmaista oma kantansa
projektista/asiasta/viestinnästä.
• Verkoston koordinoijana Fimea voi edetä yksimielisten epävirallisten
projektien/asioiden/viestinnän kanssa silloin, kun tiedossa on, että
kannanotto vastaa Fimean linjaa. Tarvittaessa linjaus varmistetaan
Fimean ylijohtajalta.
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Kiitos!
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