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• Esitutkimus

• Vaatimusmäärittely

• Järjestelmän suunnittelu ja toteutus

• Testaus

• Organisaation valmistautuminen käyttöönottoon

• Käyttöönotto

• Käyttö, ylläpito

Tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet



eReseptin kokeiluja
Vaihe Vuosi
Ensimmäisiä paikallisia pilotteja eri teknologioilla 90-luku
STM aloitti kansallisen selvityksen pilotista,
suositus kansallisesta keskitetystä tietokannasta 2000
STM valitsi neljä aluetta pilotoimaan järjestelmää 2001
STM perusti kansallisen ohjausryhmän hankkeelle 2002
eReseptin kokeiluasetus 2003
Tuotantokäytössä ensimmäisellä alueella toukokuussa,
lokakuussa toinen alue mukaan 2004
Tuotantokäytössä kolmella pilottialueella kesäkuussa,
hankkeen uudelleenorganisointi 2005
Hankehallinnon tuottama hanke- ja käyttöönottosuunnitelma,
luonnos pysyväksi laiksi sähköisestä reseptistä 2006

Stakesin raportteja 11/2006



• Vaatimusmäärittelyiden puute
• Tekniikan käytettävyys huonoa

• Toiminnan kehittäminen jäi toteuttamatta

• Hankkeen vaatimaton resursointi, epäselvät vastuut

Pilottihankkeen 2003 - 2006 ongelmia





Käytettävyys - vasteajat

”Mikäli käyttäjän toimenpide vaatii välitöntä palautetta
Reseptikeskukselta, saa potilaskertomusjärjestelmän käyttäjän kokema
viive kommunikoitaessa Reseptikeskuksen kanssa olla
90 % tapauksia 3 sekuntia ja
lopuissa 10 % tapauksia enintään 10 sekuntia.
Toimenpide keskeytetään ja käyttäjälle ilmoitetaan epäonnistumisesta
viimeistään kun viive on yli 30 sekuntia.
Tällainen välitöntä palautetta vaativa tilanne on esimerkiksi selattaessa
asiakkaan lääkemääräyksiä lääkärin vastaanotolla.”

Stakes 2008



Potilaskertomusjärjestelmät

• Abilita
• Effica
• Esko
• GFS
• Mediatri
• Pegasos
• Uranus



Apteekkijärjestelmät

• Linnea (Receptum)

• Salix (Pharmadata)



eResepti-järjestelmän testaus
• Järjestelmätoimittajan oma testaus

• Järjestelmän asiakastestaus

• Järjestelmien yhteistestaus
- Järjestelmätoimittajat
- Asiakastestaajat

• Käytettävyyden arviointi

• Sertifiointi

• Yhteystesti, käyttöönottokoe



Ensimmäiset tehtävät

• Johdon informointi

• Budjetointi

• Tietoturvapolitiikka, tietosuojavastaava

• Palveluyksikköjen tiedot



Muita tehtäviä
• Henkilökunnan informointi
• Terveydenhuollon varmennekortit
• Kortinlukijat, kortinlukijaohjelmistot
• Järjestelmien päivittäminen
• Käyttöoikeuksien hallinta
• Tietoliikenneyhteydet
• Henkilökunnan kouluttaminen – uudet toimintamallit
• Liittyminen KanTa-palveluiden käyttäjäksi
• Käyttöönottoprojekti

Käyttöönottomalli
(mm. TERES, eLääke, Kela, Valvira, Suomen Apteekkariliitto)



• Kortilla kirjautuminen ja sähköinen allekirjoitus

• Potilaan informoiminen

• Tiedonsaantioikeus Reseptikeskuksesta

• eReseptin uudistaminen

Uusia toimintamalleja



• eResepti, jos potilas ei kiellä

• Terveydenhuollon organisaatio tai lääkkeen määrääjä

• Potilaan oikeudet, eReseptin yleiset tekniset
toimintaperiaatteet ja henkilörekisteriin liittyvät asiat

• Kirjallisesti ja suullisesti

• Informoinnista merkintä potilaskertomukseen

• Laadittaessa potilaalle sähköistä lääkemääräystä
ensimmäisen kerran

Potilaan informoiminen



• Ainoastaan lääkärit, hammaslääkärit, opiskelijat

• Hoitosuhde, omat määräykset

• Hoitosuhde, muiden määräykset, suullinen suostumus

• Ei hoitosuhdetta/hoitoon liittymätön, kirjallinen suostumus

• Kiireellinen hoito

Tiedonsaantioikeus Reseptikeskukseen
terveydenhuollon organisaatiossa



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
sähköisestä lääkemääräyksestä

• Sähköisen lääkemääräyksen voi uudistaa 16 kuukauden
kuluessa alkuperäisen lääkemääräyksen antamisesta
käyttämällä pohjana uudistettavan lääkemääräyksen tietoja.

• Alkuperäisen sähköisen lääkemääräyksen yhteydessä annettu
potilasohje koskee myös uudistettua sähköistä lääkemääräystä.

• Uudistamispyynnön saaneen terveydenhuollon toimintayksikön
tulee ilmoittaa potilaalle, jos lääkemääräystä ei voida uudistaa
hoidollisista syistä. Ilmoitukset saadaan toimittaa potilaalle
Reseptikeskuksen kautta, jos potilas on ilmoittanut yhteystietonsa
tätä varten uudistamispyynnön yhteydessä.

• Uudistamispyyntö on käsiteltävä kahdeksan vuorokauden kuluessa
siitä, kun pyyntö on tullut terveydenhuoltoon.



Strategia

• Apteekit edellä

• Vaiheittain



• Vastuut, roolit

• Viestintä

• Resurssit

Yhteistyö jatkuu


