Taulukko 1. Lääkeinformaatioverkoston julkaisemat Kohti laadukasta lääkeinformaatiota materiaalit (ks. materiaalit artikkelin kappaleesta Kohti laadukasta lääkeinformaatiota).
Nimi

Materiaalin tavoite ja sisältö

Laadukkaan, potilaille suunnatun lääketiedon

Kriteerit kuvaavat Lääkeinformaatioverkoston

kriteerit

näkemyksen siitä, millaista on laadukas
lääketieto. Kriteerit on tarkoitettu potilaille
suunnatun lääketiedon laatijoille.

Kuvaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden

Kuvauksen tavoitteena on tehdä näkyväksi eri

ja pitkäaikaissairaan roolista

terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa

lääkehoitoprosessissa

lääkehoitoprosessin kaikissa vaiheissa sekä tukea
moniammatillista yhteistyötä. Tärkeä tavoite on
myös tukea pitkäaikaissairaan osallisuutta
omassa lääkehoitoprosessissa kuvaamalla
asioita, jotka kuuluvat potilaan rooliin eri
vaiheissa.

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

Selkokielinen opas lääkkeiden käytön
perusasioista kaikenikäisille lääkkeiden
käyttäjille.

Koosteet eri terveydenhuollon ammattilaisten

Koosteisiin on kerätty suomenkielisiä, virallisia

lääketiedon lähteistä ja työkaluista:

hoito-ohjeita tukevia ja luotettavaa lääketietoa

•

Lääkäreiden lääketiedon lähteet ja

antavia tietolähteitä, jotka on havaittu hyviksi eri

työkalut

terveydenhuollon ammattihenkilöiden

•

Hoitajien lääketiedon lähteet ja työkalut

käytännön työssä. Taulukossa ei luetella kaikkia

•

Sairaalafarmasian ammattilaisten

saatavilla olevia tietolähteitä. Suosituksessa on

lääketiedon lähteet ja työkalut

ilmaisia vaihtoehtoja maksullisten lääketiedon

Apteekissa työskentelevien farmasian

lähteiden ja työkalujen rinnalle. Tavoitteena on,

ammattilaisten lääketiedon lähteet ja

että työnantaja varmistaisi näiden

työkalut

tiedonlähteiden olevan käytettävissä ja että

•

niiden käyttöön on mahdollista saada
koulutusta.

Nimi

Materiaalin tavoite ja sisältö

Yhteenveto käytössä olevista tai kokeilluista

Kuvattujen yhteistyömallien tavoitteena on

yhteistyömalleista apteekkien ja muun

esitellä käytänteitä ja toimintatapoja

terveydenhuollon välillä

lääkeinformaatiotoiminnassa lääkehoitojen
tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lisätä
yksityisten apteekkien ja muun
terveydenhuollon toimintayksiköiden
yhteistyötä potilaiden pitkäaikaishoitojen
seurannassa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden

Suosituksessa kuvataan kehittämisehdotuksia

valmentaminen lääkkeenkäyttäjäkeskeiseen

lääkäreiden, farmaseuttien, proviisoreiden,

lääkehoidon toteutukseen - Suositus

sairaanhoitajien ja lähihoitajien

lääkeinformaatioon ja lääkeneuvontaan

peruskoulutuksiin lääkeinformaation ja

liittyvän peruskoulutukseen

lääkeneuvonnan opetuksen osalta.

Lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun

Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, millaista

kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuus:

näyttöä löytyy potilaille suunnatun

Katsaus. Hämeen-Anttila K, ym. Dosis 2019; 1:

lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation

70–88.

vaikuttavuudesta.
Lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation
vaikuttavuutta on tutkittu vähän. Lisää
tutkimustietoa vaikuttavuudesta tarvitaan, kun
kehitetään toimintatapoja, joilla tuetaan
lääkehoidon onnistumista ja edistetään
potilaiden lääkehoitoon sitoutumista.

