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eReseptin käyttöönotto Turussa
(Päätös 14.4.2010)

• Kirkkotien terveysasema ja Nummenmäen apteekki
viikolla 20

• Muiden osalta päätökset tehdään myöhemmin
saatujen kokemusten perusteella



• Testausvaihe

• Faasi I: perustoiminnallisuudet,
suppea määrä toimijoita

• Faasi II: kaikki toiminnallisuudet,
suppea määrä toimijoita

• Faasi III: kaikki toiminnallisuudet,
suurehko määrä toimijoita

• Faasi IV: varsinainen tuotantokäyttö

eResepti



• Testausvaihe

• Perustoiminnallisuuksien suppeaan käyttöön
valmistautuminen



Testaus yhteistoimintaa

• eResepti on kokonaisuus

• Apteekista sähköisesti tulevat pyynnöt

• Uudistaa voi ainoastaan toimitetun eReseptin

• Koordinoitava, projektoitava



Testauksen tulokset

• Pieniä puutteita ja virheitä

• Käytettävyys

• Toiminnalliset rajapinnat



Perustoiminnallisuuksien
suppeaan käyttöön valmistautuminen

• Tekniset asiat

• Hallinnolliset asiat

• Henkilökunnan informointi ja koulutus

• Potilaan informointi



Koulutuksen toteuttaminen Kirkkotiellä

• Monivaiheinen koulutus

• Yleiskuvaus eReseptistä (teksti ja video Intrassa)

• Koulutustilaisuus: tietoturva, uudet toimintamallit,
järjestelmän toiminnallisuudet

• eAineisto (tekstit ja videot Intrassa)

• Vastaanottotoiminta



Tietoturva

• Reseptikeskus

• Työntekijän tunnistaminen
• Työntekijän oikeudet
• Tietojen käyttö
• Tiedon sisältö
• Ilmoitusvelvollisuus

• Asiakkaan tunnistaminen
• Potilaan oikeudet
• Asiointi potilaan puolesta

• Valvonta
• Potilaan valvontamahdollisuudet



Toimintamallit ja potilastietojärjestelmä

• Terveydenhuollon varmennekortin käyttö
• Potilaan informoiminen eReseptistä
• Tietojen hakeminen Reseptikeskuksesta
• Yhteenveto
• eReseptin laatiminen
• Potilasohje
• eReseptin korjaus
• eReseptin mitätöinti
• eReseptin uudistamispyyntöjen käsittely
• eReseptin uudistaminen
• Joku muu asioi potilaan puolesta

• Kotihoito, vuodeosasto



Työntekijöiden ajatuksia koulutuksessa

• Positiivinen suhtautuminen eReseptiin

• Koulutustapa toimiva

• Toiminnallisuudet loogiset

• Potilaiden informointi vaatii paljon resursseja

• Väärinkäyttäjät eivät halunne eReseptiä

• Palvelutapahtumakohtainen suostumus on hankala

• Lääkkeen nimen muistaminen uudistamisessa
tuottanee vaikeuksia



Koulutuksen onnistumiseen
vaikuttavia tekijöitä

• Tietoisuus eReseptistä

• Ryhmän homogeenisuus

• Ryhmän koko



eOppiminen ei tarkoita,
ettei tarvita aikaa uuden oppimiseen



Potilaan informoinnin onnistumiseen
vaikuttavia tekijöitä

• Yleinen tietoisuus eReseptistä

• Asiointikieli

– Suomi, ruotsi, saame

– Englanti, venäjä, arabia, kurdi, somalia



Lyhyt siirtymäaika

• Terveydenhuollon työntekijän kyky käsitellä
eReseptejä

• Reseptikeskuksessa olevan tiedon luotettavuus

• Apteekin kyky toimittaa eReseptejä

• Potilaan kokemukset eReseptistä



Sosiaaliset haasteet odottavat, kun
tekniset haasteet on ratkaistu


