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TERVETULOA FIMVON UUTISTEN PARIIN!
Alkuun ilouutinen: tiimimme on saanut mainion lisän Taina Tummavuoresta, joka
aloitti maaliskuussa talous- ja hallintopäällikkönämme. Lisää Tainasta voit lukea
täällä.
Muita uutiskirjeemme aiheita ovat:
Infon materiaali nettisivuilla – seuraava info 4.10.
Vastuut ja velvollisuudet
Käyttäjämuutosten ilmoitukset FiMVOlle
UKK-osio verkkosivuilla
Kysely lääkevarmennusjärjestelmän hälytysten käsittelystä
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INFON MATERIAALI NETTISIVUILLA – SEURAAVA INFO
4.10.
Järjestimme 15.3. infon lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjille, kiitos kaikille
osallistujille! Tilaisuudessa esitetty FiMVOn materiaali on nyt saatavilla
nettisivuillamme.
Löydät materiaalin täältä
Haluamme myös kiittää etukäteen lähetetyistä kysymyksistä - löydät niihin
vastaukset materiaalin lopusta. Aiheinamme oli mm.:
Kertaus lääkevarmennusjärjestelmän rakenteesta ja sisällöstä, hälytysten
nykytilanteen katsaus EU:ssa ja Suomessa, neuvoja hälytysten ja virheiden
käsittelyyn sekä katsaus parhaista toimintatavoista.
Muistathan, että löydät aikaisempien infojen materiaalit ja tallenteet
nettisivuiltamme. Syyskuussa puhujavieraanamme oli proviisori Anniina Vanhanen
Itä-Porin sivuapteekista. Anniina jakoi tärkeitä oppeja siitä, miten lääkevarmennus
näkyy apteekin päivittäisessä työssä.
Tutustu Anniinan vinkkeihin tilanteiden selvittämiseen!
Seuraava info järjestetään tiistaina 4.10. klo 10:00 – 11:00 - merkitse aika jo
kalenteriin!

LÄÄKEVARMENNUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJIEN
VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
FiMVOlla on sopimus kaikkien lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjien kanssa.
Sopimus asettaa vastuita ja velvollisuuksia sekä käyttäjälle että FiMVOlle. Käyttäjän
on mm. huolehdittava siitä, että yhteys lääkevarmennusjärjestelmään toimii
moitteetta. On tärkeää huomata, että tätä velvollisuutta ei voi siirtää omalle
tietojärjestelmätoimittajalle. Mikäli käyttäjän yhteydessä
lääkevarmennusjärjestelmään esiintyy ongelmia, käyttäjän (esim. apteekki tai
tukku) on huolehdittava ongelman korjaamisesta oman järjestelmätoimittajan
kanssa.

KÄYTTÄJÄMUUTOSTEN ILMOITUKSET FIMVOLLE
Muistathan ilmoittaa meille kaikista muutoksista käyttölupahakemuksella hyvissä
ajoin etukäteen, mieluiten 2 viikkoa ennen muutoksen ajankohtaa. Järjestelmän
käyttäjän (apteekki / sairaala-apteekki / tukku / lääkekeskus) virallisen edustajan
tulee aina täyttää ja lähettää käyttölupahakemus FiMVOlle silloin, kun kyseessä on
uusi toimipiste, apteekin haltuunotto, apteekin luovutus, toimipisteen toiminnan
loppuminen, käyttäjän tietojärjestelmän muutos tai muu käyttäjätietojen muutos
(organisaatiosi ja/tai toimipisteen yhteystiedot tai osoite muuttuvat)!
Lue lisää sopimuksesta FiMVOn kanssa

2/4

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET (UKK)
Tiesithän, että löydät meille usein esitettyjä kysymyksiä sopimuksista, järjestelmän
käytöstä ja hälytyksistä verkkosivuiltamme.
Olemme julkaisseet samalle sivustolle kysymyksistä ja vastauksista myös erillisen
pdf-dokumentin, jonka voi vaikka tulostaa toimipisteessä käytettäväksi.
Toivottavasti kysymyksistä ja vastauksista on apua!
Tulosta tämä toimipisteeseesi!

KYSELY LÄÄKEVARMENNUSJÄRJESTELMÄN
HÄLYTYSTEN KÄSITTELYSTÄ
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn koskien lääkevarmennusjärjestelmän hälytyksiä ja
niiden käsittelyä! Tämä kysely on suunnattu lääkevarmennusjärjestelmän
käyttäjille (apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset ja lääketukkukaupat) ja
henkilöille, jotka työssään varmentavat lääkepakkauksia ja käsittelevät
hälytyksiä. Kyselyyn vastaaminen vie vain hetken ja autat näin kehittämään
hälytystenkäsittelyprosessia!
Linkki kyselyyn
Kysely on auki perjantaille 15.4. asti.
Mikäli sinulla on kysyttävää kyselyn sisällöstä tai teknisiä ongelmia, ota meihin
yhteyttä info@fimvo.fi.
Lämmin kiitos avustasi jo etukäteen!

Olethan yhteyksissä:
Muutokset ja sopimukset:
info@fimvo.fi
Hälytykset ja järjestelmä:
nmvs@fimvo.fi

HYVÄÄ KEVÄÄN JATKOA!

Suomen Lääkevarmennus Oy
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
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