HUONEENTAULUT POTILASEDUSTAJILLE
Potilaiden osallisuuden toimintatavat
8.2.2021
Käypä hoito -toimitus

Huoneentaulut potilasedustajille
8.2.2021, Käypä hoito -toimitus

Mitä tarkoittaa?
Potilasedustaja tai potilasjärjestö on mukana laatimassa Käypä
hoito -suosituksen pohjalta tiivistä yleiskielistä potilasversiota
yhdessä Käypä hoito -toimituksen potilasversiotoimittajan
kanssa.

Kun toimit kirjoittajana, tehtäviäsi ovat erityisesti seuraavat:
Potilasversion laatimisen alussa olet mukana pohtimassa
kysymyksiä, joita potilasversiossa kannattaa käsitellä. Sen jälkeen
laadit tekstiä potilasversioon yhteistyössä potilasversiotoimittajamme kanssa. Työnjaosta sovitte yhdessä.

Miksi (tavoitteet)?
Laatimalla potilasversion yhdessä haluamme varmistaa, että
suosituksen pohjalta työstetyssä potilasversiossa käsitellään
potilaan kannalta keskeiset asiat, kuten omahoidon keinot.
Haluamme myös varmistaa, että potilaille tarkoitettu materiaali
on ymmärrettävää.

Mitä odotamme sinulta?
Toivomme, että sinulla on oma kokemus (omasta tai läheisen)
sairaudesta ja että olet innostunut edistämään vertaistesi asiaa.
Lisäksi sinun tulee sitoutua tehtävään ja sovittuun aikatauluun.
Aikataulusta sovit yhdessä potilasversiotoimittajan kanssa.
Yleensä potilasversion laatimiseen kuluu aikaa kaikkine eri
vaiheineen pari kuukautta. Teet yhteistyötä potilasversiotoimittajamme kanssa, joten toivomme sinulta hyviä
yhteistyötaitoja. Potilasversion kirjoittamiseen osallistumisen
edellytyksenä on lisäksi hyvä kirjallinen ilmaisu ja kyky kirjoittaa
ymmärrettävästi hoitosuosituksen sisällöstä yleiskielellä.
Työskentely tapahtuu pääasiassa sähköpostitse.

Mitkä ovat tehtäväsi?
Potilasedustajana voit olla kommentoimassa tai osallistua
potilasversion kirjoittamiseen. Työnjaosta sovitaan
potilasversiotoimittajan kanssa. Nostat esille kohderyhmän
tarpeita ja omahoidon merkitystä, sekä edistät osallistumisellasi
potilasversion ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta.
Potilasversion julkaisemisen jälkeen voit edistää Käypä hoito
-suosituksen ja sen potilasversion tunnettuutta viestimällä siitä.
Voit suunnitella viestintää myös yhteistyössä meidän ja
potilasjärjestön kanssa.

Mitä tukea tarjoamme?
Työparinasi toimii potilasversiotoimittajamme, joka vastaa työn
etenemisestä. Lisäksi meillä on kirjallista materiaalia tueksesi.
Tällaisia ovat mm. Potilasedustajien käsikirja liitteineen,
Käypä hoito -potilasversion kriteerit ja Näyttöön perustuvan
lääketieteen perusteet potilasedustajille.

Mitä huomioitavaa?
Kun olet mukana laatimassa potilasversiota, nimesi näkyy
potilasversiossa kommentoijana tai kirjoittajana. Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -yksikkö vastaa
Kun toimit kommentoijana, tehtäviäsi ovat erityisesti seuraavat: Käypä hoito -suositusten sisällöstä, joten toimitus päättää myös
potilasversion lopullisesta sisällöstä. Käypä hoito -työstä ei
Potilasversion laatimisen alussa olet mukana pohtimassa
makseta palkkaa tai palkkiota, mutta mahdolliset matkakulut
kysymyksiä, joita potilasversiossa kannattaa käsitellä. Työn
loppuvaiheessa pääset kommentoimaan potilasversion luonnosta. korvataan yleisten periaatteiden mukaisesti. Huomioithan, että
matkakustannusten korvaaminen saattaa vaikuttaa
toimeentulotukeen.
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Miksi osallistua?
Saat olla mukana laatimassa luotettavaa, käytännöllistä ja
kaikkien vapaassa käytössä olevaa tietoa vertaisryhmällesi sekä
edistämässä yhteistä päätöksentekoa ja kyseisen terveysongelman hoitoa.

Potilaat

Potilasversioiden laatiminen

Huoneentaulut potilasedustajille
8.2.2021, Käypä hoito -toimitus

Viiteryhmä

Kokoontumisissa voidaan työskennellä eri tavoin (esim.
toiminnalliset menetelmät, strukturoitu keskustelu,
fokusryhmähaastattelut).

Mitä odotamme sinulta?
Toivomme, että sinulla on oma kokemus (omasta tai läheisen)
Miksi (tavoitteet)?
sairaudesta ja että olet innostunut edistämään vertaistesi asiaa.
Viiteryhmän toiminnalle asetetaan tavoitteet suosituskohtaisesti. Uuden hoitosuosituksen laatiminen kestää keskimäärin 2 vuotta
Tavoitteena voi olla esimerkiksi konkreettisen kuvauksen
ja päivittäminen vuoden. Sinun tulee sitoutua täksi ajaksi
laatiminen siitä, miten sairaus vaikuttaa potilaan arkeen ja
tehtävään ja sovittuun aikatauluun. Kokouksien määrästä ja
elämään. Lisäksi tavoitteena voi olla selvittää kysymyksiä, joita
aikataulusta sovitaan yhdessä viiteryhmän kanssa. Odotamme
potilaat toivovat suosituksessa käsiteltävän, ja miten potilaat
sinulta kokemustietoa terveysongelmasta ja myös laajempaa
odottavat sairauden hoidon edistävän terveyttään,
näkemystä siitä.
toimintakykyään ja arkeaan. Tavoitteena on myös arvioida sitä,
hyväksyvätkö potilaat erilaiset hoidot. Näin toimimalla
Mitä tukea tarjoamme?
varmistamme, että tärkeimmät potilaille merkitykselliset aiheet Teet työtä yhdessä muiden viiteryhmän jäsenten kanssa.
käsitellään Käypä hoito -suosituksessa ja että keskeisistä
Viiteryhmän puheenjohtajana toimii henkilö Käypä hoito
suosituslauseista tulee potilaille ymmärrettäviä.
-toimituksesta. Käypä hoito -toimituksessa on potilasvastaava,
johon voit olla yhteydessä, kun sinulla on kysyttävää. Lisäksi
Miksi osallistua?
meillä on kirjallista materiaalia tueksesi. Tällaisia ovat mm.
Potilasedustajana saat olla mukana edistämässä yhteistä päätök- Potilasedustajien käsikirja liitteineen ja Näyttöön perustuvan
sentekoa ja kyseisen terveysongelman hoitoa. Samalla sinun on lääketieteen perusteet potilasedustajille. Myös oma
mahdollista saada ajantasaista ja luotettavaa tietoa oman tai
potilasjärjestösi voi tukea sinua tässä tehtävässä.
läheisensä sairauden hoidosta ja tavata vertaisiasi.
Mitä huomioitavaa?
Mitkä ovat tehtäväsi?
Viiteryhmän jäsenenä olet suosituksen asiantuntija.
Viiteryhmän jäsenenä osallistut viiteryhmän kokoontumisiin ja
Asiantuntijoiden nimien julkaisemisesta sovimme erikseen
tuot esiin potilaiden kokemuksia ja näkemyksiä.
viiteryhmän kanssa.

Potilaat

Viiteryhmän valitsemana henkilönä voit pitää pyydetyn
potilasedustajan puheenvuoron Käypä hoito -työryhmän
kokouksessa tai osallistua potilasedustajana nimettyyn
työryhmän kokoukseen, kun asiasta on sovittu työryhmän kanssa.
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Mitä tarkoittaa?
Viiteryhmä on Käypä hoito -toimituksen nimittämä 3–9 jäsenen
ryhmä potilaita ja potilaiden edustajia, jotka kokoontuvat erillään
Käypä hoito -suositusta laativasta työryhmästä. Viiteryhmä voi
työskennellä koko hoitosuositustyön ajan. Ryhmän
puheenjohtajana toimii henkilö Käypä hoito -toimituksesta tai
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja. Erikseen sovittaessa
viiteryhmän jäsenistä 1–2 henkilöä voi osallistua nimettyihin
Käypä hoito -työryhmän kokouksiin tai pitää pyydetyn
puheenvuoron hoitosuositusta laativan työryhmän kokouksessa.

Viiteryhmän jäsenenä saat tietoa suosituksen sisällöstä ennen sen
julkaisua. Tieto on työn aikana luottamuksellista. Tämä ei estä
sinua keskustelemasta suosituksen teemoista omien
sidosryhmiesi kanssa. Muistathan kuitenkin olla ennakoimatta
suosituksen sisältöä.
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Potilaat

Käypä hoito -työstä ei makseta palkkaa tai palkkiota, mutta
mahdolliset matkakulut korvataan yleisten periaatteiden
mukaisesti. Huomioithan, että matkakustannusten korvaaminen
saattaa vaikuttaa toimeentulotukeen.

Huoneentaulut potilasedustajille
8.2.2021, Käypä hoito -toimitus

Fokusryhmähaastattelu

Mitä odotamme sinulta?
Toivomme, että sinulla on oma kokemus (omasta tai läheisen)
sairaudesta ja että olet innostunut edistämään vertaistesi asiaa.
Odotamme sinulta kokemustietoa terveysongelmasta ja myös
laajempaa näkemystä siitä.

Mitä tukea tarjoamme?
Meillä on kirjallista materiaalia tueksesi. Tällaisia ovat mm.
Potilasedustajien käsikirja liitteineen ja Näyttöön perustuvan
lääketieteen perusteet potilasedustajille. Viiteryhmän
puheenjohtajana toimiva henkilö Käypä hoito -toimituksesta
toimii yhteyshenkilönäsi ja häneltä voit kysyä lisätietoja. Lisäksi
Käypä hoito -toimituksessa on potilasvastaava, johon voit olla
yhteydessä, kun sinulla on kysyttävää. Myös oma potilasjärjestösi
voi tukea sinua tässä tehtävässä.
Mitä huomioitavaa?
Jo etukäteen on hyvä tiedostaa, että haastattelun tavoitteena ei
ole päästä yhteisymmärrykseen. Tärkeämpää on, että kaikki
kertovat oman näkemyksensä.
Viiteryhmän jäsenenä olet suosituksen asiantuntija.
Asiantuntijoiden nimien julkaisemisesta sovimme erikseen
viiteryhmän kanssa. Viiteryhmän jäsenenä saat tietoa suosituksen
sisällöstä ennen sen julkaisua. Tieto on työn aikana
luottamuksellista. Suosituksen sisällöstä viestitään vasta
suosituksen julkaisun yhteydessä. Tämä ei estä sinua
keskustelemasta suosituksen teemoista omien sidosryhmiesi
kanssa. Muistathan kuitenkin olla ennakoimatta suosituksen
sisältöä.
Käypä hoito -työstä ei makseta palkkaa tai palkkiota, mutta
mahdolliset matkakulut korvataan yleisten periaatteiden
mukaisesti. Huomioithan, että matkakustannusten korvaaminen
saattaa vaikuttaa toimeentulotukeen.

Potilaat

Miksi (tavoitteet)?
Haastattelun tavoitteet määritellään suosituskohtaisesti.
Tavoitteena on selvittää, mitä asioita Käypä hoito -suosituksessa
tulee potilaiden mielestä käsitellä ja ovatko suositukset
ymmärrettäviä. Haastatteluissa voidaan keskustella myös
sairauden vaikutuksesta arkeen, mikä kyseisen terveysongelman
hoitokäytännöissä toimii tällä hetkellä, mitkä ovat
ongelmakohdat ja miten potilaat odottavat sairauden hoidon
edistävän terveyttä, toimintakykyä ja arkea. Lisäksi voidaan
pohtia sitä, miten osallistujat suhtautuvat eri hoitojen
ominaisuuksiin, kuten haittoihin. Haastatteluissa asioita
käsitellään usein oman kokemuksen kautta. Tavoitteena on
kuitenkin saada laajempi käsitys hoitosuositusta koskevan
potilasryhmän kokemuksista ja näkemyksistä.

Toivomme, että valmistaudut haastatteluun tutustumalla
käsiteltävään suositukseen ja sen potilasversioon, jos kyseessä on
suosituksen päivitys. Saat myös haastattelukysymykset
etukäteen.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä tarkoittaa?
Fokusryhmähaastattelulla tarkoitetaan muutaman teeman
(ks. Kohta Miksi (tavoitteet) ympärillä järjestettyä
ryhmähaastattelua. Käypä hoito -suositusta laatiessa
fokusryhmähaastattelu voidaan järjestää osalle viiteryhmän
jäsenistä tai toteuttaa viiteryhmän kokous haastatteluna.
Haastattelijana toimii joko henkilö Käypä hoito -toimituksesta tai
Käypä hoito -suositustyöryhmästä. Haastattelussa keskustellaan
ennalta sovituista aiheista.

Huoneentaulut potilasedustajille
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Osallistuminen Käypä hoito
-työryhmän kokoukseen

Mitä huomioitavaa?
Viiteryhmän jäsenenä olet suosituksen asiantuntija.
Asiantuntijoiden nimien julkaisemisesta sovimme erikseen
viiteryhmän kanssa. Viiteryhmän jäsenenä saat tietoa suosituksen
sisällöstä ennen sen julkaisua. Tieto on työn aikana
luottamuksellista. Suosituksen sisällöstä viestitään vasta
suosituksen julkaisun yhteydessä. Tämä ei estä sinua
Mitä odotamme sinulta?
Toivomme sinun osallistuvan aktiivisesti kokouksen keskusteluun. keskustelemasta suosituksen teemoista omien sidosryhmiesi
kanssa. Muistathan kuitenkin olla ennakoimatta suosituksen
Sinun voi olla helpompi tuoda oman kokemuksesi kautta esille
sisältöä. Työryhmän kokouksissa ei käsitellä työryhmän jäsenten
vertaistesi asioita. Suosituksen laatijoita auttaa kuitenkin
omia tai heidän potilaidensa terveysongelmia tai niiden hoitoa.
parhaiten yleistettävissä oleva kokemustieto ja näkökannat.
Viiteryhmän muut jäsenet ja potilasjärjestösi voivat auttaa sinua
Käypä hoito -työstä ei makseta palkkaa tai palkkiota, mutta
muodostamaan yleistettäviä näkemyksiä. Tavoitteista ja aiheen
mahdolliset matkakulut korvataan yleisten periaatteiden
rajauksesta kannattaa käydä vuoropuhelua Käypä hoito
mukaisesti. Huomioithan, että matkakustannusten korvaaminen
-työryhmän kanssa jo ennen sovittua kokousta.
saattaa vaikuttaa toimeentulotukeen.

Potilaat

Miksi (tavoitteet)?
Kokoukseen osallistumisen tavoitteet asettaa Käypä hoito
-työryhmä. Työryhmä esittää kutsussaan keskustelun aiheet ja
ajankohdan. Aiheita voivat olla esimerkiksi sairauden vaikutukset
potilaan elämään, kysymykset, joita hoitosuosituksessa tulisi
käsitellä, mitä odotuksia potilaalla on hoidon vaikutuksista
terveyteen, toimintakykyyn ja arkeen sekä miten potilaat
arvottavat erilaisia hoitoja ja niihin liittyviä mahdollisia haittoja.
Keskustelujen aiheista kannattaa käydä vuoropuhelua työryhmän
kanssa ennen sovittua kokousta.

Mitä tukea tarjoamme?
Meillä on kirjallista materiaalia tueksesi. Tällaisia ovat mm.
Potilasedustajien käsikirja liitteineen ja Näyttöön perustuvan
lääketieteen perusteet potilasedustajille. Viiteryhmän
puheenjohtajana toimiva henkilö Käypä hoito -toimituksesta
toimii yhteyshenkilönäsi ja häneltä voit kysyä lisätietoja. Lisäksi
Käypä hoito -toimituksessa on potilasvastaava, johon voit olla
yhteydessä, kun sinulla on kysyttävää. Myös oma potilasjärjestösi
voi tukea sinua tässä tehtävässä.
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Mitä tarkoittaa?
Käypä hoito -työryhmä voi pyytää 1–2 viiteryhmän jäsentä
osallistumaan Käypä hoito -työryhmän kokoukseen
keskustelemaan. Viiteryhmä valitsee osallistujan joukostaan.

Huoneentaulut potilasedustajille
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Potilasedustajan puheenvuoro

Mitä huomioitavaa?
Viiteryhmän jäsenenä olet suosituksen asiantuntija.
Asiantuntijoiden nimien julkaisemisesta sovimme erikseen
viiteryhmän kanssa. Viiteryhmän jäsenenä saat tietoa suosituksen
sisällöstä ennen sen julkaisua. Tieto on työn aikana
luottamuksellista. Suosituksen sisällöstä viestitään vasta
suosituksen julkaisun yhteydessä. Tämä ei estä sinua
Mitä odotamme sinulta?
Esiintymiskokemus auttaa puheenvuoron pitämisessä, mutta se ei keskustelemasta suosituksen teemoista omien sidosryhmiesi
ole edellytys. Pyri esittämään asiasi selkeästi ja tuomaan erilaisia kanssa. Muistathan kuitenkin olla ennakoimatta suosituksen
näkökantoja esille. Yhdessä viiteryhmän kanssa kannattaa pohtia sisältöä.
puheenvuorosi sisältöä. Tavoitteista ja aiheen rajauksesta
kannattaa käydä vuoropuhelua Käypä hoito -työryhmän kanssa. Käypä hoito -työstä ei makseta palkkaa tai palkkiota, mutta
mahdolliset matkakulut korvataan yleisten periaatteiden
mukaisesti. Huomioithan, että matkakustannusten korvaaminen
saattaa vaikuttaa toimeentulotukeen.

Potilaat

Miksi (tavoitteet)?
Potilasedustajan puheenvuoron tavoitteen määrittelee Käypä
hoito -työryhmä, joka pyytää esitystä. Työryhmä esittää samalla
puheenvuorolle aiheen rajausta, ajankohtaa ja kestoa. Aiheita
voivat olla esimerkiksi sairauden vaikutukset potilaan elämään,
kysymykset, joita hoitosuosituksessa tulisi käsitellä tai mitä
odotuksia potilaalla on hoidon vaikutuksista terveyteen,
toimintakykyyn ja arkeen. Toiveena voi myös olla, että
potilasedustaja esittää kommentteja valmisteilla olevasta
suosituksesta.

Mitä tukea tarjoamme?
Meillä on kirjallista materiaalia tueksesi. Tällaisia ovat mm.
Potilasedustajien käsikirja liitteineen ja Näyttöön perustuvan
lääketieteen perusteet potilasedustajille. Viiteryhmän
puheenjohtajana toimiva henkilö Käypä hoito -toimituksesta
toimii yhteyshenkilönäsi ja häneltä voit kysyä lisätietoja. Lisäksi
Käypä hoito -toimituksessa on potilasvastaava, johon voit olla
yhteydessä, kun sinulla on kysyttävää. Myös oma potilasjärjestösi
voi tukea sinua tässä tehtävässä.
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Mitä tarkoittaa?
Potilaiden edustaja pitää pyydetyn puheenvuoron Käypä hoito
-työryhmän kokouksessa. Puheenvuoron pitäjä on viiteryhmän
jäsen ja hänet valitsee viiteryhmä.

Huoneentaulut potilasedustajille
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Potilasedustaja työryhmän jäsenenä

Mitä odotamme sinulta?
Toivomme, että sinulla on oma kokemus (omasta tai läheisen)
Miksi (tavoitteet)?
sairaudesta, ja että olet innostunut edistämään vertaistesi asiaa.
Potilaiden edustajien työryhmään osallistumisen tavoitteet
Odotamme sinulta kokemustietoa terveysongelmasta ja myös
määritellään suosituskohtaisesti. Tavoitteena voi esimerkiksi olla laajempaa näkemystä siitä. Emme odota sinun osallistuvan
konkreettisen kuvauksen laatiminen siitä, miten sairaus vaikuttaa tutkimustiedon kriittiseen arviointiin.
potilaan arkeen ja elämään. Lisäksi tavoitteena voi olla selvittää Uuden hoitosuosituksen laatiminen kestää keskimäärin 2 vuotta
kysymyksiä, joita potilaat toivovat suosituksessa käsiteltävän, ja ja päivittäminen vuoden. Sinun tulee sitoutua täksi ajaksi
miten potilaat odottavat sairauden hoidon edistävän terveyttään, tehtävään ja sovittuun aikatauluun. Kokouksien määrästä ja
aikataulusta sovitaan yhdessä työryhmän kanssa.
toimintakykyään ja arkeaan. Tavoitteena on myös arvioida sitä,
hyväksyvätkö potilaat erilaiset hoidot ja niihin mahdollisesti
Mitä tukea tarjoamme?
liittyvät haitat. Näin toimimalla varmistamme, että tärkeimmät
Työskentelet yhdessä Käypä hoito -työryhmän muiden jäsenten
potilaille merkitykselliset aiheet käsitellään Käypä hoito
kanssa. Yhteyshenkilönäsi toimii työryhmän Käypä hoito
-suosituksessa ja että keskeisistä suosituksista tulee potilaille
ymmärrettäviä.
-toimittaja. Lisäksi Käypä hoito -toimituksessa on potilasvastaava,
johon voit olla yhteydessä, kun sinulla on kysyttävää. Meillä on
kirjallista materiaalia tueksesi. Tällaisia ovat mm.
Miksi osallistua?
Saat olla mukana laatimassa luotettavaa, käytettävää ja kaikille
Potilasedustajien käsikirja liitteineen ja Näyttöön perustuvan
vapaasti käytössä olevaa terveystietoa sekä edistämässä yhteistä lääketieteen perusteet potilasedustajille.
päätöksentekoa ja kyseisen terveysongelman hoitoa. Samalla
sinun on mahdollista saada ajantasaista ja luotettavaa tietoa
Mitä huomioitavaa?
oman tai läheisesi sairauden hoidosta. Opit varmasti myös uutta. Käypä hoito -työryhmän jäsenenä olet mukana päättämässä
suosituksen sisällöstä, joten olet yksi suosituksen kirjoittajista.
Mitkä ovat tehtäväsi?
Hoitosuositustyön lopussa annat sidonnaisuusilmoituksen ja
Käypä hoito -työryhmän jäsenenä osallistut työryhmän
kanssasi tehdään kustannussopimus. Työryhmän jäsenenä saat
kokouksiin ja olet mukana päättämässä suosituksen sisällöstä.
tietoa suosituksen sisällöstä ennen sen julkaisua. Tieto on työn
Toimit työryhmässä kokemusasiantuntijana, kommentoit tekstiä, aikana luottamuksellista. Suosituksen sisällöstä viestitään vasta
suosituksen julkaisun yhteydessä. Tämä ei estä sinua
keskustelemasta suosituksen teemoista omien sidosryhmiesi
kanssa. Muistathan kuitenkin olla ennakoimatta suosituksen
sisältöä.

Potilaat

keskustelet tutkimustulosten soveltamisesta ja seuraat
hoitosuositustyön etenemistä varmistaen potilaiden kokemusten
ja näkemysten huomioimisen. Voit myös koota potilaan
näkökulmasta taustamateriaalia julkaistavaksi suosituksen
yhteydessä tai osallistua potilasversion laatimiseen.
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Mitä tarkoittaa?
Potilaiden edustajana olet Käypä hoito -työryhmän jäsen, ja olet
mukana päättämässä suosituksen sisällöstä. Osallistut kaikkiin
Käypä hoito -työryhmän kokouksiin tai työn alussa sovittujen
asioiden käsittelyyn. Käypä hoito -toimitus nimittää Käypä hoito
-työryhmän jäsenet. Kun potilasedustajia haetaan, tavoitteena on
löytää kuhunkin työryhmään 2 potilasedustajaa

Työryhmän kokouksissa ei käsitellä työryhmän jäsenten omia tai
heidän potilaidensa terveysongelmia tai niiden hoitoa.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Potilaat

Käypä hoito -työstä ei makseta palkkaa tai palkkiota, mutta
mahdolliset matkakulut korvataan yleisten periaatteiden
mukaisesti. Huomioithan, että matkakustannusten korvaaminen
saattaa vaikuttaa toimeentulotukeen.

Huoneentaulut potilasedustajille kuvaa potilaiden osallisuuden toimintatavat
Käypä hoito -suositusten laatimisessa. Potilaiden osallistamisella pyritään lisäämään
Käypä hoito -suositusten merkityksellisyyttä potilaille ja varmistaa hoitosuositusten
korkea laatu. Huoneentaulut potilasedustajille on laadittu osana Potilaat mukaan
-hanketta. Potilaat mukaan -hanke on vuonna 2020 käynnistynyt yhteistyöhanke, jossa
ovat mukana Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus, Suomen
Hammaslääkäriseura Apollonia ja joukko kansanterveys- ja potilasjärjestöjä. Hanketta
rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).
Yhteistyössä mukana
ADHD-liitto
Allergia-, iho- ja astmaliitto
Autismiliitto
Diabetesliitto
Hengitysliitto
Kipukapina
Luustoliitto
Mielenterveyden keskusliitto
Migreeniyhdistys
Neuroliitto
Psoriasisliitto
Suomen Autismikirjon yhdistys
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
Suomen Kipu ry
Suomen Syöpäyhdistys
Sydänliitto
Syömishäiriöliitto

