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Lukijatutkimuksen mukaan Sic!-lehdellä on vahva lukijasuhde. Yleinen tyytyväisyys
verkkolehteen on korkea.

Sic!-lehti sai tuoreessa lukijatutkimuksessa myönteisen arvion lukijoiltaan. Yleinen tyytyväisyys verkkolehteä kohtaan oli

korkealla tasolla. Erittäin tyytyväisten osuus vastanneista oli 36 prosenttia ja tyytyväisten (erittäin tyytyväinen – melko

tyytyväinen) kokonaisosuus 92 prosenttia.

Tyytyväisyyttä perusteltiin erityisesti ajankohtaisella sisällöllä, asiantuntemuksella, luotettavuudella,

helppokäyttöisyydellä, selkeällä ulkoasulla ja todetulla hyödyllisyydellä omassa työssä. Tyytymättömyyttä aiheutti

puolestaan yleinen kriittisyys verkkojulkaisuja kohtaan.

– Lukijatutkimuksen tulokset olivat häkellyttävän hyviä. Ne asettavat riman korkealle jatkossa, toteaa Sic!-lehden

lääketieteellinen päätoimittaja Tiina Kuosa.

Lukijoilla laaja-alainen kiinnostus eri aiheisiin

Tutkimuksen mukaan lukijoita kiinnostaa laaja-alaisesti erilaiset aiheet. Keskimäärin vastaajat valitsivat 28:sta valmiiksi

nimetystä aiheesta noin kymmenen itseään kiinnostavaa teemaa.

Kiinnostavimpia aiheita vastaajien mielestä olivat lääkkeiden yhteisvaikutukset, lääketurvallisuus, lääkehoidon

erityispiirteet eri potilasryhmissä ja lääkeinformaatio.

– Lehden sisältöä suunnitellaan laajasti koko Fimean toiminnan näkökulmasta ja koko henkilökunnan voimin. Erittäin

tärkeää on lukijoiltamme saatu palaute ja ideat. Näitä otamme erittäin mielellämme vastaan jatkuvasti, Kuosa kannustaa.
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Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää toimitukselle sähköpostilla osoitteeseen sic.�mea.�.

Verkkolehti miellyttää

Vastaajien arviot verkkolehden ominaisuuksista olivat myönteisiä. Noin 90 prosenttia (88–92) vastaajista oli tyytyväisiä tai

melko tyytyväisiä sivustolla liikkumisen helppouteen, verkkolehden ulkoasuun, visuaalisuuteen ja rakenteen selkeyteen

sekä verkkolehteen kokonaisuutena.

Verkkolehden artikkelien nykyinen ilmestymistiheys koettiin tutkimuksen mukaan pääosin sopivaksi (80 %).

Sic!-lehti selvitti lukijoidensa mielipiteitä ja kehittämistoiveita lukijatutkimuksella, joka toteutettiin sähköisenä kyselynä

marras-joulukuun vaihteessa 2021. Tutkimukseen osallistui lähes 500 vastaajaa, ja sen toteutti Focus Master Oy.

Sic!-lehden toimitus kiittää lämpimästi kaikkia lukijatutkimukseen osallistuneita arvokkaasta palautteesta, jota

hyödynnetään lehden kehittämisessä. Yhteystietonsa jättäneiden kesken suoritetussa arvonnassa voittaneihin on oltu

yhteydessä henkilökohtaisesti.

Olethan jo tilannut Sic!-uutiskirjeen?

Kun tilaat uutiskirjeen osoitteessa sic.�mea.�, saat sähköpostiisi noin kerran kuukaudessa tiedon verkkolehden uudesta

sisällöstä.
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