
Fimea kartlade läsarnas önskemål
Fimea frågade vid årsskiftet vad läsarna tycker om Sic!-tidskriften. I svaren fick Sic! beröm bland annat för sin pålitlighet och sitt 
utseende, men det gavs också nya nyttiga utvecklingsidéer. Man önskade att tidskriften skulle bli ett ännu mer tvärvetenskapligt 
forum för läkemedelsinformation.

Fimea undersökte för första gången hur välkänd den nu två år gamla tidskriften Sic! Lääketietoa Fimeasta är samt vad läsarna har för 
önskemål och synpunkter med tanke på utvecklande av tidskriften. Med läsarundersökningen ville man också ta reda på hur, var, när och 
varför Sic!-tidskriften läses.

Undersökningens kvalitativa del genomfördes i oktober som två gruppdiskussioner, där sammanlagt 18 personer ur den medicinska, 
veterinärmedicinska, odontologiska och farmaceutiska branschen deltog. Den kvantitativa, för alla öppna webbenkäten var öppen i 
december-januari och där svarade sammanlagt 133 personer. De flesta deltagarna hade åtminstone en sak gemensam: både i 
gruppdiskussionerna och i webbenkäten ansåg flertalet att Sic! är en viktig källa till yrkesrelaterad information.

Tvärvetenskaplig potential
Sic! fick beröm som en pålitlig och opartisk tidskrift, som på ett mångsidigt sätt ger bra och aktuell information om läkemedel. Tidskriftens 
artiklar ansågs i huvudsak intressanta och nyttiga och många läsare menade att tidskriftens huvudteman behandlas så grundligt att de gärna 
sparar tidskrifterna för senare behov. Också papperskvaliteten och layouten sades bidra till en trevlig läsupplevelse.

Deltagarna i gruppdiskussionerna hade emellertid ett gemensamt behov och önskemål: tidskriften kunde vara bättre som länk mellan olika 
yrkeskategorier som arbetar med läkemedel. Särskilt veterinärerna sade sig vara i en dålig position när det gäller läkemedelsinformation, 
som de ofta får luska reda på via många omvägar. Situationen kunde kanske underlättas om Sic! utvecklades till ett ännu mer 
tvärvetenskapligt forum, koncentrerat på läkemedel och läkemedelsbehandling, där alla yrkesgrupper som har att göra med läkemedel kunde 
få information också när det gäller veterinärmedicin och odontologi.

Alla svarargrupper hade också brist på lugn lästid. Därför ansåg man att fyra gånger per år är en lämplig takt för den tryckta tidskriften att 
utkomma. Av samma orsak föreslogs sammandrag eller inforutor i samband med artiklarna, där man lätt kunde se den viktigaste 
informationen och som skulle göra det möjligt att snabbt ögna igenom tidskriften.

Webbtidskriften är främmande men ett intressant alternativ
Sic!-tidskriftens webbversion är rätt okänd, enligt läsarundersökningen. Bland dem som svarade på den öppna enkäten i själva 
webbtidskriften sade sig 33 % läsa webbtidskriften regelbundet och 46 % då och då, men i gruppdiskussionerna var webb-Sic! bekant bara 
för ett fåtal.

Å andra sidan skulle så många som 66 % av dem som svarade på webbenkäten vara redo att läsa tidskriften endast på webben. Också i 
gruppdiskussionerna fanns deltagare som av ekologiska skäl önskade att de kunde prenumerera endast på webbtidskriften. Det här är 
faktiskt möjligt, för man kan avsluta utdelningen av den tryckta Sic!-tidskriften genom att meddela om saken via e-post (tilaukset at fimea.fi). 
Samtidigt lönar det sig att på webbtidskriftens sidor anmäla sig som prenumerant på Sic!-nyhetsbrev. Genom nyhetsbrevet meddelas när nytt 
material publiceras i webbtidskriften eller ett nytt nummer av tidskriften utkommer. Mellan de nya numren kommer det vanligen högst tre 
nyhetsbrev, så man behöver inte vara rädd att e-posten översvämmas av onödiga meddelanden.

Utvecklingsarbetet framskrider under året
Svaren i läsarundersökningen gav Fimea värdefulla idéer för utvecklandet av Sic!. Vi försöker beakta önskemålen och förslagen i 
planeringen av tidskrifterna för år 2013, där vi särskilt tänker på ämnena som enligt röstningen upplevs intressantast: nya läkemedel, 
läkemedlens sam- och biverkningar, utvärdering av läkemedelsbehandlingar, patientfall samt läkemedelsbehandling av åldringar. Det 
sistnämnda har på basen av förslagen valts till tema för nummer 2/2013.

Alla önskemål kan vi kanske ändå inte förverkliga. Den tryckta tidskriftens läsekrets utgörs av cirka 22 000 läkare, 13 100 farmacister, 6 000 
odontologer och 1 400 veterinärer, så det är en utmaning att producera en tidskrift som i varje artikel skulle innehålla något intressant för alla. 
Sic!:s redaktion gör i alla fall sitt bästa och försöker öka den tvärvetenskapliga synvinkeln i fortsättningen.

Vissa förändringar kan ses redan i det här numret - märkte du till exempel den nya, tydligare innehållsförteckningen? Förutom namnen på 
spalterna och skribenterna kommer artiklarna i webbtidskriften också klarare fram. Dessutom har en efterlängtad förnyelse skett utanför 
själva tidskriften, för i fortsättningen kan Sic!-artiklarna läsas också via Terveysportti.
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