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Rajat ylittävä resepti
Ulkomaisten reseptien toimittaminen Suomessa

 Rajat ylittävän reseptin kansainvälinen testausjakso oli helmimaaliskuussa viikoilla 9 - 11
 Käyttööottokokeet:
 Receptumin ja Viron kanssa 17.2.
 Pharmadatan Salixin ja Portugalin kanssa 25.2.
 PD3 ja Portugalin kanssa 3.4.

 Palvelun avautumisen aikataulua siirretty myöhempään keväälle
 Apteekkijärjestelmien rajat ylittävän koulutus oli 12.2.2020
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Viestinvälityksen uudistus
 Reseptikeskuksen uusi viestinvälitys on viety Asiakastestiympäristöön
12/2019.
 Omatoimiminen viestinvälityksen testaus pitää olla suoritettuna
1.5.2020 mennessä
 Reseptikeskus vie muutokset tuotantoon 05/2020 (alkaen 6.5. yksi putki kerrallaan
ja tavoitteena kaikki päivitetty toukokuun loppuun mennessä)
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Alaikäisen puolesta asiointi
 Reseptikeskuksen alaikäisen puolesta on viety Asiakastestiympäristöön 12/2019
 Reseptikeskus vie muutokset tuotantoon 10/2020
 Terveydenhuollossa tulee olla käytössä vähintään reseptin eteenpäin
yhteensopiva versio 1.10.2020 mennessä


Käytössä on oltava versio, jossa on varmistettu reseptin eteenpäin yhteensopivuus. Tällöin on otettava
myöhemmin käyttöön versio, jossa on toteutettu alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnallisuus.



1.5 mennessä pitää olla alaikäisen puolesta asioinnin eteenpäin yhteensopivuus testattu

 Määrittelyn mukaiset muutokset on tehtävä potilastietojärjestelmiin vuoden 2020
loppuun mennessä
 Asiakastestiympäristössä on alustavan aikataulun mukaan alaikäisen puolesta
asioinnin toiminnallisuus pois päältä 4.-5.5.


Haittavaikutukset alaikäisen puolesta asioinnin testauksen suunnitelmiinne ? Pikaisesti
vastaukset kantakehitys@kanta.fi jos isoja vaikutuksia testauksiinne
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Kansallinen lääkityslista
 Rakenteisen annostuksen määrittelyt julkaistu 31.3.2020 kanta.fi:ssä
1. Vaatimukset ja käyttötapaukset potilas- ja apteekkitietojärjestelmille
o Rakenteisen annostuksen osuus omana liitteenä: S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje

o Muut päivitykset koskevat potilas- ja apteekkitietojärjestelmän vaatimuksia sekä tietosisältödokumenttia
o Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste ja Lääketietokannan muutokset
o Lääkemääräyksen, korjauksen ja mitätöinnin tietosisällöt sekä uudet koodistot koodistopalveluun (tulevat Komppa –käsittelyyn
huhtikuun puolivälissä)

2. Reseptin HL7-määrittelyt
o Rakenteinen annostus ja Lääketietokannan muutokset
o Tuotannossa jo olevien tietojen pakollisuusehtojen kuvaustyyliä on muutettu vastaamaan koodistopalvelussa olevaa lääkemääräyksen
tietosisältöä
o Julkaisemme XML-esimerkkejä lisää kevään 2020 aikana. Kaikki uudet tietorakenteet löytyvät esimerkistä: ESIM lääkemääräys laaja.

3. Lääketietokannan määrittelyt
Rakenteisen annostuksen osalta järjestetään keväällä erillinen tilaisuus, kysymyksiä määrityksiin liittyen
voi lähettää jo etukäteen kantakehitys@kanta.fi
Tulemme lähettämään myös kyselyn yhteistestauksen ja tuotannon aloituksen aikatauluista.
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Kansallinen lääkityslista
 Määrittely- ja toteutustyötä aloitettu tekemään vaiheistetusti
– Vaihe 1: Rakenteinen annostus
– Rakenteisen annostuksen toteutustyö Kelaimeen menossa

– Vaihe 2: Voimassaolevan lääkityslistan muodostaminen avohoidolle (Määrätyn lääkkeen yksilöivän
tunnisteen käsittely (=jatkumo)) Vaiheesta 2 on konseptointi menossa THL:llä, kommentointikierros
toukokuussa ja tavoitteena että kesäkuussa lopullinen versio valmiina.

– Vaihe 3: stm:n antaman priorisoinnin mukaisesti

 Toteutuksen aikataulusuunnitelma Kanta-palveluissa
– Asiakirjavalidointipalvelu tukee muutosta
– Rakenteisen annostuksen validointi kesäkuussa 2020

– Lääketietokannan uusien tietojen validointi tammikuussa 2021

– Lääketietokannan uuden skeeman mukainen testiaineisto joulukuussa 2020
– Asiakastestiympäristö tukee muutosta Q1/2021 alkaen

11.5. on Reseptin priorisointityöpaja verkkototeutuksena (ilmoittautuminen tulossa lähipäivinä
kanta.fi tiedotteeseen)
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Reseptin määrittelyiden versiot
 Kanta.fi arkkitehtuurisivulla: Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja

koskevien määrittelyiden versiointikäytännöt
 Dokumenttiin lisätään sosiaalihuollon versiointikäytännöt
 Dokumentin päivitetty versio julkaistaan myöhemmin keväällä 2020
Reseptin osalta on julkaistu eteen- ja taaksepäin yhteensopivuuden
vaatimukset sekä versioiden voimassaolevat omaan dokumenttiin
(https://www.kanta.fi/fi/jarjestelmakehittajat/hl7 ) ja poistettu vaatimukset
CDA Header dokumentista
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Reseptin määrittelyiden versiot
HL7-määrittelypaketin versio

Vaatimusmäärittely

v.3.30 (Lain muutosten 2vaiheen tarkennetut määrittelyt)

Määrittelyn kohde

Kanta-palveluissa voi tallentaa
1) viimeinen voimassaolopäivä

Potilastieto- ja
apteekkijärjestelmissä
näytettävät tiedot 2) viimeinen
voimassaolopäivä

Header: 1.2.246.777.11.2015.11

Päättynyt

Päättynyt

31.12.2021

31.12.20xx

31.12.2021

31.12.20xx

Tulossa voimaan 1.10.2020

Tulossa voimaan 1.10.2020

Tulossa voimaan 2021-2022
(tarkempi päivämäärä ilmoitetaan
myöhemmin)

Tulossa voimaan 2021-2022
(tarkempi päivämäärä ilmoitetaan
myöhemmin)

Body: 1.2.246.777.11.2015.12
MedicalRecors: 1.2.246.777.11.2015.13
v.3.42

Header: 1.2.246.777.11.2016.9
Body: 1.2.246.777.11.2016.10
MedicalRecords: 1.2.246.777.11.2016.11

v.3.50

2.9 (voimassaoleva)

Header: 1.2.246.777.11.2017.8
Body: 1.2.246.777.11.2017.9
MedicalRedords: 1.2.246.777.11.2017.10

v.3.63 (alaikäisen puolesta
asioinnin muutokset)

2.93 (alaikäisen puolesta asiointi)

Header: 1.2.246.777.11.2019.2
Body: 1.2.246.777.11.2019.3
MedicalRecords: 1.2.246.777.11.2019.4

v. 4.00 (rakenteinen annostus)

3.00 (rakenteinen annostus)

Header: 1.2.246.777.11.2020.2
Body: 1.2.246.777.11.2020.3
MedicalRecords: 1.2.246.777.11.2020.4
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Kiitokset,
Kirsi Vainio
Kela, Kanta-palvelut

