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INTEGROITU SÄHKÖINEN MOBIILIRESEPTI 
 
Duodecimin mobiilireseptihanke Tekesin tuella 
 
Kustannus Oy Duodecim aloitti vuoden 2002 alussa Tekesin tuella mobiilireseptiprojektin. 
Projektin aikana kehitetään teknologia, joka mahdollistaa elektronisen reseptin 
lähettämisen kannettavista päätelaitteista (PDA-laitteet ja kommunikaattori). Sovellus 
integroidaan Duodecimin lääketietokantajärjestelmään. Aiemmin luodut 
hoitosuositustietokannat ja jatkossa myös lääkeaineiden interaktiotietokanta integroidaan 
reseptin mahdollistavan lääketietokannan kanssa. Teknologiset ratkaisut mahdollistavat 
jatkossa myös sairauskertomuksista saatavien potilastietojen kytkemisen järjestelmään.  
Mobiilireseptiprojekti toteutetaan linjassa kansallisen eResepti-työryhmän suosituksiin. 
 
Mobiilireseptin integrointi hoitosuosituksiin ja lääketietokantoihin 
 
Duodecimin toiminnan pääpainopistealue on laadukkaan lääketieteellisen sisällön 
tuottaminen. Myös tämä on pohjana integroidussa mobiilireseptissä ja perusajatuksena on 
tuottaa mobiiliresepti sellaiseen ympäristöön, jossa lääkärin tukena on hoitosuositukset ja 
lääketietokannat.  Suomalaiset lääkärit ovat olleet edelläkävijöitä elektronisten hoitosuositusten 
käyttäjinä. Yli 12 vuoden ajan suomalaiset lääkärit ovat käyttäneet Kustannus Oy DUODECIMin 
Lääkärin käsikirjaa ja Lääkärin CD:tä  hoitopäätöstensä tukena. 
 
Vuoden 2001 aikana tehtiin Tekesin tuella Lääkärin käsikirjasta  mobiilisovellus, jonka 
avulla saatiin  hoitosuositukset kirjaimellisesti lääkäreiden käden ulottuville. Nokia 9210 
Communicatorin ja PDA-laitteiden (Palm ja Pocket PC) avulla lääkärin on mahdollista 
käyttää hoitosuosituksia ja tausta-aineistoja kotikäyntien tai osastokiertojen aikana tai 
esimerkiksi hätätilanteessa kun kirja tai tietokone ei ole lähettyvillä. Sovellukseen voi liittää 
myös Pharmaca Fennican mobiiliversion. Sovellus on muistikortilla, jolle mahtuu useita 
tuhansia sivuja tekstiä. Hoito-ohjeet on linkitetty kansainvälisen lääkäriverkoston, 
Cochrane Collaborationin laatimiin tieteellisiin katsauksiin, jotka kuvaavat yksittäisen hoito-
ohjeen tieteellisen perustan. Mobiilisovelluksessa on noin 1000 ajantasaista 
hoitosuositusartikkelia eri erikoisaloilta.  Lisäksi artikkeleihin on linkitetty yksittäisten hoito-ohjeiden 
perustaksi lyhennelmiä tieteellisistä julkaisuista, joihin yksittäiset hoito-ohjeet perustuvat. Näitä 
näytönastekatsauksia on noin 1100 kappaletta ja ne perustuvat pääasiallisesti Cochrane 
Collaborationin laatimiin korkealaatuisiin systemoituihin katsauksiin ja tieteellisten tutkimusten 
tuloksia kokoaviin meta-analyyseihin. Tietokannasta löytyy lisäksi 180 korkealaatuista 
ihotautikuvaa. Mobiiliversiossa on myös Pharmaca Fennica sekä ICD-10 tautiluokitustietokanta. 
Mobiiliresepti integroidaan muihin sovelluksiin siten, että lääkärin on helppoa tarkistaa ensin uusin 
hoitosuositus, sen jälkeen siirtyä nopeasti lääketietokantaan ja valita pikavalikolista sopivat 
pakkauskoot ja annostusohjeet. Tarvittaessa lääkäri voi jatkossa myös tarkistaa ajankohtaiset 
hinnat. Hintatiedot on myös mahdollista päivittää langattomasti. Mobiilireseptiin rakennetaan myös 
valmiudet ottaa vastaan keskeistä potilastietoa sähköisistä potilastietojärjestelmistä; mm. 
lääkitystiedot, allergiat ja diagnoosikoodit. Potilastietojärjestelmiin integroitumisessa Duodecim 
hakee mielellään yhteistyökumppaneita alan asiantuntijoista. 
 
 



VISIO LÄÄKÄRIÄ TUKEVASTA MOBIILIJÄRJESTELMÄSTÄ 
 
Duodecim on tiiviisti mukana kehityksessä kohti tulevaisuutta, jossa lääkärin työtä 
tukemaan rakennetaan integroitu mobiilijärjestelmä. Järjestelmässä keskeistä on potilaan 
hoitoa tukevan tiedon saumaton ja luotettava liikkuminen suojatusti oikeaan paikkaan juuri 
silloin kuin sitä tarvitaan. Mobiililaitteet tarjoavat tähän monia valmiuksia. Duodecimin 
mobiilireseptiteknologiassa tavoitteena on mahdollisimman laajasti integroitua 
olemassaoleviin järjestelmiin ja tarjota osaltaan lääkärin päivittäistä työtä tukevia työkaluja. 
 
 
VISIO LÄÄKÄRIN MOBIILISTA TYÖYMPÄRISTÖSTÄ 
 
Integroitu mobiilireseptiteknologia tuotetaan Symbian-käyttöjärjestelmään, (pilottina Nokia 
9210i Communicator). Ohjelmointi- ja tietokantaratkaisut tehdään siten, että sovellus 
voidaan helposti istuttaa myös muille PDA-alustoille (Palm OS, Windows CE). Projektin 
lopputuloksena syntyy mobiili ohjelmisto, josta voi tarkistaa lääkitysohjeen, kirjoittaa 
reseptin ja lähettää sen langattomasti kansalliseen reseptitietokantaan.  
 
  
 


