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Fimean, THL:n ja Valviran johdon vierailu kehittämisverkostossa 
19.9.2013 

Lääkkeiden järkevän käytön ja moniammatillisuuden edistäminen vaatii kokonaisvaltaista tarkastelua 
ja koordinoituja muutoksia kaikilla hoitotyön ja johtamisen tasoilla, paikallisesti ja valtakunnallisesti. 
Tässä moniammatillisen verkoston sekä THL:n, Valviran ja Fimean johdon tapaamisessa meillä on 
mahdollisuus rakentaa yhteistä ymmärrystä kunkin osapuolen keskeisistä haasteista. Tavoitteena on, 
että osallistujat löytävät keskustelusta uusia näkökulmia siihen, kuinka parhaiten tukea omalla 
työllään lääkkeiden järkevän käytön paikallista ja valtakunnallista kokonaisvaltaista kehittämistä. 

Tapaamisen ohjelma 
 

9.00-9.10 Saapuminen ja yhteinen aamukahvi 
 

9.10-9.20  Moniammatillisen verkoston esittely (kehittämispäällikkö Antti Mäntylä, Fimea) 
 

9.20-9.40 Osallistava keskustelu: Miten voimme (verkosto, Fimea, THL ja Valvira) auttaa/tukea 
toisiamme lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä?  
(tutkija, verkostoasiantuntija Timo Järvensivu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) 

 
9.40-9.50 Pienryhmien pöytäkeskusteluista nostot yhteisesti kaikille  
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TIIVISTELMÄ 

Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on koonnut moniammatillisen verkoston 
ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Verkoston tarkoituksena on kehittää ja selkiyttää 
moniammatillisia käytännön toimintamalleja Suomessa sekä tukea niiden paikallista ja 
käyttäjälähtöistä juurtumista käytäntöön. Verkoston toiminnalla pyritään liittämään lääkehuolto entistä 
tiiviimmin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää lääkepoliittisten tavoitteiden 
mukaisesti.  

Verkostomaisella työskentelytavalla pyritään tukemaan tämän kehittämistyön innovatiivisuutta. 
Innovaatio- ja verkostotutkimusten mukaan verkostomaiset työskentelytavat, jotka perustuvat 
keskinäisen luottamuksen ja sitoutumisen syventämiseen, ovat perinteisiä työryhmävetoisia 
toimintatapoja kestävämpiä innovaatioiden lähteitä.  

Verkoston ytimenä toimii käytännön toimijoista koottu kehittämisverkosto  

Verkoston ydin rakentuu tiiviimmästä kehittämisverkostosta. Se on koottu paikallisesti 
moniammatillisesti toimivien käytännön ammattilaisten muodostamista kehittämistiimeistä, jotka 
kattavat mahdollisimman laajasti koko potilaan lääkehoitopolun. Niissä on mukana samalla 
paikkakunnalla toimivia lääkäreitä ja sairaanhoitajia tai muita terveydenhuoltoalan sekä farmasian 
alan ammattilaisia. 

Moniammatilliseen kehittämisverkostoon on otettu mukaan käytännön toimijoita, koska haasteiden 
ratkaisemiseksi on tärkeää tunnistaa käytännön työssä lääkkeiden järkevää käyttöä ja 
moniammatillista yhteistyötä edistävät ja estävät tekijät. Kehittämisverkosto kokoontuu työpajoihin 
vähintään neljä kertaa vuodessa ja lisäksi sen työskentelyssä hyödynnetään Fimean ylläpitämää 
verkkoalustaa.  

Kansalliset ohjeet lääkehoitojen järkeistämiseen 

Fimean tehtävänä on laatia verkoston avulla kansalliset ohjeet moniammatillisesti tehtävästä 
lääkehoidon järkeistämisestä. Tämänhetkisen vision mukaan kansallisissa ohjeissa tullaan 
kuvaamaan kansallisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. Ohjeistuksen tulisi vastata ainakin 
seuraaviin kysymyksiin: 
1) Missä tunnistetaan lääkitysongelmainen potilas?  
2) Miten tieto liikkuu eri toimijoiden välillä?  
3) Missä lääkitys laitetaan kuntoon?  
4) Miten lääkitys laitetaan kuntoon? 
5) Miten hoidetaan lääkitysmuutosten seuranta?   
6) Miten edistetään moniammatillisuutta?  
 

Moniammatillinen toiminta valtakunnalliseksi laajan yhteistyöverkoston avulla 

Kehittämisverkoston ympärillä olevista sidosryhmistä ja viranomaisista koostuva laaja 
yhteistyöverkosto kutsutaan kerran vuodessa seminaariin arvioimaan kehittämistyön etenemistä. 
Seuraava seminaari järjestetään Helsingissä 9.4.2013.  

Lisätietoja: 

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519, antti.mantyla@fimea.fi 
Anne Kumpusalo-Vauhkonen, suunnittelija, p. 029 522 3518, anne.kumpusalo-vauhkonen@fimea.fi 
Timo Järvensivu, verkostotyön asiantuntija, tutkija (Aalto-yliopisto), p. 050 3832 483, 
timo.jarvensivu@aalto.fi 


