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Lääkehoidon päivän -23 suunnitteluryhmän kokouskutsu 1 / 2022

Aika: 7.9.2022 klo 9–11.00

Paikka: Microsoft Teams -kokous

Kutsutut: Lääkehoidon päivän suunnitteluryhmän jäsenet

Paikalla: Elina Ottela (pj.)/SuPer, Hanna Kauppinen/UEF, Klaus Hämäläinen (sihteeri)/Suomen

Proviisoriyhdistys ry, Heli Putkinen/HUS, Päivi Kiviranta/Fimea, Mirjami Tran/Soste, Kaisa

Mäkinen/HUS, Laura Tuominen-Lozic/Diabetesliitto, Niina Nyberg/UEF, Piritta Jalonen, Sarita

Maja-Hellman, Satu Mustonen/Hengitysliitto, Taru Vanhala/Apteekkariliitto, Petra

Tirkkonen/Lääketeollisuus ry, Tarja Pajunen/Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

1. Kokouksen avaus

Pj avasi kokouksen klo 9.00. Osallistujien esittäytyminen.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen esityslista

3. Edellisen kokouksen muistio

Ei kommentteja edellisen kokouksen muistioon.

4. Lääkehoidon päivä 2023

4.1 Teeman valinta

Suunnitteluryhmän aikaisemmassa kokouksessa päädyttiin yksimielisyyteen, että teema

keskittyisi lääkehoidon seurantaan. Keskusteltiin teemaan liittyvistä keskeisistä aiheista

ja teeman näkökulmasta. Koettiin, että teeman tulee olla vahvasti lääkkeen käyttäjän

näkökulmasta ja heitä osallistava. Keskustelun avainsanoja olivat mm. lääkehoidon

seuranta ja siitä vastuussa olevat toimijat, lääkkeen käyttäjän lääkekustannukset,

lääkehoidon kokonaisuuden hallinta, lääkehoitosuunnitelma, lääkkeen käyttäjän

osallisuus. Avainsanoja yhteen kokoavaksi materiaaliksi tunnistettiin LOTTA-lista.
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Pohdittiin voisiko teema rakentua lääkkeen käyttäjän palvelupolun ympärille, johon

saataisiin liitettyä useita keskustelussa esiin nousseita lääkehoidon sudenkuoppia.

4.2. Lääkehoidon päivän -23 slogan

Keskustelua sloganista käytiin aktiivisesti. Nostettiin esiin, että slogan tulisi olla

positiivissävytteinen, lääkkeen käyttäjää osallistava, ytimekäs mutta myös huomiota

herättävä. Keskustelussa nostettiin esiin lukuisia vaihtoehtoja mm. ”Lääkehoidon

karikot”, ”Kuka vastaa lääkehoidostasi?”, ”Miten toteutat lääkehoitoasi?”, ”Ketkä

osallistuvat lääkehoitosi toteutukseen? ”, ”Kuka valvoo lääkitystä”, ”Mikä voi mennä

pieleen”, ”Miten estää lääkehoidon karikot”, ”Kuinka moni tinkii lääkkeistään?”.

4.3. Lääkehoidon päivän päätapahtuma

Pj ehdotti, että tapahtuma järjestetään webinaarina ja samankaltaisella rakenteella kuin

vuoden 2022 webinaari. Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin että päätapahtuma on

webinaari 16.3.2022. Alustavasti sovittiin webinaarin pituudeksi kaksi tuntia.

Puheenjohtajisto ja sihteeri tuovat suunnitteluryhmälle tiedoksi ehdotuksensa

webinaarin ohjelmasta ennen seuraavaa työryhmän kokousta

5. Lääkehoidon päivän viestintä, Hanna Kauppinen, Viestintäsuunnitelma 2023

Varapj esitteli viestintäsuunnitelman ja totesi, että ennakkoviestintää on tärkeä aloittaa

jo varhaisessa vaiheessa syksyllä 2022. Alkuvuodesta 2023 alkaa näkyvämpi viestintä ja

se toteutetaan pääkanavalla Tunne Lääkkeesi -Facebook sivustolla. Kauppinen muistutti,

että osallistujaorganisaatiot nostaisivat lääkehoidon päivän viestintää esiin myös omissa

kanavissa. Keskusteltiin, että viestinnän kannalta materiaalit sekä verkkoon että

printtimediaan tulee olla valmiina hyvissä ajoin ennen Lääkehoidon päivää.

6. Lääkehoidon päivän materiaalit

Keskusteltiin Lääkehoidon päivän materiaaleista. Materiaalipankki koettiin kattavaksi,

mutta materiaalien jalkauttamiseen tulee kiinnittää huomiota. Materiaalia on tarjolla

myös vähemmistöryhmille ja monikielisenä. Uutta materiaalia on mahdollisesti tulossa.

7. Lääkehoidon päivän paikalliset tapahtumat

Ottela totesi, että paikallistapahtumien järjestämistä tulisi aktivoida uudelleen, sillä

pandemia vähentänyt tapahtumia. Hän kehotti työryhmän jäseniä lisäämään tiedossa

olevat paikallistapahtumat viestintäsuunnitelmaan.

8. Seuraavat kokoukset

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11372E7pHu0oqv8WZXtdNVjd7RAKcB_ZY93YG89L9zMM/edit?usp=sharing
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Viikko 43, tiistai 25.10.22 klo 10–11.30

Viikko 47, tiistai 22.11.22 klo 9–11

9. Kokouksen päätös

Pj päätti kokouksen klo 10.38


