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Päijät-hämäläisiä pilottikokemuksia 

-potilaiden näkökantoja 

• ” Meillä on kantovesi ja puulämmitys – en voi ottaa 

sähköistä reseptiä” 

• ” Minulla ei ole tietokonetta” 

• ”Meillä ei ole internettiä – eikä tule!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5.2012 
Kari Saarinen IHOP 



PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 
Keskussairaala 

Pähkinänkuori 

• Lääkäri kirjoittaa potilaalle 

eReseptin. Sen tiedot 

tallennetaan valtakunnalliseen 

Reseptikeskukseen. 

•  Potilaan kokonaislääkitys 

tarkistetaan tarvittaessa 

Reseptikeskuksesta. Tietoja 

voivat katsoa 

terveydenhuollossa 

ainoastaan potilasta hoitavat 

lääkärit ja sairaanhoitajat 

potilaan suostumuksella. 
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Pähkinänkuori 2 

• Potilas saa potilasohjeen, jossa on tiedot 

määrätystä lääkkeestä. Potilasohje 

nopeuttaa  asiointia apteekissa, mutta se 

ei ole välttämätön. Kela-kortti on 

välttämätön lääkekorvausten saamiseksi.  

• Apteekista lääkkeen voi noutaa potilas tai 

joku muu hänen puolestaan. Puolesta 

asioivalla on oltava joko potilasohje tai 

potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa 

oikeuden lääkkeen noutamiseen. 
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Pähkinänkuori 3 

• Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta eReseptin 

tiedot ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimitustiedot.   

• Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle.  

• Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä 

tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken. 

• Täysi-ikäinen voi katsella omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan 

osoitteessa  www.kanta.fi.  Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla 

verkkopankkitunnisteilla tai sirullisella henkilökortilla.  

• eReseptin uusimista voi pyytää apteekista tai terveydenhuollosta. 

• Paperi-, puhelin- ja faksireseptejä ei tallenneta Reseptikeskukseen. 
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Lainlaatijan ajatukset sähköisestä 

reseptistä 
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Reaalimaailma 

• Vapunaattona kirjoitettiin maassamme miljoonas e-

resepti, niistä 99% on kirjoitettu 

perusterveydenhuollossa. 

• Loppuvuodesta 2011lähtien Päijät-Hämeen 

keskussairaalan ihotautipoliklinikka ja psykiatrian 

osastoryhmä ovat toimineet pilotteina e-reseptin 

käyttöönotossa maamme erikoissairaanhoidossa.  

• Sairaalamme toimii Effica-ympäristössä 
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Reaalimaailma 

• 57 erikoislääkäriä mukana pilottitoiminnassa 

• Koulutus tapahtui pääosin luentosalissa, mutta 

käyttöönottovaiheessa sovellustuki antoi ”hands on” –

ohjausta. Tämän jälkeen tukipyynnöt harvinaisia. 

• Huhtikuussa 2012: n. 2500 sähköistä reseptiä ja 7800 

paperireseptiä 

• Sähköinen henkilökortti on toiminut moitteitta. 

Kertakirjautumista odotellaan vesi kielellä. Turhaan? 

– Verkko/GroupWise/Effica/Basware/ESSitseasiointi/Budnetti/Web

marela/RegWeb/Tarmo/TEM-matkahallinta/Haipro 
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Reaalimaailma vs. lainlaatijan ajatukset 

• Potilas- ja lääketurvallisuus 

– 8 § 

– Lääkemääräyksen salaaminen 

– Lääkkeen määrääjä voi potilaan tai hänen laillisen edustajansa 

pyynnöstä salata sähköisen lääkemääräyksen siten, että 

lääkemääräystä koskevat tiedot ovat nähtävissä vain potilaan 

myötävaikutuksella 

 

– Miksi rehellinen ihminen salaisi lääketietonsa? 

– Katukauppiaat, väärinkäyttäjät salaavat... 

http://www.edilex.fi/content/kela/fi/lainsaadanto/20070061/
http://www.edilex.fi/content/kela/fi/lainsaadanto/20070061/
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Reaalimaailma vs. lainlaatijan ajatukset 

• Potilas- ja lääketurvallisuus 

– Järjestelmän ulkopuolisten lääkäreiden  asema on vaikea 

kunnes koko valtakunta on järjestelmän piirissä.                      

 

– ”…tässä kävi yksi e-reseptipotilas. Aikaisemmin hänellä on ollut kaikki 

hanskassa - reseptit mukana ja on tietänyt  mitä lääkkeitä käyttää. 

Nyt sitten e-reseptien ansiosta hänellä ei ole enää mitään mukana eikä 

muistanut enää lääkkeitä ei annoksia. - ne kun menevät suoraan lääkäriltä 

apteekkiin ja kotish hoitaa loput. 

Eli ihan pihalla. Allekirjoittanut on myös sitten ihan pihalla. Kiitos siitä sitten. 

Taitaa nykyterveydenhuollossa potilas ja hänen kykynsä hoitaa omia 

asioitaan  olla ihan turhake. 

 Ko järjestelmän ulkopuoliset lääkärit ovat sitten ulkopuolisia. ” 
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Reaalimaailma vs. lainlaatijan ajatukset 

• Potilas- ja lääketurvallisuus 

 

– Ohjelmistovirheitä esiintyy edelleen – 

viimeisimpänä pakotetun rivinvaihdon 

aiheuttama virhe lopulliseen 

lääkemääräykseen 

 

SLL 11.5.2012 
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Reaalimaailma vs. lainlaatijan ajatukset 

• Potilas- ja lääketurvallisuus 

 

– Interaktioturva saadaan 

potilastietojärjestelmästä, mutta 

lääkkeiden saatavuuskatkot ovat 

kasvava ongelma – apu e-

reseptikeskuksesta? 
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Reaalimaailma vs. lainlaatijan ajatukset 

• Potilas- ja lääketurvallisuus 

 

– Pharmacan ulkopuoliset lääkehoidot on unohdettu  

• Ex-tempore-valmisteet 

• Erityislupavalmisteet 
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Reaalimaailma vs. lainlaatijan ajatukset 

• Potilas- ja lääketurvallisuus 

 

 

– Lääketurvallisuuden turhaakin maksimointia? 
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Reaalimaailma vs. lainlaatijan ajatukset 

• 4 § 

• Potilaan informoiminen 

• Terveydenhuollon toimintayksikön tai lääkkeen määrääjän on informoitava potilasta 

sähköisestä lääkemääräyksestä ja siihen liittyvistä potilaan oikeuksista ennen 

lääkemääräyksen laatimista. Lisäksi potilasta tulee informoida sähköiseen 

lääkemääräykseen liittyvistä valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, niiden 

yleisistä toimintaperiaatteista sekä näiden tietojärjestelmäpalvelujen järjestäjästä, 

lääkemääräystietojen luovutuksen edellytyksistä, tietojen suojaamisesta sekä muista 

potilaan kannalta merkityksellisistä tietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista. 

• Annetusta informaatiosta tulee tehdä merkintä potilaskertomukseen. Informaatio tulee 

antaa potilaalle myös kirjallisessa muodossa. Jos potilas on jo saanut edellä mainitun 

informaation, voidaan tietojenantovelvollisuudesta poiketa siten kuin 

henkilötietolain (523/1999) 24 §:ssä säädetään. 

 

http://www.edilex.fi/content/kela/fi/lainsaadanto/20070061/
http://www.edilex.fi/content/kela/fi/lainsaadanto/20070061/
http://www.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/19990523/P24
http://www.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/19990523/P24
http://www.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/19990523/P24
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Reaalimaailma vs. lainlaatijan ajatukset 
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Slovenian tapa 
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• "Doctors must be humiliated by being obliged to perform tasks which 

they know to be of no value. There are few ways better of destroying 

a man's integrity than by forcing him to do things which he knows to 

be perfectly pointless and that he does merely because they are a 

condition of his continued employment. Such a person despises 

himself, and people who despise themselves make poor rebels 

against whatever may be imposed upon them. Most doctors now 

spend at least half their time on extraneous activities, a high 

proportion of which have no conceivable benefit to patients. Physical 

castration would probably be less effective."    - Tri Anthony Daniels 


