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KESKEISET KÄSITTEET 

 

Farmasisti (pharmacist) 

Farmasistilla tarkoitetaan farmasian alan alemman (farmaseutti) tai ylemmän 

korkeakoulututkinnon (proviisori) suorittanutta laillistettua terveydenhuollon 

ammattihenkilöä. 

 

Inxbase 

Lääkeinteraktiotietokanta, joka tarjoaa tietoa eri lääkeaineiden välisistä 

farmakokineettisistä ja -dynaamisista yhteisvaikutuksista ja antaa suosituksia 

vaihtoehtoisten lääkevalmisteiden valintaan. Interaktiot on luokiteltu kliinisen 

merkittävyyden (A–D) sekä dokumentaation tason (0–4) mukaan (Medbase Oy). 

 

Kanta-palvelut (Kanta services) 

Kansaneläkelaitoksen tarjoamat ja ylläpitämät sosiaali- ja terveydenhuollon 

valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut asiakastietojen ja hyvinvointitietojen käsittelyä, 

kuten tallentamista, luovutusta ja käyttöä, varten (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018a). 

 

Lääkitysturvallisuus (medication safety) 

Lääkkeiden käyttöön liittyvä turvallisuus, joka kattaa sosiaali- ja terveydenhuollossa 

toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on 

varmistaa lääkehoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. 

Lääkitysturvallisuus käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien 

haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi (Stakes ja Rohto 2006). 

 

Omakanta (My Kanta Pages) 

Kanta-palveluihin kuuluva sähköinen asiointipalvelu, jonka avulla kansalainen voi 

katsella, hyödyntää ja hallinnoida asiakastietojaan ja hyvinvointitietojaan (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2018a). 

 

 



  

 

Potilasturvallisuus (patient safety) 

Potilasturvallisuus tarkoittaa terveydenhuollon toimihenkilöiden ja organisaatioiden 

periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä 

suojata potilaita vahingoittumasta (Stakes ja Rohto 2006; Sosiaali- ja terveysministeriö 

2017). Potilasturvallisuus käsittää hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden sekä 

laiteturvallisuuden (Stakes ja Rohto 2006). 

 

Reseptikeskus (Prescription Centre) 

Reseptitietojen ja lääkkeiden toimitustietojen pysyvään sähköiseen arkistointiin 

tarkoitettu tietokanta Resepti-palvelussa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a). 

 

Riskilääke (high-alert medication) 

Riskilääkkeillä on suurentunut riski aiheuttaa merkittävää haittaa potilaalle virheellisesti 

käytettyinä ja niiden määräämisessä, varastoinnissa, käyttökuntoon saattamisessa ja 

jakamisessa suositellaan käytettävän suojauksia virheriskin pienentämiseksi. 

Riskilääkkeisiin on luokiteltu muun muassa antitromboottiset lääkeaineet, opioidit ja 

insuliinit (ISMP 2018).  

 

Sähköinen lääkemääräys, e-resepti (electronic prescription, e-prescription) 

Tietojenkäsittelylaitteella laadittu lääkemääräys, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen 

Reseptikeskukseen (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). 

 

KÄYTETYT LYHENTEET 

 

PIM Potentially inappropriate medication; potentiaalisesti haitallinen lääke 

PKV-lääke Pääasiassa keskushermostoon vaikuttava lääkeaine 

STM Sosiaali- ja terveysministeriö 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

WHO World Health Organization; Maailman terveysjärjestö 
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I KIRJALLISUUSOSA 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Suurinta osaa lyhyt- ja pitkäaikaisista sairauksista hoidetaan lääkehoidolla. Lääkkeet ovat 

merkittävä osa hoitoa myös tavallisimmissa kansansairauksissa, kuten diabeteksessa, 

astmassa ja sydän- ja verisuonisairauksissa. Reseptien sujuvalla uudistamisella on tärkeä 

rooli potilaan lääkehoidon jatkumisessa. Uudistamistilanteessa tulisi tehdä myös 

lääkehoitojen seurantaa (Lahnajärvi 2006) ja uudistaminen tulisi nähdä potilaaseen 

vaikuttavana hoitopäätöksenä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007). Pitkäaikaisten 

sairauksien hoidossa myös lääkehoidot ovat usein pitkäaikaisia ja lääkkeiden 

tarpeellisuutta arvioidaan ja reseptejä uudistetaan hoidon aikana useita kertoja. Suurin osa 

lääkäreiden uudistamista resepteistä sisälsikin 2000-luvun alussa tehdyssä tutkimuksessa 

pitkäaikaisesti käytettäviä sydän- ja verisuonitautien lääkkeitä, diabeteslääkkeitä, 

psykoosilääkkeitä ja astmalääkkeitä (Lahnajärvi 2006). 

 

Reseptien uudistamiset tulevat todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa kroonisten 

sairauksien jatkuvan yleistymisen (WHO 2003) ja väestön ikääntymisen takia 

(Tilastokeskus 2018). Krooniset ei-tarttuvat sairaudet, kuten verenpainetauti ja diabetes, 

ovat eräitä merkittävästi maailman sairaustaakkaa kasvattavista sairauksista (WHO 

2003). Suomessa vaikeisiin ja pitkäaikaisiin sairauksiin myönnettäviä 

erityiskorvausoikeuksia oli vuonna 2018 yhteensä 1 404 000 henkilöllä ja kasvua oli 

edellisvuodesta 1,2 prosenttia (Kela 2019). Yleisimmät sairaudet, joihin 

erityiskorvausoikeuksia oli myönnetty, olivat krooninen verenpainetauti, diabetes, 

krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset 

keuhkosairaudet (Kela 2019). Korvausoikeuksia oli yhtä haltijaa kohden keskimäärin 2,1 

ja yleisin yhdistelmä oli verenpainetauti ja diabetes. Myös väestön ikääntyminen lisää 

osaltaan pitkäaikaissairauksia sairastavien ja pitkäaikaislääkityksiä käyttävien määrää 

Suomessa. Yli 65-vuotiaiden osuuden ennustetaan nousevan Suomen väestössä yli 30 

prosenttiin vuoteen 2070 mennessä (Tilastokeskus 2018). Kehittyneissä maissa yli 60-
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vuotiaat käyttävät noin 50 % kaikista reseptilääkkeistä (WHO 2003) ja lääkärit 

uudistavatkin reseptejä useimmiten yli 65-vuotiaille potilaille (Lahnajärvi 2006).  

 

Pitkäaikaisten sairauksien hoidossa lääkehoitojen rationaalisuus, eli vaikuttavuus, 

turvallisuus, laadukkuus, taloudellisuus ja yhdenvertaisuus, korostuu. Maailman 

terveysjärjestö WHO:n mukaan noin puolet lääkkeiden määräämisestä, toimittamisesta, 

käytöstä ja myynnistä toteutuu maailmanlaajuisesti epärationaalisesti (WHO 2002). 

Laajasta järjestelmällisestä kirjallisuuskatsauksesta ilmenee, että 

perusterveydenhuollossa merkittävä osa potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista 

ilmeneekin lääkkeen määräämistilanteissa sekä lääkitysten hallinnassa (Panesar ym. 

2016). Lisäksi vain 50 % lääkkeiden käytöstä pitkäaikaisten sairauksien hoidossa toteutuu 

tarkoituksenmukaisesti (WHO 2003). Tämä lisää terveydenhuollon ammattilaisten 

vastuuta lääkehoidon vaikutusten seurannassa ja potilaan hoitoon sitouttamisessa 

lääkehoitoprosessin joka vaiheessa, myös reseptien uudistamisessa.  

 

Lääkehoitojen seurannassa ja hallinnassa ilmeneviä ongelmia on viime vuosina korostettu 

useissa suomalaisissa julkaisuissa (Kumpusalo-Vauhkonen ym. 2016; Hakoinen ym. 

2017; Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a). Potilaan lääkehoitokokonaisuudet eivät 

tunnu olevan kenenkään hallinnassa (Kallio ym. 2016; Hakoinen ym. 2017; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018b), sillä terveydenhuollon toimintamallit ja tiedonhallinta eivät tue 

lääkehoitojen hallintaa riittävästi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). Sähköisten 

työkalujen ja tietojärjestelmien kehittymisen myötä lääkehoitoprosessin hallinta on 

siirtynyt enenevissä määrin sähköiseen ympäristöön. Merkittävä muutos on ollut 

sähköisen reseptin käytön muuttuminen pakolliseksi Suomessa (Laki sähköisestä 

lääkemääräyksestä 61/2007) sekä yleistyminen useissa maissa maailmanlaajuisesti 

(Stroetmann ym. 2011; Kiviluoto 2016; Canada Health Infoway 2018; Surescripts 2018). 

Onkin tärkeää tarkastella, miten sähköinen lääkkeen määrääminen ja uudistaminen 

osaltaan vaikuttavat lääkehoitojen turvallisuuteen ja hallintaan sekä lääkäreiden 

työskentelyyn. 

 

Suomessa lääkäreiden kokemuksia sähköisen reseptin käytöstä on tutkittu sähköisen 

reseptin pilotointivaiheessa (Hyppönen ym. 2006) sekä pian käyttöönoton jälkeen 
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(Kivekäs ym. 2016). Laaja-alaisemman käyttöönoton jälkeen e-reseptin käyttöä 

tarkastelevia tutkimuksia on tehty niin lääkäreiden (Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 

2017; Kangas ym. 2018), farmasistien (Timonen ym. 2016; Kangas ym. 2018) kuin 

apteekin asiakkaiden näkökulmasta (Lämsä ym. 2018). Reseptien uudistamiskäytäntöjä 

taas on tutkittu hyvin vähän. Suomessa uudistamiskäytäntöihin keskittyneitä tutkimuksia 

on toteutettu vain pari (Lahnajärvi 2006; Kangas ym. 2018). Kansainvälisestikin 

uudistamiskäytäntöjä on tutkittu vähän, mikä ilmenee tuoreesta katsausartikkelista (Pattin 

ym. 2018). Reseptin uudistaminen on vanhan reseptin uudelleen laatimisesta käytettävä 

ammattilaisten tarkka termi, kun taas potilaiden ja asiakkaiden kanssa puhutaan usein 

reseptin uusimisesta (Kanta 2019d). Reseptien uudistamista ei tyypillisesti tarkastella 

omana vaiheenaan lääkehoitoprosessissa ja uudistamiskäytäntöihin annetaan harvoin 

erikseen suosituksia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007). Uudistamisen voidaankin 

ajatella sisältyvän lääkehoidon seurantaan.  

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella sähköistä lääkkeiden määräämistä ja 

uudistamista perusterveydenhuollon lääkäreiden näkökulmasta. Teoreettisena 

viitekehyksenä oli inhimillisen erehdyksen teoria ja järjestelmälähtöisyys. 

Kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin selvittämään kansainvälisessä kirjallisuudessa esiin 

tulleita sähköisen reseptin vaikutuksia lääkäreiden työskentelyyn ja avohuollon 

potilaiden lääkitysturvallisuuteen lääkkeitä määrättäessä ja uudistettaessa. Tutkielman 

tutkimusosassa tarkoituksena oli lääkäreiden varjotusta ja ryhmähaastatteluja 

yhdistämällä selvittää reseptien uudistamisen nykykäytäntöjä Kirkkonummen 

terveysasemilla sekä lääkäreiden työskentelyyn ja potilaan lääkehoidon kokonaisuuden 

hallintaan ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä uudistamistilanteissa. Lisäksi 

tarkoituksena oli kartoittaa lääkäreiden ratkaisuehdotuksia uudistamiskäytäntöjen 

kehittämiseksi. Tutkimuksella saatujen tietojen avulla voidaan kehittää 

uudistamiskäytäntöjä lääkäreiden työn helpottamiseksi ja potilasturvallisuuden 

parantamiseksi. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS: INHIMILLISEN EREHDYKSEN 

TEORIA 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään inhimillisen erehdyksen 

teoriaa (engl. human error theory). Se on James Reasonin vuonna 1990 kehittämä teoria 

inhimilliseen toimintaan liittyvien riskien hallinnasta (Reason 2000). Teorian mukaan 

virheitä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: yksilö- ja systeeminäkökulmasta. 

Yksilönäkökulmassa erilaisten virheiden ajatellaan johtuvan yksilön sisäisistä 

ominaisuuksista, kuten huolimattomuudesta, ja niiden katsotaan olevan syynä 

systeemissä ilmeneviin ongelmiin. 

 

Systeeminäkökulma taas korostaa sitä, että ihmiselle virheet ovat luontaisia ja niitä 

tapahtuu väistämättä (Reason 2000). Virheen tapahtumisen nähdään olevan seurausta 

henkilön työskentely-ympäristössä olevasta ongelmasta, joka mahdollistaa virheen 

syntymisen ja etenemisen. Virheiden selvittelyssä pyritään löytämään vastaukset 

kysymyksiin ”miksi ja miten virhe pääsi tapahtumaan”, syyllisen etsimisen sijaan. 

Teorian mukaan virheiden ennaltaehkäisemiseksi systeemiä tai työskentely-ympäristöä 

on muutettava, sillä ihmisen luonnon muokkaaminen ei ole mahdollista. Virheiden ja 

haitallisten tapahtumien syntyminen noudattaa usein samankaltaista kaavaa, vaikka 

tapahtumaketjuun osallistuvat ihmiset vaihtuisivat, mikä korostaa systeemin ongelmien 

selvittämisen tärkeyttä. 

 

Havainnollistaakseen virheiden taustalla olevien riskien hallintaa sekä virheistä 

potentiaalisesti seuraavien haitallisten tapahtumien ennaltaehkäisyä Reason (2000) on 

luonut teorian tueksi reikäjuustomallin (engl. Swiss cheese model) (Kuva 1). 

Reikäjuustomallissa peräkkäiset juustosiivut kuvaavat systeemiin rakennettuja 

suojauksia, jotka pyrkivät estämään virheen etenemisen ja siten haitallisen tapahtuman 

syntymisen. Siivut eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä, vaan niissä on aina reikiä, jotka voivat 

kohdakkain sattuessaan mahdollistaa systeemissä muodostuvan riskin tai virheen 

etenemisen kaikkien suojausten läpi, jolloin lopputuloksena on haitallisen tapahtuman 

syntyminen. Suojauksiin muodostuvat reiät voivat olla seurausta monista eri tekijöistä, 

minkä takia ne liikkuvat, sulkeutuvat, avautuvat ja muuttavat muotoaan jatkuvasti. 
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Kuva 1. Inhimillisen erehdyksen teoriaa havainnollistava James Reasonin 

reikäjuustomalli (Swiss cheese model) (Reason 2000). Mallissa suojausten puutteiden 

osuessa kohdakkain virhetapahtuma pääsee etenemään suojausten läpi, mikä johtaa 

haitalliseen tapahtumaan. 

 

Teorian mukaan reiät voivat muodostua systeemissä toimivien ihmisten aktiivisten 

epäonnistumisten (engl. active failures) tai systeemissä piilevien olosuhteiden (engl. 

latent conditions) takia (Reason 2000). Aktiiviset epäonnistumiset, kuten unohdukset, 

säännöistä poikkeamiset ja väärinymmärrykset, vaikuttavat hyvin suorasti suojausten 

toimimiseen, mutta niiden vaikutus jää usein lyhytaikaiseksi. Aktiivisesti muodostuvia 

heikkouksia on hyvin vaikea ennustaa ja siten ennaltaehkäistä. Systeemissä piilevät 

olosuhteet taas voivat mahdollistaa virheiden syntymisen ja aiheuttaa suojauksiin 

pitkäaikaisia heikkouksia, minkä takia ne vaikuttavat suojausten tehoon merkittävästi. 

Piileviä olosuhteita voivat olla muun muassa kiire, henkilöstöpula sekä puutteelliset tai 

epäluotettavat laitteet. Piilevät heikkoudet voivat säilyä systeemissä pitkiäkin aikoja 

ilman, että niitä huomataan, ja ne tulevat yleensä esiin vasta ilmetessään yhtä aikaa 

aktiivisten epäonnistumisten kanssa. Piileviä olosuhteita on kuitenkin mahdollista 

tunnistaa ja korjata ennen kuin ne ehtivät myötävaikuttaa virheen syntymiseen. 

 

Reasonin (2000) mukaan inhimillisen erehdyksen teoriaa ja reikäjuustomallia voidaan 

soveltaa useiden eri toimialojen, kuten lääketieteen tai ilmailualan, toiminnan 

tarkasteluun. Siirtymistä järjestelmälähtöiseen ajattelutapaan on alettu suositella 

terveydenhuollossa laajasti potilas- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2009; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011; Sosiaali- ja 
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terveysministeriö 2017; WHO 2017). Terveydenhuollossa perinteisesti vallalla olleen 

ajatustavan takia potilas- tai lääkitysturvallisuuden vaarantaneista tapahtumista on usein 

syytetty yksilöitä. Tällainen yksilölähtöinen ajattelutapa johtaa siihen, että 

terveydenhuollon toiminnoissa olevia riskikohtia ei korjata eikä vaaratapahtumia tuoda 

avoimesti esille. Uudenlaisessa turvallisuuskulttuurissa hoidossa tapahtuneet 

poikkeamat, läheltä piti -tilanteet ja haittatapahtumat taas käsitellään avoimesti ja 

organisaation toimintaa kehitetään vastaavanlaisten tapahtumien välttämiseksi (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2009; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017). Lisäksi vaaratapahtumissa osallisina olleiden henkilöiden 

syyttämisestä siirrytään heidän tukemiseensa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009; 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011; Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Suojauksista 

ja syyllistämättömyydestä huolimatta terveydenhuollon ammattilaisten tulee toimia 

vastuullisesti ja pyrkiä omalla toiminnallaan turvaamaan potilas- ja lääkitysturvallisuutta 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017). 

 

Läheltä piti -tilanteiden ja toteutuneiden haittatapahtumien ilmoittamiseen on useissa 

maissa käytössä raportointijärjestelmiä (Holmström 2017). Toimivien 

raportointijärjestelmien ominaisuuksiksi on tunnistettu mahdollisuus arvioida 

turvallisuuspoikkeamien syitä, rankaisematon menettelytapa raportoinnissa, poikkeaman 

analysointiin liittyvän palautteen antaminen ja helppokäyttöisyys (Holmström ym. 2012). 

Raportointijärjestelmien käyttöä heikentävät tyypillisesti pelko seuraamuksista, 

syyllistävä toimintakulttuuri sekä vähäinen koulutus ja koordinointi 

raportointijärjestelmän käyttöön liittyen sekä ajanpuute (Holmström ym. 2012).  

 

Suomessa laajasti käytössä olevassa HaiPro-raportointijärjestelmässä (Awanic Oy 2016) 

tapahtunut poikkeama voidaan luokitella kuuluvaksi alaluokkaan määräysvirhe (HaiPro 

2009). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella määräyspoikkeamien 

osuus lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjoaineisiin tai radiolääkkeisiin liittyvistä 

HaiPro-ilmoituksista on ollut useana vuonna hieman yli 10 % ja määräyspoikkeamat ovat 

olleet yksi neljästä yleisimmistä lääke- ja nestehoitoon liittyneistä poikkeamatyypeistä 

(Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2017; Helsingin ja Uudenmaan 
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sairaanhoitopiiri 2018; Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2019). Vuonna 2016 

yleisimmät määräyspoikkeamien alatyypit olivat ”väärä annos tai vahvuus” ja 

”lääkemääräys puuttuu” (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2017). 

Määräysvirheisiin on kuitenkin nähty liittyvän aliraportointia (Hakoinen ym. 2017; 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2017). Reseptin uudistamiseen liittyville 

poikkeamille ei ole omaa luokitusta HaiPro-ilmoituksissa (HaiPro 2009). 

 

Sähköisten reseptien uudistamista on tutkittu Suomessa tietojärjestelmien käytettävyyden 

näkökulmasta (Hyppönen ym. 2006; Kivekäs ym. 2016), mutta harvat tutkimukset ovat 

tarkastelleet e-resepteihin liittyvää turvallisuutta (Kauppinen ym. 2017). Sen sijaan 

reseptien uudistamista ei olla tutkittu riskienhallinnan näkökulmasta tai selvitetty 

uudistamiseen liittyvien poikkeamien yleisyyttä. Perusterveydenhuollon 

toimintaympäristössä reseptin uudistamistilanne voidaan kuitenkin nähdä yhtenä 

reikäjuustomallin siivuna eli lääkehoitoprosessiin kuuluvana suojauksena. Reseptiä 

uudistettaessa potilas- tai lääkitysturvallisuutta uhkaava virhe voidaan saada kiinni 

esimerkiksi lääkehoitojen systemaattisen seurannan ansiosta tai virhe voi päästä 

etenemään suojauksissa olevien puutteiden, kuten kiireen, tiedonkulun ongelmien tai 

epätarkoituksenmukaisesti toimivien tietojärjestelmien, takia.  

 

 

3 LÄÄKKEENMÄÄRÄYSPROSESSI SUOMESSA 

 

Lääkkeen määräämisessä on tapahtunut viime vuosien aikana suuria muutoksia 

Suomessa. Sähköisen reseptijärjestelmän sekä Kanta-palveluiden käyttöönotto vuodesta 

2010 lähtien on siirtänyt reseptitietojen hallinnan ja säilytyksen sähköiseen ympäristöön 

(Jormanainen 2015). Vuoden 2017 alusta lähtien kaikki reseptit onkin täytynyt laatia 

sähköisesti (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Vuonna 2018 e-reseptejä 

laadittiin yhteensä 28 miljoonaa (Kanta 2019a).  
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3.1 Lääkkeen määrääminen ja uudistaminen 

 

Lääkkeen määrääminen tulee tapahtua yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja tämän on 

saatava riittävät tiedot lääkkeen käyttötarkoituksesta sekä käytöstä (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). Useat lait säätelevät 

reseptien laatimista, uudistamista, korjaamista ja mitätöintiä sekä reseptien rakennetta. 

 

3.1.1 Lääkkeen määrääjä 

 

Suomessa oikeus lääkkeiden määräämiseen on itsenäisesti lääkärin ammattia 

harjoittamaan oikeutetuilla henkilöillä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen 

määräämisestä 1088/2010). Lisäksi laillistetut hammaslääkärit voivat määrätä lääkkeitä 

hammaslääketieteellistä tarkoitusta varten ja lääketieteen ja hammaslääketieteen 

opiskelijat voivat määrätä lääkkeitä tilapäisesti lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä 

toimiessaan hoitamilleen potilaille. Lisäksi valtionneuvoston asetuksella säädetyn 

lisäkoulutuksen käyneet sairaanhoitajat, kätilöt ja terveydenhoitajat voivat määrätä 

lääkkeitä rajatuin oikeuksin (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559; 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). Lääkkeen 

määräämisen edellytyksenä on, että lääkkeen määrääjä on varmistunut lääkityksen 

tarpeesta omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla, kuten potilasasiakirjojen 

tai potilaan muiden tietojen perusteella, kuluneen vuoden aikana (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). 

 

Tämän tutkielman tarkastelun kohteena ovat perusterveydenhuollon lääkäreiden 

avohuollon potilaille määräämät ja uudistamat reseptit, joten tutkielmassa lääkkeen 

määrääjällä tarkoitetaan lääkäriä ja potilaalla avohuollon potilasta.  

 

3.1.2 Resepti 

 

Vuoden 2017 alusta lähtien reseptit on pääsääntöisesti täytynyt laatia sähköisesti (Laki 

sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien 

lääkkeiden (PKV) ja huumausainelääkkeiden määrääminen sähköisesti tuli pakolliseksi 

jo vuoden 2015 alusta. Kirjallisen tai puhelinreseptin antaminen on poikkeustilanteissa 
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mahdollista, jos sähköistä reseptiä ei voida laatia teknisen häiriön, lääkehoidon 

kiireellisen tarpeen tai muun erityisen syyn takia. Kirjalliset ja puhelinreseptit 

tallennetaan apteekissa valtakunnalliseen Reseptikeskukseen reseptin toimittamisen 

yhteydessä (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007; Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2018a). Reseptit ovat pääsääntöisesti voimassa kaksi vuotta määräämispäivästä 

eteenpäin (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). 

Poikkeuksena ovat kuitenkin muun muassa pkv-lääkkeiden ja huumausainelääkkeiden 

reseptit, jotka ovat voimassa vuoden määräämispäivästä. 

 

Reseptillä potilas yksilöidään nimen ja henkilötunnuksen avulla (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). Määrättävästä lääkkeestä 

ilmoitetaan kauppanimi tai vaikuttavan lääkeaineen nimi, lääkemuoto, vahvuus sekä 

määrä pakkauksina, kokonaismääränä tai lääkehoidon kestoajalla ilmaistuna. Reseptissä 

tulee olla myös lääkkeen annostusohje ja käyttötarkoitus sekä tieto siitä, onko lääke 

käytössä säännöllisesti tai tarvittaessa (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007; 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). Lisäksi 

resepti voi sisältää mahdollisen lääkevaihdon kieltoa tai iterointia osoittavan merkinnän, 

reseptin voimassaoloaikaa rajoittavan merkinnän sekä tarvittaessa välttämättömät tiedot 

sairausvakuutuskorvauksen ratkaisemiseksi (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 

61/2007; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). 

Reseptistä tulee myös selvitä lääkkeen määrääjän nimi, yksilöintitunnus, ammattioikeus 

sekä lääkkeen määrääjän tai terveydenhuollon toimintayksikön yhteystiedot, lääkkeen 

määrääjän sähköinen tai omakätinen allekirjoitus sekä reseptin laatimispäivämäärä ja 

tunnistetiedot. 

 

Laadittaessa sähköinen resepti määrääjän täytyy antaa potilaalle reseptistä erillinen 

potilasohje (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Potilasohje sisältää 

tiivistetysti olennaiset tiedot e-reseptistä, kuten potilaan nimen ja syntymäajan, tiedot 

määrätystä lääkevalmisteesta, lääkevalmisteen käyttötarkoituksen ja annostuksen sekä 

lääkkeen määrän. Potilasohjeessa on lisäksi lääkkeen määrääjän nimi ja yhteystiedot sekä 

reseptin laatimispäivämäärä. Potilasohjetta ei tarvitse antaa silloin, kun se on jonkin 

teknisen syyn takia mahdotonta tai kun potilas ei ole paikalla reseptiä laadittaessa.  
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3.1.4 Reseptin uudistaminen, korjaaminen ja mitätöiminen 

 

Sähköistä reseptiä uudistettaessa laaditaan uusi resepti aiemman, Reseptikeskuksessa 

olevan reseptin perusteella (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Resepti 

voidaan uudistaa 16 tai 28 kuukauden kuluessa sen laatimisesta, riippuen siitä, onko 

resepti voimassa vuoden vai kaksi vuotta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen 

määräämisestä 1088/2010). Tieto reseptin uudistamistarpeesta välitetään sähköisellä 

uudistamispyynnöllä (kappale 3.2.3) tai muulla potilaan tekemällä yhteydenotolla 

terveydenhuollon toimintayksikköön tai lääkkeen määrääjälle (Laki sähköisestä 

lääkemääräyksestä 61/2007; Kanta 2019d). Lääkärin tulee arvioida lääkityksen tarve 

uudistamistilanteissa kuten lääkkeen määräämistilanteissakin (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). 

 

Tarvittavat reseptikorjaukset lääkäri voi tehdä Reseptikeskuksen kautta (Laki sähköisestä 

lääkemääräyksestä 61/2007). Myös apteekissa on mahdollista tehdä reseptiin pieniä 

teknisiä korjauksia, kuten annosjakelumerkinnän lisääminen. Reseptikeskuksen kautta 

lääkkeen määrääjä tai toimittaja voi myös yhteisymmärryksessä potilaan kanssa mitätöidä 

voimassa olevan reseptin. Vanhentuneet reseptit mitätöityvät Reseptikeskuksesta 

automaattisesti päivittäin (Kanta 2019c). 

 

3.2 Kanta-palvelut 

 

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuolto käyttävät Kansaneläkelaitoksen (Kela) ylläpitämiä 

Kanta-tietojärjestelmäpalveluita asiakas- ja hyvinvointitietojen hallinnassa (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2018a). Kanta-palveluihin kuuluvat tietojärjestelmät ovatkin 

keskeisessä roolissa e-reseptien määräämis- ja uudistamisprosesseissa (Kuva 2). 
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Kuva 2. Sähköisten reseptien (e-reseptien) käsittelyn eri toiminnot Suomessa. Nuolet 

kuvaavat toimintojen suuntaan osapuolten välillä (mukaillen Kauppinen ym. 2017). 

 

3.2.1 Resepti-palvelu 

 

Resepti-palvelu mahdollistaa reseptitietojen ja lääkkeiden toimitustietojen sähköisen 

arkistoinnin niin, että tiedot ovat sekä terveydenhuollon toimijoiden että kansalaisten 

hyödynnettävissä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a). Resepti-palvelun sisällä 

toimivaan valtakunnalliseen Reseptikeskukseen talletetaan kaikki sähköiset reseptit sekä 

apteekeissa tallennetut kirjalliset ja puhelimitse laaditut reseptit (Laki sähköisestä 

lääkemääräyksestä 61/2007; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a). Reseptikeskuksen 

tarkoituksena on mahdollistaa potilaan kokonaislääkityksen selvittäminen hänelle 

tallennettujen reseptien avulla, jolloin kokonaislääkitys voidaan ottaa huomioon 

lääkehoidon toteuttamisessa (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Kun lääke 
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toimitetaan apteekissa, Reseptikeskuksen reseptitietoihin päivittyvät lisäksi 

toimitusmerkinnät (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Myös muista 

resepteihin tehdyistä toimenpiteistä tallentuu merkintä Reseptikeskuksen käyttölokiin 

(Kanta 2018).  

 

Reseptikeskukseen ollaan kehittämässä uutena ominaisuutena valtakunnallista 

lääkityslistaa, joka sisältää yhtenäisen ja ajantasaisen tiedon potilaalla käytössä olevasta 

lääkityksestä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). Valtakunnallinen lääkityslista 

päivittyy Reseptikeskukseen tallennettavien tietojen perusteella automaattisesti ja sen 

tarkoituksena on helpottaa ajantasaisen lääkitystiedon selvittämistä ja poistaa potilaan 

lääkityksen kirjaamistarve useisiin tietojärjestelmiin eri terveydenhuollon 

toimintayksiköissä. Lääkityslistan näkymä tulee olemaan samanlainen kaikille potilaan 

hoitoon osallistuville toimijoille sekä potilaalle itselleen Omakannan kautta. 

Lääkityslistan käyttöönoton ensimmäinen vaihe alkaa vuoden 2022 aikana, jolloin listaan 

sisältyvät avohuollossa laaditut e-reseptit. Toisessa vaiheessa muodostetaan 

kokonaisvaltainen lääkityslista, joka sisältää reseptien lisäksi lääkityksen 

tarkistusmerkinnät, osastolääkitykset sekä potilaan itse kirjaamat lääkitysmerkinnät. 

 

3.2.2 Omakanta 

 

Omakanta on kansalaisille kehitetty asiointipalvelu, joka mahdollistaa reseptitietojen 

sekä hänestä kirjattujen potilastietojen tarkastelun ja hyödyntämisen (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2018a). Omakanta avattiin käyttöön keväällä 2010 (Jormanainen 

2015) ja vuoden 2018 loppuun mennessä palvelua oli käyttänyt lähes 2,8 miljoonaa eri 

henkilöä (Kanta 2019a). Omakannan avulla potilailla on käytössä samat 

potilaskertomustiedot sekä hoitosuunnitelmat kuin hoitoon osallistuvilla 

terveydenhuollon toimijoilla (Jormanainen 2015). Omakannan kautta potilaat voivat 

muun muassa tarkastella Reseptikeskuksen käyttölokiin tallentuneita tietoja sekä lähettää 

sähköisiä uudistamispyyntöjä (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007; Kanta 

2018). 
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3.2.3 Sähköiset uudistamispyynnöt 

 

Sähköisen uudistamispyynnön avulla potilas itse tai hänen pyynnöstään apteekki voi 

lähettää lääkärille tiedon e-reseptin uudistamistarpeesta (Laki sähköisestä 

lääkemääräyksestä 61/2007).  Apteekki lähettää uudistamispyynnön ensin 

Reseptikeskukseen, josta se siirtyy automaattisesti uudistamispyyntöön merkittyyn 

terveydenhuollon toimintayksikköön (Kanta 2019d), kun taas potilas voi lähettää 

uudistamispyynnön Omakannan kautta (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). 

Vuoden 2018 aikana Omakannan kautta lähetettiin kaikkiaan 2,2 miljoonaa 

uudistamispyyntöä (Kanta 2019a). 

 

Uudistamispyynnöt välitetään aina terveydenhuollon toimintayksikölle eikä sitä voida 

kohdistaa yksittäiselle, tietylle lääkärille (Kanta 2019d). Uudistamispyynnön 

vastaanottava toimintayksikkö voi olla sama, jossa alkuperäinen resepti on laadittu, tai 

sillä hetkellä potilaan hoidosta vastaava yksikkö. Kaikki terveydenhuollon 

toimintayksiköt eivät kuitenkaan ota sähköisiä uudistamispyyntöjä vastaan. 

Uudistamispyynnön käsittelevällä lääkärillä on oikeus hakea Reseptikeskuksesta tiedot 

reseptistä, jota uudistamispyyntö koskee. Potilas voi kuitenkin kieltää 

uudistamispyynnön kautta lääkäriä hakemasta Reseptikeskuksesta hänen muiden 

reseptiensä tietoja, pois lukien pkv- tai huumausainelääkkeiden reseptit sekä kyseisen 

lääkärin laatimat reseptit (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007; Kanta 2019d). 

Tarvittaessa uudistamispyyntöön voidaan apteekissa myös kirjata viesti 

uudistamispyynnön käsittelevälle lääkärille (Kanta 2019d). 

 

Uudistamispyynnön vastaanottaneella terveydenhuollon toimintayksiköllä on kahdeksan 

vuorokautta aikaa käsitellä uudistamispyyntö (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

lääkkeen määräämisestä 1088/2010). Tänä aikana lääkärin tulee joko hyväksyä, hylätä tai 

palauttaa uudistamispyyntö (Kanta 2019d). Hyväksyessään uudistamispyynnön lääkäri 

laatii uuden e-reseptin aiemman reseptin perusteella. Jos lääkäri hylkää 

uudistamispyynnön, reseptiä ei uudisteta eikä samasta e-reseptistä voi lähettää uutta 

uudistamispyyntöä. Lisäksi uudistamispyyntö voidaan palauttaa lähettäjälle. Jos taas 

uudistamispyyntöä ei käsitellä määräajan sisällä, pyyntö raukeaa ja reseptistä voidaan 

lähettää uusi uudistamispyyntö. Uudistamispyynnön hyväksymisestä, hylkäämisestä tai 
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raukeamisesta tulee välittää tieto potilaalle (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

lääkkeen määräämisestä 1088/2010). 

 

3.3 Lääkkeen määräämis- ja uudistamisprosessien haasteet Suomessa 

 

Suomen terveydenhuollossa ilmenneitä ongelmia on viime vuosina nostettu esille useissa 

eri yhteyksissä (Kumpusalo-Vauhkonen ym. 2016; Hakoinen ym. 2017; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2019). Suomalaisen terveydenhuollon merkittävänä ongelmana on tällä 

hetkellä se, etteivät potilaiden lääkehoitokokonaisuudet ole kenenkään hallinnassa 

(Kallio ym. 2016; Hakoinen ym. 2017; Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b). Ongelmaan 

myötävaikuttavina tekijöinä on tunnistettu se, että lääkehoitojen seuranta ei toteudu 

riittävästi, terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole aikaa lääkitysongelmiin tarttumiseen, 

tietojärjestelmät eivät tue lääkehoitojen hallintaa riittävästi eikä tiedonvälitys toimi 

terveydenhuollossa. 

 

Lääkehoitojen seuranta toteutuu harvoin toivotulla tavalla (Luoma 2018). 

Terveydenhuollon ammattilaisten mukaan mahdollisuudet lääkitysten seurantaan ovat 

olemassa ja lääkitysongelmia voidaan havaita reseptejä käsitellessä (Lahnajärvi 2006; 

Kauppinen ym. 2017), mutta käytännössä arviointityö on haasteellista. Lääkehoitojen 

seurannan toteutumiseen on havaittu vaikuttavan useat lääkäri-, potilas- ja lääkelähtöiset 

tekijät sekä monet järjestelmälähtöiset tekijät, kuten työsuunnittelu ja työpaikan 

käytännöt (Lahnajärvi 2006; Kangas ym. 2018; Luoma 2018). Lääkehoitojen seuranta 

kärsii usein ajanpuutteen takia, sillä vastaanottoajat ovat lyhyitä ja arviointityö vie aikaa 

(Lahnajärvi 2006; Kallio 2014; Luoma 2018). Myös henkilöstöpula ja lääkäreiden suuri 

vaihtuvuus vaikeuttavat seurantaa.  

 

Merkittäväksi ongelmaksi on nostettu myös lääkitystietojen huono ajantasaisuus 

tietojärjestelmien puutteiden takia (Kallio 2012; Kvarnström 2015; Kivekäs ym. 2016; 

Kauppinen ym. 2017). Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on korostanut, että sähköisten 

työkalujen tulisi tukea terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyä lääkehoitoprosessin 

eri vaiheissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b) ja ajantasaisen lääkitystiedon 
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saatavuuden parantaminen on nostettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018a).  

 

Lisäksi kommunikaatio ja tiedonkulku eri terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä 

koetaan toimimattomaksi (Kallio 2014). Erityisesti yhtenäisen potilastietojärjestelmän 

puuttuminen vaikeuttaa tiedonkulkua eri hoitotahojen välillä, kun lääkitystiedot ja -

muutokset eivät siirry eri potilastietojärjestelmien välillä (Kallio 2014; Luoma 2018). 

Tällöin kokonaiskuvan hahmottaminen potilaan lääkityksestä on hankalaa (Luoma 2018) 

eikä potilaan todellista lääkitystä välttämättä tiedetä (Kallio 2014). Lääkityksiin tehdyt 

muutokset eivät aina välity edes potilaalle itselleen (Kallio 2014).  

 

 

4 KIRJALLISUUSKATSAUS SÄHKÖISEN RESEPTIN 

VAIKUTUKSISTA LÄÄKÄREIDEN TYÖSKENTELYYN JA 

LÄÄKITYSTURVALLISUUTEEN 

 

Sähköisen reseptin käyttö on yleistymässä maailmanlaajuisesti. Valtakunnallisia 

sähköisiä reseptijärjestelmiä on otettu käyttöön sekä valmistellaan Suomen lisäksi 

muissakin Euroopan unionin (EU) maissa (Stroetmann ym. 2011). Lisäksi kansallinen e-

reseptijärjestelmä on otettu käyttöön tietyissä osissa Kanadaa (Canada Health Infoway 

2018) ja sähköisen reseptin käyttöönotto yleistyy jatkuvasti myös Yhdysvaltojen 

osavaltioissa (Surescripts 2018). E-reseptijärjestelmien tarkoituksena on parantaa potilas- 

ja lääkitysturvallisuutta sekä varmistaa hoidon korkea laatu (Laki sähköisestä 

lääkemääräyksestä 61/2007; Canada Health Infoway 2018; Surescripts 2018). Lisäksi e-

reseptin on tarkoitus olla toimintaa helpottava ja tehostava työkalu sekä lääkkeen 

määrääjille että potilaille (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007; Canada Health 

Infoway 2018).  

 

Tähän pro gradu -tutkielman kirjallisuuskatsaukseen etsittiin tuoreita kansainvälisiä 

tutkimusartikkeleita sähköisen reseptin vaikutuksista lääkäreiden työskentelyyn ja 

avohuollon potilaiden lääkitysturvallisuuteen. Kirjallisuuskatsauksessa oli aluksi 

tarkoitus tarkastella vain reseptien uudistamiseen liittyvää tutkimustietoa, mutta 
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uudistamiseen keskittyneiden tutkimusten pienen määrän vuoksi kirjallisuuskatsausta 

päätettiin laajentaa koskemaan myös lääkkeen määräämistä. Katsauksen tavoitteena oli 

lisäksi löytää keinoja, joilla lääkäreiden työskentelyä ja lääkitysturvallisuutta on pyritty 

parantamaan e-reseptiä käytettäessä. Systemaattinen kirjallisuushaku ja -katsaus 

toteutettiin soveltuvin osin PRISMA-ohjeistuksen mukaisesti (Moher ym. 2009). 

 

4.1 Kirjallisuuskatsauksen toteutus 

 

Kirjallisuuskatsaus perustuu järjestelmällisesti tehtyyn kirjallisuushakuun, jossa 

hyödynnettiin kansainvälisiä Scopus-, MEDLINE- ja Cinahl-tietokantoja sekä ennalta 

määritettyjä sisäänotto- ja poissulkukriteerejä (Taulukko 1). Koska terveydenhuollossa 

käytettävät tietojärjestelmät voivat muuttua ja kehittyä nopeasti, haun ajankohdaksi 

rajautui 01.01.2008-13.11.2018. Katsaukseen hyväksyttävien artikkelien tuli olla 

vertaisarvioituja ja julkaistu suomen- tai englanninkielellä sekä tarkastella 

perusterveydenhuollon lääkäreiden näkökulmasta kokemuksia e-reseptistä, e-

reseptikäytännöistä tai käytäntöjen kehittämismalleista. Katsaukseen kuitenkin 

hyväksyttiin artikkeleita, joissa osa tutkittavista oli vastaanottojen henkilökuntaa, jotka 

myös osallistuvat reseptien laatimisprosessiin. Sellaisia artikkeleita, joissa 

tutkimuskohteena oli lääkäreiden lisäksi toimijoita, jotka eivät suoraan osallistu reseptien 

laatimiseen (kuten apteekkifarmasistit ja potilaat), ei hyväksytty katsaukseen. Artikkelien 

tuli lisäksi olla luettavissa kokonaisuudessaan sähköisesti Helsingin yliopiston tunnusten 

kautta tai vapaasti internetistä.  
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Taulukko 1. Kirjallisuushaussa käytetyt sisäänottokriteerit, poissulkukriteerit, 

viitetietokannat sekä hakusanat. 

 

Tietokantoihin suoritetussa järjestelmällisessä haussa käytettiin hakusanoja, jotka 

liittyivät kolmeen eri teemaan: 1) sähköiseen reseptiin, 2) lääkäriin sekä 3) 

lääkitysturvallisuuteen (Taulukko 1). Lääkäri- ja lääkitysturvallisuusteemojen hakusanat 

saivat esiintyä haettavissa artikkeleissa missä vain (tiivistelmä, otsikko, avainsanat), kun 

taas sähköiseen reseptiin liittyvien hakutermien tuli esiintyä artikkelin otsikossa. 

Hakustrategian laatimisessa oli ohjeistamassa Helsingin yliopiston tiedekirjaston 

informaatikko. 

 

4.2 Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset 

 

Järjestelmällisen kirjallisuushaun tuloksena löytyi 229 artikkelia. Artikkelien rajaaminen 

toteutettiin vaiheittain (Kuva 3).  
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Kuva 3. Kirjallisuushaun artikkeleiden valintaprosessi. 

 

Kirjallisuushaun jälkeen katsausta täydennettiin vielä kokotekstin perusteella valittujen 

artikkelien lähdeluetteloista löytyneillä, sisäänottokriteerit täyttäneillä artikkeleilla. 

Kirjallisuushakua täydentäneitä artikkeleita otettiin mukaan yksi (Lapane ym. 2011b). 

Kirjallisuuskatsaukseen sisältyi siis lopulta 11 artikkelia (Taulukko 2). Katsaukseen 

sisällytetyistä tutkimuksista yhdeksän on tehty Yhdysvalloissa (Lapane ym. 2008; Wang 
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ym. 2009; Weingart ym. 2009; Goldman ym. 2010; Hume ym. 2011; Lapane ym. 2011a; 

Lapane ym. 2011b; Thomas ym. 2013; Abramson ym. 2016) ja kaksi Suomessa (Kivekäs 

ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). 

 

Katsaukseen valituissa tutkimuksissa on hyödynnetty sekä kvantitatiivisia että 

kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Seitsemässä tutkimuksessa on käytetty lääkäreille 

suunnattua kyselylomaketta (Lapane ym. 2008; Wang ym. 2009; Lapane ym. 2011a; 

Lapane ym. 2011b; Goldman ym. 2010; Thomas ym. 2013; Kivekäs ym. 2016). Kahdessa 

tutkimuksessa on käytetty tutkimusmenetelmänä yksilöhaastattelua (Abramson ym. 

2016; Kauppinen ym. 2017) ja kuudessa ryhmähaastattelua (Lapane ym. 2008; Weingart 

ym. 2009; Goldman ym. 2010; Hume ym. 2011; Lapane ym. 2011a; Lapane ym. 2011b). 

Tutkimuksista neljä on toteutettu monimenetelmätutkimuksena, jossa on hyödynnetty 

sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää (Lapane ym. 2008; Goldman ym. 

2010; Lapane ym. 2011a; Lapane ym. 2011b). Nämä tutkimukset perustuvat eri 

aihealueisiin samasta laajasta haastattelu- ja kyselyaineistosta, joka on kerätty 

Yhdysvaltojen kuudessa eri osavaltiossa. 

 

Artikkeleista yhdeksässä tarkastellaan lääkäreiden kokemuksia sähköisen reseptin ja 

reseptijärjestelmän käytöstä (Wang ym. 2009; Weingart ym. 2009; Goldman ym. 2010; 

Lapane ym. 2011a; Lapane ym. 2011b; Thomas ym. 2013; Abramson ym. 2016; Kivekäs 

ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). Näistä tutkimuksista Goldmanin (2010) 

kumppaneineen toteuttama tutkimus keskittyi lääkäreiden kokemuksiin reseptien 

uudistamistilanteista. Lapanen (2011b) ja kumppaneiden tutkimuksessa taas tarkasteltiin 

lääkäreiden kokemuksia e-reseptien vaikutuksista potilasturvallisuuteen. Kolmessa 

tutkimuksessa taas kartoitettiin lääkäreiden kokemuksia reseptijärjestelmien 

päätöksenteon tukiohjelmista ja ohjelmien luomista varoitusilmoituksista (Lapane ym. 

2008; Weingart ym. 2009; Hume ym. 2011).
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Taulukko 2. Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyt artikkelit (n = 11). 

Tekijät ja paikka Tutkimuksen tavoitteet Ajankohta Menetelmät Aineisto/tutkimusjoukko Keskeiset tutkimustulokset 

Kokemukset sähköisen reseptin käytöstä    

Wang ym. 
2009 

Yhdysvallat 

Vertailla e-reseptiä 

käyttävien ja 

käyttämättömien 

lääkäreiden kokemuksia 

reseptien käsittelyyn 

liittyvästä 

turvallisuudesta ja 

työmäärästä sekä 

tarkastella kahden e-

reseptijärjestelmään 

kuuluvan tietolähteen 

(lääkityshistoria ja 

korvattavuustiedot) 

käyttöä. 

Lokakuu 

2006 – 

joulukuu 

2006 

Poikkileikkaustutkimus. 

Sähköinen kyselylomake. 

228 perusterveydenhuollon 

lääkäriä. 
 Suurin osa lääkäreistä on tyytyväisiä e-

reseptiin. 

 E-reseptin koetaan olevan helppokäyttöinen, 

parantavan hoidon laatua sekä helpottavan ja 

tehostavan työskentelyä. 

 E-reseptin käyttöä vähentävät tekniset ongelmat 

ja kiire. 

Goldman ym.  

2010 

Yhdysvallat 

Tarkastella kliinikoiden 

mielipiteitä e-reseptin 

roolista 

potilasturvallisuuden ja 

tehokkuuden 

edistämisessä reseptien 

uudistamistilanteissa.  

Huhtikuu 

2006 – 

elokuu 2006 

Monimenetelmätutkimus. 

Kvantitatiivinen aineisto: 

sähköinen tai paperinen 

kyselylomake kliinikoille. 

Kvalitatiivinen aineisto: 

kohderyhmähaastattelu tai 

yksilöhaastattelu 

kliinikoille ja vastaanoton 

muulle henkilökunnalle. 

64 eri vastaanottoa 

kuudesta osavaltiosta. 

Ryhmähaastatteluissa oli 

yhteensä 276 osallistujaa 

(kliinikoita ja 

henkilökuntaa). Kyselyyn 

vastasi 157 kliinikkoa. 

 E-reseptin avulla lääkärit pystyvät helpommin 

seuraamaan potilaiden lääkkeiden käyttöä. 

 E-resepti nopeuttaa ja sujuvoittaa 

uudistamisprosessia. 

 Tekniset ongelmat vaikeuttavat e-reseptin 

käyttöä. 

 Sähköisessä uudistamisprosessissa on riskinä 

uudistaa reseptit ilman riittävää, kriittistä 

tarkastelua. 

Lapane ym. (a) 
2011 

Yhdysvallat 

Tarkastella lääkäreiden 

mielipiteitä e-

reseptijärjestelmän 

roolista työtehokkuuden 

parantamisessa. 

Huhtikuu 

2006 – 

elokuu 2006 

Monimenetelmätutkimus. 

Kvantitatiivinen aineisto: 

sähköinen tai paperinen 

kyselylomake kliinikoille. 

Kvalitatiivinen aineisto: 

kohderyhmähaastattelu tai 

64 eri vastaanottoa 

kuudesta osavaltiosta. 

Ryhmähaastatteluissa oli 

yhteensä 276 osallistujaa 

(kliinikoita ja 

 E-resepti tehostaa lääkäreiden työskentelyä ja 

säästää aikaa. 

 E-resepti helpottaa reseptien laatimis- ja 

uudistamisprosessin sekä koko vastaanoton 

organisointia. 
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yksilöhaastattelu 

kliinikoille ja vastaanoton 

muulle henkilökunnalle. 

henkilökuntaa). Kyselyyn 

vastasi 157 kliinikkoa. 
 E-resepti vapauttaa lääkäreiden aikaa 

potilastyöhön. 

 Tekniset ongelmat vaikeuttavat e-reseptin 

käyttöä. 

Lapane ym. (b) 
2011 

Yhdysvallat 

Tarkastella kliinikoiden 

näkemyksiä e-

reseptijärjestelmien 

vaikutuksista 

potilasturvallisuuteen 

Huhtikuu 

2006 – 

elokuu 2006 

Monimenetelmätutkimus. 

Kvantitatiivinen aineisto: 

sähköinen tai paperinen 

kyselylomake kliinikoille. 

Kvalitatiivinen aineisto: 

kohderyhmähaastattelu tai 

yksilöhaastattelu 

kliinikoille ja vastaanoton 

muulle henkilökunnalle. 

64 eri vastaanottoa 

kuudesta osavaltiosta. 

Ryhmähaastatteluissa oli 

yhteensä 276 osallistujaa 

(kliinikoita ja 

henkilökuntaa). Kyselyyn 

vastasi 157 kliinikkoa. 

 Lääkärit kokevat, että e-resepti paransi 

potilasturvallisuutta ja hoidon laatua verrattuna 

muihin lääkkeen määräämiskeinoihin. 

 Erityisesti e-reseptijärjestelmän lääkityslistan 

koetaan parantavan potilasturvallisuutta. 

 Lääkityslistan avulla lääkärit voivat tarkistaa 

potilaan kokonaislääkityksen myös vastaanoton 

ulkopuolella sekä selvittää muualla määrätyt 

lääkkeet. 

 Lääkärit kokevat, että e-reseptijärjestelmä 

lähinnä muuttaa reseptivirheiden tyyppejä, 

muttei poista niitä. 

 E-reseptin tuomat reseptivirheet liittyvät 

annostuksiin ja väärän tai päällekkäisen 

lääkkeen määräämiseen.   

Thomas ym. 
2013 

Yhdysvallat 

Tarkastella lääkäreiden 

kokemuksia e-reseptin 

käytöstä määrättäessä 

kontrolloituja 

lääkeaineita. 

Tammikuu 

2010 – 

toukokuu 

2011 

Lääkärit vastasivat 

kyselyyn ennen e-reseptin 

käyttöönottoa sekä kuusi 

kuukautta käyttöönoton 

jälkeen. 

150 polikliinisella 

vastaanotolla 

työskentelevää lääkäriä. 

 Suurin osa lääkäreistä kokee, että e-

reseptijärjestelmä on helppokäyttöinen, 

vähentää reseptivirheitä sekä parantaa 

työnkulkua, lääkkeiden käytön seurantaa ja 

yhteistyötä apteekkien kanssa. 

 E-reseptin koetaan vähentävän reseptivirheitä. 

 E-reseptin tuomat hyödyt eivät kuitenkaan 

täysin yltäneet lääkäreiden odotuksiin. 

 E-reseptijärjestelmän käyttöä vaikeuttavat 

yhteensopivaa järjestelmää käyttävien 

apteekkien vähyys sekä tekniset ongelmat. 

Abramson ym.  
2016 

Yhdysvallat 

Tarkastella, miten 

lääkäreiden e-

reseptijärjestelmään 

liittyvät näkemykset ja 

Ei ilmoitettu Puolistrukturoitu 

haastattelu. 

13 poliklinikkalääkäriä. 

 
 Lääkärit arvostavat erityisesti mahdollisuutta 

lähettää e-reseptit sähköisesti apteekkeihin. 

 Monien järjestelmäpäivitysten takia lääkäreiden 

täytyy muokata usein työnkulkuaan eivätkä he 
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kokemukset muuttuvat 

kaksi vuotta kestäneen 

käytön aikana. 

yleensä hyödynnä kaikkia järjestelmän 

ominaisuuksia. 

 Järjestelmä antaa liikaa varoitusilmoituksia. 

Kivekäs ym. 
2016 

Suomi 

Arvioida 

yleislääkäreiden 

kokemuksia e-

reseptijärjestelmän ja 

valtakunnallisen 

Reseptikeskuksen 

käytöstä. 

Syyskuu 

2012 – 

lokakuu 

2012 

Sähköinen kyselylomake, 

jossa oli Likert-

asteikollisia ja avoimia 

kysymyksiä. 

69 lääkäriä, jotka 

työskentelivät kahdessa 

perusterveydenhuollon 

toimintayksikössä. 

 E-resepti helpottaa lääkäreiden työskentelyä ja 

potilaiden lääkitysten hallintaa. 

 Lääkärit kokevat lääkitysten hallinnan 

parantuneen. 

 Useat tekniset ongelmat ja reseptin 

laatimisprosessin monivaiheisuus vaikeuttavat 

e-reseptin käyttöä. 

Kauppinen ym. 

2017 

Suomi 

Tarkastella suomalaisten 

perusterveydenhuollon 

lääkäreiden kokemuksia 

sähköisen reseptin 

vaikutuksista lääkkeen 

määräämiseen ja 

lääkitysturvallisuuteen. 

Kevät 2015 Puolistrukturoitu 

puhelinhaastattelu.  

 

42 terveyskeskuslääkäriä 

viideltä 

yliopistosairaaloiden 

erityisvastuualueelta. 

 Lääkärit ovat tyytyväisiä e-resepteihin eivätkä 

halua palata paperisiin resepteihin. 

 Lääkäreiden mukaan e-resepti on kätevä ja 

helpottaa lääkkeen määräämistä. 

 Pkv- ja huumausainelääkkeiden määrääminen ja 

käytön seuranta on helpottunut. 

 E-reseptijärjestelmän tekniset ongelmat 

vaikeuttavat reseptien käsittelyä. 

 Potilaiden reseptitiedot ovat aiempaa 

helpommin saatavilla, mutta tiedoissa on 

epäjohdonmukaisuuksia. 

Kokemukset sähköisen reseptijärjestelmän päätöksenteon tukiohjelmista   

Lapane ym.  
2008 

Yhdysvallat 

Kuvailla 

perusterveydenhuollon 

lääkäreiden näkemyksiä 

sähköisen 

reseptijärjestelmän 

varoitusilmoituksista 

lääkkeen 

määräämistilanteessa. 

Huhtikuu 

2006 – 

elokuu 2006 

Monimenetelmätutkimus. 

Kvantitatiivinen aineisto: 

sähköinen tai paperinen 

kyselylomake kliinikoille. 

Kvalitatiivinen aineisto: 

kohderyhmähaastattelu tai 

yksilöhaastattelu 

kliinikoille ja vastaanoton 

muulle henkilökunnalle. 

Tutkimukseen osallistui 64 

eri vastaanottoa kuudesta 

osavaltiosta. 

Ryhmähaastatteluissa oli 

yhteensä 276 osallistujaa 

(kliinikoita ja 

henkilökuntaa). Kyselyyn 

vastasi 157 kliinikkoa. 

 40 % lääkäreistä ohittaa lääkeinteraktioihin 

liittyvät varoitukset yleensä tai aina. 

 Lääkeallergioihin liittyviä varoituksia ohitetaan 

vähiten. 

 Lääkärit pitävät varoitusohjelmaa ja 

lääkeinteraktiovaroituksia hyödyllisinä 

potilasturvallisuuden kannalta. 

 Lääkäreiden mukaan varoituksia ilmenee liian 

paljon ja varoitukset ovat usein epäolennaisia. 

 Lääkärit toivovat, että varoituksia muodostuisi 

vain käytössä olevien lääkitysten perusteella ja 
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että he voisivat itse määrittää, kuinka herkästi 

varoituksia muodostuu. 

Weingart ym. 

2009 

Yhdysvallat 

Selvittää syitä sähköisen 

reseptijärjestelmän 

käyttöönottoon ja 

käyttöön sekä tarkastella 

reseptijärjestelmän 

varoitusilmoituksiin 

liittyviä hyviä ja huonoja 

puolia lääkäreiden 

näkökulmasta. 

Kesä 2007 Kolme ryhmähaastattelua. 25 Massachusettsin 

osavaltiossa 

työskentelevää lääkkeen 

määrääjää (21 lääkäriä, 

kolme 

asiantuntijasairaanhoitajaa 

ja yksi lääkärin avustaja). 

 Lääkeallergioista ja yhteisvaikutuksista 

varoittavat ilmoitukset ovat lääkäreiden 

mielestä hyödyllisiä. 

 Varoitusilmoitukset toimivat lääkäreille 

muistutuksina ja tiedonlähteinä. 

 Suurin osa ilmoituksista on kuitenkin 

epäolennaisia kliinisessä työssä. 

 Ilmoitusten suuri määrä ja tarpeettomuus johtaa 

niiden systemaattiseen ohittamiseen. 

Hume ym. 
2011 

Yhdysvallat 

Kuvailla 

kehittämisprosessi, jossa 

luodaan sähköiseen 

reseptijärjestelmään 

varoitusilmoituksia 

potentiaalisesti iäkkäille 

sopimattomista 

lääkityksistä (engl. 

potentially inappropriate 

medications, PIM). 

Kevät 2008 Tärkeimmät PIM-

valmisteet sekä näille 

vaihtoehtoiset lääkitykset 

tunnistettiin Beersin 

kriteerien ja 

asiantuntijapaneelin 

avulla. Lääkäreiden 

näkemyksiä 

varoitusilmoituksista ja 

PIM-valmisteista 

kartoitettiin 

ryhmähaastatteluilla. 

Ryhmähaastatteluihin 

osallistui 17 

perusterveydenhuollon 

lääkäriä, joilla oli 

kokemusta sähköisestä 

lääkkeenmääräämisestä. 

 Lääkärit pitävät PIM-lääkkeisiin liittyviä 

varoitusilmoituksia hyödyllisinä. 

 Lääkäreiden mukaan varoitusilmoitukset tulisi 

muodostaa niin, että niiden sisältämää tietoa 

voitaisiin hyödyntää tehokkaasti eikä niissä 

ilmenisi tarpeetonta päällekkäisyyttä. 

Pkv-lääke: pääasiassa keskushermostoon vaikuttava lääke.    
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4.3 Lääkäreiden kokemukset sähköisen reseptin käytöstä 

 

4.3.1 Sähköisen reseptin käyttöön liittyvät edut 

 

Useat lääkärit ilmoittavat olevansa tyytyväisiä sähköiseen reseptiin ja sen tuomiin etuihin 

(Wang ym. 2009; Goldman ym. 2010; Thomas ym. 2013; Kauppinen ym. 2017). 

Sähköisen reseptin tuomat edut on koottu taulukossa 3. Merkittäviä sähköisen reseptin 

tuomia hyötyjä ovat olleet lääkäreiden työn helpottuminen ja tehostuminen. Useat lääkärit 

kokevat sähköisen reseptin parantaneen työn tehokkuutta ja tuottavuutta sekä 

helpottaneen työskentelyä (Wang ym. 2009; Lapane ym. 2011a; Thomas ym. 2013; 

Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). Lapanen (2011a) ja kumppaneiden 

tutkimuksessa 64 % lääkäreistä piti sähköistä lääkkeenmääräämistä hyvin tehokkaana, 

kun taas vain 3 % koki tämän hyvin epätehokkaaksi. Sähköinen prosessi on lääkäreiden 

mukaan tehnyt lääkkeiden määräämisestä helppoa ja kätevää (Thomas ym. 2013; 

Kauppinen ym. 2017) eikä sähköisen reseptin käyttäminen vaadi paljoa henkistä 

vaivannäköä (Wang ym. 2009). Työn sujuvuutta edistää merkittävästi vähentynyt 

paperityön määrä (Lapane ym. 2011a; Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). Etenkin 

suomalaisten lääkäreiden mukaan esimerkiksi huumausainelääkkeiden määrääminen on 

nykyisin helpompaa, kun reseptin laatimiseen ei tarvita erillistä lomaketta eikä 

määrättyjen huumausainelääkkeiden tietoja tarvitse arkistoida erikseen (Kauppinen ym. 

2017). E-reseptin koetaankin säästävän lääkäreiden aikaa (Kivekäs ym. 2016) ja reseptien 

käsittely on sähköisen prosessin ansiosta selkeytynyt ja nopeutunut myös 

uudistamistilanteissa (Weingart ym. 2009; Goldman ym. 2010). Yhdysvaltalaisten 

lääkäreiden mukaan uudistettavien reseptien käsittelyyn päivittäin kuluva aika on 

sähköisen järjestelmän käyttöönoton ansiosta pienentynyt keskimäärin 55 minuutista 27 

minuuttiin (Goldman ym. 2010). 

 

Lääkäreiden työn helpottumisen lisäksi myös vastaanottojen muiden työntekijöiden 

työskentelyn koetaan helpottuneen (Wang ym. 2009). E-reseptin käyttöönoton koetaan 

johtaneen koko vastaanoton parantuneeseen organisointiin tehostuneen kirjanpidon sekä 

helpottuneen reseptien laatimis- ja uudistamisprosessien hallinnan kautta (Lapane ym. 
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2011a). Koko vastaanotto toimii siis tehokkaammin sähköisen reseptijärjestelmän 

ansiosta (Lapane ym. 2011a). 

 

Lääkärit lisäksi arvostavat sähköisen prosessin tuomaa joustavuutta reseptien käsittelyssä 

(Goldman ym. 2010; Lapane ym. 2011a; Kivekäs ym. 2016). Kun lääkäreillä on pääsy 

potilastietoihin ja resepteihin sähköisesti, reseptejä on mahdollista laatia ja uudistaa ajasta 

ja paikasta riippumatta (Goldman ym. 2010; Lapane ym. 2011a; Kivekäs ym. 2016). 

Reseptien laatiminen onnistuu tehokkaasti potilaan vastaanottoajan aikana, mutta 

toisaalta reseptien laatiminen on mahdollista myös esimerkiksi viikonloppuisin tai kotoa 

käsin, mikä lääkäreiden mukaan sujuvoittaa työntekoa (Goldman ym. 2010; Lapane ym. 

2011a). 

 

Lääkäreiden kokemuksen mukaan yhteistyö ja kommunikaatio apteekkien kanssa on 

parantunut sähköisen reseptin myötä (Lapane ym. 2011a; Thomas ym. 2013). 

Parantuneen yhteistyön ansiosta lääkärit ja farmasistit pystyvät paremmin yhdessä 

hallitsemaan potilaiden lääkehoitoja (Thomas ym. 2013). Lääkärit arvostavat suuresti 

mahdollisuutta lähettää reseptit sähköisesti suoraan apteekkeihin, sillä se helpottaa 

erityisesti reseptien uudistamisprosessia (Abramson ym. 2016). Lääkäreiden työaikaa 

kuluukin aiempaa vähemmän apteekeista tuleviin, reseptiepäselvyyksiin liittyviin 

puheluihin tai puhelinreseptien soittamiseen (Lapane ym. 2011a; Thomas ym. 2013; 

Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017).  

 

Sähköisen reseptin tuomat edut ovat vapauttaneet lääkäreiden aikaa enemmän 

potilastyöhön (Lapane ym. 2011a). Ajan vapautuminen on merkittävää erityisesti 

monisairaiden potilaiden kohdalla, sillä heillä on useita käsiteltäviä reseptejä (Lapane ym. 

2011a). Lisäksi potilaiden reseptitiedot ovat helpommin saatavilla, jolloin lääkärit voivat 

tarkistaa, mitä lääkkeitä potilaalla on käytössä ja mitä reseptejä tälle on määrätty muualla 

(Lapane ym. 2011b; Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). Myös reseptien 

laatimisajankohtien seurannan helpottuminen on lääkäreiden mukaan yksinkertaistanut ja 

tehostanut uudistamisprosesseja (Lapane ym. 2011a). Monet lääkärit kokevatkin 

voivansa tarjota laadukkaampaa hoitoa sähköisten reseptien ansiosta (Wang ym. 2009; 

Lapane ym. 2011b). Lisäksi lääkärit kokevat voivansa tarjota potilaille parempaa palvelua 
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e-reseptin ansiosta (Kivekäs ym. 2016). Lääkärit ovat nostaneet esille, että e-reseptin 

käytön ansiosta potilaiden ei tarvitse olla huolissaan reseptien katoamisesta (Lapane ym. 

2011a; Kivekäs ym. 2016). Lääkärit kokevat myös potilaiden olevan tyytyväisiä e-

reseptin tuomiin etuihin (Weingart ym. 2009; Goldman ym. 2010). 

 

4.3.2 Sähköisen reseptin vaikutukset potilasturvallisuuteen 

 

Lääkäreiden kokemuksen mukaan sähköinen resepti on parantanut potilaiden 

lääkitysturvallisuutta sekä lääkehoitojen hallintaa monin eri tavoin (Kivekäs ym. 2016; 

Taulukko 3). Moni lääkäri kokee e-reseptin olevan potilasturvallisuuden kannalta 

parempi kuin muut lääkkeen määräämiskeinot (Lapane ym. 2011b; Kivekäs ym. 2016). 

Reseptitietojen saatavuuden parantuminen sähköisten reseptijärjestelmien 

lääkityslistojen ansiosta ei ainoastaan helpota lääkäreiden työskentelyä, vaan sen nähdään 

myös parantavan lääkitysturvallisuutta (Lapane ym. 2011b). Lääkityslistan avulla lääkärit 

pystyvät varmistamaan potilaalla käytössä olevan lääkityksen, erityisesti silloin, kun 

potilas itse ei muista kaikkia lääkkeitään (Lapane ym. 2011b). Sähköiset lääkityslistat 

edistävät lääkkeen määräämisen turvallisuutta myös silloin, kun resepti laaditaan 

vastaanoton ulkopuolella.  

 

Lääkitystietojen parantuneen saatavuuden avulla myös lääkkeiden käytön seuraaminen 

on helpottunut. Sähköisen reseptijärjestelmän avulla lääkärit pystyvät tarkistamaan, 

hakeeko potilas hänelle määrättyjä lääkkeitä (Goldman ym. 2010; Kivekäs ym. 2016), 

sekä tunnistamaan potilaat, jotka ovat sitoutuneita lääkehoitoonsa ja hakevat lääkkeitään 

säännöllisesti (Goldman ym. 2010). Lääkäreiden mukaan seurannan mahdollisuus on 

tärkeä etenkin pitkäaikaisten ylläpitohoitojen kohdalla ja seurannalla voi olla positiivinen 

vaikutus lääkärin ja potilaan väliseen kommunikaatioon lääkehoitojen käytöstä (Goldman 

ym. 2010). Reseptitietojen parantuneen saatavuuden ansiosta lääkäreiden onkin helpompi 

havaita myös lääkityksiin liittyviä ongelmia, kuten kaksoisreseptejä samasta lääkkeestä 

tai lääkeaineesta (Kauppinen ym. 2017). Sähköinen järjestelmä tarjoaa lääkäreille myös 

hyödyllistä tietoa lääkehoitojen yhteisvaikutuksista (Kivekäs ym. 2016). 
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Seurannan helpottuminen sähköisen reseptin ansiosta on lääkäreiden kokemuksen 

mukaan edistänyt lääkitysturvallisuutta erityisesti pkv- ja huumausainelääkkeitä 

käyttävillä potilailla (Goldman ym. 2010; Thomas ym. 2013; Kivekäs ym. 2016; 

Kauppinen ym. 2017). Lääkärit seuraavatkin näiden lääkkeiden käyttöä aktiivisesti 

sähköisen reseptijärjestelmän kautta (Goldman ym. 2010). Suomalaiset lääkärit 

tarkistavat Reseptikeskuksesta potilaalle myös muualla kirjoitetut reseptit, jotka sisältävät 

pkv- tai huumausainelääkkeitä (Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017) ja heidän 

mukaansa Reseptikeskus auttaa lääkkeiden väärinkäytön tunnistamisessa (Kivekäs ym. 

2016). Lääkärit kokevat lisäksi sähköisen reseptin käyttöönoton pienentäneen lääkkeiden 

väärinkäytön riskiä (Kivekäs ym. 2016) ja parantavan väärinkäytön ennaltaehkäisyä 

(Kauppinen ym. 2017). Sähköistä järjestelmää käyttävät lääkärit pystyvät myös 

tunnistamaan tarpeettomat uudistamispyynnöt tarkistamalla, milloin edellinen resepti on 

kirjoitettu, sekä puuttumaan pkv- ja huumausainelääkereseptien ”kalasteluun” eri 

lääkäreiltä (Goldman ym. 2010). 

 

Lääkäreiden omat kokemukset e-reseptin vaikutuksista reseptivirheisiin vaihtelevat 

tutkimusten välillä. Jotkut lääkärit kokevat sähköisen reseptin käytön vähentävän 

reseptivirheitä (Lapane ym. 2011a; Thomas ym. 2013). Lisäksi reseptien luettavuus on 

parantunut sähköisen muodon ansiosta (Lapane ym. 2011b). Yhden tutkimuksen mukaan 

lääkärit kokivat myös apteekkien toimitusvirheiden (väärä lääke, vahvuus tai 

annosteluohje) määrän vähentyneen (Thomas ym. 2013). Sen sijaan jotkut lääkärit eivät 

koe e-reseptin vaikuttaneen resepteihin liittyviin virheisiin tai läheltä piti -tilanteisiin 

(Abramson ym. 2016; Kivekäs ym. 2016). Lapanen (2011b) ja kumppaneiden 

tutkimukseen osallistuneet lääkärit toteavatkin, että reseptivirheitä tulee olemaan aina. 

Heidän mukaansa e-resepti ei poista reseptivirheitä, vaan sen sijaan muuttaa erilaisten 

virheiden ilmenemistä. E-reseptin käyttöönoton jälkeen tyypillisimmät reseptivirheet 

liittyvät lääkkeen annostukseen ja lääkehoitojen aikatauluttamiseen. Myös väärän 

lääkkeen määrääminen tai saman lääkkeen määrääminen kahdesti voi tahattomasti 

lisääntyä e-reseptin myötä. Väärän lääkkeen määrääminen voi tapahtua esimerkiksi 

sekoitettaessa kaksi samalta kuulostavaa lääkettä toisiinsa tai valittaessa näppäilyvirheen 

seurauksena väärä lääke reseptijärjestelmän valikoista. Virheen huomaaminen voi 

edelleen vaikeutua, jos reseptin kaikkia tietoja ei voida tarkastella tiiviin reseptinäkymän 
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takia. Reseptikirjoitusnäytön sommittelulla voi siis olla merkittävä vaikutus 

reseptivirheiden ilmenemiseen. Lääkäreiden mukaan e-reseptin myötä yleistyvät 

reseptivirheet voidaan kuitenkin huomata reseptijärjestelmän tarkistustoiminnon tai 

apteekin tai potilaan tarkan toiminnan avulla. Goldmanin (2010) ja kumppaneiden 

tutkimukseen osallistuneet lääkärit nostivat esille myös sen, että sähköisessä 

uudistamisprosessissa tarvittava kriittinen tarkastelu voi helposti jäädä pois. 

Uudistettavaksi tulevat reseptit näyttävät lääkäreiden mukaan hyvin siisteiltä ja 

virheettömiltä, jolloin taipumus olettaa reseptitietojen olevan oikein ja uudistaa reseptit 

ilman tarkkaa arviointia on suuri. Huolimaton reseptien uudistaminen voi tällöin johtaa 

lääkesekaannuksiin ja väärän lääkkeen määräämiseen. 
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Taulukko 3. Sähköisen reseptin käyttöön liittyvät edut lääkäreiden kokemusten mukaan. 

Pääteemat 

 

Alateemat 

- alateemoja kuvailevia esimerkkejä 

Artikkelit (n = 9) 

Työskentelyn tehostuminen Lääkkeenmääräysprosessin helpottuminen 

- Sähköisen reseptijärjestelmän käyttö vaatii vähän henkistä 

vaivannäköä 

- Sähköinen reseptijärjestelmän helppokäyttöisyys ja kätevyys 

- Helpottunut pkv- ja huumausainelääkkeiden määrääminen 

- Mahdollisuus laatia reseptejä ajasta ja paikasta riippumatta 

- Mahdollisuus lähettää reseptit sähköisesti apteekkeihin 

Wang ym. 2009; Goldman ym. 

2010; Lapane ym. 2011a; Thomas 

ym. 2013; Abramson ym. 2016 

Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 

2017 

Työtehokkuuden parantuminen 

- Tuotteliaisuuden parantuminen 

- Työnkulun parantuminen ja selkeytyminen 

- Paperityön ja puhelinsoittojen vähentyminen 

- Ajan säästyminen 

- Sähköisen reseptin käytön tehokkuus 

- Työskentelyn helpottuminen 

- Reseptien uudistamisprosessin nopeutuminen 

Wang ym. 2009; Weingart ym. 

2009; Goldman ym. 2010; Lapane 

ym. 2011a; Thomas ym. 2013; 

Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 

2017 

 

Vastaanoton toiminnan parantuminen 

- Vastaanoton organisoinnin ja kirjanpidon parantuminen 

- Vastaanoton henkilökunnan työn helpottuminen 

Wang ym. 2009; 

Lapane ym. 2011a 

Lääkehoitojen hallinnan 

parantuminen 

Helpottunut lääkkeiden käytön seuranta 

- Mahdollisuus tunnistaa hoitoon sitoutuneet potilaat 

- Mahdollisuus seurata pkv- ja huumausainelääkkeiden käyttöä 

Goldman ym. 2010; Thomas ym. 

2013; 

Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 

2017 
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Lääkitystietojen saatavuuden parantuminen 

- Mahdollisuus tarkastella muualla laadittuja reseptejä 

- Mahdollisuus tarkastella reseptitietoja myös vastaanoton ulkopuolella 

Lapane ym. 2011b; Kivekäs ym. 

2016; Kauppinen ym. 2017 

 

Hoidon parantuminen 

- Hoidon laadun parantuminen 

- Enemmän aikaa potilastyöhön 

Wang ym. 2009; Lapane ym. 

2011a; Lapane ym. 2011b 

Potilasturvallisuuden 

parantuminen 

 

 

Lääkitysturvallisuuden parantuminen 

- Parantunut turvallisuus verrattuna paperisiin resepteihin 

Lapane ym. 2011b; Kivekäs ym. 

2016 

Lääkitysongelmien ennaltaehkäiseminen 

- Helpottunut lääkitysongelmien havaitseminen 

- Helpottunut lääkkeiden väärinkäytön havaitseminen 

- Lääkkeiden väärinkäytön riskin pienentyminen 

- Parantunut informaatio lääkeinteraktioista reseptiä laadittaessa 

Kivekäs ym. 2016; 

Kauppinen ym. 2017 

Virheiden vähentyminen 

- Vähemmän reseptivirheitä 

- Vähemmän apteekkien toimitusvirheitä 

- Reseptien luettavuuden parantuminen 

Weingart ym. 2009; Lapane ym. 

2011b; Thomas ym. 2013 

Apteekkiyhteistyön 

parantuminen 

Reseptiepäselvyyksiin liittyvien puheluiden vähentyminen 

 

Lapane ym. 2011a; Thomas ym. 

2013 

Parantunut yhteistyö lääkehoitojen hallinnassa 

 

Thomas ym. 2013 

Potilaiden saavuttamat edut Potilaiden tyytyväisyyden parantuminen 

- Potilaiden saaman palvelun parantuminen 

- Potilaiden on helppo saada lääkkeensä 

Weingart ym. 2009; Goldman ym. 

2010; Kivekäs ym. 2016; 

Kauppinen ym. 2017 

Potilaat eivät kadota reseptejä 

 

Lapane ym. 2011a; Thomas ym. 

2013; Kivekäs ym. 2016 
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4.3.3 Sähköisen reseptin käyttöön liittyvät ongelmat 

 

Vaikka sähköisen reseptin käyttöönotolla pyritään tavallisesti helpottamaan lääkäreiden 

työskentelyä ja parantamaan potilasturvallisuutta, sähköisen reseptin käyttöön liittyy 

lääkäreiden kokemuksen mukaan myös useita ongelmia (Taulukko 4). Tyypillinen e-

reseptijärjestelmän käyttöä hankaloittava tekijä ovat erilaiset tekniset ongelmat (Wang 

ym. 2009; Weingart ym. 2009; Goldman ym. 2010; Lapane ym. 2011a; Thomas ym. 

2013; Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). Yhdysvaltalaisten lääkäreiden mukaan 

e-reseptin tekniset ongelmat johtuvat usein järjestelmässä olevista toimintahäiriöistä, 

kuten tietoverkon hitaudesta ja yhdistyvyysongelmista sekä teknisistä 

ohjelmointivirheistä (Wang ym. 2009; Lapane ym. 2011a).  Tekniset ongelmat, kuten 

järjestelmän hitaus ja ”jäätyminen”, ovat myös suomalaisessa järjestelmässä tavallisia 

(Kivekäs ym. 2016). Teknisten ongelmien seurauksena sähköiset reseptit eivät aina siirry 

luotettavasti apteekkeihin (Wang ym. 2009; Weingart ym. 2009; Lapane ym. 2011a). 

Yhdysvalloissa kaikki apteekit eivät toisaalta edes vastaanota tai pysty käsittelemään 

sähköisiä reseptejä (Weingart ym. 2009; Thomas ym. 2013). Myöskään suomalaisessa 

järjestelmässä e-reseptin siirtyminen Reseptikeskukseen ei aina ole varmaa (Kivekäs ym. 

2016). Erilaisten teknisten sekä reseptien siirtymisongelmien selvittäminen vie usein 

tarpeettomasti lääkäreiden työaikaa (Lapane ym. 2011a; Kivekäs ym. 2016). 

 

Teknisten ongelmien lisäksi sähköisissä reseptijärjestelmissä on monia kömpelöitä 

ominaisuuksia, jotka heikentävät reseptien laatimisen ja uudistamisen joustavuutta 

(Weingart ym. 2009; Goldman ym. 2010; Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). 

Järjestelmien kankeudet vaikeuttavat yksinkertaisiakin toimintoja. Osassa 

yhdysvaltalaisten lääkäreiden käyttämiä e-reseptijärjestelmiä potilaiden tiedot on 

syötettävä järjestelmään reseptien laatimisen mahdollistamiseksi (Wang ym. 2009; 

Lapane ym. 2011a) sekä jokaiseen uudistettavaan reseptiin erikseen (Goldman ym. 2010). 

Useissa järjestelmissä jo laadittujen tai uudistettavien reseptien mitätöiminen ja 

korjaaminen on tehty joustamattomaksi (Goldman ym. 2010; Kivekäs ym. 2016; 

Kauppinen ym. 2017). Tekniset ongelmat reseptien korjaamisessa ja mitätöimisessä 

johtavat siihen, että suomalaiset lääkäri kokevat ajoittain helpommaksi laatia uuden e-
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reseptin (Kauppinen ym. 2017). Osa lääkäreistä kokee määrättävien lääkevalmisteiden 

hakemisen e-reseptijärjestelmästä vaikeaksi, muun muassa järjestelmän valikkojen 

pitkien listojen ja huonojen hakuominaisuuksien takia (Abramson ym. 2016). Joissakin 

järjestelmissä taas esimerkiksi haavanhoitotarvikkeiden ja voiteiden määrääminen on 

hyvin vaikeaa ilman ongelmien kiertämiseksi tehtyjä erikoistoimenpiteitä (Weingart ym. 

2009). Yhdysvaltalaiset lääkärit kritisoivat myös reseptijärjestelmien sähköisiä 

lääkityslistoja. Heidän mukaansa kokonaisvaltaisen lääkityslistan muodostaminen on 

vaikeaa (Weingart ym. 2009) eikä lääkityslistoja pidetä luotettavina (Lapane ym. 2011b). 

Sähköisten lääkityslistojen suurimpina ongelmia ovat lääkäreiden mukaan listoille jäävät 

lyhytaikaiset lääkitykset, kuten antibiootit, sekä listojen vaillinaisuudet (Lapane ym. 

2011b).  

 

Osa e-reseptijärjestelmien kömpelyyksistä ilmenee erityisesti reseptejä uudistettaessa. 

Kauppisen (2017) työryhmineen toteuttamassa tutkimuksessa usea lääkäri korosti e-

reseptien uudistamisen olevan vaikeaa. Reseptien uudistamisen koettiin olevan helppoa 

lähinnä yksittäisten ja selkeiden reseptien kohdalla. Suomalaiset lääkärit ovat nostaneet 

esiin myös reseptien uudistamiseen liittyvien tiukkojen aikarajoitusten heikentävän 

uudistamisen joustavuutta (Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). Kauppisen (2017) 

ja työryhmän tutkimuksen aikaan vanhentuneiden (yli 16 kuukautta vanhojen) sekä 

kokonaan tai osittain toimittamattomien reseptien uudistaminen oli mahdotonta. 

Suomessa vuoden 2017 alussa voimaan tullut lakimuutos pidensi monien reseptien 

voimassaoloaikaa yhdestä vuodesta kahteen vuoteen, jolloin myös uudistamisaika 

pidentyi 16 kuukaudesta 28 kuukauteen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen 

määräämisestä 1088/2010). Yhden vuoden voimassa olevien reseptien kohdalla 

uudistamisaika on kuitenkin edelleen 16 kuukautta. Suomalaisten lääkäreiden mukaan 

lisäksi reseptien toimitusvälien tarkistaminen on uudistamistilanteessa hankalaa ja 

uudistamisprosessi on hidas (Kauppinen ym. 2017). Yhdysvaltaisten lääkäreiden mukaan 

puolestaan sähköisten reseptien uudistamispyyntöihin liittyy usein epäselvyyksiä ja 

turhaa työtä (Goldman ym. 2010). Vaikka e-reseptijärjestelmissä on sisäänrakennettuna 

sähköinen kanava uudistamispyyntöjen lähettämiseen, lääkärit saavat uudistamispyyntöjä 

usein myös apteekeista faksin kautta sekä potilailta puhelimitse. Uudistamispyyntöjen 

saapuminen useiden kanavien kautta johtaa useasti tilanteeseen, jossa lääkärillä on 
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yhdestä reseptistä useita uudistamispyyntöjä, joiden läpikäynti ja selvittely vie 

lääkäreiden työaikaa. 

 

Vaikka osa lääkäreistä puhuu e-reseptin nopeuden puolesta, jotkut lääkäreistä kokevat 

sähköisen järjestelmän puolestaan hidastavan reseptien käsittelyä. Lapanen (2011a) ja 

kumppaneiden haastattelemien lääkäreiden mukaan erityisesti uusien lääkitysten 

määräämistä hidastaa sähköisen reseptin laatimisen monivaiheisuus, kun muun muassa 

määrättävä lääke, lääkkeen vahvuus ja annosteluohjeet on kirjattava omissa 

näyttöikkunoissaan. Useat välivaiheet, PIN-koodien syötöt ja suuri ”klikkausten” määrä 

heikentävätkin lääkäreiden mukaan työn tehokkuutta ja aiheuttavat turhautumista 

(Abramson ym. 2016; Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). Suomalaisessa 

järjestelmässä reseptien käsittely vaatii lisäksi useita varmistuksia, esimerkiksi potilaan 

suostumuksiin liittyen (Kauppinen ym. 2017). Kaikki suomalaiset lääkärit eivät koekaan 

sähköisen reseptin merkittävästi tehostaneen tai säästäneen aikaa reseptien käsittelyssä 

(Kauppinen ym. 2017). E-reseptijärjestelmän mahdollistama työn tehokkuuden 

parantuminen ja ajan säästyminen menetetään lääkäreiden mukaan järjestelmän 

kankeuden ja hitauden takia. Lääkäreiden mukaan reseptijärjestelmien kaikkien 

ominaisuuksien oppiminen ja hyödyntämisen opetteleminen vie runsaasti aikaa 

(Weingart ym. 2009; Abramson ym. 2016) ja e-reseptijärjestelmiin säännöllisesti tehtävät 

päivitykset ja muutokset edellyttävät lääkäreitä tekemään toistuvasti muutoksia 

työprosesseihinsa (Abramson ym. 2016). Teknisten ongelmien ja sähköisen järjestelmän 

hitauden seurauksena jotkut yhdysvaltaiset lääkärit päätyvät laatimaan reseptejä 

kirjallisesti, vaikka heillä olisi käytössään sähköinen järjestelmä (Wang ym. 2009; 

Lapane ym. 2011a). Wangin (2009) työryhmineen haastattelemien lääkäreiden mukaan 

kirjallista reseptiä käytetään sähköisen sijasta erityisesti kiireessä ja määrätessä akuutteja 

lääkityksiä, jotka eivät vaadi uudistamista. 

 

4.3.4 Reseptikeskukseen liittyvät ongelmat 

 

Suomalaisten lääkäreiden kokemukset e-reseptin käyttöön liittyvistä ongelmista ovat 

tutkimusten perusteella hyvin samankaltaisia yhdysvaltalaisten lääkäreiden kokemuksien 

kanssa, vaikka e-reseptijärjestelmät eroavat toisistaan. Suomalaisista tutkimuksista nousi 
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kuitenkin esiin myös suomalaiselle e-reseptijärjestelmälle ominaisia ongelmia, jotka 

liittyivät etenkin Reseptikeskuksen käyttöön. Valtaosa lääkäreistä ei käytä 

Reseptikeskusta rutiininomaisesti lääkkeen määräämistilanteessa (Kivekäs ym. 2016; 

Kauppinen ym. 2017). Sen sijaan Reseptikeskusta hyödynnettiin pääasiassa vain niissä 

tilanteissa, kun potilas itse ei muista lääkityksiään tai potilas ei ole lääkärille ennalta tuttu 

(Kauppinen ym. 2017).  

 

Merkittäviä syitä Reseptikeskuksen käytön välttämiseen olivat tekniset ongelmat 

(Kivekäs ym. 2016) ja sen sisältämien tietojen epäjohdonmukaisuudet (Kivekäs ym. 

2016; Kauppinen ym. 2017). Reseptikeskuksen koettiin toimivan huonosti yhdessä 

potilastietojärjestelmien kanssa, mikä johtui muun muassa potilastietojärjestelmän ja 

Reseptikeskuksen välisen tiedonsiirron hitaudesta (Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 

2017). Nämä ongelmat vaikeuttivat Reseptikeskuksen käyttöä potilaan lääkitystietojen 

tarkistamiseen (Kauppinen ym. 2017). Lääkärit kokivat ongelmalliseksi myös sen, 

etteivät e-resepteihin tehdyt muutokset ja mitätöinnit siirry Reseptikeskukseen 

automaattisesti, vaan lääkäreiden täytyy tehdä muutokset erikseen myös 

Reseptikeskuksessa (Kauppinen ym. 2017).  

 

Reseptikeskuksen sisältämän informaation lääkärit taas kokevat monimutkaiseksi, 

epäselkeäksi ja vaillinaiseksi (Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). 

Reseptikeskuksen reseptitietojen esitystapa on lääkäreistä epälooginen ja sekava 

(Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017) eikä tietoja ole mahdollista järjestellä 

selkeämmin (Kivekäs ym. 2016). Reseptikeskus koetaankin lähinnä e-reseptien 

säilytyspaikkana, koska se sisältää myös tarpeettomia e-reseptejä, joita ei ole mitätöity 

(Kauppinen ym. 2017). Tarpeettomat reseptit taas johtavat potilastietojärjestelmien ja 

Reseptikeskuksen tietojen epäyhteneväisyyksiin ja hankaloittaa potilaan 

kokonaislääkityksen selvittämistä Reseptikeskuksen avulla (Kauppinen ym. 2017). 

Kokonaislääkityksen selvittämiseksi lääkäreiden täytyy tarkastella ja koota lääkitystietoja 

potilastietojärjestelmästä ja Reseptikeskuksesta, mikä on hyvin aikaa vievää (Kivekäs 

ym. 2016).
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Taulukko 4. Sähköisen reseptin käyttöön liittyvät ongelmat lääkäreiden kokemusten mukaan. 

Pääteemat Alateemat 

- Alateemoja kuvailevia esimerkkejä 

Artikkelit (n = 9) 

Tekniset ongelmat Reseptijärjestelmän tekniset ongelmat 

- Toimintahäiriöt 

- Ongelmat verkkoyhteydessä 

- Hitaus 

- Ohjelmointivirheet 

- Reseptien siirtyminen apteekkiin epävarmaa 

Wang ym. 2009; Weingart ym. 2009; Goldman ym. 

2010; Lapane ym. 2011a; Thomas ym. 2013; Kivekäs 

ym. 2016; Kauppinen ym. 2017 

Sähköisten lääkityslistojen ongelmat 

- Lääkitystietojen jakautuminen eri järjestelmiin 

- Sähköisissä lääkityslistoissa olevat virheet 

- Tietojen puuttuminen sähköisistä lääkityslistoista 

- Lyhytaikaisten lääkitysten jääminen listoille 

Weingart ym 2009; Lapane ym. 2011b; Kivekäs ym. 

2016 

 

Työskentelyn vaikeutuminen 

ja reseptijärjestelmän kankeus  

Reseptijärjestelmän kömpelyys 

- Potilastietojen syöttäminen uudistettaviin resepteihin 

- Potilastietojen kirjaaminen järjestelmään 

- Reseptin laatimiseen vaadittavat useat välivaiheet 

- Järjestelmän käytön hitaus 

- Vaikeudet reseptien korjaamisessa ja mitätöinnissä 

- Vaikeudet löytää määrättävä lääke 

reseptijärjestelmästä 

- Reseptijärjestelmän sommittelusta johtuvat 

reseptivirheet 

- Ongelmat tiettyjen valmisteiden määräämisessä 

Wang ym. 2009; Weingart ym. 2009; Goldman ym. 

2010; Lapane ym. 2011a; Lapane ym. 2011b; 

Abramson ym. 2016; Kivekäs ym. 2016; Kauppinen 

ym. 2017 

 

 

 

 

 

Haasteet reseptien uudistamisprosessissa 

- Vaikeudet reseptien uudistamisessa  

- Aikarajoitukset reseptin uudistamisessa  

- Yhteen reseptiin liittyvät useat uudistamispyynnöt 

Goldman ym. 2010; Kivekäs ym. 2016; Kauppinen 

ym. 2017 
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- Taipumus uudistaa virheettömiltä näyttävät reseptit 

ilman kriittistä arviointia 

Uusien toimintatapojen kehittäminen 

- Työprosesseja täytyy muuttaa usein 

järjestelmäpäivitysten ja -muutosten takia 

- Tehokkuus reseptijärjestelmän käytössä kehittyy 

hitaasti 

- Kaikkien e-reseptijärjestelmien ominaisuuksien 

oppiminen vie aikaa 

Weingart ym. 2009; Abramson ym. 2016 

Reseptikeskukseen liittyvät 

ongelmat 

Reseptikeskuksen tekniset ongelmat 

- Reseptikeskuksen hitaus 

- Reseptien siirtyminen Reseptikeskukseen epävarmaa 

- Huono yhteentoimivuus potilastietojärjestelmien 

kanssa 

Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017 

 

 

Epäjohdonmukaisuudet Reseptinkeskuksen sisältämissä 

tiedoissa 

- Tietojen monimutkaisuus 

- Tietojen vajavaisuus ja epäluotettavuus 

- Vaikeus selvittää potilaan kokonaislääkitys 

Reseptikeskuksen avulla 

Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017 
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4.4 Sähköisen reseptin käyttöön liittyvien ongelmien ratkaisukeinot 

 

Potilas- ja lääkitysturvallisuutta sähköisessä lääkkeen määräämis- ja 

uudistamisprosessissa on pyritty parantamaan kehittämällä reseptijärjestelmiin lääkärin 

työtä avustavia päätöksenteon tukiohjelmia. Kolmessa katsaukseen valitussa 

tutkimuksessa tarkasteltiin lääkäreiden kokemuksia näistä ohjelmista (Lapane ym. 2008; 

Weingart ym. 2009; Hume ym. 2011). Toisaalta katsaukseen valituista artikkeleista 

nousee esiin myös lääkäreiden itsensä toivomia uudistuksia ja parannuksia, joiden avulla 

sähköistä lääkkeenmääräämistä voitaisiin kehittää. 

 

4.4.1 Reseptijärjestelmien päätöksenteon tukiohjelmat 

 

Tyypillisesti reseptijärjestelmiin sisäänrakennettujen päätöksenteon tukiohjelmien 

varoitusilmoitukset varoittavat lääkäriä reseptien laatimistilanteessa potilaan käytössä 

olevien lääkkeiden yhteisvaikutuksista, potilaan lääkeallergioista ja tavallisesta 

poikkeavista annostusohjeista (Lapane ym. 2008). Humen (2011) kumppaneineen 

toteuttamassa tutkimuksessa muodostettiin varoitusilmoituksia Beersin kriteerien 

perusteella iäkkäille soveltumattomista lääkityksistä. Varoitusilmoitusten tarkoituksena 

oli ilmoittaa lääkäreille määrättävän lääkityksen soveltumattomuudesta iäkkäälle 

potilaalle ja antaa vaihtoehtoisia lääkityksiä soveltumattoman tilalle. Lääkärit ovat 

havainneet erilaisissa varoitusilmoituksissa sekä etuja että ongelmia (Taulukko 5). 

 

Useat lääkärit kokevat päätöksenteon tukiohjelmien varoitusilmoitukset hyödyllisiksi 

(Lapane ym. 2008; Weingart ym. 2009; Hume ym. 2011). Varoitusilmoitukset voivat 

monin tavoin parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta, sillä ilmoitusten avulla lääkärit 

pystyvät tunnistamaan ja keskeyttämään potilaalle haitallisten reseptien laatimisen 

(Weingart ym. 2009). Lääkäreiden kokemuksen mukaan erityisesti yhteisvaikutuksiin 

liittyvät ilmoitukset vaikuttavat positiivisesti potilasturvallisuuteen (Lapane ym. 2008). 

Interaktioilmoitukset auttavat lääkäriä havaitsemaan mahdolliset päällekkäiset 

lääkitykset tai kaksoisreseptit samasta lääkeaineesta (Lapane ym. 2008) ja erityisen 

hyödyllisiä ilmoitukset ovat silloin, kun ne varoittavat muiden lääkäreiden määräämistä 
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lääkityksistä (Lapane ym. 2008; Weingart ym. 2009). Varoitusilmoituksista saatava 

hyöty on merkittävä varsinkin, jos toisen lääkärin määräämät lääkitykset tai niiden 

yhdistelmät eivät ole uutta lääkettä määräävälle lääkärille tuttuja (Weingart ym. 2009). 

Interaktioilmoitukset voivatkin merkittävästi parantaa lääkitysturvallisuutta monisairailla 

potilailla, joita voidaan hoitaa useissa terveydenhuollon toimintayksiköissä. 

Allergiailmoitusten avulla lääkärit taas pystyvät ottamaan potilaiden lääkeaineallergiat 

aiempaa helpommin huomioon lääkityspäätöksiä tehdessään (Lapane ym. 2008; 

Weingart ym. 2009). 

 

Potilasturvallisuuden parantamisen lisäksi varoitusilmoitukset voivat joissakin tilanteissa 

helpottaa lääkäreiden työskentelyä. Jotkut lääkärit ovat ilmoittaneet oppineensa uutta 

lääkkeiden yhteisvaikutuksista varoitusilmoitusten avulla ja tutustuneensa 

yhteisvaikutuksiin tarkemmin varoitusilmoituksia saatuaan (Weingart ym. 2009). 

Toisaalta varoitusilmoitukset toimivat hyvänä muistutuskeinona lääkkeen 

määräämistilanteessa. Tutkimuksissa lääkärit ovat kertoneet muistavansa 

varoitusilmoitusten avulla kysyä potilailtaan allergioista (Lapane ym. 2008) sekä 

keskustella potilaiden kanssa lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista ja 

yhteisvaikutuksista (Weingart ym. 2009). Jotkut lääkärit varmistavat 

interaktioilmoituksen saatuaan myös, että potilas on todella lopettanut aiemmin 

lopetettujen lääkitysten ottamisen. Ilmoitukset voivat myös tehostaa lääkehoitojen 

seurantaa, sillä jotkut lääkärit muistavat määrätä tarvittavia laboratoriokokeita ja tarkistaa 

potilaan terveysmittausten, kuten verenpainemittauksen, tuloksia varoitusilmoitusten 

ansiosta (Weingart ym. 2009). Osa lääkäreistä kokee, että ilmoitukset voivat lisäksi 

parantaa lääkkeiden yhteisvaikutuksiin liittyvää kommunikaatiota farmasistien kanssa. 

 

Varoitusilmoituksien hyödyistä huolimatta lääkärit ovat tuoneet esille monia ilmoituksiin 

liittyviä ongelmia, joista tyypillisimpiä ovat ilmoituksien liian suuri määrä, epäoleellisuus 

ja huono tarkkuus (Lapane ym. 2008; Weingart ym. 2009). Lääkärit kokevat, että 

varoituksia muodostuu usein liian herkästi ja niiden tarkkuus on huono (Weingart ym. 

2009). Joissakin reseptijärjestelmissä varoituksia muodostuu kaikkien potilaalle 

määrättyjen lääkitysten perusteella, jolloin lääkärit saavat interaktioilmoituksia myös 

potilaalta lopetetuista lääkityksistä, kuten lyhyistä antibioottikuureista (Lapane ym. 2008; 

Weingart ym. 2009). Lääkärit turhautuvat myös siihen, että samat varoitukset toistuvat 
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tavallisten lääkkeiden sekä tiettyjen potilaiden kohdalla (Hume ym. 2011). Varoituksia 

muodostuu myös joskus täysin tarpeettomasti. Weingartin (2009) ja työryhmän 

tutkimukseen osallistuneet lääkärit kertoivat saavansa raskaudenaikaiseen lääkkeiden 

käyttöön liittyviä varoituksia miespotilaiden sekä ei-synnytysikäisten naispotilaiden 

kohdalla. 

 

Lääkärit kokevat tarpeettomien varoitusilmoitusten jatkuvan ohittamisen heikentävän 

heidän työskentelynsä tehokkuutta käsitellessään e-reseptejä (Weingart ym. 2009; 

Abramson ym. 2016). Lääkäreiden mukaan vakavuusasteeltaan erilaisten varoitusten 

erottaminen on vaikeaa eikä varoitusilmoitusten sisältö aina vastaa senhetkisiä 

hoitosuosituksia (Weingart ym. 2009). Osa lääkäreistä kokee ongelmalliseksi ja työlääksi 

sen, että allergiailmoituksia ei muodostu, ellei potilaan allergiatietoja kirjata 

tietojärjestelmiin systemaattisesti. Lisäksi Yhdysvalloissa varoitusilmoitusten 

kokonaisvaltaista hyödyntämistä vaikeuttaa suuresti se, etteivät kaikki lääkärit laadi 

reseptejään sähköisesti, jolloin kyseisten lääkäreiden määräämistä lääkityksistä ei 

muodostu varoituksia (Weingart ym. 2009). 

 

Varoitusilmoitusten monien ongelmien takia lääkärit kokevat, että ilmoituksien tuomat 

hyödyt ilmenevät vain harvoin kliinisessä työssä (Weingart ym. 2009). 

Varoitusilmoitusten suuri määrä ja epäolennaisuus johtavat siihen että, lääkärit 

tyypillisesti turtuvat varoituksiin ja jättävät ne järjestelmällisesti huomioimatta (Lapane 

ym. 2008; Weingart ym. 2009; Abramson ym. 2016). Tällöin riskinä on myös kliinisesti 

merkittävien varoitusten ohittaminen (Abramson ym. 2016). Lapanen (2008) ja 

kumppaneiden tutkimuksessa yli 40 % lääkäreistä ilmoitti ohittavansa lääkkeiden 

yhteisvaikutuksiin liittyvät varoitusilmoitukset yleensä tai aina. Noin 25 % samaan 

tutkimukseen osallistuneista lääkäreistä ilmoitti ohittavansa annostuksiin liittyvät 

ilmoitukset yleensä tai aina. Sen sijaan allergiailmoituksia ohitetaan vähiten. Kuitenkin 

allergiailmoitukset yleensä tai aina ohittavia lääkäreitä oli kaikkiaan 15 % tutkimukseen 

osallistuneista. Toisaalta varoitusilmoituksia ohitetaan myös joissain tilanteissa 

harkitusti. Lääkärit ohittavat allergiailmoituksia esimerkiksi silloin, kun potilas on 

käyttänyt ilmoituksen aiheuttanutta lääkettä pitkäaikaisesti ilman ongelmia (Lapane ym. 

2008). 
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Taulukko 5. Lääkäreiden kokemukset sähköisten reseptijärjestelmien päätöksenteon 

tukiohjelmista. 

Päätöksenteon tukiohjelmien edut Päätöksenteon tukiohjelmien 

ongelmat 

Potilasturvallisuuden parantuminen1 

- Mahdollisuus ottaa potilaan allergiat 

paremmin huomioon lääkettä 

määrätessä1 

- Parantunut mahdollisuus ottaa 

muiden lääkäreiden määräämät 

lääkitykset huomioon1,2 

- Parantunut mahdollisuus havaita 

päällekkäiset lääkitykset1 

- Mahdollisuus välttää potilaalle 

vaarallisen reseptin laatiminen2 

Varoitusilmoitusten suuri määrä1,2,4 

- Varoitusilmoitusten 

muodostuminen liian herkästi2 

- Varoitusilmoitusten huono 

tarkkuus2 

- Varoitusilmoituksiin 

turtuminen1,2,4 

Työskentelyn helpottuminen 

- Mahdollisuus oppia uutta 

interaktioista varoitusilmoitusten 

kautta2 

- Mahdollisista haittavaikutuksista ja 

interaktioista muistuttaminen2 

- Tarpeellisista terveysmittauksista ja 

laboratoriokontrolleista 

muistuttaminen2 

- Interaktioihin liittyvän 

kommunikaation parantuminen 

farmasistien kanssa2 

Tarpeettomat varoitusilmoitukset  

- Varoitusilmoitusten 

muodostuminen lääkkeen 

käytön lopettamisen jälkeen1,2  

- Samojen varoitusilmoitusten 

toistuminen yleisten lääkkeiden 

kohdalla3 

- Samojen varoitusilmoitusten 

toistuminen tiettyjen potilaiden 

kohdalla3 

- Raskauteen liittyvien 

varoitusilmoitusten 

esiintyminen miehillä ja ei-

synnytysikäisillä naisilla2 

 Työskentelyn hankaloituminen 

- Varoitusilmoitusten 

ohittaminen heikentää 

tehokkuutta reseptien 

laatimisessa2,4 

- Allergiailmoitusten 

muodostuminen edellyttää 

tietojen systemaattisen 

kirjaamisen2 

- Vaikeus erottaa 

vakavuusasteeltaan erilaiset 

varoitusilmoitukset2 

- Varoitusilmoitusten 

ristiriitaisuus hoitosuositusten 

kanssa2 
1Lapane ym. 2008, 2Weingart ym. 2009, 3Hume ym. 2011, 4Abramson ym. 2016 
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Vaikka varoitusilmoituksissa on lääkäreiden kokemuksen mukaan paljon 

epätarkoituksenmukaisuuksia, monet lääkärit eivät silti halua luopua ilmoituksista 

(Weingart ym. 2009). Varoitusilmoitukset toimivat lääkäreille varotoimenpiteenä, jonka 

avulla merkittävät yhteisvaikutukset tai muut lääkitysongelmat voidaan havaita.  

 

4.4.2 Lääkäreiden esittämät ratkaisukeinot  
 

Katsaukseen valituista tutkimuksista ilmenee lääkäreiden toivovan parannuksia e-

reseptikäytäntöihin koulutuksen lisäämisen sekä e-reseptijärjestelmien ja päätöksenteon 

tukiohjelmien kehittämisen kautta. Suomalaiset lääkärit toivovat nykyistä enemmän sekä 

syventävämpää että yksilöllisempää koulutusta e-reseptijärjestelmän ja Reseptikeskuksen 

käyttöön liittyen (Kivekäs ym. 2016). Lääkärit pitävät tärkeänä sitä, että kaikki 

terveydenhuollon ammattilaiset tuntevat sähköisiin resepteihin liittyvät järjestelmät, 

työprosessit, tiedonsiirron ja työkalut. Lisääntyneen koulutuksen avulla lääkärit voisivat 

kehittää ja optimoida työskentelyprosessejaan e-reseptien käsittelyssä ja heidän 

mukaansa myös Reseptikeskuksen käyttö voisi lisääntyä. Abramsonin (2016) 

työryhmineen toteuttamasta tutkimuksesta ilmenee, että vaikka lääkäreillä olisi usean 

vuoden kokemus e-reseptijärjestelmän käytöstä, he eivät silti välttämättä tunne tai osaa 

käyttää kaikkia järjestelmän ominaisuuksia. Hyödyllisimmiksi koulutusmuodoiksi 

lääkärit kokevat vertaiskoulutukset ja ryhmäohjaukset, kun taas vähiten hyödyllisiksi 

koettuja koulutusmuotoja ovat luennot ja ohjeistukset (Kivekäs ym. 2016). 

 

Lääkärit ovat nostaneet tutkimuksissa esille useita kehitysehdotuksia myös päätöksenteon 

tukiohjelmien varoitusilmoituksiin liittyen. Lääkärit toivovat erityisesti 

varoitusilmoitusten määrän pienentymistä ja kohdentumisen tarkentumista. Lääkärit 

toivovat voivansa itse määritellä, minkä vakavuustason ilmoituksia he saavat (Lapane 

ym. 2008). Lääkärit lisäksi korostavat, että ilmoitusten tulisi olla nopeasti luettavia ja 

tarjota vain tarpeellista ja ytimekästä informaatiota (Hume ym. 2011). Lääkäreiden 

mukaan merkityksettömien varoituksien määrä voisi vähentyä, jos päätöksenteon 

tukiohjelmien herkkyyttä varoitusilmoitusten muodostamisessa laskettaisiin (Lapane ym. 

2008). Lääkärit toivovat, etteivät samat varoitusilmoitukset toistuisi joka kerta tiettyjen 
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potilaiden kohdalla tai määrättäessä laajasti käytössä olevia lääkityksiä, joiden riskeistä 

lääkärit ovat hyvin tietoisia (Hume ym. 2011). Varoitusilmoitusten määrän 

pienentämiseksi ilmoituksia tulisi muodostua ainoastaan potilaalla sillä hetkellä käytössä 

olevien lääkitysten perusteella eikä potilaan koko lääkityshistorian perusteella (Lapane 

ym. 2008). Osa lääkäreistä taas toivoo, ettei varoitusilmoituksia muodostuisi lainkaan 

lyhytaikaisesti käytettävistä lääkityksistä (Hume ym. 2011). Varoitusilmoitukset koetaan 

tarpeettomiksi myös uudistettaessa potilaalla aiemmin käytössä olleita lääkityksiä sekä 

määrättäessä potilaalle harkitusti tavanomaisesta käytännöstä poikkeavia lääkehoitoja 

(Hume ym. 2011).  

 

Suomalaiset lääkärit ovat esittäneet heidän työtään helpottavia kehittämisehdotuksia e-

reseptijärjestelmiin ja Reseptikeskukseen. Erityisesti e-reseptijärjestelmän ja 

potilastietojärjestelmien yhteentoimivuutta tulisi parantaa (Kivekäs ym. 2016). Heidän 

mukaansa reseptien siirtyminen Reseptikeskukseen tulisi toimia varmemmin ja reseptien 

uudistamiseen, korjaamiseen ja mitätöintiin liittyviin ongelmiin tulisi puuttua. Lääkärit 

toivovat lisäksi voivansa järjestellä Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja 

laatimispäivämäärän, uudistamisstatuksen tai ATC-koodin perusteella. Lääkärit 

haluaisivat myös enemmän mahdollisuuksia selvittää e-reseptijärjestelmään liittyviä 

ongelmia järjestelmän toimittajien ja teknisten tukihenkilöiden kanssa. 

 

4.5 Kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen tutkimusten laatu ja luotettavuus 

 

Kirjallisuushaku on tehty ennalta määritetyn hakustrategian mukaisesti ja kirjallisuutta 

haettiin korkealaatuisista tietokannoista. Sisäänottokriteerien perusteella katsaukseen 

sisältyi 11 arvostetuissa terveydenhuollon tutkimuksiin keskittyneissä julkaisusarjoissa 

julkaistua tutkimusta, joten katsauksen otos on melko laaja. Kuitenkin mukaan otetut 

tutkimukset oli toteutettu vain kahdessa eri maassa: Yhdysvalloissa (Lapane ym. 2008; 

Wang ym. 2009; Weingart ym. 2009; Goldman ym. 2010; Hume ym. 2011; Lapane ym. 

2011a; Lapane ym. 2011b; Thomas ym. 2013; Abramson ym. 2016) ja Suomessa 

(Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). Lisäksi neljä Yhdysvalloissa toteutetuista 

tutkimuksista perustui saman aineiston eri osa-alueisiin (Lapane ym. 2008; Goldman ym. 

2010; Lapane ym. 2011a; Lapane ym. 2011b). Tutkimusten sijoittuminen vain kahteen 
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eri maahan on voinut aiheuttaa tiettyjen etujen tai ongelmien painottumisen. Muissa 

maissa toteutettujen tutkimusten sisältyminen katsaukseen olisikin voinut tarjota 

enemmän näkemyksiä e-reseptin eduista ja ongelmista sekä käytäntöihin liittyviä 

kehitysehdotuksia. Lisäksi tutkimukset keskittyivät pääosin sähköisen lääkkeen 

määräämisen tekniseen näkökulmaan ja sähköisen reseptin vaikutuksia tarkasteltiin 

harvemmin hoidollisesta näkökulmasta. 

 

Tutkimuksiin osallistuneiden lääkäreiden määrät vaihtelivat tutkimusten välillä 13 

lääkäristä (Abramson ym. 2016) 276 lääkäriin (Lapane ym. 2008; Goldman ym. 2010; 

Lapane ym. 2011a; Lapane ym. 2011b). Kaikkiaan kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan 

820 lääkärin kokemuksia sähköisistä reseptijärjestelmistä. Lääkäreiden määrän lisäksi 

heidän kokemuksensa määrä sähköisen reseptin käytössä vaihteli eikä kaikissa 

tutkimuksissa käyttökokemuksen määrää ilmoitettu. Käyttökokemuksen määrällä voi olla 

suuri vaikutus lääkäreiden näkemyksiin e-reseptijärjestelmien hyödyistä ja ongelmista. 

Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että sähköinen resepti koettiin hyödyllisimmäksi 

ja helppokäyttöisimmäksi niiden lääkäreiden keskuudessa, jotka käyttivät sitä eniten eli 

laativat eniten reseptejä sähköisesti (Kivekäs ym. 2016). Ilmoitettujen ongelmien suuri 

määrä voi siis osittain johtua siitä, etteivät tutkimuksiin osallistuneet lääkärit ole ehtineet 

rutinoitua e-reseptin käytössä riittävästi. Myös itse e-reseptijärjestelmä vaikuttaa 

merkittävästi lääkäreiden kokemuksiin, sillä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin, 

että lääkäreiden kokemukset e-reseptin hyödyistä ja ongelmista vaihtelivat välillä 

suurestikin riippuen siitä, mitä e-reseptijärjestelmää he käyttivät (Lapane 2011a). 

Yhdysvaltalaislääkäreiden tyytyväisyyttä e-reseptijärjestelmiin heikentää usein myös se, 

etteivät kaikki lääkärit ole siirtyneet käyttämään e-reseptiä (Weingart ym. 2009).  

 

Tutkimusten aineisto on kerätty vuosien 2006 (Lapane ym. 2008; Wang ym. 2009; 

Goldman ym. 2010; Lapane ym. 2011a; Lapane ym. 2011b) ja 2015 (Kauppinen ym. 

2017) välisenä aikana. Koska sähköiset tietojärjestelmät voivat uudistua nopeastikin, 

kaikki tutkimuksissa mainitut ominaisuudet eivät välttämättä ole enää ajankohtaisia. 

Esimerkiksi osa suomalaisten lääkäreiden ilmoittamista ongelmista on korjautunut 

vuoden 2017 alusta voimaantulleiden lakimuutosten (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 

61/2007) myötä. 
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II TUTKIMUSOSA 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteina oli tarkastella nykyisin käytössä olevia reseptien 

uudistamiskäytäntöjä terveysasemilla sekä lääkäreiden työskentelyyn ja potilaan 

lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä reseptien 

uudistamistilanteissa. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa lääkäreiden ratkaisuehdotuksia 

uudistamiskäytäntöjen kehittämiseksi. Uudistamiskäytäntöjä tarkastellaan 

järjestelmälähtöisestä näkökulmasta, sähköisten työkalujen hyödynnettävyyden 

näkökulmasta ja lääkitysturvallisuuden näkökulmista. Tarkoituksena ei ollut tarkastella 

yksittäisten lääkäreiden suoriutumista, vaan tutkia reseptien uudistamista prosessina. 

 

 

6 TUTKIMUSASETELMA, AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Pro gradu -tutkielman tutkimusosa toteutettiin laadullisena monimenetelmätutkimuksena 

Kirkkonummen terveysasemilla (n=3) huhti-heinäkuussa 2019. Tutkimuksessa 

hyödynnettiin triangulaatiota ja tutkimusaineisto koostuu reseptien uudistamistilanteiden 

varjostuksesta sekä kahdesta lääkäreiden ryhmähaastattelusta (Kuva 4). Tutkimuksen 

varjostusvaihe toteutettiin huhti-toukokuun 2019 aikana ja ryhmähaastattelut kesä-

heinäkuun 2019 aikana. Jokainen tutkimukseen osallistunut lääkäri osallistui vain joko 

varjostusvaiheeseen tai haastatteluvaiheeseen.  
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Kuva 4. Tutkimuksen eteneminen ja tulosten muodostuminen. 

 

Tutkimukselle myönnettiin tutkimuslupa Kirkkonummen perusturvan johtoryhmän 

arvioinnin perusteella (Liite 1). 

 

Koska reseptien uudistamiskäytännöt ovat Suomessa vähän tutkittu aihe, tutkimuksessa 

päädyttiin laadulliseen toteutustapaan. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 

tutkimusaihetta kokonaisvaltaisesti ja todellisen elämän mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2009). 

Tutkimuksessa haluttiin saada mahdollisimman laajasti ja moniulotteisesti tietoa 

uudistamiskäytännöistä prosessina ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä näiden tekijöiden 

vaikutuksista lääkäreiden työskentelyyn ja potilaiden lääkitysturvallisuuteen. Tämän 

takia tutkimuksessa päädyttiin hyödyntämään menetelmätriangulaatiota yhdistämällä 

kaksi laadullista tutkimusmenetelmää: lääkäreiden varjostaminen reseptien 

uudistamistilanteissa ja lääkäreiden ryhmähaastattelut. Triangulaation avulla 

tutkimuskohteesta saadaan monipuolisesti tietoa (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008b). 

Haastatteluilla saadaan tietoa tutkittavien näkemyksistä ja mielipiteistä (Hämeen-Anttila 

ja Katajavuori 2008a), kun taas havainnoinnin avulla nähdään, miten tutkittavat toimivat 

aidonkaltaisissa tilanteissa (Katajavuori ja Puumalainen 2008).  

 

 

 

Varjostusvaihe: lääkäreiden työn havainnointi varjostamalla 
reseptien uudistamistilanteissa sekä lääkäreiden kommenttien 
kirjaaminen

Varjostusaineiston laadullinen analysointi ja löydösten 
kokoaminen sekä haastattelurungon viimeistely löydösten 
perusteella

Haastatteluvaihe: kaksi ryhmähaastattelua Kirkkonummen 
terveysasemilla puolistrukturoidun haastattelurungon 
perusteella sekä ratkaisumallien kerääminen

Haastatteluaineiston laadullinen analysointi sekä lopullisten 
tulosten ja ratkaisumallien koostaminen
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6.1 Tutkimuksen toimintaympäristö 

 

Kirkkonummi on Uudellamaalla sijaitseva noin 39 000 asukkaan kaksikielinen kunta. 

Kirkkonummella toimii kolme terveysasemaa, jotka vastaavat kunnan 

perusterveydenhuollon palveluiden tarjoamisesta. Kirkkonummen keskustassa on kunnan 

pääterveysasema ja sivuterveysasemat sijaitsevat Veikkolassa ja Masalassa. 

Kirkkonummen keskustan terveysasemalla toimii myös kunnan keskitetty 

ensiapupäivystys arkisin kello 08–20 välisenä aikana. Terveysasemilla on myös 

sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottoja, röntgen ja laboratorio (Hovinen 

2011). Tutkimushetkellä Kirkkonummen terveysasemilla oli käytössä Pegasos-

potilastietojärjestelmä. Kirkkonummella ja muualla HUS-alueella ollaan ottamassa 

käyttöön Apotti-potilastietojärjestelmä vuosien 2018–2020 aikana (Apotti 2019a). 

 

Vuonna 2018 Kirkkonummella perusterveydenhuollon asiakkaita oli yhteensä 21 140 ja 

asiakaskäyntejä toteutui 74 283 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b). Keskimäärin 

käyntejä yhtä asiakasta kohden oli 3,5. Kirkkonummella on käytössä omalääkärimalli, 

jossa jokaiselle kuntalaiselle määräytyy asuinosoitteen perusteella tämän avohuollon 

palveluista vastaava lääkäri (Hovinen 2011). Vuonna 2010 Kirkkonummen keskustan 

terveysaseman lääkäreiden työajasta noin 40 % kului potilaiden hoitamiseen 

vastaanotolla ja 12 % toimistotyöhön sekä reseptien uudistamiseen (Stenqvist ym. 2011).  

 

Kirkkonummella haasteita terveyspalvelujen tuottamiselle aiheuttaa kunnan väestön 

kasvava määrä sekä ikääntyminen (Hovinen 2011). Yhdeksi Kirkkonummen 

terveyspalvelujen kehittämistarpeeksi on nostettu säännöllisen lääkitysten seurannan 

asianmukainen toteutuminen, etenkin ikääntyneiden kuntalaisten kohdalla (Hovinen 

2011). Lisäksi Kirkkonummen terveysasemat ovat aiemmin olleet mukana muun muassa 

tutkimusprojektissa, jossa tarkasteltiin lääkäreiden kokemuksia potilaiden hoitoon 

sitoutumisesta ja näkemyksiä toimintamalleista, jotka tähtäävät hoitoon sitoutumisen 

parantamiseen (Kvarnström 2015; Kvarnström ym. 2018). 

 

 



47 

 

6.2 Varjostus tutkimusmenetelmänä 

 

Varjostuksen avulla kartoitettiin lääkkeiden uudistamisprosessia ja tietoa uudistamisen 

nykykäytännöistä sekä ongelmakohdista Kirkkonummella. Havainnoinnin avulla saadaan 

todellista ja suoraa tietoa siitä, miten tutkittava henkilö toimii tietyssä tilanteessa 

(Katajavuori ja Puumalainen 2008; Hirsjärvi ym. 2009). Varjostusmenetelmän ajatuksena 

on seurata tutkittavan henkilön työskentelyä ennalta määrätyn ajan (McDonald 2005). 

Varjostus on käytännössä ei-osallistuvaa havainnointia, jossa tutkija tekee havaintoja 

tutkittavan yhteisön ulkopuolisena toimijana mahdollisimman huomaamattomasti ja 

puuttumatta havainnoitavan tilanteen kulkuun (Katajavuori ja Puumalainen 2008).  

 

Varjostuksessa aineisto koostuu tutkijan kirjaamista kenttämuistiinpanoista, joita hän 

täydentää jatkuvasti varjostuksen aikana ja tarvittaessa tarkentaa varjostustilanteen 

jälkeen (McDonald 2005). Muistiinpanoihin kirjataan kaikki tarpeellinen tieto 

varjostustilanteesta, kuten aika, varjostettavan tekemät toiminnot sekä tarvittaessa myös 

havaintoja varjostettavan kehonkielestä ja mielialoista (McDonald 2005). Varjostuksen 

aikana tutkija voi myös esittää varjostettavalle henkilölle kysymyksiä, joilla pyritään 

saamaan tarkempi kuva varjostettavan toimista tai selvittämään toiminnan taustalla olevia 

syitä. Myös kysymyksiin saadut vastaukset kirjataan varjostustilanteen muistiinpanoihin.  

 

6.3 Ryhmähaastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Havainnoinnin lisäksi tutkimuksessa järjestettiin kaksi ryhmähaastattelua, sillä niiden 

avulla saadaan selville tutkittavien kokemuksia, ajatuksia ja käsityksiä tutkittavasta 

aiheesta (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008). Haastattelulla on myös mahdollista saada 

kattavasti tietoa aiheesta, jota on aikaisemmin tutkittu vähän (Hämeen-Anttila ja 

Katajavuori 2008a). Ryhmähaastatteluilla (focus group) haluttiinkin täsmentää 

varjostuksen kautta saatuja havaintoja uudistamiskäytännöistä sekä kerätä tarkempaa 

tietoa uudistamiskäytäntöjen kehittämistarpeista ja ratkaisumalleista. Tutkimuksessa 

päädyttiin ryhmähaastatteluun yksilöhaastattelun sijaan, koska ryhmähaastatteluilla 

saadaan kerralla usean eri henkilön näkemyksiä aiheesta (Kitzinger 1995; Hämeen-
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Anttila ja Katajavuori 2008a; Hirsjärvi ym. 2009) ja voidaan hyödyntää haastateltavien 

välistä vuorovaikutusta aineiston keräämisessä (Kitzinger 1995). 

 

Olennainen elementti ryhmähaastatteluissa on haastateltavien välinen vuorovaikutus 

(Kitzinger 1995). Ryhmähaastattelussa käytävä keskustelu vaikuttaa haastateltavien esiin 

tuomiin näkemyksiin (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a) ja ryhmässä tapahtuva 

vuorovaikutus voi nostaa esille sellaisia näkökulmia sekä ryhmän sisäisiä arvoja ja 

normeja, joita ei ilmenisi yksilöhaastatteluissa (Kitzinger 1994; Kitzinger 1995). 

Ryhmähaastatteluissa on toivottavaa, että osallistujat kysyvät toisiltaan kysymyksiä ja 

kommentoivat toistensa kokemuksia ja näkemyksiä (Kitzinger 1994). Silloin kun 

ryhmähaastatteluiden osallistujat tuntevat toisensa ennalta, keskustelua syntyy usein 

helposti ja muiden näkemysten kommentoiminen ja kyseenalaistaminen on luontevampaa 

kuin toisilleen tuntemattomien ryhmässä (Gill ym. 2008). Lisäksi ryhmähaastatteluissa 

osallistujat uskaltavat arvioida esimerkiksi ohjelmien ja palvelujen laatua kriittisemmin 

(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a). Ryhmähaastatteluiden haasteena voi olla, että 

vahva persoona tai samaan mieltä oleva enemmistö ohjaa keskustelua haluamaansa 

suuntaan, jolloin hiljaisempien yksilöiden ja vähemmistön näkemykset voivat jäädä 

vähälle huomiolle (Kitzinger 1994; Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a). Toisaalta 

ryhmässä käytävä keskustelu voi myös rohkaista hiljaisempia osallistujia avaamaan 

näkemyksiään (Kitzinger 1994). Ryhmädynamiikan vaikutusten takia ryhmähaastattelun 

aineisto kuvaa aina haastateltua ryhmää eikä yksittäisiä ryhmän jäseniä (Hämeen-Anttila 

ja Katajavuori 2008a). 

 

Ryhmähaastattelussa haastattelija puuttuu mahdollisimman vähän ryhmässä tapahtuvaan 

keskusteluun, mutta voi kuitenkin tarvittaessa esittää tarkentavia kysymyksiä tai palauttaa 

keskustelua haastattelurungon teemoihin (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a). 

Haastattelija voi myös pyrkiä rohkaisemaan hiljaisia osallistujia mukaan keskusteluun tai 

hillitsemään puheliaita henkilöitä (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a). Haastattelijan 

tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin luoda oikeanlainen tunnelma keskustelun 

syntymiselle ja rohkaista haastateltavien välistä keskustelua sekä näkemysten 

perustelemista ja tarkentamista (Kitzinger 1995). 
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6.4 Varjostuksen toteutus käytännössä 

 

Varjostuksessa tutkija oli läsnä reseptien uudistamistilanteessa. Tutkija kirjasi käsin 

muistiinpanoja uudistamistilanteesta ja -käytännöistä omien havaintojensa sekä lääkärin 

kommenttien perusteella. Havaintojen kattavuuden parantamiseksi lääkärit toivat 

”ääneen ajattelemalla” esille tekemiään toimintoja, huomioon ottamiaan tekijöitä sekä 

tekemiään päätöksiä. Tarvittaessa tutkija esitti tilanteista tarkentavia kysymyksiä. 

Jokaisen lääkärin kanssa toteutettiin yksi varjostustilanne, jonka kesto oli puolesta 

tunnista tuntiin. 

 

Varjostuksessa hyödynnettiin vapaamuotoista havainnointilomaketta, jonka 

tarkoituksena oli parantaa ennalta määritettyihin seikkoihin keskittymistä ja havaintojen 

jäsentelyä. Varjostuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti uudistamistilanteiden 

etenemiseen ja vaiheisiin, lääkehoidon seurannan toteuttamiseen, lääkärin ja potilaan 

sekä terveydenhuollon eri toimipisteiden väliseen tiedonvälitykseen sekä eri 

tietojärjestelmien käyttöön.  

 

6.5 Ryhmähaastatteluiden toteutus käytännössä 

 

Ryhmähaastatteluita toteutettiin kaksi ja ne pidettiin Kirkkonummen keskustan 

terveysasemalla. Haastatteluja varten tutkija kokosi haastattelurungon, joka toimi 

perustana haastatteluiden etenemiselle. Haastattelurungon ensimmäinen versio luotiin 

aiemman uudistamiskäytäntöihin ja lääkitysturvallisuuteen liittyvän kirjallisuuden 

perusteella. Lopullinen haastattelurunko tarkentui varjostuksella saatujen havaintojen 

perusteella (Liite 4). Ryhmähaastattelut etenivät puolistrukturoidusti haastattelurungon 

mukaan.  Kaikkia haastattelurunkoon kirjattuja kysymyksiä ei kysytty, jos osallistujien 

vastausten laajuus kattoi useamman kysymyksen. Osallistujat rekrytoitiin tutkimukseen 

sähköpostitse ja rekrytoinnissa oli apuna Kirkkonummen terveysasemien johtava 

ylilääkäri.  
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6.6 Laadullisen tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 

 

Varjostustilanteissa käsin laaditut kenttämuistiinpanot kirjattiin sähköiseen muotoon 

analysointia varten. Ryhmähaastattelut nauhoitettiin osallistujien suostumuksella 

kahdella nauhoituslaitteella (Olympus VN-741PC ja Olympus WS-100) aineiston laadun 

varmistamiseksi. Nauhoitettu haastatteluaineisto litteroitiin sanatarkasti analysointia 

varten. Litterointi tehtiin mahdollisimman tarkasti sisältäen myös haastateltavien 

puheessa olleet täytesanat, jotta haastatteluaineistosta ei jäisi pois mitään tutkimuksen 

kannalta oleellista. Sähköiseen muotoon siirretty varjostusaineisto sekä litteroitu 

haastatteluaineisto siirrettiin laadullisen aineiston käsittelyyn tarkoitettuun Atlas.ti -

ohjelmaan. Analysoinnissa käytettiin Atlas.ti -ohjelman versiota 8.4.15.0.  

 

Kaikki tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Analyysissä 

varjostus- ja haastatteluaineistosta etsittiin tutkimuksen tavoitteiden kannalta merkittäviä 

ilmaisuja, joille määriteltiin koodi. Ilmaisut olivat yksittäisiä sanoja, lauseen osia, 

kokonaisia lauseita tai virkkeitä. Samankaltaisille koodeille luotiin koodaamisen 

yhteydessä kokoavia alaluokkia, jotka koottiin edelleen yläluokkiin. Yläluokista 

muodostettiin lopulta pääluokkia. 

 

6.7 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimuksen toteutuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2013). Pro gradu -tutkimukselle myönnettiin tutkimuslupa (10.04.2019, 

KIRDno-2019-99) (Liite 1) Kirkkonummen perusturvan johtoryhmän arvioinnin 

perusteella. Tutkimukselle ei haettu eettistä lausuntoa, sillä tutkimusmenetelmä 

toteutettiin niin, että siinä tarkasteltiin ainoastaan lääkäreiden toimintaa eikä tutkija 

tarkastellut terveysasemien potilaiden potilas- tai reseptitietoja tai vaikuttanut lääkäreiden 

hoitopäätöksiin. 

 

Tutkimukseen osallistuvat saivat tietoa tutkimuksesta sekä kirjallisesti että suullisesti. 

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja tutkittavien oli mahdollista peruuttaa 

tai keskeyttää tutkimukseen osallistuminen halutessaan. Tutkimukseen osallistuneiden 
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lääkäreiden rekrytointiin käytettiin kirjallista tutkimustiedotetta, jossa kerrottiin 

tutkimuksen tavoitteista, etenemisestä ja aineiston käsittelystä (Liite 2). Tutkimukseen 

osallistuneet lääkärit antoivat kirjallisen suostumuksen (Liite 3) tutkimukseen 

osallistumisesta ja haastattelujen nauhoittamisesta. Tutkielmassa ei tuoda esille 

tutkimukseen osallistuneiden lääkäreiden henkilöllisyyksiä tai senhetkisiä toimipaikkoja 

Kirkkonummen terveysasemilla.  

 

 

7 TULOKSET 

 

7.1 Nykyiset uudistamiskäytännöt 

 

Tutkimukseen osallistui lääkäreitä kaikilta Kirkkonummen kolmelta terveysasemalta. 

Yhteensä tutkimukseen osallistui 12 lääkäriä, joista viisi osallistui varjostusvaiheeseen ja 

seitsemän haastatteluvaiheeseen. Reseptien uudistaminen oli Kirkkonummen 

terveysasemilla monivaiheinen prosessi (Kuva 5), johon osallistuivat lääkäreiden lisäksi 

terveysasemien vastaanoton työntekijät, apteekkien farmasistit sekä potilaat. 

Uudistamispyynnön saavuttua terveysasemalle se siirretään eteenpäin Kirkkonummen 

omalääkärimallin mukaisesti oikealle lääkärille, joka teki tilanteen arvioituaan päätöksen 

uudistamispyynnön hyväksymisestä, hylkäämisestä tai palauttamisesta. 

Uudistamispyynnön hyväksymisen jälkeen resepti allekirjoitettiin sähköisesti ja resepti 

siirtyi Reseptikeskukseen. 
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Kuva 5. E-reseptien uudistamisen eteneminen. 

 

Kirkkonummen terveysasemien lääkärit olivat yleisesti tyytyväisiä käytössä olevaan 

omalääkärimalliin sekä uudistamisen tekniseen toteutukseen. Lääkärit olivat yleensä 

perillä oman terveysasemansa toimintamalleista eikä heillä ollut tarkkaa kuvaa muiden 

terveysasemien käytännöistä. 

 

”(--) ne (uudistamispyynnöt) tulee mun mielestä ihan selkeesti sinne 

järjestelmään ja tavallaan niistä on niinku helppo alottaa tekemään ja 

kattomaan (--)” (Lääkäri 6) 

 

Omalääkärimallin etuina nähtiin potilaiden tutuksi tuleminen sekä selkeä vastuunjako 

potilaiden hoidon toteutuksessa.  

 

”Siis kyllähän se omalääkärisysteemi ilman muuta niinku helpottaa sitä 

(uudistamista) (--). Sul muodostuu aika hyvä semmonen muistikuva kyllä jo 

tietyistä potilaista, et kuinka tunnollisesti ne yleensä käy (--), että kyllä jo 

helpottaa, nopeuttaa sitä reseptin uusimista (--). Sit jos kaikki ois jollain 
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lailla niinku vähän uusia ja vieraita nii se ois vielä hankalampaa. (Lääkäri 

7) 

 

”Mut et se on hyvä, et on omalääkärisysteemi, koska sit on niinku nimetty 

joku, joka ryhtyy selvittää ongelmatilanteis sitä asiaa ja ottaa vastuuta  

(--).” (Lääkäri 5) 

 

Lääkäreiden kokemuksen mukaan reseptin uudistamisessa yhdistyivät sekä 

hoitopäätöksen tekeminen että tekninen suorittaminen. Uudistaminen muuttui tekniseksi 

suoritukseksi lääkäreiden mukaan erityisesti kiireessä ja kun uudistettavia reseptejä oli 

paljon. Kirkkonummella lääkärit ajoittivat reseptien uudistamisen tyypillisesti muiden 

töiden väliin ja kävivät uudistettavien reseptien listaa läpi vähän kerrallaan. Osa 

lääkäreistä uudisti reseptejä erikseen varattuna aikana tai työpäivän lopussa. 

 

”(--) on se (reseptien uudistamistilanne) pitkälti niinku hoitopäätöksen 

tekemisenä ja näin, se riippuu toki tilanteesta ja sitte jos on (--) tosi kiire, 

(--) saattaa olla, et menee sit enemmänki autopilotilla, mut kyllä siinä 

niinku takaraivossa kuitenkin aina jyskyttää, et täs nyt jonku ihmisen 

lääkitys ja pitää ottaa ikään ku huomioon se hoidollinen aspekti siinä.” 

(Lääkäri 4) 

 

”Se on varmaan niin, et sen pitäis olla hoidollinen päätös, mut käytännön 

elämässä tuppaa olee tämmönen tekninen suoritus.” (Lääkäri 7) 

 

7.2 Sähköisten reseptien uudistamisprosessi 

 

Tutkimusaineiston perusteella tunnistetut uudistamispäätöksen tekemiseen ja reseptin 

allekirjoittamiseen sisältyvät uudistamisprosessin vaiheet lääkärin näkökulmasta on 

esitetty kuvassa 6. Lääkärit eivät aina läpikäyneet prosessin jokaista vaihetta, sillä 

uudistamistilanteessa tarvittaviin toimenpiteisiin vaikuttivat useat erilaiset tekijät. 
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Kuva 6. E-reseptin uudistamisprosessin eteneminen lääkärin näkökulmasta.  

 

7.2.1 Uudistamispyynnön vastaanottaminen 

 

Uudistamispyynnöt saapuivat Kirkkonummen terveysasemille pääosin sähköisinä 

uudistamispyyntöinä, mutta potilaat jättivät uudistamispyyntöjä myös käymällä 

terveysasemalla paikan päällä. Terveysasemilla hoitajat kokosivat saapuvat 

uudistamispyynnöt sekä kohdistivat ne potilaiden omalääkäreille. Omalääkärin 

poissaollessa uudistamispyynnöt kohdistettiin sijaistavalle lääkärille.  

 

Lääkärit vastaanottivat sähköisten uudistamispyyntöjen viestikenttien kautta apteekin 

kirjaamia viestejä. Lääkäreiden mukaan viestejä tuli melko usein ja he pitivät 

viestikenttää hyödyllisenä. Viesteissä pyydettiin tyypillisesti reseptille tiettyä 

lääkemäärää, kerrottiin annosmuutoksista, pyydettiin muiden reseptien uudistamista tai 

tiedotettiin reseptin uudistamisen kiireellisyydestä. 
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7.2.2 Uudistettavan reseptin tietojen tarkastelu 

 

Uudistamispyyntöjen kohdistamisen jälkeen uudistettavat reseptit näkyivät 

potilastietojärjestelmän listassa jaoteltuna potilaiden mukaan, jolloin lääkäri näki kultakin 

potilaalta uudistettavaksi tulleet reseptit. Lääkärin otettua uudistettavan reseptin 

käsiteltäväksi potilastietojärjestelmä loi automaattisesti uuden reseptin aiemman 

perusteella. Potilastietojärjestelmän luomaan reseptiin siirtyivät tiedot muun muassa 

edellisellä reseptillä olleesta lääkemäärästä, annostusohjeesta ja lääkkeen 

käyttötarkoituksesta ja mahdollisesta iteroinnista. 

 

Toisinaan lääkärit etsivät uudistettavasta lääkevalmisteesta tai sen käyttötavasta tietoa 

uudistamistilanteessa. Tällöin he hyödynsivät tyypillisesti Duodecimin lääketietokantaa, 

sillä potilastietojärjestelmästä ei ollut mahdollista hakea tietoa erilaisista 

lääkevalmisteista. 

 

7.2.3 Potilaskertomuksen tarkastelu ja lääkehoidon seuranta 

 

Yksi lääkäreiden pääasiallisista tiedonlähteistä reseptejä uudistaessa oli 

potilastietojärjestelmän potilaskertomus. Lääkärit tarkastelivat potilastietojärjestelmän 

kautta tarvittaessa myös muiden hoitoyksiköiden, kuten yksityisen työterveyshuollon, 

kirjaamia, Kantaan tallennettuja potilastekstejä.  

 

”Pegasoksen kautta lähtökohtasesti siis näkyy meidän kirjaukset, 

Kirkkonummen kirjaukset ja sitte sieltä voi niinkun etsiä… Sieltä voi tehdä 

sen Kanta-haun, jolloin sinne tulee myöskin potilaan Kannasta tulleet 

tekstit.” (Lääkäri 2) 

 

Lääkäreiden käytössä oli lisäksi erillinen Navitas-ohjelma, jonka kautta olivat luettavissa 

kaikki HUS-alueen hoitoyksiköissä kirjatut potilastekstit, laboratoriomittaustulokset ja 

lääkityslistat. 
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”(-) jos halutaan tietää, mitä jossain muualla HUS-alueella on tehty, niin 

me nähdään se sieltä Navitaksen kautta eli vaikka Jorvin tekstit esimerkiks 

tai Meilahden tekstit, ne näkyy sieltä.” (Lääkäri 2) 

 

Uudistamistilanteessa lääkärit seurasivat lääkehoidon toteutumista tarkastelemalla 

potilaskertomuksen teksteistä tietoja potilaan aiemmista vastaanottokäynneistä, 

laboratoriokontrolleista ja reseptien uudistamisista. Potilaskertomus sisälsi tietoa 

vastaanottokäyntien (sekä lääkäri- että hoitajakäynnit) ja laboratoriokontrollien 

ajankohdista ja käynneillä käsitellyistä asioista. Kertomuksesta kävi usein ilmi myös 

potilaan hoitoon osallistuvat muut tahot, potilaalle laadittu hoitosuunnitelma ja tieto siitä, 

jos potilas ei ollut saapunut vastaanotolle sovittuna aikana. Lisäksi tieto reseptin 

uudistamisesta kirjautui automaattisesti potilaskertomukseen. Lääkehoidon seurannassa 

hyödynnettiin myös Reseptikeskukseen tallentuvia reseptin toimitustietoja. Tietojen 

avulla lääkärit arvioivat uudistettavan lääkkeen ja uusien kontrollikäyntien tarvetta sekä 

lääkkeen käytön asianmukaisuutta. 

 

7.2.4 Lääkityslistan tarkastelu ja päätöksenteon tukiohjelman hyödyntäminen 

 

Potilastietojärjestelmän lääkityslistan kautta lääkärit pystyivät tarkistamaan potilaalle 

Kirkkonummen terveysasemilla määrätyt lääkitykset. Lista erotteli lääkitykset käytössä 

ja tauolla oleviin. Lisäksi erillisen lääkityshistorian avulla lääkärin oli mahdollista 

tarkistaa kaikki potilaalle terveysasemilla aiemmin määrätyt reseptit. Lääkityshistorian 

avulla potilaan lääkitykset pystyttiin tarkistamaan tarvittaessa hyvin pitkältä ajalta, kuten 

viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. 

 

Lääkityslistaa tarkastellessaan lääkärit saivat potilastietojärjestelmän päätöksenteon 

tukiohjelman avulla varoituksia lääkityslistalla olevien lääkkeiden ja uudistettavan 

lääkkeen välisistä mahdollisista yhteisvaikutuksista. Ohjelma loi varoitukset Medbase 

Oy:n Lääkeinteraktiot-tietokannan (Inxbase, ent. SFINX) mukaisista C- ja D-tason 

yhteisvaikutuksista. Terveysasemilla käytössä ollut päätöksenteon tukiohjelma ei 

varoittanut lääkkeiden haittakuormasta tai potilaan lääkeaineallergioista. 
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Lääkärit olivat yleisesti tyytyväisiä interaktiovaroitusten toimintaan ja katsoivat yleensä 

ohjelman luomat varoitukset läpi. Lääkärit kiinnittivät huomiota erityisesti ohjelman 

ilmoittamiin, vakavimpiin interaktioihin, kun taas lievemmät interaktiot ohitettiin 

nopeammin. Ohjelman etuna oli lääkäreiden mukaan se, että vakavimmat lääke-

lääkeinteraktiot voitiin huomata uudistamistilanteissa. Vaikka kaikki vakavimmatkaan 

interaktiot eivät aina olleet olennaisia, lääkärit katsoivat varoitukset läpi ja arvioivat 

tilanteen vaatimat toimenpiteet.  

 

”Mut se on erittäin hyvä se toiminto, koska ei siin mulla ainakaan (-) pelaa 

se farmakologinen mieli siinä määrin, että mä niinku tietäsin jokasesta 

lääkkeestä niinkun nää pahimmat interaktiot.” (Lääkäri 4) 

 

7.2.5 Reseptikeskuksen tarkastelu ja kokonaislääkityksen selvittäminen 

 

Reseptikeskuksen reseptilistan avulla lääkärit näkivät kaikki potilaalle määrätyt reseptit 

eli myös muualla, kuten yksityisillä lääkäriasemilla, laaditut reseptit. Reseptikeskus 

olikin yksi tärkeistä työkaluista potilaan kokonaislääkityksen selvittämisessä. 

Reseptikeskuksen listassa reseptien tiedot näkyivät yksityiskohtaisemmin kuin 

potilastietojärjestelmän kautta ja lääkäreiden oli mahdollista tarkistaa uudistettavan 

reseptin laatija sekä laatimispaikka ja -ajankohta. Reseptikeskukseen tallentuvien 

toimitustietojen avulla lääkärit pystyivät lisäksi tarkistamaan, millaisin väliajoin potilas 

oli hakenut lääkettä reseptiltä. Osa lääkäreistä laski uudistamistilanteessa toimitustietojen 

avulla tarkasti, miten paljon potilas oli käyttänyt lääkettä päivittäin.  

 

Eräs lääkäri näki Reseptikeskuksen hyödyllisenä, vaikka sen käyttöön liittyi myös 

ongelmia. Kaikki lääkärit eivät käyttäneetkään Reseptikeskuksen lääkityslistaa 

rutiininomaisesti, vaan Reseptikeskuksen hyödyntäminen oli usein riippuvaista 

uudistettavasta lääkkeestä. Usean lääkärin mukaan Reseptikeskuksen lista tarkistettiin 

erityisesti uudistettaessa pkv- tai huumausainelääkkeitä. 
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7.2.6 Reseptitietojen muokkaaminen 

 

Ennen uudistettavan reseptin allekirjoittamista reseptin tietoja voitiin muokata. 

Tyypillisesti lääkärit korjasivat reseptejä potilastietojärjestelmän kautta, sillä se yleensä 

onnistui helposti eikä vaatinut paljoa hiiren klikkauksia. Erityisesti lääkemäärän ja 

annosohjeen muokkaamista pidettiin helppona. Reseptien korjaaminen oli mahdollista 

myös Reseptikeskuksen kautta. 

 

7.2.7 Viestin lisääminen reseptiin 

 

Lääkärit lisäsivät usein uudistettavaan reseptiin viestin potilaalle tai apteekille. 

Tiedonvälityksessä hyödynnettiin reseptin annosohjekenttää ja reseptin erillistä viesti 

apteekille -kenttää, riippuen siitä, kumman keinon lääkäri koki kussakin tilanteessa 

hyödyllisemmäksi. Viestien avulla lääkärit tavallisesti muistuttivat potilasta vastaanotto- 

ja laboratoriokontrollikäyntien varaamisesta tai pyysivät tätä ottamaan yhteyttä 

omalääkäriinsä reseptin seuraavaa uudistamista varten.  

 

Annosohjeeseen lisättävän viestin etuina nähtiin se, että lääkärin välittämä viesti oli 

potilaan nähtävillä konkreettisesti sekä toisaalta myös lääkärin nähtävillä reseptin 

seuraavan uudistamisen yhteydessä.  

 

”(--) jos laittaa suoraan siihen reseptiohjeistukseen, nii sit se on ainaki 

semmonen, et se tulostuu potilaallekin ja yleensä ne lukee sen sit siellä 

apteekissa.” (Lääkäri 2) 

 

”Mä oon tehny joskus taas silleen, et mä laittanu siihen ite reseptin 

annosohjeeseen niinku tikkukirjaimilla tai jotain vastaavaa, että ”uusin 

vain kolme kuukautta ja tota, että ota yhteys ennen seuraavaa uusintaa”.  

(--) Sit jos hän niinku sit uusii sen uudestaan, nii sit mä ainaki nään siitä 

ohjetekstistä, et mä oon jo tähän kerran niinku pyytäny häntä 

(vastaanotolle)” (Lääkäri 6) 
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Viesti apteekille -kenttään kirjattu viesti taas näkyi ainoastaan apteekkijärjestelmän 

kautta reseptiä käsitelleelle farmasistille, joka tarvittaessa välitti viestin myös potilaalle. 

Osa lääkäreistä kirjasi viestin sekä annosohjeeseen että viesti apteekille -kenttään. 

 

Tietyissä tilanteissa reseptiviestin laittamisen sijaan lääkärit soittivat potilaille lisätietojen 

saamista tai vastaanotolle kutsumista varten. Potilaille soitettiin myös erityisesti 

tilanteissa, kun havaittiin, että lääkitykseen tulisi tehdä muutoksia tai lopettaa lääkitys. 

Osa lääkäreistä taas hyödynsi tekstiviestiä tiedonvälityksessä. 

 

”Oon mä joskus (-) soittanu kans perään, jos se on ollu joku semmonen 

(potilas), joka ei oo niinku pitkään aikaan käyny ja pitäis saada kontrolliin 

(--).” (Lääkäri 2) 

 

”(-) nykysin, ku on se tekstiviesti aika monella mun potilaalla (-) jo auki, 

niin sitten on aika helppo ollu kans joiden… Joskus oon ihan lähettäny 

tekstiviestin, että (-) ”mä uusin nyt vaan kolme kuukautta, että sit varaa 

soittoaika tai jotain ennen seuraavaa uusintaa (--)”.” (Lääkäri 6) 

 

Lääkärit eivät tyypillisesti välittäneet viestejä potilaille uudistamistilanteessa 

potilastietojärjestelmän kautta, mikä johtui siitä, että kaikki lääkärit eivät uskoneet 

potilaiden tarkistavan tekstejä Omakannan kautta. 

 

7.2.8 Reseptin allekirjoittaminen 

 

Lopuksi lääkäri hyväksyi uudistamispyynnön ja allekirjoitti uudistetun reseptin 

sähköisesti tai palautti tai hylkäsi uudistamispyynnön. Jos uudistamispyyntö hylättiin tai 

palautettiin, lääkäreiden täytyi kirjata perustelut hylkäämiselle tai palauttamiselle 

uudistamispyyntöön. Potilastietojärjestelmässä ei ollut omaa toimintoa 

uudistamispyynnön hylkäämisen tai palauttamisen perustelemiselle. Osa lääkäreistä 

tekikin potilastietojärjestelmään erillisen kirjauksen, jossa kerrottiin uudistamispyynnön 

hylkäämisestä tai palauttamisesta, jolloin tieto oli potilaan nähtävillä Omakannan kautta.  
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Uudistamispyynnön hyväksymisen ja reseptin allekirjoittamisen jälkeen lääkärit saivat 

toisinaan yhteydenottoja apteekeista puhelimitse. Apteekkien soitot liittyivät tavallisesti 

resepteistä puuttuviin sic-merkintöihin, annostuksiin, lääkkeiden saatavuuteen, vajaaksi 

jääneeseen lääkemäärään tai lääke-lääkeinteraktioihin. Eräs lääkäri koki yhteistyön 

lähiapteekin kanssa toimivaksi, kun taas suurin osa lääkäreistä ei kokenut terveysasemien 

ja apteekkien välillä olevan erityistä yhteistyötä. 

 

”(--) apteekki soittelee lähinnä, jos jotain (--) epäselvyyksiä annostuksissa 

tai just joku lääke ei oo saatavilla ja se potilas on nyt sit just siellä ja tota… 

Että aika paljon ne soittelee (--) ja sitte pyytää tekemään muutoksia tai 

pyytää SIC-merkintää, mut emmä tiedä mitään semmosta muodollisempaa 

yhteistyöstä mä en oo kuullu (--).” (Lääkäri 6) 

 

7.2.9 Reseptien uudistamista helpottavat tekijät 

 

Tutkimusaineistosta nousi esiin potilas- ja lääkelähtöisiä tekijöitä, jotka helpottivat 

lääkäreiden työskentelyä uudistamistilanteissa (Kuva 7). Reseptien uudistamista helpotti 

usein monin tavoin potilaan tunteminen. Tuttujen potilaiden kohdalla lääkehoidon 

seuranta oli kevyempää kuin tuntemattomien potilaiden kohdalla ja reseptejä 

uudistettaessa tarkistettiin lähinnä reseptien annosohjeita ja edellisten reseptien 

uudistamisajankohtia ja lääkemääriä. Lääkäreillä oli reseptejä uudistaessaan hyvä käsitys 

lääkehoitojen sujumisesta tiettyjen, tuttujen potilaiden kohdalla. Potilaan 

kokonaislääkityksen tarkastaminen koettiin harvoin tarpeelliseksi, sillä käytössä olevista 

lääkkeistä oli keskusteltu vastaanotolla tai lääkäri oli itse määrännyt käytössä olleet 

lääkitykset. Tutuille potilaille voitiin usein uudistaa suuriakin, yhden tai kahden vuoden 

lääkemääriä. Kun potilas oli lääkärille tuttu, hänelle voitiin uudistaa myös korkeamman 

riskin lääkkeiden, kuten vahvojen kipulääkkeiden ja varfariinin, reseptejä näkemättä 

potilasta. Potilaiden tutuksi tulemista edisti erityisesti lääkärin pitkä työkokemus 

kyseisellä terveysasemalla. 

 

”(--) kyllä siinä lähtökohtasesti tulee ainaki (--) kertomukseen kurkistettua, 

että koska hän (potilas) nyt viimeks on käyny jonkunäköses tämmöses 
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arviossa, ellei se oo taas sitte joku tämmönen tuttu oma potilas, josta tietää, 

että (--) mikä siinä (lääkehoidossa) on ollu se ajatus.” (Lääkäri 2) 

 

Reseptien uudistamista helpotti myös potilaan vastaanottokäyntien ja 

laboratoriokontrollien toteutuminen suunnitellusti. Vastaanottokäyntien ansiosta 

lääkäreillä oli usein parempi käsitys potilaan terveydentilasta. Jos potilas oli käynyt 

kontrolleissa sovitusti, resepti voitiinkin uudistaa pitkälle ajalle. Eräiden lääkäreiden 

mukaan vastaanottokäyntien toteutuessa asianmukaisesti pitkäaikaisten lääkitysten 

reseptit uudistettiin lähtökohtaisesti kahdeksi vuodeksi. Reseptien uudistaminen oli 

lisäksi varmempaa, jos potilas oli käyttänyt uudistettavia lääkkeitä jo pitkään ja 

lääkityksen tarve oli lääkärin tiedossa selkeästi. 

 

Lääkärit kokivat reseptien uudistamisen helpottuvan myös silloin, kun potilaan 

lääkehoidon seurantaan osallistui myös muita terveydenhuollon toimijoita, kuten geriatri, 

ehkäisyneuvola tai erikoissairaanhoito. Terveyskeskuslääkärit luottivat reseptejä 

uudistaessaan usein siihen, että muut hoitoon osallistuvat tahot tunsivat potilaan tilanteen 

hyvin ja pitivät lääkehoidon hallinnassa. Lääkärit myös noudattivat tavallisesti muiden 

hoitotahojen antamia ohjeistuksia potilaan lääkehoitoon liittyen. 

 

Myös uudistettavalla reseptillä ollut lääke helpotti toisinaan lääkärin toimintaan 

uudistamistilanteessa (Kuva 7). Merkittävä uudistamiseen vaikuttanut lääkelähtöinen 

tekijä oli lääkkeen koettu turvallisuus. Usea lääkäri oli muodostanut lääkkeille jaottelun, 

jossa osa lääkkeistä miellettiin niin sanotusti ”haitattomiksi”, ”turvallisiksi”, ”helpoiksi” 

tai ”kilteiksi”. ”Haitattomia” lääkkeitä uudistettaessa lääkehoidon seuranta oli usein 

kevyttä eikä potilaan tunteminen ollut välttämätöntä. Tutkimuksessa esiin nousseita, 

lääkäreiden ”haitattomiksi” luokittelemia lääkkeitä olivat muun muassa melatoniini, 

antihistamiinit, foolihappo ja parasetamoli sekä osa kolesteroli- ja verenpainelääkkeistä. 

Eräs lääkäri uskoi, että jokaisella lääkärillä oli lääkkeille omanlaisensa jaottelu. 

 

”(--) jotenki on se käsitys siitä, et mikä on niinku se riskiaste täs lääkkeessä, 

et just jos aattelee, et se on joku vaikka Panadol, nii sit se menee aika 

helposti ilman, et mä avaan mitään kertomuksia (--).” (Lääkäri 6) 
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”Allergialääkkeet ja Panadolit ja ehkä jotkut närästyslääkkeetki saattaa 

mennä niin, että klik klik klik.” (Lääkäri 7) 

 

Lääkärit kokivat myös pitkäaikaisesti käytettävien lääkkeiden uudistamisen helpommaksi 

kuin lyhytaikaisesti tai tarvittaessa otettavien lääkkeiden. Osa lääkäreistä ei syventynyt 

rutiininomaisesti pitkäaikaisiä lääkityksiä uudistaessaan potilaan kokonaislääkityksen 

selvittämiseen tai aiemman reseptin laatimispaikkaan. Lisäksi pitkäaikaisten lääkkeiden 

reseptit uudistettiin lähtökohtaisesti kahdeksi vuodeksi.  

 

Osa lääkäreistä koki uudistamista helpottavana tekijänä myös sen, jos uudistettavaan 

lääkkeeseen liittyi oletusarvoisesti tarkkaa laboratorioseurantaa. Tällaisia lääkeaineita 

olivat varfariini ja metotreksaatti. Lääkärit usein luottivat uudistamistilanteissa, että 

näiden lääkkeiden seurantakontrollit toteutuivat suunnitellusti eivätkä he ottaneet 

lääkityksiä erityisesti huomioon reseptejä uudistaessaan. 

 

 

Kuva 7. Lääkärin työtä helpottavat potilas- ja lääkelähtöiset tekijät reseptin 

uudistamistilanteessa. 
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7.3 Uudistamisprosessin ongelmakohdat 

 

Lääkärit toivat esille reseptien uudistamisprosessin jokaisesta vaiheesta myös 

ongelmakohtia. Yleisesti uudistamiskäytännöissä nähtiin ongelmallisena se, että 

uudistettavia reseptejä oli hyvin paljon eikä aikaa usein ollut resursoitu riittävästi 

kattavaan reseptien tarkistamiseen ja lääkehoitojen seurantaan. Tutkimukseen 

osallistuneiden lääkäreiden mukaan viikonlopun jälkeen uudistettavia reseptejä saattoi 

olla 15–30 yhtä lääkäriä kohden. Päivän aikana tulevien uudistamispyyntöjen määrä taas 

vaihteli lääkäreiden mukaan neljästä pariinkymmeneen. Etenkin loma-aikoina muita 

lääkäreitä sijaistaessaan lääkärit joutuivat tinkimään perusteellisesta potilaan tilanteen 

arvioinnista uudistettavien reseptien suuren määrän takia. Lääkärit saivat sijaistaessaan 

uudistettavakseen myös tuntemattomien potilaiden reseptejä, mikä nähtiin 

omalääkärimallin huonona puolena. Erään lääkärin mukaan ainakin teoriassa olikin 

mahdollista, että jokin lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttava tekijä jää huomaamatta 

kiireen ja vaillinaisten tietojen takia. 

 

”(--) aikaa on periaattees niinkun liian vähän, jos ajattelee, et se reseptin 

uusiminen ois semmonen tapahtuma, et lääkäri ottaa tavallaan ihan oikeesti 

kantaa siihen, että tää lääkitys nyt on kohdallaan ja jatkuu ja niinku 

tarkistaa just, et kontrolleis on käyty ja kaikki nää tämmöset asiat.” 

(Lääkäri 6) 

 

”(--) on hirveen hankalaa sit, ku tulee (-) loma-aikana esimerkiks toisten 

lääkäreiden sellasii pkv-lääkkeitä, ku sä et tunne yhtään potilasta ja (--) sun 

pitäs kantaa ottaa (--)” (Lääkäri 5) 

 

Lääkäreiden mukaan merkittävä, myös reseptien uudistamiseen vaikuttava, ongelma oli 

monien tavallisten lääkkeiden viime aikaiset saatavuusongelmat. Erityisen ongelmallisia 

olivat useiden eri antibioottien ja ehkäisypillereiden saatavuusongelmat. Lisäksi 

saatavuusongelmat tulivat usein lääkäreille ilmi sattumalta apteekin soiton tai kollegalta 

tulleen viestin kautta, sillä lääkäreiden käyttämissä tietojärjestelmissä ei ylläpidetty 
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lääkkeiden saatavuuteen liittyviä tietoja. Saatavuusongelmat aiheuttivatkin lääkäreille 

yleensä lisätyötä korvaavan lääkkeen löytämiseksi. 

 

7.3.1 Ongelmat uudistamispyynnön vastaanottamisessa 

 

Lääkäreiden esiintuomat uudistamispyyntöjen vastaanottamisen ongelmakohdat liittyivät 

potilastietojärjestelmässä oleviin teknisiin, epäkäytännöllisiin ominaisuuksiin sekä 

uudistamispyyntöjen lähettämiseen liittyvään epäjärjestelmällisyyteen (Taulukko 6). 

Lääkärit saivat jokaisesta potilaan itse Omakannan kautta lähettämästä 

uudistamispyynnöstä erillisen ilmoituksen, jonka pois klikkaaminen oli lääkäreiden 

mukaan turhauttavaa eikä tietoa potilaan laatimasta pyynnöstä yleensä koettu 

hyödylliseksi. Uudistamispyynnöistä ei ilmennyt muilla tavoin selkeästi, mistä ne oli 

lähetetty. Myös uudistamispyyntöihin lisätyt viestit koettiin toisinaan turhiksi. Erityisesti 

uudistamisen kiireellisyydestä viestittäminen koettiin hyödyttömäksi, sillä lääkärit eivät 

nähneet uudistamispyynnöissä olevia viestejä ennen kuin he avasivat reseptit 

uudistettaviksi. Myöskään suurten pakkauskokojen pyytäminen ei ollut lääkäreiden 

mukaan aina hoidollisesti perusteltua.  

 

”(--) jos on apteekista tehny sen uusimispyynnön ja sinne 

kommenttikenttään, nii kyllähän se viesti tulee perille ja sen lukee ja näin, 

mut siin on hirveen vaikee, jos se on niinku, sanotaan ei lääketieteellisesti 

perusteltu niinku pakkauskoon muutos tai tän tyyppistä, nii tota noin siihen 

ei oikein voi mitään vastata.” (Lääkäri 4) 

 

Lääkäreiden mukaan oli ongelmallista, että potilaiden reseptit tulivat uudistettaviksi 

epäkoordinoidusti ja että terveyskeskuslääkärit saivat uudistettavakseen paljon myös 

muissa hoitoyksiköissä laadittuja reseptejä. Muiden hoitoyksiköiden reseptien 

uudistaminen oli usein haastavaa vähäisten tietojen takia. 

 

”(--) ne ei välttämättä tuu koordinoidusti sillee, et jos yhdel potilaalla on 

tietty lääkitys, niin ainakin mulle niitä tulee tiputellen sillee niinkun se sama 
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potilas voi ensin uusia yhden ja sit seuraaval viikolla toisen ja sitte 

kolmannella viikolla kolmannen.” (Lääkäri 6) 

 

”Mä en itseasias tiedä, (--) et ohjaako se Omakanta mitenkään potilaita 

niinku järkevästi laittamaan niitä uusintapyyntöjä. (-) Sielt tulee paljon 

muun muassa sellasia aivan muiden paikkojen, siis muiden 

organisaatioiden, vaikka yksityislääkäreiden kirjottamia reseptejä, josta ei 

meidän järjestelmistä niinkun välttämät löydy mitään tietoa.” (Lääkäri 6) 

 

”Ja sit just sitäki mietittiin, että jos on vaikka muualta määrätty joku 

verenpainelääke… (--) Meillä ei oo mitää käyntii, ei mitään tietoja, hän on 

tänne päräyttäny sen reseptiuusinnan nii mä en kyllä sitä voinu… Mä 

laitoin senki palautukseen. Mä koen, että en mä voi ottaa vastuuta, kun ei 

oo mitään tietoja mistään.” (Lääkäri 5) 

 

Lääkäreiden mukaan uudistamista hidastivat myös lyhytaikaisiin ja lopetettuihin 

lääkityksiin liittyvät uudistamispyynnöt, jotka saattoivat vaatia ylimääräistä selvittelyä tai 

yhteydenoton potilaaseen. 

 

”(--) ne (potilaat) laittaa varmuuden vuoks niinku kaikki ne, sinne tulee 

kaikki antibioottireseptit ja silmätipat ja kaikki tämmöset, mitä on joskus 

ollu, niin sit ne pitää niinkun täällä seuloo, nii siihen menee kyllä sitte 

paljon aikaa.” (Lääkäri 6) 

 

Taulukko 6. Uudistamispyynnön vastaanottamiseen liittyvät ongelmat lääkärin 

näkökulmasta. 

 

Uudistamispyynnön vastaanottaminen 

Uudistamispyyntöjen saapuminen epäkoordinoidusti 

Ylimääräiset uudistamispyynnöt 

Muiden hoitopaikkojen reseptit 

Turhat viestit uudistamispyynnöissä 

Uudistamispyyntöjen epäkäytännölliset ominaisuudet 
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7.3.2 Ongelmat reseptin tietojen tarkastelussa 

 

Ongelmat reseptitietojen tarkastelussa liittyivät tarvittavien tietojen puuttumiseen 

(Taulukko 7). Uudistettavista resepteistä ei ollut potilastietojärjestelmässä nähtävillä 

alkuperäisen reseptin laatimispaikkaa tai -ajankohtaa, vaan kyseiset tiedot olivat 

tarkistettavissa ainoastaan Reseptikeskuksesta tai pääteltävissä välivaiheiden kautta. 

  

”Pegasoksessa, jos potilas on saanu sen reseptin aikasemmin jostaan 

muualta ja laittaa sen sitte tänne uusittavaks, (--) nii sillon siinä ei oo 

määritetty Pegasokseen, et onks se määräaikanen vai pysyväislääke. Ja sit 

sen niinku tavallaan hoksaa, jos se kysyy se järjestelmä et, ”hei onks tää 

tarkotettu määräaikaseks vai pysyväks?”, nii sit siinä vaiheessa tajuaa, että 

tää on todennäkösesti nyt jostain muualta tullu resepti.” (Lääkäri 2)  

 

Lisäksi lääkevalmisteisiin liittyvän informaation hakeminen erillisen ohjelman, kuten 

Duodecimin lääketietokannan, kautta oli lääkäreiden mukaan työlästä. 

 

Taulukko 7. Reseptin tietojen tarkasteluun liittyvät ongelmat lääkärin näkökulmasta. 

 

Reseptin tietojen tarkastelu 

Aiemman reseptin laatimispaikkaa ei näe 

Aiemman reseptin laatimispäivämäärää ei näe 

Potilastietojärjestelmä ei sisällä tietoa lääkevalmisteista 

 

7.3.3 Ongelmat potilaskertomuksen tarkastelussa ja lääkehoidon seurannassa 

 

Taulukossa 8 esitetään lääkäreiden kohtaamat ongelmat potilaskertomusten tarkastelussa 

ja lääkehoidon seurannassa. Potilaskertomusta tarkasteltaessa kokonaiskuvan 

muodostaminen potilaan tilanteesta oli usein haastavaa johtuen potilastekstien 

jakautumisesta eri tietokantoihin ja tietokantojen sisällön epäselkeydestä. Saadakseen 

kattavan kuvan potilaan tilanteesta lääkäreiden täytyi käyttää useita ohjelmia eri 

hoitoyksiköissä, kuten erikoissairaanhoidossa tai yksityisillä lääkäriasemilla, kirjattujen 

potilastekstien lukemiseen. Useasta tietokannasta huolimatta kaikkia eri hoitoyksiköissä 
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kirjattuja potilastekstejä ei kuitenkaan ollut lääkäreiden mukaan mahdollista tarkastella. 

Kaikki potilaat eivät myöskään olleet antaneet suostumusta tietojen tarkasteluun. 

 

Potilastekstien selaaminen eri ohjelmissa oli lääkäreiden mukaan työlästä ja oikean tiedon 

etsiminen hidasta kirjausten epäselkeän jäsentelyn takia. 

 

”Navitakses selaaminen on just tosi hankalaa, ku ne on vaan yksittäisinä 

tiedostoina siellä (--) ja sit sun pitää aina erikseen avata jokanen ja sitte 

mennä takas ja taas selata alaspäin (--)” (Lääkäri 3) 

 

”Niissä ei oo mitään merkintää siitä muuta, kun erikoisala ja sekin on aika 

niinkun… Seki on aika suppeesti, et siellä lukee esimerkiks sisätaudit, jos 

sä etit vaikka reuman tai nefrologian (--) tekstejä, nii sun pitää klikkailla 

auki kaikki ne sisätaudit ja sit pitää niinkun kysyä potilaalta suurin piirtein, 

että millon joku juttu on tehty, et sää tiedät vähän, että mistä alkaa ettiä 

sieltä. Se on tosi (-) turhauttavaa. (Lääkäri 2) 

 

Lisäksi erityisesti Kantaan tallennettujen potilastekstien haussa kerrottiin olevan teknisiä 

ongelmia, jotka vaikeuttivat potilastekstien lukemista. 

 

Lääkäri 6: ”(--) riippuu, kuinka kiire mulla on, että ehdinkö mä (--) tekee 

sit Kanta-hakuja ja kattoo, että onko hän (potilas) käyny yksityisellä 

gynekologilla, seki kestää joskus monta minuuttia… 

Lääkäri 5: ”Ja Pegasos kaatuu.” 

Lääkäri 6: ”Nii Pegasos ei välttämättä edes toimi, se ehkä joka viides tai 

kymmenes kerta se vaan jumittaa siihen Kanta-hakuunsa (--).” 

 

Lääkäreiden kokemukset vaihtelivat liittyen lääkehoitojen seurannan onnistumiseen 

potilaskertomuksen avulla uudistamistilanteessa. Erään lääkärin mukaan käytössä 

olevien tietokantojen avulla seuranta voisi potentiaalisesti onnistua hyvinkin, mutta 

seurannan työläys ja aikaavievyys vaikuttivat seurannan toteutumiseen käytännössä. Osa 
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lääkäreistä taas näki, että lääkehoitojen seurantaa oli liian työlästä toteuttaa täydellisesti 

päivittäisessä työssä. 

 

”Varmaan joku ajatus on se, että pitäs aina vähän kattoo, että onko käyty 

kaikis kontrolleissa ja tota niin, et onks kaikki asiat ok ja, jos sä sit jokasen 

kohdalta lähtisit menemään sinne sairaskertomukseen ja näin, niin se on 

loputon suo ja sit sais olla ympäri vuorokauden aina paikalla.” (Lääkäri 7) 

 

Lääkehoitojen seurantaa uudistamistilanteissa vaikeutti lääkäreiden mukaan edelleen se, 

ettei potilaan senhetkistä terveydentilaa voinut välttämättä päätellä tietokantojen avulla. 

Tilanteen arviointi oli erään lääkärin mukaan vaikeaa etenkin monisairaiden potilaiden 

kohdalla. 

 

”Eihän se (lääkehoidon seuranta) oikein hyvin onnistu kyllä sillee, että et 

jos on vaan pelkkä resepti uusinta. Eihän me välttämättä tiedetä 

verenpainetasoistakaan mitään, jos verenpainelääkkeitäki uusii (--).” 

(Lääkäri 7) 

 

Lääkärit nostivat esille myös potilaan vastuun lääkehoidon onnistumisessa sekä sen, ettei 

lääkkeen käytöstä voida aina varmistua uudistamistilanteessa. Lääkehoitojen seurantaan 

liittyvien ongelmien takia osa lääkäreistä koki, että seurantaan voitiin paneutua vain 

vastaanottokäyntien yhteydessä. 

 

”(--) loppujen lopuks se on potilas, kuka niinku lääkitsee itsensä lääkärin 

ohjeiden mukasesti. Et tota noin siitähän ei ikään ku varmaan ikinä voi 

täysin varma olla, että miten sen toteuttaa ja toteuttaako ollenkaan vai 

osittain ja, miten niinku hyvin.” (Lääkäri 2) 

 

Taulukko 8. Potilaskertomuksen tarkasteluun ja lääkehoidon seurantaan liittyvät 

ongelmat lääkärin näkökulmasta. 

 

Potilaskertomuksen tarkastelu 

Muiden hoitopaikkojen potilastekstit erillisissä ohjelmissa 



69 

 

Joidenkin potilastekstien tarkastelu mahdotonta 

Tekniset ongelmat potilastekstien tarkastelussa 

Potilastekstien epäselkeä jäsentely 

Lääkehoidon seuranta 

Lääkehoidon seurannan suuritöisyys 

Vaikeudet potilaan tilanteen arvioinnissa 

Potilaan vastuu lääkehoidon onnistumisesta 

 

7.3.4 Ongelmat lääkityslistan tarkastelussa ja päätöksenteon tukiohjelman 

toiminnassa 

 

Lääkärit toivat esiin ongelmia niin potilastietojärjestelmän lääkityslistan tarkastelussa 

kuin päätöksenteon tukiohjelman interaktiovaroitusten toiminnassa (Taulukko 9). 

Merkittävin ongelma potilastietojärjestelmän lääkityslistassa oli lääkäreiden mukaan se, 

ettei lääkityslista usein ollut ajantasainen, sillä muissa hoitopaikoissa määrätyt lääkitykset 

eivät usein välittyneet lääkityslistalle. Lääkityslistaa ei tämän takia pidetty aina 

luotettavana tiedonlähteenä. 

 

”(--) jos jossain muualla (-) esimerkiks erikoisairaanhoidon yksikössä 

tehdään muutoksia lääkelistaan tai potilaan lääkitykseen, nii sillon se, että 

kantautuuko ne sinne esimerkiks Pegasoksen lääkelistaan, nii sehän on ihan 

kiinni siitä, että joku manuaalisesti sitte siirtää ne sinne lääkitykseen. 

(Lääkäri 2) 

 

”(--) ku päivystykseenki tulee potilas nii yleensä kysyn häneltä, et onko 

omaa lääkelistaa mukana tai muistaako oman lääkityksen, koska ei luota 

siihen Pegasoksen listaan” (Lääkäri 4) 

 

Potilastietojärjestelmän lääkityslista oli toisinaan epäselkeä myös sen sisältämien turhien 

reseptien takia. Tyypillisesti ongelmana olivat samasta lääkkeestä kirjatut useat reseptit. 

Turhien reseptien ”siivoaminen” lääkityslistalta työllisti lääkäreitä uudistamistilanteessa.  
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Lisäksi lääkärit saivat lääkityslistaa tarkastellessa virheilmoituksia, joiden merkitys oli 

jäänyt lääkäreille epäselväksi. 

 

”(--) (potilastietojärjestelmä) huomauttaa, että lääkemääräystä on (-) 

paikallisesti muutettu ja mä en tiiä, et vertaako se siihen Reseptikeskuksen 

tietoon vai mihin, mutta se ei mun mielestä välttämättä aina pidä 

paikkaansa, että niinku Reseptikeskuksen ja potilastietojärjestelmän listan 

mukaset annostukset voi olla ihan identtiset siitä huolimatta ja (-) sitä 

myötä, ku näit on tullu näit ilmoja, nii mä oon ruvennu niitä aikalailla 

automaatiolla vaan klikkaamaan pois eestä.” (Lääkäri 4) 

 

Vaikka lääkärit olivat pääasiassa tyytyväisiä potilastietojärjestelmän lääkityslistan 

yhteydessä toimivan päätöksenteon tukiohjelman interaktio-ohjelman toimintaan, he 

toivat esiin myös ohjelmaan liittyviä ongelmia (Taulukko 9). Lääkäreiden mukaan 

ohjelma loi varoituksia interaktioista melko paljon ja herkästi. Osa lääkäreistä piti kaikkia 

vakavinta tasoa lievempiä interaktiovaroituksia turhina. Turhia varoitusilmoituksia oli 

muodostunut myös muista syistä. Lääkärit kertoivat saaneensa interaktiovaroituksia 

sellaisista lääkkeistä, joita ei ollut ollut potilaan senhetkisellä lääkityslistalla tai jotka oli 

merkitty tauolla oleviksi. Myös lääkityslistan huono ajantasaisuus aiheutti turhia 

varoituksia. 

 

”Mut useinhan ne saattaa olla just tämmösiä, et se saattaa olla joku lääke, 

joka on jääny niinku vaikka tarvittavana lääkkeenä sinne lääkelistalle 

roikkumaan ja sil (potilaalla) on viimenen resepti siitä 2012. Se pitäs vaan 

niinku siivota sitte sieltä pois (--).” (Lääkäri 2) 

 

Taulukko 9. Lääkityslistan tarkasteluun ja päätöksenteon tukiohjelman toimintaan 

liittyvät ongelmat lääkärin näkökulmasta. 

 

Lääkityslistan tarkastelu 

Lääkityslistan huono ajantasaisuus 

Lääkityslistalle jääneet turhat reseptit 

Potilastietojärjestelmän luomat virheilmoitukset 
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Päätöksenteon tukiohjelman toiminta 

Liian herkästi muodostuvat interaktiovaroitukset 

Epäolennaiset interaktiovaroitukset 

 

7.3.5 Ongelmat Reseptikeskuksen tarkastelussa ja kokonaislääkityksen 

selvittämisessä 

 

Reseptikeskuksen merkittäviksi ongelmiksi nousivat aineistossa järjestelmän teknisen 

toteutuksen kömpelyys ja epäselkeä tietosisältö (Taulukko 10). Reseptikeskus näytti 

oletusarvoisesti potilaan reseptit viimeiseltä 16 kuukaudelta, jolloin osa kaksi vuotta 

voimassa olevista resepteistä saattoi jäädä lääkäriltä huomaamatta, ellei hän erikseen 

hakenut tarkasteltavaksi potilaan kaikkia reseptejä. Kaikkien reseptien hakeminen taas oli 

lääkäreiden mukaan ongelmallista, sillä Reseptikeskuksen avaaminen ja reseptien 

hakeminen järjestelmästä oli usein hidasta, erityisesti, jos potilaalla oli paljon reseptejä. 

Reseptikeskuksen hyödyntäminen oli lisäksi toisinaan estynyt käyttökatkosten takia. 

 

”(--) mun mielestä se on hirveen turhauttavaa, et se kestää niin pitkään  

(--). Mut se, et aukasee Reseptikeskuksen, aukasee kaikki reseptit, nii sit 

riippuen siitä, et paljonko sillä potilaalla on reseptejä, nii kyllä siinä kestää 

se semmonen 10 sekuntia, (--) mikä nyt ei kuulosta hirveen paljolta, mutta 

jos sitä (uudistamista) nyt tavallaan tekee vaikka kahden vastaanottoajan 

välissä (--), nii sit kaikki semmonen niinku ylimääränen tiimalasin tuijottelu 

on tosi ikävää.” (Lääkäri 2) 

 

Lääkäreiden mukaan Reseptikeskuksen hyödyntämistä vaikeutti lisäksi se, ettei tietojen 

hakemiseen aina ollut oikeutta, sillä muiden kuin pkv-lääkkeiden reseptien tarkasteluun 

tarvittiin erillinen suostumus potilaalta. 

 

”(--) jos potilas ei oo automaattisesti siinä Kannassa täpänny, että saa 

kattoa kaikki reseptit, nii siihen pitäis periaattees valkata, että (--) 

suostumus saatu ja katotaan muut reseptit. (--) jotkut tulkitsee (--), että jo 

sillä reseptin uusimispyynnöllä on antanu luvan kattoo muuta lääkitystä ja 

ihan sen takia vaan, että sillon ottaa sen hoitovastuun ja pitäis olla perillä 
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siitä muusta lääkityksestä, mitä Reseptikeskuksessa näkyy eikä 

Pegasoksessa. Nii ne on ollu vähän semmosia kinkkisempiä ehkä, et on 

joutunu miettimään kertaalleen, (--) et uusiiko näkemättä sitä 

Reseptikeskuslääkitystä vai täppääkö sinne sitte olettaen sen, et on saanu 

sen potilaan suostumuksen siihen.” (Lääkäri 4) 

 

Osa potilaista oli myös erikseen kieltänyt reseptien tarkastelun, jolloin reseptien 

uudistamiseen oli lääkäreiden mukaan vaikea ottaa kantaa. Lääkäreiden kokemuksen 

mukaan potilaat olivat harvoin olleet itse tietoisia asettamistaan kielloista. 

 

Lisäksi lääkäreiden mukaan potilastietojärjestelmän lääkityslistaan tehdyt mitätöinnit 

eivät välittyneet automaattisesti Reseptikeskukseen, vaan reseptit täytyi mitätöidä 

erikseen myös Reseptikeskuksesta, mikä oli lääkäreiden mukaan työlästä. 

 

”Vaikka siivoaa sen Pegasoksen lääkelistan ja päivittää sen ajantasalle, nii 

siinä on vielä sitte se, että pitäis mennä vielä sinne Reseptikeskukseen 

mitätöimään vaikka niitä vanhoja reseptejä (--).” (Lääkäri 2) 

 

Reseptikeskus sisälsikin lääkäreiden mukaan yleensä turhia ja rinnakkaisia reseptejä ja 

reseptien toimitustietojen esitystapaa pidettiin sekavana, mikä osaltaan vaikeutti ja hidasti 

lääkkeen käytön seurantaa Reseptikeskuksen avulla.  

 

”(--) jos siinä on kaks samasta lääkkeestä voimassa olevaa reseptiä, nii se 

(potilas) on voinu hakea niitä vuorotellen, sit jos kattoo vaan sitä viimestä 

ja kattoo, et ei oo hakenu ees nyt pitkään aikaan lääkkeitä, nii sit voi jäädä 

semmonen kuva, et siin on ollu joku tämmönen tauko, (--) koska ei 

välttämättä hiffaa kattoo vuoden takasta reseptiä, josta onkin sitte ollu 

niinku yks toimitus välissä.” (Lääkäri 2) 

 

”Monta reseptiä ja paljo uusintoja ja rinnakkaisia reseptejä ja pirukaan ei 

ota selvää, et koska tätä on haettu tai miten paljon ja miten tällä… Mikä on 
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se oikee käyttö ja siinä menee äkkiä tosi kauan, ku sitä alkaa perkaamaan, 

että mitä tää käyttö on oikeesti ollu.” (Lääkäri 1) 

 

Epäselkeän ja toisinaan epäoleellisen sisällön takia lääkärit eivät nähneet Reseptikeskusta 

luotettavana tiedonlähteenä potilaan kokonaislääkityksen tarkasteluun. 

 

”(--) Reseptikeskus tavallaan, ku se ei oo semmonen potilaan lääkelista, 

vaan se on niinkun kaikki potilaalle koskaan kirjotetut reseptit (-) tässä 

pläts näin ja sit siitä ei voi päätellä välttämät, mikä se potilaan lääkitys 

pitäis olla.” (Lääkäri 6) 

 

Kokonaislääkityksen selvittäminen olikin harvoin ongelmatonta (Taulukko 10). Lääkärit 

kokivat kokonaislääkityksen selvittämisen nykyisillä tietojärjestelmillä vaikeaksi ja 

työlääksi eikä selvitystyöhön usein ollut käytettävissä riittävästi aikaa. Suuresti 

vaivannäöstä huolimatta lääkärit uskoivat, että täysin todenmukaisen ja selkeän 

käsityksen saaminen kokonaislääkityksestä oli harvoin mahdollista. Tällöin lääkäreiden 

mukaan kokonaislääkitys täytyi varmistaa potilaalta vastaanotolla tai puhelimitse. 

 

”Et sul ois paljon aikaa ja ois luonteeltaan sellanen salapoliisi, nii kyllä 

varmaan aika hyvin, ku sä menisit ja kattelisit Reseptikeskuksesta. (--) sit 

sä meet Navitaksen kaut kattoo kaikki epikriisit ja näin, niin kyl sä varmaan 

semmosella salapoliisityöllä niin mä luulen, et aika hyvän käsityksen 

(kokonaislääkityksestä) vois saada, mutta tolkuton homma.” (Lääkäri 7) 

 

”Kyl sitä varmaan jonku aika hyvän valistuneen arvauksen saa 

(kokonaislääkityksestä).” (Lääkäri 6) 

 

”(--) jossei sillä (potilaalla) just satu lukemaan, että lääkelista on 

tarkistettu kuukaus sitte, niin lähtökohtasesti (--) kokonaiskuvan siitä 

lääkityksestä saa melkein vaan soittamalla potilaalle ja kysymällä, että mitä 

sä nyt oikein käytät, että tuntuu, et se (kokonaislääkityksen selvittäminen) 

on ihan tilanteessa ku tilanteessa aika hankalaa (--).” (Lääkäri 1) 
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Toisaalta ongelmana oli, etteivät potilaatkaan aina olleet tietoisia omasta lääkityksestään 

 

”(--) monesti on ongelma se, että potilaat ei itse tiedä, mitä ne ottaa, sit sä 

yrität sielt Reseptikeskuksest katella hänen kaa, et mitähän sulla nyt 

mahdollisesti menee ja, ku kenelkään ei oo mitään käsitystä, mikä se 

kokonaislääkitys on. Se on kyllä tosi ongelmallista.” (Lääkäri 5) 

 

Taulukko 10. Reseptikeskuksen tarkasteluun ja potilaan kokonaislääkityksen 

selvittämiseen liittyvät ongelmat lääkärin näkökulmasta. 

 

Reseptikeskuksen tarkastelu 

Reseptikeskuksen toimimattomuus lääkelistana 

Reseptikeskuksen epäselkeä tietosisältö ja turhat reseptit 

Reseptien tarkastelun suostumukset ja kiellot 

Reseptien mitätöiminen Reseptikeskuksesta erikseen 

Reseptikeskuksen tekniset ongelmat 

Reseptikeskuksen huonot hakutoiminnot 

Kokonaislääkityksen selvittäminen 

Kokonaislääkityksen selvittämisen suuritöisyys ja vaikeus 

Potilaiden huono tietämys lääkityksistään 

 

7.3.6 Ongelmat reseptitietojen muokkaamisessa 

 

Vaikka reseptien korjaaminen onnistui lääkäreiden mukaan pääsääntöisesti hyvin 

potilastietojärjestelmän kautta, lääkevalmisteen kauppanimen tai vahvuuden 

muuttaminen oli lääkäreistä työlästä. Korjaamista vaikeutti se, että oikean lääkkeen 

löytäminen potilastietojärjestelmän valikosta oli toisinaan hankalaa ja korjauksen 

tekemiseen tarvittiin useita klikkauksia. Toisinaan lääkevalmisteiden tietoihin tehdyt 

pienet muutokset pakottivat reseptillä olleen lääkkeen etsimisen uudestaan. 

 

”Siin (lääkevalmisteen tiedoissa) on joku juttu vähän muuttunu, mut se ei 

näy niistä tiedoista, et se niinku Pegasos sanoo, että ”pakkauskoko 
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poistunut markkinoilta” tai jotain tällasta, sit sun täytyy valita se 

(lääkevalmiste) uudestaan.” (Lääkäri 6) 

 

Työläintä reseptien korjaaminen oli kuitenkin Reseptikeskuksen kautta, mikä vaati 

lääkäreiden mukaan paljon aikaa ja useita klikkauksia. Korjaamisessa aikaa kului etenkin 

reseptien hakemiseen Reseptikeskuksen hitauden takia. Reseptitietojen muokkaamiseen 

liittyneet ongelmakohdat on esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Reseptitietojen muokkaamiseen liittyvät ongelmat lääkärin näkökulmasta. 

 

Reseptitietojen muokkaaminen 

Korjaamisen suuritöisyys 

Korjaamisen hitaus 

Vaikeudet oikean lääkkeen löytämisessä 

 

7.3.7 Ongelmat viestin lisäämisessä 

 

Esiin tulleet, viestin kirjaamiseen liittyneet ongelmat koskivat etenkin viesti apteekille -

kenttään lisättyjä viestejä (Taulukko 12). Kenttään lisättyjen viestien ongelmina pidettiin 

sitä, etteivät ne tallentuneet lääkäreiden käyttämiin järjestelmiin ja viestejä jätettiin 

lukematta. Reseptiin kirjatusta apteekkiviestistä ei tallentunut lääkäreille mitään tietoa 

potilastietojärjestelmään eikä apteekkiviestejä lääkäreiden mukaan pystynyt näkemään 

jälkikäteen myöskään Reseptikeskuksesta. Jotta viestin kirjaamisesta olisi tieto 

myöhemminkin, se täytyi kirjata erikseen potilastietojärjestelmään. Lääkäreistä saman 

työn tekeminen kahteen kertaa oli turhauttavaa. 

 

”Mä oon just miettiny (--) ku se menee viesti vaan sille apteekille, niin sit 

se ei esimerkiks näy Pegasokses, et täs on ees otettu mitenkään tähän asiaan 

kantaa (--).” (Lääkäri 7) 

 

Lääkäreiden mukaan ongelmallista apteekkiviestien käyttämisessä oli myös se, että 

potilaat olivat ainoastaan kuulomuistinsa varassa viestin kertomisen jälkeen ja 

lääkäreiden mukaan riskinä oli viestin unohtuminen. Lääkärit eivät myöskään voineet olla 
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varmoja, että viesti oli kerrottu eteenpäin potilaalle apteekissa, sillä he eivät saaneet 

minkäänlaista kuittausta tiedon välittämisestä. Lääkäreiden mukaan viestejä ei aina 

luettukaan apteekeissa. Lääkärit olivat toisaalta kohdanneet myös tilanteita, joissa 

myöskään annosohjeeseen lisättyä viestiä ei ollut luettu. 

 

”No välillä ne potilaat tuntuu, et ne ei oo huomanneet sitä (annosohjeeseen 

lisättyä viestiä) (--). Joskus sanoo vaikka, ku mä oon laittanu sinne 

annosohjeeseen sen, että ota yhteyttä ennen seuraavaa uusintaa, sit ne ei 

tee sitä ja sit, ku mä soitan, nii sit ne on hämmästyneenä, et ”aijaa katos”, 

et ne ei välttämättä (--) jos on tuttu lääke ei ne välttämättä edes lue sitä 

annosohjetta enää, ku ne hakee sen.” (Lääkäri 6) 

 

Vaikka lääkäreiden mukaan epäselvissä ja hankalissa tilanteissa potilaalle soittaminen oli 

usein järkevin ratkaisu, he pitivät myös soittamista hyvin työläänä eikä soittamiseen aina 

tuntunut olevan riittävästi aikaa. 

 

”(-) siinä menee aina sen 5-10 minuuttii vähintään siihen puheluun ja 

kirjaamiseen, että sit jos sulla on tosi tiukka ohjelma, nii se on kyl sit jostain 

muusta pois.” (Lääkäri 5) 

 

Taulukko 12. Viestin lisäämiseen liittyvät ongelmat lääkärin näkökulmasta. 

 

Viestin lisääminen annosohjeeseen tai viestikenttään 

Viestejä ei lueta 

Apteekkiviestit eivät tallennu potilastietojärjestelmään tai Reseptikeskukseen 

Ei kuittausta viestin välittämisestä potilaalle apteekissa 

Potilas voi unohtaa viestin 

Potilaalle soittamisen suuritöisyys 

 

7.3.8 Ongelmat reseptin allekirjoittamisessa ja apteekkiyhteistyössä 

 

Lääkärit kohtasivat ajoittain uudistamispyyntöjen hyväksymisessä ja reseptien 

allekirjoittamisessa teknisiä ongelmia ja järjestelmän hitautta, jotka vaikeuttivat ja 

hidastivat uudistamista. Ongelmallisinta oli kuitenkin lääkäreiden mukaan 
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uudistamispyyntöjen hylkääminen ja palauttaminen (Taulukko 13). Lääkäreille ei ollut 

selvää, minne hylkäämiseen ja palauttamiseen vaadittavat perustelut tallentuivat ja 

kenelle ne näkyivät, mikä koettiin turhauttavana. Merkittävä ongelma oli lääkäreiden 

mukaan etenkin se, etteivät perustelut välittyneet potilaalle.  

 

Lääkäri 7: ”Oliks se sillee niin, et jos sä tuolta nytte, ku sulla on se resepti 

uusittavana ja jos sä sen niinku palautat ja siinä aukee se kohta, et niinku 

se syy nii… Oliks se niin että se ei ees välity potilaalle?  

Lääkäri 6: ”Mä luulen, että se ei välity joo. Mä en tiedä, mihin se menee, 

koska mä en oo löytäny sitä sitte sieltä niinku… Mä en oo löytäny sitä sieltä 

tota Pegasoksestakaan.” 

 

”Jos sä palautat reseptin nii mulla on semmonen tuntu, et se jää jotenki 

ihan ilmaan, potilaalle vaan tulee tieto, että ei uusittu eikä se tiedä yhtään, 

et miks ei ja sit ne voi olla kiukkusia siitä.” (Lääkäri 7) 

 

Myös terveysasemien ja apteekkien välisessä yhteistyössä nähtiin ongelmakohtia 

(Taulukko 13). Lääkärit kokivat toisinaan turhautumista apteekkien toimintaa kohtaan, 

kun resepti oli saatu uudistettua. Lääkärit olivat kohdanneet ongelmallisia tilanteita 

lääkeneuvontaan, lääkkeiden saatavuusongelmiin ja apteekkisopimuksiin liittyen. Erään 

lääkärin mukaan terveyskeskuslääkärit eivät olleet päässeet pitämään yhteisiä palavereja 

apteekkien kanssa, sillä palavereihin olivat osallistuneet ainoastaan ylilääkärit. 

 

”(--) kyllä se turhauttavaa silloin on, jos ensin ikään ku just ja just saanu 

jonku lääkkeen alotetuks, nii ja otettu huomioon kaikki ne riskit ja 

interaktiot ja näin, ja ikään ku itse on tehny työnsä, mutta sitte farmaseutti 

niinku, varmaan ihan hyvästä tahdosta kuitenki, mut varmistelee niinku 

vielä varmuuden vuoksi tai toteaa, että poikkeava annostus (--), potilas 

helposti sitte siihen kiinnittyy ja jättää sit toteuttamatta sen suunnitellun 

hoidon.” (Lääkäri 4) 
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Taulukko 13. Reseptin allekirjoittamiseen ja apteekkiyhteistyöhön liittyvät ongelmat 

lääkärin näkökulmasta. 

 

Reseptin sähköinen allekirjoittaminen 

Hylkäämis-/palauttamisperustelut eivät tule lääkäreiden ja potilaiden nähtäville 

Tekniset ongelmat allekirjoittamisessa 

Apteekkiyhteistyö 

Turhautuminen apteekin toimintaan 

Yhteispalaverien puute apteekkien kanssa 

 

7.3.9 Reseptien uudistamista vaikeuttavat tekijät 

 

Lääkärit kohtasivat uudistamistilanteissa monia uudistamista vaikeuttavia tekijöitä, jotka 

liittyivät potilaan tilanteeseen tai toimintaan tai uudistettavaan lääkkeeseen (Kuva 8). 

Yksi merkittävimmistä uudistamista vaikeuttavista tekijöistä oli se, etteivät potilaat aina 

olleet lääkäreille tuttuja. Lääkärille tuntemattoman potilaan kohdalla reseptin 

uudistamiseen suhtauduttiin tarkasti ja potilaan tilanteeseen täytyi perehtyä tarkistamalla 

tilanteen mukaan potilaan edelliset laboratorio- ja vastaanottokäynnit sekä 

potilaskertomus, potilastietojärjestelmän lääkityslista, Reseptikeskuksen lääkityslista, 

edellisen reseptin tiedot sekä lääkkeen menekki ja hakuajat. Tuntemattomien potilaiden 

reseptien uudistaminen olikin lääkäreiden mukaan tavallisesti haastavaa ja 

reseptiuudistamiset pyrittiin ohjaamaan vastaisuudessa potilaan omalääkärille. Osa 

lääkäreistä lisäksi näki, että tiettyjen lääkkeiden uudistamisen edellytyksenä oli potilaan 

tunteminen. Tällaisia lääkkeitä olivat erityisesti pkv- ja huumausainelääkkeet sekä muut 

riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. 

 

”(-) etenki, jos ei oo itelle tuttu potilas ja semmoi joku kollegan nii (--) sillon 

siin (lääkkeen käytön selvittämisessä) saattaa niinku mennä just 

pidempään.” (Lääkäri 4) 

 

Reseptin uudistamista vaikeutti lisäksi usein se, että potilas ei käynyt vastaanotolla 

säännöllisesti tai sovitusti. Lääkärit joutuivat usein pohtimaan, voidaanko resepti toisaalta 

uudistaa puutteellisesta seurannasta huolimatta ja voidaanko potilasta toisaalta jättää 
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ilman lääkkeitä. Tällaisissa tilanteissa lääkärit päätyivätkin usein uudistamaan reseptin 

vain lyhyelle ajalle eli reseptille laitettiin esimerkiksi yksi pakkaus tai alle vuoden 

lääkkeet. Yhden vuoden reseptejä laadittiin myös potilaille, joiden hoito ei ollut 

tasapainossa tai joita oli vaikea saada tulemaan vastaanotolle. Lääkärit käyttivät pieniä 

lääkemääriä ja lyhyitä reseptejä usein ”porkkanana”, jotta potilas tulisi vastaanotolle. 

Lääkäreiden mukaan oli kuitenkin ongelmallista, että pienen lääkemäärän uudistamista 

jouduttiin joidenkin potilaiden kanssa jatkamaan hyvinkin pitkään. 

 

Lääkäri 5: ”Mä teen yleensä niin, että mä laitan sit vaan yhen paketin 

niinku kolme kuukautta ja siihen, et suurempi määrä uusitaan vastaanotolla 

vuosikontrollin yhteydes. Et he (potilaat) ei jää pulaan, mutta heillä on 

niinku se pakote tulla (vastaanotolle) sitten.” 

Lääkäri 7: ”Mut sit on joitaki sitkeitä sissejä, ketkä sitte uusii aina sitäki 

vaan uudestaan. Että esimerkiks joku diabeteslääke, nii et sä voi sit vaan 

lopettaa sitä, että tota niin sit ollaan siinä, et uusitaan sitä pientä pakettia, 

käydään tämmöstä niinku… 

Lääkäri 5: ”Taistelua.” 

 

Lääkäreiden mukaan uudistamista vaikeutti toisinaan myös se, ettei potilaan tiedoista 

löytynyt lääkkeen tarpeelle selkeää syytä. Reseptejä uudistettaessa epäselvyyksiä liittyi 

muun muassa antibioottien, kortisonitablettien, lihasrelaksanttien ja bentsodiatsepiinien 

tarpeeseen. Erään lääkärin mukaan reseptin uudistamisen edellytyksenä oli 

lähtökohtaisesti tieto lääkkeen aiemmasta käytöstä ja käyttöaiheesta. Pkv-lääkkeiden 

reseptejä ei erään lääkärin mukaan myöskään uudistettu, jos lääkkeen käyttö oli ollut 

sovittua suurempaa. Kirkkonummen terveysasemilla oli tullut vastaan lisäksi tilanteita, 

joissa potilaat olivat pyrkineet ”shoppailemaan” pkv-lääkkeiden reseptejä vaihtamalla 

lääkäriä usein, mikä vaikeutti näiden potilaiden reseptien uudistamista. Uudistaminen oli 

haastavaa myös silloin, jos potilaalla tiedettiin olevan vasta-aiheita uudistettavan 

lääkkeen käyttöön, mutta hän oli kuitenkin käyttänyt lääkettä jo pitkään eikä 

lopettamisessa ollut onnistuttu. Lääkärit saattoivatkin toisinaan potea huonoa omaatuntoa 

reseptin uudistamisesta. 
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Osa potilaista taas oli kieltänyt Reseptikeskuksessa olevien reseptien tarkastelun. Tämä 

oli lääkäreiden mukaan ongelmallista ja johti yleensä siihen, ettei reseptiä uudistettu. 

 

”(--) välillä tulee näitä tämmösiä potilaita, jotka laittaa uusintaan jotain 

lääkkeitä, sit ku aukee se resepti (--) Pegasos sanoo, että ”potilas ei ole 

antanut lupaa reseptien käsittelyyn, et näytetään vain omat reseptit”. Ja 

sillon (--) aika usein mä kyl koen, (--) jos ei potilas oo antanu sitte lupaa 

(katsoa reseptejä) (--), nii sit se, että rupee ottamaan kantaa siihen 

lääkitykseen ja miettiin, et (--) voiks tällä nyt olla jotain yhteisvaikutust,  

(--) sillon mä aika herkästi kanssa niinku palautan ne reseptit ja (--) pistän 

syyks, et ”(--) ei voida arvioida lääkitystä, kun en voi (--) kattoo, et mitä 

lääkkeitä siellä (Reseptikeskuksessa) on”.” (Lääkäri 6) 

 

Toisinaan potilaan ikä vaikutti lääkäreiden toimintaan uudistamistilanteessa. Kaikki 

lääkärit eivät kertomansa mukaan toimineet uudistamistilanteessa merkittävästi eri 

tavalla iäkkäiden potilaiden kohdalla. Yhtenä syynä tähän oli se, että iäkkäät potilaat 

kävivät vastaanotolla usein ja olivat omalääkärimallin ansiosta usein lääkäreille tuttuja. 

Jos taas lääkärit havaitsivat uudistamisen yhteydessä iäkkäällä potilaalla potentiaalisesti 

haitallisia lääkkeitä, he pyysivät potilaan vastaanotolle, jotta lääkityksestä voitaisiin 

keskustella. Yhden lääkärin mukaan lisäksi nuorten potilaiden kohdalla kontrollikäyntien 

toteutumista seurattiin tarkemmin kuin aikuisilla. 

 

Tavallisesti resepteillä olleet voimakkaasti vaikuttavat, lyhytaikaisesti käytettävät, 

interaktioita aiheuttavat sekä lääkäreille tuntemattomat lääkkeet vaikeuttivat uudistamista 

(Kuva 8). Lääkärit kertoivat toimivansa tarkasti uudistaessaan lääkkeitä, joilla nähtiin 

olevan väärinkäyttöpotentiaalia tai riippuvuutta aiheuttavia tai päihdyttäviä vaikutuksia. 

Tällaisten lääkkeiden uudistaminen koettiin ongelmalliseksi erityisesti, jos hoidon 

toteuttamiseen ei ollut laadittu selkeää suunnitelmaa.  

 

”Kyllä, tietysti niissä bentsoissa tai (--) nää on kyllä tosi ongelmallinen 

niinku ja tosi usein siellä ei oo mitään oikein selkeet suunnitelmaa (--) … 

Et välil on, välil ei. Emmä tiedä, kuinka hyvin itekään osaa mitään selkeet 
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suunnitelmaa niistä luoda, et ne on kyl tosi ongelmallinen lääkeryhmä 

ylipäätäänsä.” (Lääkäri 3) 

 

Pkv- ja huumausainelääkkeiden seurannassa tarkistettiin usein potilastietojärjestelmän 

potilaskertomus ja lääkityslista sekä Reseptikeskuksen kautta potilaan muut reseptit ja 

uudistettavan lääkkeen hakuajankohdat. Osa lääkäreistä varmisti lisäksi laskemalla, että 

potilas oli ehtinyt käyttää edellisellä reseptillä määrätyt lääkkeet ennen uuden reseptin 

saamista. Lääkärit käyttivät tarkkaa harkintaa myös uudistaessaan tarvittaessa tai 

lyhytaikaisesti otettavien lääkkeiden reseptejä. Osa lääkäreistä kertoi, ettei 

lähtökohtaisesti uudistanut kuuriluontoisten lääkkeiden, kuten antibioottien, reseptejä. 

Tarvittaessa otettavien lääkkeiden uudistaminen taas oli erään lääkärin mukaan 

varmempaa, jos lääkkeen käytöstä oli keskusteltu vastaanotolla. 

 

Terveyskeskuslääkäreiden täytyi toisinaan uudistaa erikoissairaanhoidossa aloitettuja 

lääkityksiä, joiden hoidon kulusta tai seurannasta ei terveyskeskuslääkäreillä välttämättä 

ollut kokemusta. Tällaisia lääkkeitä olivat esimerkiksi ADHD-, glaukooma- ja 

syöpälääkkeet. Lääkärit kokivat, etteivät he aina pystyneet uudistamaan tällaisia 

lääkityksiä, ellei lääkehoidosta ollut laadittu selkeää suunnitelmaa.  

 

”Sit mulla esim. tällanen ADHD-lääkitys tuli uusittavaks, joka aiemmin 

niinku, onks se erikoissairaanhoidon puolella tai jossain muualla niinku 

uusittu ja näissä joissaki, ku tulee, että niinku ”muistathan, et tätä lääkettä 

määrättävä ainoastaan niinku asian perehtyneen lääkärin tai 

erikoislääkärin toimesta” ja on sillee, et niinku ”noo mä sain paperit 

kuukaus sitte, että nii mitä mä nyt teen tän kaa”… Nii mulla esim. tällanen 

ADHD-lääkitysuusinta, nii mä jouduin pistää sitte konsultaatiota 

psykiatrian puolelle, et miten tää niinku yleensä, sen jälkeen, ku mä olin 

täällä niinku senioria (--) konsultoinu nii ja sielt sitte tuli niinku hyvät (--) 

ohjeet ja suunnitelmat (--).” (Lääkäri 4) 
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Erään lääkärin mukaan erikoissairaanhoidossa määrättiin joskus myös lääkeyhdistelmiä, 

joilla oli vakavia interaktioita keskenään. Tällaisten lääkeyhdistelmien uudistaminen 

arvelutti terveyskeskuslääkäreitä eikä reseptejä välttämättä uskallettu uudistaa. 

 

 

Kuva 8. Lääkärin työtä vaikeuttavat potilas- ja lääkelähtöiset tekijät reseptin 

uudistamistilanteessa. 

 

7.4. Uudistamiskäytäntöjen kehittämisehdotukset 

 

7.4.1 Kehittämisehdotukset uudistamispyynnön vastaanottamiseen 

 

Lääkärit näkivät, että uudistamispyyntöjen vastaanottamista voisi kehittää monin tavoin 

(Taulukko 14). Lääkärit toivoivat, että useammat reseptien uudistamiset tehtäisiin 

vastaanotolla vuosikontrollien yhteydessä potilaan läsnäollessa. Lääkäreiden mukaan 

reseptien uudistaminen vain vastaanotolla olisi hyödyllistä etenkin iäkkäiden ja 

monisairaiden potilaiden kohdalla ja helpottaisi lääkehoitojen seurantaa. 

Reseptiuudistamisten koordinoiminen keskenään sekä kontrollikäyntien kanssa 

vähentäisi myös moninkertaisen työn tekemistä. 

 

”(--) se kertomusten availu ja tsekkailu (--) ois tehokkaampi hoitaa niinkun 

esimerkiks, jos hän tulee vuosikontrolliin kerran vuodessa, niin siinä 
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yhteydessä uusis ne kaikki ja kattois, et se lääkitys muutenki on kohallaan, 

nii sehän ois paljon tehokkaampaa, ku se että hän erikseen pistää niitä (--) 

uusintaan (--).” (Lääkäri 6) 

 

Lääkärit toivoivat, että potilaat voisivat laittaa uudistamispyyntöjen yhteyteen 

taustatietoja muun muassa muissa hoitoyksiköissä tehtyihin kontrollitarkastuksiin tai 

verenpaineen kotimittausten tuloksiin liittyen lääkehoitojen seurannan helpottamiseksi. 

Lääkäreiden mukaan uudistamispyyntöön liittyvien taustatietojen kysyminen voisi olla 

käytännöllistä myös chat-toiminnon avulla tai puhelimitse.  

 

”Tai sit se pitäis olla vähintään niin, että (--) se ois vaikka puhelintunti ja 

missä niinku samalla voi keskustella, et mitäs se sun (verenpaine-) 

kotimittari on näyttäny.” (Lääkäri 7) 

 

Lääkärit toivoivat parannuksia myös uudistamispyyntöjen lähettämisen tekniseen 

toteutukseen. Heidän mukaansa järjestelmän tulisi muistuttaa potilasta tämän asettamista 

reseptien katselukielloista uudistamispyynnön lähettämisen yhteydessä sekä varmistaa 

potilaalta erikseen, että uudistamispyynnön lähetyspaikka on valittu oikein, jotta potilaat 

eivät lähettäisi uudistamispyyntöjä epähuomiossa vääriin hoitoyksiköihin. 

 

”En tiedä, et miten se teknisesti Kannassa nyt on toteutettu tai 

Omakannassa, mutta se sehän ois helppo varmaan tehä semmonen (--) 

varotuslaatikko potilaalle, jos hän yrittää laittaa uusintaan jotain reseptiä 

meilleki, vaikka Kirkkonummelle sellasta, mikä on kirjotettu muualla, et se 

vielä varmistaa ”hei haluutko todella lähettää sen tonne uusittavaks, et tää 

on (-) jossain muualla kirjotettu tämä lääke” (--).” (Lääkäri 6) 

 

Taulukko 14. Uudistamispyynnön vastaanottamiseen liittyvät kehittämisehdotukset 

lääkärin näkökulmasta. 

 

Uudistamispyynnön vastaanottaminen 

Reseptien uudistaminen vuosikontrollin yhteydessä 

Potilaiden lisäämät viestit uudistamispyynnöissä 

Mittaustulosten liittäminen uudistamispyyntöön 
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Lisätietojen kysyminen chatissa/puhelimitse 

Uudistamispyynnön lähettämisen varmistaminen 

Reseptien katselukielloista ilmoittaminen 

 

7.4.2 Kehittämisehdotukset potilaskertomuksen tarkasteluun 

 

Eräs lääkäreistä toivoi uudistamisen helpottamiseksi, että etenkin riskilääkkeistä 

ylläpidettäisiin ajantasaista hoitosuunnitelmaa potilastietojärjestelmässä (Taulukko 15). 

 

”(--) jos riskilääkkeisiin liittyen olis (--) helppo niinku pääsy viel (-) 

ajankohtaseen lääkityssuunnitelmaan juuri sen lääkkeen suhteen. Nii sillon 

ei tarttis sitä aikaa niinku laittaa siihen, et selais sitä ensin sitä omaa 

potilastietojärjestelmää ja sitte niit ulkosia tietolähteitä Navitaksia ja näitä 

(--).” (Lääkäri 4) 

 

Taulukko 15. Potilaskertomuksen tarkasteluun liittyvät kehittämisehdotukset lääkärin 

näkökulmasta. 

 

Potilaskertomuksen tarkastelu 

Ajantasaisen hoitosuunnitelman ylläpito 

 

7.4.3 Kehittämisehdotukset lääkityslistan tarkasteluun ja päätöksenteon 

tukiohjelman toimintaan 

 

Lääkärit toivat esille lääkityslistojen ylläpitoon sekä päätöksenteon tukiohjelmien 

toimintaan tarvittavia teknisiä parannuksia (Taulukko 16). Lääkäreiden mukaan 

potilastietojärjestelmän lääkityslistan tulisi olla yhteydessä Reseptikeskuksen 

reseptilistaan niin, että potilaan lääkitykset päivittyisivät automaattisesti 

Reseptikeskuksesta potilastietojärjestelmän listalle. Erään lääkärin mukaan ominaisuus 

parantaisi uudistamistilanteiden turvallisuutta. 

 

Päätöksenteon tukiohjelman varoituksiin liittyen lääkärit toivoivat, että samojen 

varoitusten toistuminen vähentyisi sekä toisaalta, että interaktiovaroituksia muodostuisi 

laajemmin ja ne tarjoaisivat enemmän informaatiota. Erään lääkärin mukaan 

päätöksenteon tukiohjelmaan olisi hyödyllistä lisätä ominaisuus, jolla tietyt 
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interaktiovaroitukset voitaisiin kuitata käsitellyiksi lääkäri- ja potilaskohtaisesti joko 

pysyvästi tai tietyksi ajaksi. Ohjelman toivottiin kuitenkin varoittavan interaktioista myös 

laajemmin Reseptikeskuksessa olevien lääkitysten perusteella. 

 

”(--) siihen niinku uusintaprosessiin rakentais jonkun, et se ottais kaikki 

lääkkeet sieltä Reseptikeskuksesta, mistä nyt olis vaikka toimituksia 

viimesen vuoden ajalta ja tarkistas ne interaktiot niiden välillä, et sillon 

tulis niinku ilmi, vaikka sil potilaalla ois muualta kirjotettujaki lääkkeitä, et 

nekin jäis tavallaan kiinni sitte (--).” (Lääkäri 6) 

 

Lisäksi interaktiovaroitusten tulisi lääkäreiden mukaan sisältää tietoa vaihtoehtoisista 

lääkityksistä lääke-lääkeinteraktioiden välttämiseksi. 

 

”(--) jos on niinku semmonen lääketyyppi tai -luokka, josta helposti tulee 

sitä D-interaktiota nii, että tarvittaessa siin samassa yhteydessä niinku 

yleisimmät niinku kiertokeinot… Parhaimmat niinku lääkevaihtoehdot sen 

tyyppises tilanteessa.” (Lääkäri 4) 

 

Taulukko 16. Lääkityslistan tarkasteluun ja päätöksenteon tukiohjelmaan liittyvät 

kehittämisehdotukset lääkärin näkökulmasta. 

 

Lääkityslistan tarkastelu 

Lääkityslistan päivittyminen Reseptikeskuksen perusteella 

Päätöksenteon tukiohjelman toiminta 

Interaktiotarkistuksen laajentaminen Reseptikeskuksen sisältöön 

Interaktioilmoitusten kuittaaminen/sammuttaminen 

Lääkevaihtoehtojen tarjoaminen interaktion aiheuttavan lääkkeen tilalle 

 

7.4.4 Kehittämisehdotukset Reseptikeskuksen tarkasteluun ja 

kokonaislääkityksen selvittämiseen 

 

Lääkärit toivat esiin usein kehittämiskeinoja Reseptikeskuksen reseptilistan ylläpitoon ja 

tekniseen toteutukseen (Taulukko 17). Lääkärit toivoivat etenkin, että Reseptikeskusta 

voisi hyödyntää potilaan lääkityslistana ja kaikki hoitotahot velvoitettaisiin tekemään 
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yhteistyötä yhden lääkityslistan ajan tasalla pitämisessä. Lisäksi lääkärit nostivat esiin 

potilaan roolin lääkityslistan ylläpitämisessä. 

 

”Se ois selkeempi, jos (--) Kannassa ylläpidettäisiin ihan se potilaan 

lääkitys, kaikki ylläpitäis niinku tavallaan samaa lääkelistaa (--).” (Lääkäri 

6) 

 

”(--) siihen pitäs päästä kaikkien tiesti hoitavien henkilöiden siihen 

ylläpitämään sitä lääkelistaa, mut ehkä myös niinku potilas itse olis hyvä  

(--) pystyy merkkaamaan, että miten hän käyttää (--).” (Lääkäri 6) 

 

Erityisen tärkeää Reseptikeskuksen lääkityslistan ylläpitämisessä oli lääkäreiden mukaan 

turhien reseptien mitätöiminen. Eräs lääkäri nosti esiin sen, että aktiivisempi reseptien 

mitätöiminen esimerkiksi kontrollikäyntien yhteydessä selkeyttäisi reseptilistan näkymää 

myös potilaalle Omakannan kautta ja voisi auttaa vähentämään turhia 

uudistamispyyntöjä. 

 

Reseptikeskuksen lääkityslistan tulisi lisäksi olla toteutettu selkeästi, jotta lääkkeiden 

toimitustiedot olisivat tarkistettavissa nopeasti. Tekniset parannukset helpottaisivat 

lääkäreiden mukaan lääkkeiden käytön seurantaa. 

 

”(--) se (reseptilista) pitäis varmaan olla sen verran graafinen ja 

visuaalinen, et siitä niinku saatais se informaatio jotenki niinkun yhdellä 

vilkasulla siitä, että mitä hän (potilas) on saanu, mitä hänelle on toimitettu, 

et mitä hän on niinku konkreettisesti hakenu apteekista.” (Lääkäri 2) 

 

”Se ois aika hyvä semmonen (--), et jos niinku väreillä luokittelis, että 

(potilas) hakee tätä niinku tietyin määräajoin ja järjestelmä ite laskee, et ne 

annokset riittää siihen niinku määrättyyn ylläpitohoitoon.” (Lääkäri 4) 

 

Lisäksi lääkärit ehdottivat Kirkkonummen terveysasemille uudenlaisia moniammatillisia 

ja potilaita osallistavia toimintamalleja kokonaislääkitysten selvittämiseen (Taulukko 
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17).  Yhdessä toimintamallissa hoitajat kävisit potilaan kanssa tämän ajantasaisen 

kokonaislääkityksen läpi ja korjaisivat lääkityslistan vastaamaan nykytilannetta. 

Lääkityslistan tarkistus voitaisiin tehdä esimerkiksi puhelimitse kerran vuodessa. 

Hoitajien tekemät lääkityslistojen tarkastukset vapauttaisivat lääkäreiden mukaan heidän 

aikaansa muihin tehtäviin ja keventäisivät heidän henkistä työtaakkaansa. 

 

”(--) pelkästään sitä aikaresurssia lisäämällä ei pysty lisäämään 

välttämättä sitä lääkärin kykyä jaksaa paneutua kaikkiin asioihin 

kerrallaan. Et vaikka siinä vois olla sitä aikaa vielä niinku siivota ja putsata 

se lääkelista, nii tota, jaksaako siihen sitte niinkun asettaa niin paljon 

resursseja, et sen takia se ois niinku ihan varmaan hyvä idea, et se ois 

ulkoistettu jonku semmosen ihmisen tehtäväks, joka tekee vaan sen (--)” 

(Lääkäri 2) 

 

Myös apteekit nähtiin yhtenä mahdollisena toimijana kokonaislääkitysten 

selvittämisessä. Lääkärit toivat esille, että farmasistit voisivat tarkistaa ja päivittää 

lääkityslistoja potilaan apteekkikäyntien yhteydessä. Toisaalta myös potilas voisi 

lääkäreiden mukaan käydä tarkistamassa lääkityslistansa esimerkiksi Omakannan kautta. 

Potilasta voitaisiin muistuttaa tekstiviestitse lääkityslistan tarkistamisesta ja 

vahvistamisesta.  

 

Taulukko 17. Reseptikeskuksen tarkasteluun ja potilaan kokonaislääkityksen 

selvittämiseen liittyvät kehittämisehdotukset lääkärin näkökulmasta. 

 

Reseptikeskuksen tarkastelu  

Ajantasaisen lääkityslistan ylläpito 

Potilaan mahdollisuus muokata lääkityslistaa 

Toimitustietojen selkeä esittäminen 

Turhien reseptien mitätöiminen 

Kokonaislääkityksen selvittäminen 

Hoitajan tekemä haastattelu 

Lääkityslistan tarkistus apteekissa 

Lääkityslistan tarkastuspyyntö potilaalle 
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7.4.5 Kehittämisehdotukset viestin lisäämiseen 

 

Uudistamistilanteessa tapahtuvan viestinnän kehittäminen oli lääkäreistä vaikeaa. 

Terveysasemien ja apteekkien välinen suora viestikanava nähtiin toimimattomana 

ratkaisuna viestinnän kehittämiseen. Lääkäreillä oli käytössä kotihoidon henkilökunnan 

kanssa yhteinen viestikanava, jonka kautta lääkärit saivat viestejä kotihoidon potilaisiin 

liittyen. Samantapaisen viestikanavan käyttäminen apteekkien kanssa koettiin kuitenkin 

ongelmalliseksi lääkäreiden ajan puutteen ja tiukan aikataulun takia. Lisäksi kannan 

ottaminen viesteihin nähtiin haasteellisena silloin, kun potilaat eivät ole tuttuja.  

 

”Utopistisesti ajateltuna se (viestikanava) ois erittäin hyvä, koska sais sen 

farmakologisen niinku perspektiivin (--). Mut se, että mistä se aika revittäis 

siihen niinku keskusteluun ja just niinku X (lääkäri) sanoiki, että ei välttis 

osu niinku just yhteen, että samoihin aikoihin ollaan sen viestittelyn 

äärellä.” (Lääkäri 4) 

 

7.4.6 Kehittämisehdotukset reseptin allekirjoittamiseen ja apteekkiyhteistyöhön 

 

Lääkäreiden toivomat kehittämiskeinot reseptien allekirjoittamiseen ja 

apteekkiyhteistyöhön liittyen on esitetty taulukossa 18. Lääkärit näkivät etenkin 

uudistamispyyntöjen hylkäämisessä ja palauttamisessa parantamisen varaa. Lääkäreiden 

mukaan tärkeä parannus sähköisten uudistamispyyntöjen hylkäämiseen ja palauttamiseen 

olisi hylkäämis- ja palauttamisperusteluiden välittyminen suoraan potilaille. 

 

”Mut ilman muut se pitäis olla niin, et se välittyis se tieto (hylkäämisen tai 

palauttamisen perusteluista) niinku potilaalle. Vaikka sielt Kanta-palvelun 

tai just jonku tekstiviestin kautta, et miks se on palautettu.” (Lääkäri 7) 

 

Lisäksi yksi lääkäreistä ehdotti toimenpidepalkkion maksamista reseptien uudistamisesta 

uudistamisprosessin suuritöisyyden takia. Palkkio lisäisi lääkärin mukaan motivaatiota 

perusteellisuuteen reseptien uudistamisessa.  
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Lääkärit toivoivat yhteistyön lisäämistä apteekkien kanssa ja ehdottivat yhteisten 

palaverien pitämistä farmasistien kanssa. Lääkäreiden mukaan olisi lisäksi käytännöllistä, 

jos paikalliset apteekit tiedottaisivat terveysasemia lääkkeiden saatavuusongelmista. 

 

”(--) joskus vois ehkä pitää niinku (terveysasemalla X) semmosen 

palaverin, et tulis joku proviisori sielt mukaan ja vähän juteltas tästä 

yhteistyöstä.” (Lääkäri 5) 

 

Taulukko 18. Reseptin allekirjoittamiseen ja apteekkiyhteistyöhön liittyvät 

kehittämisehdotukset lääkärin näkökulmasta. 

 

Reseptin allekirjoittaminen ja apteekkiyhteistyö 

Hylkäämisperusteluiden välittyminen potilaalle 

Toimenpidepalkkion maksaminen uudistamisesta 

Apteekkiyhteistyö 

Yhteispalaverit apteekkifarmasistien kanssa 

Yhteistyö saatavuusongelmiin liittyen 

 

7.5 Tulosten yhteenveto 

 

Taulukossa 19 ovat koottuna lääkäreiden esiin tuomat uudistamisprosessin 

ongelmakohdat ja kehittämisehdotukset. Uudistamistilanteiden varjostus ja lääkäreiden 

ryhmähaastattelut osoittivat, että nykyisen uudistamisprosessin eri vaiheet ovat 

lääkäreille usein työläitä ja monet järjestelmälähtöiset ongelmat vaikeuttavat lääkäreiden 

työskentelyä ja lääkehoitojen hallintaan ja siten myös lääkitysturvallisuutta. 

Uudistamisprosessia voitaisiinkin lääkäreiden mukaan kehittää monin tavoin. 

 

Taulukko 19. Uudistamisprosessin ongelmakohdat ja kehittämisehdotukset lääkärin 

näkökulmasta. 

 

Ongelmakohdat Kehittämisehdotukset 

Uudistamispyynnön vastaanottaminen 

- Uudistamispyyntöjen saapuminen 

epäkoordinoidusti 

- Ylimääräiset uudistamispyynnöt 

- Reseptien uudistaminen 

vuosikontrollin yhteydessä 
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- Muiden hoitopaikkojen reseptit 

- Turhat viestit uudistamispyynnöissä 

- Uudistamispyyntöjen 

epäkäytännölliset ominaisuudet 

- Potilaiden lisäämät viestit 

uudistamispyynnöissä 

- Mittaustulosten liittäminen 

uudistamispyyntöön 

- Lisätietojen kysyminen 

chatissa/puhelimitse 

- Uudistamispyynnön lähettämisen 

varmistaminen 

- Reseptien katselukielloista 

ilmoittaminen 

Reseptin tietojen tarkastelu 

- Aiemman reseptin laatimispaikkaa ei 

näe 

- Aiemman reseptin 

laatimispäivämäärää ei näe 

- Potilastietojärjestelmä ei sisällä 

tietoa lääkevalmisteista 

 

Potilaskertomuksen tarkastelu ja lääkehoidon seuranta 

- Muiden hoitopaikkojen potilastekstit 

erillisissä ohjelmissa 

- Joidenkin potilastekstien tarkastelu 

mahdotonta 

- Tekniset ongelmat potilastekstien 

tarkastelussa 

- Potilastekstien epäselkeä jäsentely 

- Lääkehoidon seurannan suuritöisyys 

- Vaikeudet potilaan tilanteen 

arvioinnissa 

- Potilaan vastuu lääkehoidon 

onnistumisesta 

- Ajantasaisen hoitosuunnitelman 

ylläpito 

Lääkityslistan tarkastelu ja päätöksenteon tukiohjelman toiminta 

- Lääkityslistan huono ajantasaisuus 

- Lääkityslistalle jääneet turhat 

reseptit 

- Potilastietojärjestelmän luomat 

virheilmoitukset 

- Liian herkästi muodostuvat 

interaktiovaroitukset 

- Epäolennaiset interaktiovaroitukset 

- Lääkityslistan päivittyminen 

Reseptikeskuksen perusteella 

- Interaktiotarkistuksen laajentaminen 

Reseptikeskuksen sisältöön 

- Interaktioilmoitusten 

kuittaaminen/sammuttaminen 

- Lääkevaihtoehtojen tarjoaminen 

interaktion aiheuttavan lääkkeen tilalle 

Reseptikeskuksen tarkastelu ja kokonaislääkityksen selvittäminen 
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- Reseptikeskuksen toimimattomuus 

lääkelistana 

- Reseptikeskuksen epäselkeä 

tietosisältö ja turhat reseptit 

- Reseptien tarkastelun suostumukset 

ja kiellot 

- Reseptien mitätöiminen 

Reseptikeskuksesta erikseen 

- Reseptikeskuksen tekniset ongelmat 

- Reseptikeskuksen huonot 

hakutoiminnot 

- Kokonaislääkityksen selvittämisen 

suuritöisyys ja vaikeus 

- Potilaiden huono tietämys 

lääkityksistään 

- Ajantasaisen lääkityslistan ylläpito 

- Potilaan mahdollisuus muokata 

lääkityslistaa 

- Toimitustietojen selkeä esittäminen 

- Turhien reseptien mitätöiminen 

- Hoitajan tekemä haastattelu 

- Lääkityslistan tarkistus apteekissa 

- Lääkityslistan tarkastuspyyntö 

potilaalle 

Reseptitietojen muokkaaminen 

- Korjaamisen suuritöisyys 

- Korjaamisen hitaus 

- Vaikeudet oikean lääkkeen 

löytämisessä 

 

Viestin lisääminen reseptiin 

- Viestejä ei lueta 

- Apteekkiviestit eivät tallennu 

potilastietojärjestelmään tai 

Reseptikeskukseen 

- Ei kuittausta viestin välittämisestä 

apteekissa 

- Potilas voi unohtaa viestin 

- Potilaalle soittamisen suuritöisyys 

 

Reseptin sähköinen allekirjoittaminen ja apteekkiyhteistyö 

- Hylkäämis-/palauttamisperustelut 

eivät tule lääkäreiden ja potilaiden 

nähtäville 

- Tekniset ongelmat 

allekirjoittamisessa 

- Turhautuminen apteekin toimintaan 

- Yhteispalaverien puute apteekkien 

kanssa 

- Hylkäämisperusteluiden välittyminen 

potilaalle 

- Toimenpidepalkkion maksaminen 

uudistamisesta 

- Yhteispalaverit apteekkifarmasistien 

kanssa 

- Yhteistyö saatavuusongelmiin liittyen 
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8 POHDINTA 

 

Tämä tutkimus toi ilmi sähköisten reseptien uudistamiskäytäntöjä, 

uudistamiskäytännöissä ilmenneitä ongelmakohtia ja kehittämistarpeita sekä lääkäreiden 

työskentelyyn ja potilasturvallisuuteen vaikuttaneita tekijöitä uudistamistilanteissa 

terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta yhdessä suomalaisessa kunnassa. Sekä 

Suomessa että kansainvälisesti reseptien uudistamiskäytäntöjä on tutkittu vähän 

(Lahnajärvi 2006; Kangas ym. 2018; Pattin ym. 2018). Uudistamiskäytäntöjä ei 

välttämättä olla tarkasteltu sähköisen reseptin käyttöönoton yhteydessä, vaan käytännöt 

ovat siirtyneet sellaisenaan paperisesta ympäristöstä sähköiseen (Kangas ym. 2018). 

Uudistamisen käytännöistä, kuten lääkehoitojen seurannan toteuttamisesta, ei välttämättä 

myöskään olla sovittu terveyskeskuksissa yhteisesti (Lahnajärvi 2006; Kangas ym. 2018). 

Yhtenäisten käytäntöjen puuttuessa lääkäreiden toimintatavat voivat vaihdella suuresti. 

 

Vaikka osa reseptien uudistamisprosesseihin liittyvistä ongelmista on tunnistettu jo ennen 

sähköisen reseptin käyttöönottoa (Lahnajärvi 2006; Kallio 2014), monet ongelmista ovat 

ajankohtaisia edelleen. Suomen terveydenhuollossa havaitut laaja-alaiset ongelmat 

potilas- ja lääkitystietojen hajanaisuudessa ja epäyhteneväisyydessä sekä tiedonkulussa 

eri terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä (Kallio ym. 2016) tulivat ilmi myös tässä 

tutkimuksessa. Kyseisten ongelmien on aiemmin havaittu vaikuttavan uudistamisen 

lisäksi lääkkeiden määräämiseen (Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017), potilaiden 

hoitoon sitoutumiseen (Kvarnström 2015), iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden lääkitysten 

hallintaan (Luoma 2018) sekä omaishoitajien toimintaan (Karasti 2019). Myös 

perusterveydenhuollossa vallitseva kiire on tullut esiin tämän tutkimuksen lisäksi 

muissakin tutkimuksissa (Lahnajärvi 2006; Kallio 2012; Kvarnström 2015; Luoma 2018; 

Karasti 2019).  
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8.1 Tulosten tarkastelu 

 

8.1.1 Uudistamiskäytännöt 

 

Reseptien uudistaminen oli Kirkkonummen terveysasemilla monivaiheinen prosessi, 

jossa lääkäri vastaanotti hänelle kohdistetun uudistamispyynnön, teki arvionsa 

uudistamispyynnön hyväksymisestä, hylkäämisestä tai palauttamisesta reseptin tietojen, 

potilaskertomuksen, potilastietojärjestelmän lääkityslistan ja Reseptikeskuksen 

reseptilistan perusteella. Tarvittaessa reseptin tietoja muokattiin ja reseptiin lisättiin viesti 

annosohjeeseen tai viesti apteekille -kenttään ennen reseptin sähköistä allekirjoittamista. 

Uudistamisprosessin taustalla olevat raamit perustuvat monilta osin sähköisestä reseptistä 

säädettyyn lakiin (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007) ja e-reseptien 

uudistaminen etenikin useassa vaiheessa samankaltaisesti suhteessa aiemmin toteutettuun 

tutkimukseen (Kangas ym. 2018). 

 

Uudistamiskäytännöissä oli kuitenkin vaihtelua eri tilanteiden ja lääkäreiden välillä. 

Käytännöt vaihtelivat etenkin potilaan ja uudistettavan lääkkeen vaikutuksesta. Myös 

käytettävissä oleva aika vaikutti toisinaan lääkäreiden työskentelyyn ja kiireessä lääkärit 

joutuivat tekemään uudistamispäätöksiä kevyen harkinnan perusteella. Samojen 

taustatekijöiden vaikutus uudistamiskäytäntöihin on havaittu myös aiemmassa 

tutkimuksessa (Kangas ym. 2018). Uudistaminen oli lääkäreiden mukaan usein 

suuritöistä myös siksi, että uudistamispyynnöt saapuivat epäkoordinoidusti. Lääkärit 

toivoivat uudistamisen helpottamiseksi, että reseptien uudistamista keskitettäisiin 

jatkossa enemmän potilaiden vastaanottokäyntien yhteyteen. 

 

Uudistamisprosessiin osallistui lääkäreiden lisäksi useita muitakin toimijoita. 

Terveysasemilla työskentelevät hoitajat välittivät ja kohdistivat uudistamispyyntöjä 

terveysasemien omalääkärimallin mukaisesti. Apteekit ja potilaat taas osallistuivat 

uudistamispyyntöjen lähettämiseen. Lääkärit viestivät apteekkien ja potilaiden kanssa 

reseptiviestien ja tekstiviestien välityksellä sekä puhelimitse. Lisäksi muissa 

terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevillä lääkäreillä oli potilastekstien ja 
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reseptien ylläpidon kautta merkittävä rooli lääkehoidon seurannan ja kokonaislääkityksen 

selvittämisen onnistumisessa uudistamistilanteissa. 

 

Uudistamiskäytäntöjä on tutkittu aiemmin paperisten reseptien ollessa vielä käytössä 

(Lahnajärvi 2006). Aiemmassa tutkimuksessa esiteltyihin käytäntöihin (Kuva 9) 

verrattuna uudistamisprosessin rakenne ei ollut muuttunut merkittävästi, mutta kuitenkin 

virtaviivaistunut sähköisten tietojärjestelmien ja -kantojen kehittymisen ansiosta. Hoitajat 

ja terveyskeskusavustajat ovat aiemminkin vastaanottaneet uudistettavaksi tulleet reseptit 

ja siirtäneet ne eteenpäin lääkäreille (Lahnajärvi 2006). Hoitajien rooli lääkehoitojen 

seurannassa oli Kirkkonummella pieni verrattuna Lahnajärven (2006) tutkimukseen, sillä 

aiemmin hoitajat ovat voineet seurata lääkkeen käyttöä ja välittää lääkäreiden viestejä 

potilaille (Lahnajärvi 2006). Tässä tutkimuksessa hoitajat eivät osallistuneet 

lääkehoitojen seurantaan. Uudistamisprosessiin kuulunut reseptin valmisteluvaihe on 

myös jäänyt pois, kun potilastietojärjestelmä loi automaattisesti uuden reseptin edellisen 

pohjalta. Potilaiden ei myöskään tarvinnut noutaa reseptejä erikseen, sillä ne siirtyivät 

sähköisesti Reseptikeskukseen. Vaikka työn tekniseen suorittamiseen tulisikin 

muutoksia, reseptien uudistamisessa olennaisinta on edelleen lääkehoitojen toteuttaminen 

ja seuranta. 

 

 

Kuva 9. Esimerkki hyvästä reseptien uudistamiskäytännöstä (Lahnajärvi 2006). 
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8.1.2 Tietojärjestelmien käytettävyys uudistamisprosessissa 

 

Tutkimukseen osallistuneet lääkärit toivat esiin useita uudistamistilanteissa käytettävien 

tietojärjestelmien ongelmia ja puutteita. Merkittäviä lääkäreiden tunnistamia ongelmia 

olivat potilastietojärjestelmän ja Reseptikeskuksen huono yhteentoimivuus sekä 

tietojärjestelmien kömpelöt ominaisuudet ja tekniset ongelmat. Lääkäreiden työtä ja 

potilaan lääkitysturvallisuuden varmistamista vaikeuttivat erityisesti vaikeudet 

potilaskertomusten ja Reseptikeskuksen tarkastelussa tietojen epäselkeän jäsentelyn 

takia. Lääkärit ovat aiemminkin kritisoineet Reseptikeskuksen tietosisällön epäselkeyttä 

(Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017). Myös Reseptikeskuksen hitauteen ja 

käyttökatkoksiin liittyvät ongelmat ovat toistuneet useissa suomalaisissa tutkimuksissa 

(Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017; Kangas ym. 2018). Reseptikeskuksen 

toiminnalle lainsäädännössä asetetut tavoitteet (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 

61/2007) eivät tällä hetkellä toteudukaan hyvin käytännön työssä, sillä Reseptikeskus 

mahdollisti harvoin potilaan kokonaislääkityksen selvittämisen. Nykyisten 

tietojärjestelmien avulla kokonaislääkityksestä voidaan lääkäreiden mukaan saada 

lähinnä ”valistunut arvaus”. Myös Sosiaali- ja terveysministeriö on painottanut, ettei 

Reseptikeskus ole nykyisellään riittävän toimiva työväline potilaiden 

lääkehoitokokonaisuuksien hallintaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a) ja yhtenä 

ministeriön asettamista tavoitteista on, että terveydenhuollon ammattilaisten käytössä 

olevat sähköiset työkalut tukisivat työskentelyä lääkehoitoprosessin eri vaiheissa 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b). Tietojärjestelmien tulisi tukea lääkäreitä enemmän 

myös lääkehoitojen seurannassa, sillä nykyisellään perusteellisen seurannan tekemiseen 

ei ole riittävästi resursseja. Lääkärit toivoivat, että Reseptikeskus laskisi automaattisesti 

lääkkeiden menekkejä reseptin annosohjeen ja toimitustietojen perusteella. Lisäksi 

tarvittavien tietojen löytäminen potilasteksteistä tulisi olla nykyistä nopeampaa. 

 

Lääkäreiden mukaan puutteita oli myös tiedonvälityksessä ja tietolähteissä. Potilaiden ja 

apteekkien kanssa viestiminen reseptien kautta oli hankalaa ja tiedon välittyminen oli 

epävarmaa. Nykyisiä reseptien ja uudistamispyyntöjen viestejä käytettäessä lääkäreillä ja 

apteekkifarmasisteilla ei ollut mahdollisuutta dialogiin ja lääkäreiden ja apteekkien 

välisen tiedonvälityksen kehittäminen onkin otettu yhdeksi STM:n tavoitteista (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2018a). Potilaat taas eivät voineet välittää lääkäreille lisätietoja 
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uudistamispyyntöjen kautta lääkehoitojen seurannan helpottamiseksi eikä potilaille 

välittynyt olennaisia tietoja uudistamispyyntöjä hylättäessä ja palautettaessa. STM:n 

(2019) mukaan terveydenhuollon ammattilaisilla tulisi olla käytössä potilaan oma arvio 

lääkehoitojen seurannassa, mutta tällä hetkellä lääkkeen käyttäjän itsensä kirjaamat 

lääkehoitojen seurantatiedot ovat huonosti saatavilla. Myös muissa lääkäreille 

hyödyllisissä tiedoissa oli puutteita, sillä lääkkeiden valmiste- ja saatavuustiedot eivät 

sisältyneet lääkäreiden käyttämään potilastietojärjestelmään. Ajantasaiset 

valmisteyhteenvedot ja lääkkeiden saatavuutta koskevat tiedot on nostettu 

terveydenhuollon ammattilaisten olennaisiksi tietotarpeita (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2019). 

 

Tietojärjestelmiin on kuitenkin tulossa uudistuksia, joilla pyritään korjaamaan 

lääkäreiden esiin tuomia ongelmia. Kirkkonummella käyttöön otettava Apotti-

potilastietojärjestelmä (Apotti 2019a) tulee vaikuttamaan merkittävästi lääkäreiden 

työskentelyyn ja uudistamisprosessiin ja sen etuja ovat muun muassa potilastietojen 

kokoaminen yhtenäiseen järjestelmään ja yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä 

(Apotti 2019b). Apottiin kuuluu myös potilaiden sähköisen asioinnin portaali Maisa, joka 

mahdollistaa muun muassa omien mittaustulosten tallentamisen järjestelmään ja lääkärin 

nähtäville (Apotti 2019c). Järjestelmässä onkin useita lupaavia ominaisuuksia 

uudistamisprosessin helpottamiseksi lääkäreiden näkökulmasta. Uuteen 

potilastietojärjestelmään siirtyminen voi kuitenkin aiheuttaa haasteita ja toimintojen 

opetteluun ja työnkulun muokkaamiseen kuluu tavallisesti aikaa (Abramson ym. 2012; 

Abramson ym. 2016). Apotin lopullisia hyötyjä päästään arvioimaan käyttöönoton 

valmistuttua ja ammattilaisten harjaannuttua järjestelmän käytössä. 

 

8.1.3 Potilas- ja lääkitysturvallisuus uudistamisprosessissa 

 

Uudistamisprosessi sisälsi riskikohtia potilas- ja lääkitysturvallisuuteen liittyen (Kuva 

10). Turvallisuusriskit liittyivät etenkin ajantasaisen lääkitystiedon puutteisiin ja 

lääkehoitojen seurannan haasteisiin. Lääkäreiden mukaan lääkehoitojen seurantaan ja 

kokonaislääkitysten selvittämiseen oli teoriassa olemassa edellytykset, mutta 

käytännössä seuranta ja selvitystyö olivat uudistamistilanteessa työläitä. Samankaltaiset 
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kokemukset ovat tulleet ilmi aikaisemmassakin tutkimuksessa (Luoma 2018). 

Lääkäreiden mukaan potilasturvallisuutta ja kokonaislääkityksen selvittämistä heikensi 

usein potilastietojärjestelmän ja Reseptikeskuksen lääkityslistojen huono ajantasaisuus. 

Tämä johtui siitä, että potilastietojärjestelmä ja Reseptikeskus eivät olleet yhteydessä 

keskenään eikä lääkäreillä ollut aikaa listojen päivittämiseen. Lääkäreiden mukaan 

ongelmallista oli myös se, että potilastietojärjestelmässä tehdyt reseptien mitätöinnit eivät 

välittyneet automaattisesti Reseptikeskukseen. Lääkäreiden kokemuksia vahvistaa 

muiden lääkäreiden esiin tuomat ongelmat lääkityslistojen ajantasaisuudessa ja 

yhtenevyydessä (Kallio 2012; Kvarnström 2015; Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 

2017). Ongelmallisena on nähty myös se, että potilastietojärjestelmät eivät keskustele 

keskenään, jolloin lääkitysmuutokset eivät siirry myöskään potilastietojärjestelmien 

välillä (Kallio 2012). Ajantasaisen tiedon saatavuudessa ja lääkehoitokokonaisuuksien 

hallinnassa ilmenevät haasteet on otettu esille myös STM:n tasolla (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018b; Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2019). 

 

Haasteiden takia jotkut lääkärit eivät kokeneet, että uudistamistilanne oli järkevä hetki 

lääkehoidon kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja lääkitysmuutosten tekemiseen. Koska 

lääkärit eivät kokeneet voivansa paneutua uudistamistilanteissa syvällisesti lääkehoitojen 

seurantaan, potilaan terveydentilan kartoittaminen tehtiin pääasiassa vastaanotolla. 

Terveyskeskuslääkärit ovat todenneet aiemminkin, että potilaan lääkityksen tarkka 

arviointi tehdään uudistamistilanteen sijaan vastaanotolla (Kangas ym. 2018). Toisaalta 

vastaanottokäyntien aikanakaan ei lääkäreiden mukaan aina ole aikaa lääkitysongelmien 

käsittelemiseen tai muiden tarvittavien asioiden läpikäymiseen (Kallio 2012; Kvarnström 

2015; Luoma 2018). Vaikka lääkitysten seuranta oli uudistamistilanteissa vaikeaa eikä 

siihen ollut aina aikaa ja ajantasaisen lääkitystiedon saaminen koettiin vaikeaksi, potilasta 

ei usein voitu jättää ilman lääkkeitä. Lääkäreiden täytyikin arvioida uudistamistilanteessa 

sekä reseptin uudistamiseen että uudistamatta jättämiseen liittyviä 

lääkitysturvallisuusriskejä. STM:n (2007) mukaan uudistamistilanne tulisi olla osa 

potilaan suunnitelmallista hoitoa etenkin iäkkäiden potilaiden kohdalla ja lääkityksen 

tarpeellisuutta, turvallisuutta ja toteutusta tulisi arvioida vuosittain. Järjestelmälähtöisten 

ongelmien takia näiden suositeltujen toimintamallien toteutuminen käytännössä oli liian 
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työlästä ja aikaa vievää ja uudistamisesta tuli joidenkin lääkäreiden mukaan 

todellisuudessa teknistä suorittamista. Reseptien uudistaminen tulisi nähdä selkeämmin 

omana osanaan potilaan lääkehoitoprosessia. Näin perusterveydenhuollon hoitoyksiköt 

voisivat saada konkreettisia suosituksia reseptien uudistamisen järjestämiseen ja rakentaa 

uudistamiskäytäntöihin suojauksia lääkitysturvallisuutta vaarantavien poikkeamien 

havaitsemiseksi. Nykyisellään uudistamisprosessissa on useita riskikohtia, jotka 

heikentävät uudistamisprosessin suojauksia ja lääkitysturvallisuutta (Kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Uudistamisprosessissa potilasturvallisuutta heikentävät riskikohdat 

reikäjuustomallilla kuvattuna. 

 

Potilasturvallisuuden parantamiseen ja lääkäreiden työskentelyn helpottamiseen on jo 

ryhdytty. Lääkäreiden mukaan potilastietojärjestelmään sisäänrakennettu päätöksenteon 

tukiohjelma oli hyödyllinen ja mahdollisti vakavien yhteisvaikutusten havaitsemisen, 

mikä lisää lääkitysturvallisuutta uudistamistilanteessa. Samat kokemukset ovat ilmenneet 
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myös aiemmista tutkimuksista (Lapane ym. 2008; Weingart ym. 2009; Hume ym. 2011; 

Abramson ym. 2012). Lisäksi vuodesta 2022 eteenpäin käyttöönotettava valtakunnallinen 

Reseptikeskuksen lääkityslista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019) vaikuttaa 

vastaavan lääkäreiden toiveisiin ajantasaisen lääkitystiedon saamiseen liittyen. Kun 

lääkityslista on otettu käyttöön kokonaisuudessaan, tarkoituksena on, että lääkityslistaa 

ylläpitävät yhdessä terveydenhuollon ammattilaiset sekä potilas (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2019). Koska lääkityslista on potilaan tarkasteltavissa Omakannan 

kautta, siihen voitaisiin liittää yhtenä ominaisuutena lääkäreiden toivomat, potilaan 

tekemät lääkityslistan tarkistukset. Näin lääkityslistan ajantasaisuus ja toimivuus potilaan 

kokonaislääkityksen selvittämisessä vahvistuisivat entisestään. Ajantasainen ja 

automaattisesti päivittyvä lääkityslista on merkittävä lääkitysturvallisuutta parantava 

suojaus uudistamisprosessissa.   

 

8.1.4 Moniammatillisuus ja potilaan osallistaminen uudistamisprosessissa 

 

Terveyskeskuslääkärit toivoivat uudistamisprosessiin lisää moniammatillisuutta sekä 

potilaan osallistamista ja roolin kasvattamista. Lääkäreiden mukaan terveysasemien 

hoitajat ja apteekkifarmasistit voisivat osallistua potilaan kokonaislääkityksen 

selvittämiseen ja haastatella potilaita näiden kokonaislääkityksiin liittyen terveyskeskus- 

ja apteekkikäyntien yhteydessä. Hoitajien tekemää haastattelua ja kokonaislääkityksen 

päivittämistä on ehdotettu jo aiemmin Kirkkonummella tehdyssä tutkimuksessa 

(Kvarnström 2015). Samassa tutkimuksessa lääkärit ehdottivat, että farmasistit tekisivät 

lääkitysten tarkistamisten lisäksi arviointeja kokonaislääkitysten järkevöittämiseksi, sillä 

se haastateltujen lääkäreiden mukaan auttaisi lääkehoitokokonaisuuksien hallinnassa. 

Moniammatilliset toimintamallit ja yhteinen vastuun ottaminen potilaan lääkitystietojen 

ajantasaisuudesta helpottaisi lääkäreiden konkreettista ja henkistä työtaakkaa 

uudistamisprosessissa. 

 

Yhteisten toimintamallien käynnistämistä helpottaisi muiden terveydenhuollon 

ammattilaisten työtehtäviin ja osaamiseen tutustuminen. Kirkkonummen terveysasemien 

ja apteekkien välinen yhteistyö oli vähäistä ja suurin osa lääkäreistä koki yhteistyöksi 

ainoastaan apteekkien puhelut reseptiepäselvyyksiin, lääkkeiden saatavuuteen tai 
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lääkkeiden yhteisvaikutuksiin liittyen. Aiemminkin on havaittu, että terveysasemien ja 

apteekkien yhteistyö uudistamisessa ei ole kovin syvällistä (Kangas ym. 2018) eikä 

toisten ammattikuntien osaamista osata hyödyntää lääkitysten arvioinnissa (Kallio 2012). 

Apteekkifarmasistit ja terveyskeskuslääkärit ovat lisäksi toivoneet aiemmin yhteistä 

viestintäkanavaa tiedonvälityksen helpottamiseksi (Kangas ym. 2018), mutta 

Kirkkonummella tätä ei nähty toimivana työkaluna lääkäreiden tiukan aikataulun takia. 

Lääkärit suhtautuivat kuitenkin avoimesti yhteistyön lisäämiseen ja ehdottivat yhteisten 

palaverien pitämistä farmasistien kanssa. Kankaan (2018) ja tutkimusryhmän 

tutkimukseen osallistuneet näkivät yhteisten kokousten lisäksi toisen osapuolen 

toimintatapoihin ja tietojärjestelmiin tutustumisen hyvänä keinona yhteistyön 

kehittämiseen. Myös Kirkkonummen terveysasemien lääkäreiden turhautuminen 

apteekkien toimintaan voisi vähentyä apteekkien toimintatapoihin tutustumisen avulla. 

Yhteistyön lisäämisen kautta myös apteekit voisivat kehittää toimintamallejaan 

uudistamisprosessissa. Tutkimuksessa nousi lisäksi esiin tarve eri terveydenhuollon 

toimintayksiköissä työskentelevien lääkäreiden välisen yhteistyön lisäämiselle. Lääkärit 

toivoivat, että potilaiden hoitosuunnitelmia ja lääkityslistoja päivitettäisiin yhteistyönä. 

Myös STM on korostanut hoitosuunnitelmien laatimista ja ylläpitoa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018a; Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2019). Yhteisesti hyödynnettävien hoitosuunnitelmien ylläpito 

helpottaisi terveyskeskuslääkäreiden työtä erityisesti uudistettaessa ja seurattaessa 

erikoissairaanhoidon määräämiä lääkityksiä. 

 

Tässä sekä aiemmissa tutkimuksissa toistunut ongelma on se, että potilaat eivät ole 

tietoisia omista lääkityksistään (Kvarnström 2015). Lisäksi potilaat myös usein olettavat 

lääkäreiden tietävän heidän kokonaislääkityksensä (Kvarnström 2015; Karasti 2019). 

Lääkärit kokivat, ettei potilaan todellista tai senhetkistä tilannetta tai hoitoon sitoutumista 

voinut aina päätellä tietokantojen avulla ja he toivoivatkin potilaiden osallistuvan 

aktiivisemmin lääkehoitojensa hallintaan. Lääkäreiden mukaan potilaat voisivat lähettää 

kotona tekemiensä terveysmittausten tuloksia uudistamispyyntöjen yhteydessä sekä 

tarkistaa lääkityslistojaan Omakannan kautta. Tällä hetkellä potilaiden ei ole mahdollista 

lisätä lähettämiinsä uudistamispyyntöihin viestiä tai lisätietoja pyynnön vastaanottavalle 

lääkärille (Kanta 2019e). Osa lääkäreistä korosti myös potilaan toiminnan vaikutusta 
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lääkehoidon onnistumiseen ja lääkärit kokivat, ettei lääkkeitä aina käytetty ohjeiden 

mukaisesti. Potilaan motivaatio lääkehoidon rationaaliseen toteuttamiseen ja hoitoon 

sitoutumiseen ovat yhä tärkeämpiä nyt, kun reseptien voimassaoloaikojen pidennyttyä 

kontakteja lääkäreiden kanssa voi olla harvemmin kuin aiemmin. Vastuun ottaminen ja 

omahoito korostuvatkin erityisesti avohoidossa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 

Terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkkeiden käyttäjän välillä tulisi olla 

kumppanuussuhde ja lääkkeen käyttäjän tulisi ottaa vastuuta lääkehoidon toteuttamisesta 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b). Lääkkeiden käyttäjillä tulisi näin olla selkeä 

käsitys lääkehoitonsa kokonaisuudesta ja lääkkeiden käytön syystä ja oikeasta tavasta 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b) ja potilaan itsensä tulisi olla tietoinen 

hoitosuunnitelmasta ja lääkehoitonsa tavoitteista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a). 

 

8.2 Tutkimuksen tarkastelu ja luotettavuus 

 

8.2.1 Tutkimusmenetelmän ja aineiston arviointi 

 

Koska reseptien uudistamisesta on vasta vähän tutkimustietoa lääkäreiden näkökulmasta, 

aineiston keruussa pyrittiin monipuolisuuteen. Varjostuksen kaltaista havainnointia on 

käytetty aiemminkin lääkäreiden työskentelyn tarkastelussa (Zermansky 1996; Abramson 

ym. 2012). Varjostuksen avulla saadaan usein hyvin yksityiskohtaista tietoa tutkittavan 

työskentelystä ja aineistossa yhdistyvät sekä tutkittavien toiminta että mielipiteet 

(McDonald 2005). Varjostuksen aikana voidaan havainnoida myös sellaisia 

työskentelyyn liittyviä seikkoja, joita tutkittavat itse pitävät arkipäiväisinä ja 

vähäpätöisinä ja jotka eivät tulisi esille muiden tutkimusmenetelmien avulla (McDonald 

2005). Varjostustilanteet pyrittiin tekemään mahdollisimman totuudenmukaisiksi 

havaintojen luotettavuuden parantamiseksi. Varjostukset tehtiin lääkäreiden omilla 

työpaikoilla Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan terveysasemilla ja he 

uusivat todellisten potilaiden reseptejä. Varjostuksen toteutti yksi tutkija, mikä parantaa 

varjostusaineiston yhteneväisyyttä. Silloin, kun havainnoijia on useita, voi havaintojen 

erilainen painottuminen ja luokitteleminen heikentää tutkimuksen luotettavuutta 

(Katajavuori ja Puumalainen 2008).  
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Kaikki varjostustilanteet eivät kuitenkaan vastanneet täysin todellisuutta, sillä osa 

lääkäreistä kertoi uudistavansa reseptejä tyypillisesti lyhyemmissä ajanjaksoissa 

potilasvastaanottojen välissä. Lisäksi ”ääneen ajattelun” takia lääkärit saattoivat harkita 

toimintaansa tarkemmin kuin luonnollisessa reseptien uudistamistilanteessa. 

Varjostusmenetelmän ongelmana onkin Hawthorne-ilmiö (McDonald 2005), jonka 

mukaan tutkittavat henkilöt voivat muuttaa toimintaansa tiedostaessaan olevansa 

tutkittavina. Lisäksi pidemmillä varjostusajoilla tai useammilla varjostuskerroilla olisi 

voitu saada laajemmin tietoa lääkäreiden uudistamiskäytännöistä. Koska 

varjostustilanteita ei nauhoitettu tai videoitu, ei tilanteisiin ollut mahdollista palata 

myöhemmin ja riskinä on joidenkin havaintojen unohtuminen tai jääminen pois 

aineistosta. 

 

Lääkäreiden ryhmähaastatteluilla saatiin laajasti tietoa uudistamiskäytäntöjen ongelma- 

ja kehittämiskohteista. Alustava haastattelurunko laadittiin aiemman kirjallisuuden 

perusteella ja haastattelurunkoa muokattiin ja tarkennettiin vielä varjostusvaiheen 

jälkeen, jotta haastatteluissa pystyttäisiin käsittelemään uudistamiskäytäntöjen kannalta 

olennaisimpia seikkoja. Haastattelurungon laatimisessa suosittiin avoimia kysymyksiä ja 

vältettiin johdattelevia kysymyksiä, jotta haastateltavat voisivat kertoa mahdollisimman 

laajasti kokemuksistaan ja näkemyksistään. Lisäksi haastattelutilanteisiin pyrittiin 

luomaan rento ilmapiiri rehellisten mielipiteiden ja kokemusten esiin saamiseksi ja 

muiden haastateltavien vastauksien kommentointiin kannustettiin.  

 

Menetelmätriangulaatio parantaa usein aineiston kattavuutta (Mays ja Pope 2000). 

Triangulaation ansiosta uudistamisprosessia voitiinkin tarkastella monipuolisesti ja eri 

menetelmillä kerätyt aineistot vahvistivat toisiaan. Eri varjostustilanteissa kerätyssä 

aineistossa sekä molemmissa ryhmähaastatteluissa toistui useita samoja näkökantoja. 

Kuitenkin tutkimuksen aineiston suppeuden takia se ei saavuttanut saturoitumista. 

Laajemman tutkimusaineiston avulla olisi voitu löytää lisää näkemyksiä 

tutkimuskysymyksiin liittyen ja parantaa tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Aineiston keräämisen ja analysoinnin on tehnyt yksi tutkija. Useiden tutkijoiden 

osallistuminen tutkimukseen olisi voinut mahdollistaa aineiston tarkastelun useammista 
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näkökulmista ja vahvistaa tutkimusmenetelmää (Malterud 2001). Myös tutkijan tausta 

voi vaikuttaa aineiston muodostumiseen ja siihen, mitkä löydökset koetaan tärkeimmiksi 

(Mays ja Pope 2000; Malterud 2001). Tutkijan farmaseuttitausta ja kokemus 

avoapteekkityöstä ovat voineet vaikuttaa varjostuksen aikana uudistamistilanteiden ja 

lääkäreiden kommenttien tulkitsemiseen ja tiettyjen seikkojen painottumiseen 

varjostuksen aikana, aineiston analysointiin ja löydösten tulkintaan. Analysoinnin aikana 

uudistamisprosessia pyrittiin kuitenkin tarkastelemaan lääkäreiden näkökulmasta. Lisäksi 

tutkimusaineisto luettiin analysoinnin aikana läpi useita kertoja ja analyysirunkoa 

tarkennettiin ja paranneltiin ennen lopullisten tulosten kirjoittamista. Toisaalta tutkijan 

koulutustausta on voinut vaikuttaa myös lääkäreiden vastauksiin ja esiin tuomiin asioihin 

varjostuksen ja haastatteluiden aikana. 

 

8.2.2 Tutkimuksen siirrettävyys 

 

Tutkimukseen osallistui lääkäreitä Kirkkonummen kaikilta kolmelta terveysasemilta, 

mikä parantaa tulosten siirrettävyyttä Kirkkonummen perusterveydenhuoltoon 

kokonaisuutena. Kuitenkin koska tutkimukseen osallistui lääkäreitä ainoastaan yhden 

kunnan terveysasemilta, tutkimuksen tulokset eivät ole siirrettävissä sellaisenaan koko 

Suomen tilanteeseen. Lisäksi Kirkkonummella käytössä olevan omalääkärimallin takia 

lääkäreillä oli paljon tuttuja potilaita, joiden lääkehoitoon lääkärit olivat voineet osallistua 

jo monen vuoden ajan. Tämän ansiosta lääkehoidot voivat olla paremmin hallinnassa ja 

lääkehoitojen seuranta toteutua paremmin kuin niissä terveyskeskuksissa, joissa 

omalääkärimalli ei ole käytössä. Lisäksi potilaiden tunteminen oli lääkäreiden mukaan 

usein uudistamista helpottava tekijä, mikä voi vähentää ongelmakohtien määrää reseptien 

uudistamistilanteissa.  

 

Tuloksia ja niiden siirrettävyyttä kuitenkin vahvistaa tulosten samankaltaisuus aiempien 

tutkimustulosten kanssa. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset uudistamiskäytännöistä ja 

uudistamistilanteeseen vaikuttaneista tekijöistä vastasivat monilta osin kirjallisuudessa 

esiteltyjä tuloksia (Kangas ym. 2018). Myös monet lääkehoitojen hallinnassa havaitut 

ongelmakohdat toistuivat tässä tutkimuksessa yhteneväisinä aiempien julkaisujen kanssa 

(Kvarnström 2015; Kallio ym. 2016; Kivekäs ym. 2016; Kauppinen ym. 2017; Kangas 
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ym. 2018; Luoma 2018; Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018b; Sosiaali- ja terveysministeriö 2019).  

 

8.3 Tutkimuksen hyödyntäminen 

 

Tämä tutkimus tarjoaa kuvan reseptien uudistamisprosessin etenemisestä sähköisten 

reseptien käyttöönoton jälkeen yhden suomalaisen kunnan terveysasemilla. Lisäksi 

tutkimus esittelee terveyskeskuslääkäreiden näkökulman reseptien uudistamisen 

ongelmakohdista ja kehittämiskohteista. Tutkimuksen avulla terveysasemille ja 

apteekkeihin voidaan suunnitella uudenlaisia toimintamalleja uudistamiskäytäntöjen 

helpottamiseksi ja parantamiseksi. Tämän tutkimuksen avulla voidaan myös ryhtyä 

kehittämään yhteistyötä ja moniammatillisuutta uudistamisprosessissa koko 

terveydenhuollon kentällä. Lisäksi voidaan kohdistaa resursseja lääkäreiden 

näkökulmasta tarvittavien tietojärjestelmäparannusten suunnitteluun ja toteutukseen.   

 

8.4 Jatkotutkimukset 

 

Tulevaisuudessa tutkimuksissa voitaisiin perehtyä siihen, miten Suomessa käyttöön 

otettavat, uudet tietojärjestelmäratkaisut sekä ehdotetut moniammatilliset toimintamallit 

vaikuttavat uudistamisprosessiin. Koska Apotti-järjestelmä tuo useita muutoksia 

lääkäreiden toimintaan terveydenhuollon toimintayksiköissä HUS-alueella, olisi tärkeää 

tutkia uudistamisprosessin etenemistä järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Lisäksi tulisi 

tarkastella, miten Apotti ja sen tuomat, uudet ominaisuudet vaikuttavat 

uudistamisprosessin helppouteen ja turvallisuuteen. Valtakunnallisen lääkityslistan 

käyttöönoton jälkeen lääkehoitokokonaisuuksien hallintaa voitaisiin tarkastella reseptien 

uudistamisen näkökulmasta. Lääkäreiden ehdottamien, moniammatillisten 

toimintamallien vaikutuksia uudistamisprosessiin ja lääkärin työskentelyyn voitaisiin 

tutkia kontrolloiduilla interventiotutkimuksilla. Toimintamalleissa tulisi hyödyntää sekä 

hoitajien että farmasistien osaamista. Myös uudistamisprosessin turvallisuusriskeistä 

tarvitaan laajempaa tutkimustietoa. Potilas- ja lääkitysturvallisuuden kannalta olisikin 

olennaista tarkastella uudistamisprosessissa havaittavien turvallisuuspoikkeamien 

määrää ja laatua.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Monivaiheiseen uudistamisprosessiin vaikuttivat useat järjestelmä-, potilas- ja 

lääkelähtöiset tekijät. Lääkäreiden näkökulmasta uudistamisprosessin merkittävimpiä 

ongelmakohtia olivat tietojärjestelmien epäkäytännölliset ominaisuudet ja tekniset 

ongelmat, tiedonkulun ongelmat ja ajantasaisen lääkitystiedon puute. Lisäksi kiire ja 

uudistettavien reseptien suuri määrä edesauttoivat sitä, että lääkärit kokivat, ettei 

lääkehoitojen perusteellinen seuranta ollut käytännön uudistamistilanteissa usein 

mahdollista. Uudistamiskäytäntöjä voitaisiin lääkäreiden näkökulmasta kehittää 

uudistamisen tarkemmalla koordinoinnilla, tietojärjestelmien parannuksilla sekä 

tiedonvälitystä, moniammatillista yhteistyötä ja potilaan osallistamista lisäämällä. 

Uudistamisprosessista ja -käytännöistä tarvitaan myös lisää tutkimustietoa.  
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