Anvisning för användning av RATTI-nätverkets Policy Brief-mall
Syftet med Policy Brief-mallen och dess användningsändamål







Syftet med den Policy Brief-mall som Forskningsnätverket för rationell
läkemedelsbehandling RATTI tillhandahåller är att stödja forskningskommunikationen om
rationell läkemedelsbehandling till stöd för beslutsfattandet.
Med mallen kan man både informera om resultaten på en undersökning och om
forskningsprojekt som inleds eller om preliminära resultat i ett projekt.
När du skickar ditt Policy Brief till social- och hälsovårdsministeriet
(heidi.tahvanainen@stm.fi) och samtidigt skickar ett meddelande till Fimea (katri.hameenanttila@fimea.fi), förmedlas det vidare till alla tjänstemän som sysslar med
läkemedelsfrågor vid SHM. Dessutom publiceras Policy Brief-dokumentet på Fimeas
webbplats. På så sätt finns alla Policy Brief som publiceras inom RATTI-nätverket tillgängliga
på samma ställe för alla att använda.
Kom ihåg att också publicera ditt Policy Brief i RATTI-nätverkets LinkedIn-grupp. Du kan
dessutom publicera ditt Policy Brief i de andra kanaler du vill.

Publicering på Fimeas webbplats förutsätter att forskarna gör dokumentet tillgängligt,
och vi rekommenderar att texten även översätts till svenska.








I egenskap av offentlig aktör binds Fimea av tillgänglighetsdirektivet.
Varje forskare ska själv göra sitt Policy Brief tillgängligt. På Fimeas webbplats publicerar vi
enbart tillgängliga Policy Brief.
Anvisningar för att skapa en tillgänglig fil och mer information om tillgänglighet finns på
saavutettavasti.fi webbplats.
Använd malldokumentets font, fontstorlek och färger. De beaktar kraven på tillgänglighet.
Skicka Fimea ditt Policy Brief i Word-format. Vid Fimea läggs rätt ordningsnummer till Policy
Brief-dokumentet och sedan konverteras det till pdf-format. Därefter läggs det ut på Fimeas
webbplats.
Vi rekommenderar att Policy Brief-dokumentet även publiceras på svenska. Policy Briefmallen finns också på svenska.

Mallen är i Word-format, vilket medger flexibel användning.






Du kan radera de avsnitt som du inte behöver, och omforma rubrikerna så att de bäst
beskriver din undersökning.
Ange några centrala källor i slutet av blanketten. Använd inte källhänvisningar i texten.
Bilder och tabeller rekommenderas. Det maximala antalet är ändå sammanlagt två bilder
eller tabeller. Utöver detta kan du också lägga till logotyperna för de organisationer som
deltar i projektet.
Ditt Policy Brief får vara högst två sidor långt.

Mallens ändamålsenlighet testas 2020



Mallens ändamålsenlighet utreds bland forskare och tjänstemän som ägnar sig åt
läkemedelsfrågor.
Vid behov kan mallen omformas så att den betjänar alla så väl som möjligt.

