LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEERIEN KOKOUS 1/2022
Aika:
Paikka:
Paikalla:

Tiistaina 6.9.2022 klo 9:00‒11:05
Teams -yhteys
Päivi Kiviranta, Fimea, kokouksen puheejohtaja
Jasmin Paulamäki, Fimea, kokouksen sihteeri
Emma Aarnio, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Tutkimus ja seuranta -työryhmän sihteeri
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, SOTE ammattilaisten -työryhmän
puheenjohtaja
Sami Sneck, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, SOTE ammattilaisten -työryhmän
varapuheenjohtaja
Ville Valkonen, Kliinisen farmasian seura, Luotettava lääkeinformaatio -työryhmän
varapuheenjohtaja
Essi Kariaho, Lääketietokeskus, Luotettava lääkeinformaatio -työryhmän puheenjohtaja
Mari Blek-Vehkaluoto, Suomen Sydänliitto ry, Lääkkeen käyttäjien osallisuus -työryhmän
varasihteeri
Marikki Peltoniemi, Farmasian oppimiskeskus ry, SOTE ammattilaisten -työryhmän varasihteeri
Tiina Koskenkorva, Suomen Apteekkariliitto, Ajantasainen lääkitystieto -työryhmän va.
puheenjohtaja
Päivi Portin, Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala, SOTE ammattilaisten -työryhmän
sihteeri
Sari Kujala, Fimea, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, poistui klo 10:23

KOLME NOSTOA KOKOUKSESTA
1. Lääkeinformaatioverkoston tuottamien materiaalien käyttöönottamisen haasteet. Verkostossa
tapahtuu paljon ja kokouksessa saatiin laaja kuvaus työryhmien toiminnasta. Haasteena on kuitenkin
näiden tuotosten käyttöönotto työryhmän ulkopuolella. Tässä tarvitaan Lääkealan viestijät -työryhmän
apua, mutta jokaisella verkoston jäsenellä on myös tärkeä rooli viestinnässä.
2. Verkoston tapaamiselle ja kohtaamiselle on tarvetta. Viestit kulkevat työryhmien välillä, mutta
fyysiselle kokoontumiselle on tarvetta. Tapaamisissa on kuitenkin huomioitava myös haasteet, paitsi
ajallisesti ja maantieteellisesti niin myös verkoston koon osalta - milloin näin suuri joukko voi
kokoontua yhdessä ja missä? Se on hyvä tavoite, mutta vaatii suunnittelua. Toivottavasti työryhmät
pyrkivät ainakin yhteen Live-kokoukseen vuodessa.
3. Lääkeinformaatiofoorumi 3.11.2022 järjestetään verkkolähetyksenä. Vertaiskohtaamista vain
rajallisesti etäyhteyksien avulla. Nyt on käynnissä suuri murros ja kasvokkain kohtaaminen on
vähentynyt. Tämä on uusi normaali, että toimimme ainakin osittain etäyhteyksien avulla.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Lämpimästi tervetuloa kaikille! Kokous avattiin rentoutumisharjoituksella, mikä todettiin kivaksi tavaksi
Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisessa.
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2. TYÖRYHMIEN KUULUMISET
a. Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
• Kanta-lääkityslistan valmistelu: hahmotettu kokonaiskuvaa, seurattu lainsäädännön kehittymistä ja
sen vaikutusta listan kehitysvaiheisiin.
• Laadittu kirje Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tiedonhallinnan jaostolle (vastuussa
lääkityslistan lainsäädännön valmistelusta): vuoropuhelu mahdollistaa oikea-aikaisen
vaikuttamisen käytännön tarpeista nousseisiin huomioihin.
• Muu vaikuttaminen: messut (kuten Farmasian päivät, sairaanhoitajapäivät) ja lisäksi lehtiartikkelit
(aihe: hyvät mallit lääkityslistan ajantasaistamiseen).
• Pienryhmäprojekti: visuaalinen check-lista ajantasaisen lääkityslistan toteuttamiseen (tarkoitettu
organisaatioille, joilla ei vielä ohjeistusta tähän). Sisältö: kysymyslista, mitä kannattaa kysyä
lääkityslistaa laadittaessa. Käyttöön jalkauttamisessa mukana asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.
Julkaisuajankohdaksi kaavaillaan Lääkehoidon päivää 2023.
• Työryhmä ottaa mielellään vastaan vierailijoita muista työryhmistä. Esimerkiksi Lääkkeiden
käyttäjien -työryhmän vierailu olisi varmasti arvokasta Kanta-lääkityslistan edistämisen kannalta.
• Kanta-lääkityslista: Heikki Virkkusen kanssa pohdittu, voisiko Kanta-lääkityslistan kehitystyöstä
pitää tilannepäivityksen Lääkeinformaatioverkoston seuraavassa yhteistapaamisessa vuonna 2023.
• Muistutus kaikille Lääkeinformaatioverkoston toimijoille: Kanta-lääkityslistan työpajat ovat
käynnissä ja ne ovat löydettävissä Kelan sivuilta. Osa verkoston toimijoista onkin jo mukana
kehitystyössä, mutta työpajoihin voi vielä ilmoittautua mukaan.
b. Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
• Vieraili SOTE ammattilaisten -työryhmässä
• Toukokuun 2022 kokouksessa keskustelu onnistuneesta Lääkehoidon päivän -webinaarista ja
tulevasta Lääkeinformaatiofoorumista. Keskusteltu myös kansainvälisyydestä.
• Tunne Lääkkeesi -Facebook sivu työryhmälle tärkeä/vastaa sen ylläpidosta, siellä on ollut
monipuolisia aihepäivityksiä.
• Työryhmä ollut todella aktiivisesti osana Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaan
päivittämisessä. Pienryhmä päivitti oppaan sekä suomeksi että ruotsiksi ja julkaisi sen myös
englanniksi. Lisäksi tuotettiin tiivistelmät eri kieliversioilla. Kolme tiivistelmäaihetta: lääkkeiden
turvallinen käyttö, lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa sekä lääkkeiden hankinta apteekista.
Linkki: www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/ohjeita-turvalliseen-laakehoitoon
c. Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
• Vierailtu muissa työryhmissä ja ristiin ahkerasti.
• Kansallisen tiedonhallinnan kehittäminen: työryhmä kommentoi lääketietovarannon
kehitysosuutta ja sen kolmea selvitystä.
Sivu 2 / 6

• Pienryhmä aloittamassa: selkokielisen lääkeinformaation tuottaminen.
• Pienryhmä aloittanut: digitaalisten hoitopolkujen ja työkalujen kehittäminen (mm. selvitetään
erilaisia sovelluksia, mitä lääkehoitoon olisi tarjolla).
• SOTE ammattilaisten helppo hyödyntää luotettavaa lääkeinformaatiota
(www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laadukas-laakeinformaatio)
▪ Päivitetty materiaalia Sairaalafarmasian ammattilaisten keskeisiä lääketiedon lähteitä ja
työkaluja. Materiaali on ollut kommenteilla yliopistosairaaloissa. Syksyllä lähdetään
jalkauttamaan.
▪ Päivitetty materiaalia Lääkäreiden ja hoitajien keskeisiä lääketiedon lähteitä ja työkaluja. Ei
vielä jaettu.
▪ Päivitetty materiaalia Apteekin farmaseuttisen henkilöstön keskeisiä lääketiedon lähteitä ja
työkaluja. Materiaali tällä hetkellä kommenteilla.
▪ Materiaalien formaatteja vertaillaan. Jokin taho saattaa hyödyntää näistä useampia.
• Tehokkaan ja toimivan lääkeinformaatioketjun kuvaus: projekti käynnistymässä.
• Tieto lääkkeen ympäristövaikutuksista:
▪ Pienryhmät ympäristöteeman kampanjoinnista ovat nyt startanneet.
▪ Apteekkiharjoittelun oppilaat neuvovat apteekeissa lääkelaastareiden palauttamisesta (tehty
aiepaperi).
▪ Lääketietokeskus julkaissut ympäristöluokitukset lääkeaineille. Jatkokehitystarvetta
kartoittava kysely lähetetty lääkäreille ja apteekeille. Kehitysehdotukset viedään toimeen
työryhmän toimesta.
d. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen
• Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi (LOMF) -aiepaperi valmis ja LOMF järjestetään
perjantaina 11.11. Farmasian päivien yhteydessä.
▪ Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi on järjestetty jo useana vuonna. Tarkoituksena
koota kaikki lääkehoitoa opettavat yhteen. Nyt 36 ammattilaista on ilmoittautunut (deadline
ilmoittautumiselle on 14.9., edellytetään 40 osallistujaa)
• Osaamisen varmistaminen -aiepaperi: syksyllä käynnistyy kirjallisuuskatsaus olemassa olevasta
tutkimustiedosta. Perustettu pienryhmä, joka perehtyy lääkehoidon osaamisen varmistamisen
järjestelmiin. Tavoitteena laatia suositus.
• Työryhmän jäsenten organisaatioissa jalkautettu Turvallinen lääkehoito -opasta.
• Työryhmän kokouksissa on vieraillut muiden työryhmien edustajia aktiivisesti ja suunnitteilla on
vastaavasti vierailuja muissa työryhmissä.
• Suunnitteilla amk- ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä
e. Tutkimus ja seuranta
• Tutkimusstrategia 2021–2026 tehty.
• Järjestetty keskustelutilaisuus potilaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa.
Perustettu erillinen työryhmä RATTI-tutkimusverkoston ja EUPATI-Suomen kanssa, tavoite: miten
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•
•
•
•

f.

potilaita voitaisiin osallistaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksiin? Aiheesta tulossa kaksi
webinaaria: www.fimea.fi/-/aamuwebinaari-potilaiden-osallisuudesta-rationaalisen-laakehoidontutkimuksissa-12.10.2022-ilmoittaudu-mukaanPienryhmä perustettu: ottaa vastuun vierailuista muissa Lääkeinformaatioverkoston työryhmissä.
Pienryhmä perustettu: Tutkimusstrategiassa tunnistettujen tutkimustarpeiden viestiminen
tutkimusryhmille.
Pienryhmän perustettu: vastuulla Tunne lääkkeesi -Facebook sivun päivittäminen omalla
vastuuviikolla.
Toimenpiteet 2023: tutkimusstrategian päivitystarpeet, uusintavierailut muissa
Lääkeinformaatioverkoston työryhmissä, kysely Lääkeinformaatiostrategian toteutumisesta ja
toiminnasta Lääkeinformaatioverkoston jäsenille, yhteenveto Lääkebarometrista.

Lääkealan viestijät
• Kokoukseen ei päässyt työryhmästä edustusta, mutta Päivi Kiviranta välittää työryhmän terveiset:
Viestijät vierailisivat mielellään muissa työryhmissä. Työryhmien toivotaan laittavan Petra
Tirkkoselle kokousaikoja (petra.tirkkonen@laaketeollisuus.fi), jotta voidaan sopia vierailuista.

g. Koordinaatioryhmä
• Muistutus Innokylästä: julkinen alusta, joka on tarkoitettu Lääkeinformaatioverkoston
materiaalien jakamiseen.
• Innokylässä Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto esitetty kokonaisuutena, joka on jaettu
toimintamalleihin (= työryhmät ja Lääkehoidon päivä).
• Lääkehoidon päivä tullaan jatkossa nostamaan omaksi kokonaisuudekseen. Linkitetään kuitenkin
Lääkeinformaatioverkostoon.
• Mahdollisuus: nostetaan myös työryhmät omiksi kokonaisuuksikseen. Tätä asiaa ei ole vielä
esitelty työryhmille. Pohdittavaksi!
• Lääkeinformaatioverkoston toiminta on julkista ja Innokylästä voi kuka tahansa seurata mitä
verkosto ja sen työryhmät tekevät.
• Koordinaatiotyöryhmän muistiot löytyvät Lääkeinformaatioverkoston Arviointi-kokonaisuudesta.
Näistä muistioista voi tarkistaa, mitä Koordinaatioryhmä on kokouksissaan käsitellyt ja viedä näitä
viestejä omiin työryhmän kokouksiin.
3. LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON YHTEISTAPAAMINEN 12.5.2022
a. Keskusteltavaksi ja edistettäväksi työryhmien omiin kokouksiin syksyllä 2022
•

•

Kertaus työryhmän toimenpiteistä ja niiden etenemisestä sekä toimenpiteille nimetyistä
vastuuhenkilöistä seuraavaan kokoukseen. → Työryhmissä on ollut vaihtuvuutta. Uusien on vaikea
hahmottaa kokonaisuutta ja päästä mukaan. Erilaisia toimintaan osallistumisen mahdollisuuksia
kannattaa tuoda esille!
Työryhmän nimen lyhentäminen napakaksi ja kutsuvaksi. Pitkä nimi käytössä vain ”virallisissa”
dokumenteissa.
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•

Tavoitteeksi Live-kokouksen järjestäminen 1–2 krt/vuodessa. Kasvokkain kohtaaminen olisi tärkeää.
Jatketaan/kannustetaan työryhmien välisiin vierailuihin ja tiedonvaihtoon.

b. Keskusteltavaksi ja edistettäväksi koko verkostossa sekä koordinaatioryhmässä syksyllä 2022
Viestintään tarvitaan uutta vaihdetta!
• Valmistuneiden tuotosten viestintä verkoston sisällä ja verkostosta ulospäin. Muistutellaan myös
olemassa olevasta materiaalista.
www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laadukas-laakeinformaatio
• Vaikuttajaviestintä: aiheita ja tapoja viestiä verkostona. Esimerkiksi:
▪ Lääkeinformaatiostrategian mukaisia asioita
▪ Turvallinen, kustannustehokas ja taloudellinen lääkehoito
▪ Lääkehoidon osaamisen varmistaminen
▪ Viestintä ajankohtaisista aiheista esim. Kanta-lääkityslistan kehittämiseen liittyen niin että eri
asiantuntijoiden näkemys saadaan esiin.
▪ Vaikutetaan terveydenhuollon suuriin työnantajiin siitä, että terveydenhuollon ammattilaisilla
on käytössä riittävät lääketiedon lähteet ja tietokannat.
4. LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TILAISUUDET 2022-2023 – Välitä tietoa & tule mukaan!
a. Lääkeinformaatiofoorumi 3.11.2022, suora webinaari
• Syksyn viestintä on käynnistynyt. Viestintään toivotaan tukea verkostosta!
• Linkki Fimean verkkouutiseen: www.fimea.fi/-/tervetuloa-laakeinformaatiofoorumiin-3.11.2022
• Tilaisuus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta myös
lääkkeiden käyttäjien toivotaan osallistuvan.
• Ohjelmarunkoon sisältyy lääkkeiden käyttäjien puheenvuoro omahoidon toteuttamisen haasteista.
Odotettavissa on rohkeita puheenvuoroja, ja tilaisuus halutaan toteuttaa ilman minkäänlaista
syyllistämistä. Jokainen pitkäaikaissairas kokee varmasti joskus hoidon toteutuksessa haasteita,
joihin vaikuttavat yksilölliset taustat ja elämäntilanteet. Nyt annetaan ääni lääkkeiden käyttäjille.
b. LOMF, Lääkehoidon opettajien moniammatillinen foorumi 11.11.2022, Messukeskus, Helsinki
•

www.fok.fi/koulutustarjonta/lomf-laakehoidon-opettajien-monialainen-foorumi.html

c. Lääkehoidon päivä 16.3.2023, valtakunnallisesti suunniteltu – paikallisesti toteutettu!
•

Suunnitteluryhmä kokoontuu päättämään vuoden 2023 teeman 7.9.2022 klo 9.00–11.00,
ilmoittaudu elina.ottela@superliitto.fi

d. Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen 2023
•

Ajankohta ja tapa tavata?
o Toive: live-tapaaminen kasvokkain, jolloin verkostoitumista todella tapahtuu.
o Pohdintaa: loogisinta paikkaa kokoontua täytyy vähän miettiä. Mahdollisesti kokoontuminen
kahdella paikkakunnalla ja verkkoyhteys niiden välillä.
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o

•
•
•

Ajankohta: vältetään kiireisimpiä ajankohtia (ei toukokuu tai syyskuu).
Lääkeinformaatioverkoston toiminnan kannalta joko heti alkuvuodesta tai vasta vuoden 2023
lopussa, näillä on eri merkitys:
➢ Alkuvuosi 2023: nykyisen toimikauden viimeinen vuosi starttaa, jolloin yhteistapaaminen
voisi toimia moottorina saattaa loput toimenpiteet maaliin.
➢ Loppuvuosi 2023: katsaus mistä jatkamme seuraavalle toimikaudelle.
Toiveita tapaamiseen 1: tilannekatsaus, mitä työryhmissä on tehty.
Toiveita tapaamiseen 2: pienryhmäideointia, miten verkoston tuotoksia hyödynnetään ja miten
strategian tavoitteet viedään maaliin.
Toiveita tapaamiseen 3: Kansallisen Kanta -lääkityslistan kehitystyön vaihekuvaus

5. AJANKOHTAISTA
•

Kanta-lääkityslista – Kanta-lääkityslistan työpajat Ilmoittaudu mukaan!

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päivi Kiviranta päätti kokouksen klo 11:05.
Liite 1. Tutkimus ja seuranta -työryhmän toteutuneet ja suunnitellut toimenpiteet_tilanne 09_2022
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Tutkimus ja seuranta -työryhmän toteutuneet
toimenpiteet
• Tutkimusstrategia 2021-2026
• Keskustelutilaisuus potilaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon
tutkimuksissa 10.11.2021
• Erillinen työryhmä muodostettu yhdessä RATTI-tutkimusverkoston ja EUPATISuomen kanssa (aiepaperi hyväksytty 01/2022)
• Vierailut muihin Lääkeinformaatioverkoston työryhmiin syksyllä 2021
• Tutkimusstrategiassa tunnistettujen tutkimustarpeiden viestiminen
tutkimusryhmille keväällä 2022
• Päivitysvuorot Tunne lääkkeesi -sivustolla Facebookissa elokuussa

Tutkimus ja seuranta -työryhmän suunnitellut
toimenpiteet 2023
• Tutkimusstrategian päivitystarpeet
• Uusintavierailut muihin Lääkeinformaatioverkoston työryhmiin
• Sähköinen kysely lääkeinformaatiostrategian toteutumisesta ja verkoston
toiminnasta työryhmien jäsenille ja varajäsenille
• Yhteenveto Lääkebarometri-väestökyselyn tietyistä kysymysten/moduulien
tuloksista ja mahdollisten muutosten seuraaminen

