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Sähköinen resepti – TK 1.11.16 julkaisukuvaus
Kanta-palvelujen sähköisen reseptin tuotantoympäristössä otetaan 18.12.2016 käyttöön uusi toimituskokonaisuus (TK 1.11.16). Tähän kuvaukseen on listattu ne muutokset, jotka kyseinen toimituskokonaisuus sisältää. Reseptikeskuksen uudet ominaisuudet tulevat tuotantokäyttöön 1.1.2017 alkaen.
TK 1.11.16 sisältämät muutokset:
1. Lääkemääräyksen voimassaoloajan pidentäminen






Lääkemääräyksen voimassaoloaika pidentyy 24 kuukauteen.
PKV- ja huumausainereseptit ja apteekissa valmistettavat lääkeseokset, jotka sisältävät huumausainetta tai PKV –lääkeainetta sekä potilaskohtaiset erityislupavalmisteet ovat voimassa enintään yhden vuoden sen määräämispäivästä lukien.
Apteekin lääketoimituksiin liittyvä joustoaika on yksi kuukausi (erityisluvalliset ja ajalle määrätyt lääkemääräykset pois lukien)
o kaksi vuotta voimassa olevat lääkemääräykset voidaan toimittaa 25 kuukautta
määräyspäivästä laskettuna
o vuoden voimassa olevat lääkemääräykset voidaan toimittaa 13 kuukautta määräyspäivästä laskettuna
Uusimispyyntöjä voidaan tehdä 28 kuukauden ajan kaksi vuotta voimassa oleviin resepteihin ja 16
kuukauden ajan vuoden voimassa oleviin resepteihin.

2. Sähköisen lääkemääräyksen pakollisuus, apteekin Reseptikeskukseen tallentama paperi-/puhelinresepti



Apteekki tallentaa 1.1.2017 alkaen paperi/atk- tai puhelinreseptit ja potilaskohtaiset erityislupareseptit Reseptikeskukseen.
Apteekin tallentamasta lääkemääräyksestä tulee löytyä seuraavat tiedot:
o apteekin tallentaman lääkemääräyksen alkuperä koodiston 1.2.246.537.5.40303 mukaisesti
o apteekin tallentaman lääkemääräyksen perustelu koodiston 1.2.246.537.5.40302 mukaisesti
o lääkemääräyksen kirjaajan tiedot
 farmaseutin / proviisorin Terhikki-rekisteröintinumero
 organisaation tiedot (apteekin tiedot)
o lääkärin ja terveydenhuollon organisaation tiedot kuten lääkärin kirjoittamassa sähköisessä lääkemääräyksessä

3. Erityisluvallisten lääkevalmisteiden erityislupavaraukset
 Apteekki voi varata lääkemääräyksen erityisluvallisen valmisteen toimittamista varten, jolloin
muut apteekit eivät voi lääkettä toimittaa. Muut apteekit eivät voi myöskään korjata tai mitätöidä toimituksia, eikä lukita lääkemääräystä tai tehdä lääkemääräykseen uusimispyyntöä silloin, kun lääkemääräys on erityislupavarattuna toiselle apteekille. Erityislupavaraus tehdään
erillisellä tilanmuutossanomalla.
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 Erityislupavaraus on voimassa lääkemääräyksen voimassaoloajan tai kunnes erityislupavaraus puretaan. Erityislupavaraus puretaan erillisellä erityislupavarauksen purkusanomalla.
 Erityislupavarauksen purkamisen jälkeen lääkemääräyksen toimitustila ei muutu.

4. Reseptiarkisto käsitteestä luopuminen





Lääkemääräyksiä ei enää viedä Reseptiarkistoon 1.1.2017 alkaen. Terveydenhuollolla on
mahdollisuus hakea lääkemääräyksiä 20.5.2010 alkaen, kerralla kuitenkin maksimissa 36
kuukauden aikaväliltä.
Apteekeille lääkemääräyksiä ja siihen liittyviä asiakirjoja palautetaan 36 kk taaksepäin.
Voimassaoleva lääkitys on 28 kuukautta. Jos aikaväliä ei anneta, palautetaan oletuksena viimeisen
28 kuukauden aikana määrätyt lääkemääräykset.
Apteekkien haku lääkkeen toimitusta varten: toimittamattomien ja osittain toimitettujen lääkemääräysten oletushaku on maksimissaan 25 kuukautta.

5. Tulostemuutokset




Muutoksia potilasohjeeseen
 viivakoodin yhteyteen tulostetaan lääkemääräyksen tunniste
 käyttötarkoitus tiedon pituus on pidennetty 80 merkkiin
Ulkomaan matkaan varten annettavaan jäljennökselle tulostetaan myös hoidollisesta syystä mitätöidyt lääkemääräykset
Uudet lääkemääräys- (SV1) ja puhelinlääkemääräys- (SV2) lomakkeet

6. Lääkärinpalkkiotiedon lisääminen lääkemääräyksen tietosisältöön ja sanomarajapintaan


Lääkäripalkkiotiedon lisääminen on mahdollista vain yksityissektorilla.
o Lääkärinpalkkion määrä (lääkemääräyksen laatimisesta peritty palkkio ilman vastaanottokäyntiä)
o Erikoislääkäritieto (tieto siitä, onko sähköisen lääkemääräyksen laatimisesta peritty
palkkio peritty erikoislääkärinä)

7. Uusimispyyntökäsittelyyn liittyvät muutokset




Potilastietojärjestelmän sisäinen uusimispyyntö on mahdollista tehdä etukäteen Reseptikeskukseen.
Uusimispyyntöjen käsittelyajan hienoinen pidentäminen, uusimispyyntö on käsiteltävissä niin
kauan, kunnes Reseptikeskuksen eräajo on muuttanut lääkemääräyksen uusimistilan ”vanhentuneeksi.

8. Alkuperäisen lääkemääräyksen tehneen organisaation lääkkeen määrääjä voi hakea
kielletyn reseptin korjaamista varten




Potilaan kieltämän lääkemääräyksen tietoja voidaan luovuttaa potilasta hoitavalle lääkkeen
määrääjälle siinä terveydenhuollon organisaatiossa, jossa lääkemääräys on kirjoitettu. Lääkkeen määrääjä voi hakea potilaan kieltämän lääkemääräyksen tiedot lääkemääräyksen tunnisteella, vaikka hän ei olisi alkuperäinen lääkkeen määrääjä.
Koodiarvo ”26” = Kielletyn reseptin hakeminen korjaamista varten
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9. Käyttäjäoikeudet, tiedonsaantioikeudet


Lain mukaan terveydenhuollon henkilöstöllä on jatkossa laajemmat tiedonsaantioikeudet Reseptikeskuksen tietoihin; Reseptikeskuksessa olevia tietoja saa luovuttaa terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon toimintayksiköille ja lääkkeen määrääjille potilaan terveyden- ja sairaanhoidon
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

10. Muutoksia Reseptikeskuksen toteutukseen




Reseptikeskuksen tietokantarakennetta on muutettu ja Reseptikeskukseen liittyviä hakutoimintoja on tehostettu.
Käyttötarkoitus-tietoelementti on pidennetty 80 merkkiin
Uusimispyynnön lähetys onnistui vanhentuneena mitätöidylle lääkemääräykselle, vaikka siihen ei ole kohdistunut lääketoimituksia.

11. Uudet kyselyn syyt Reseptikeskukseen


Koodiston 1.2.246.537.5.40110.2006 uudet koodiarvot:
o koodiarvo ”25” = Teknisen häiriön selvittäminen
o koodiarvo ”26” = Kielletyn reseptin hakeminen korjaamista varten
o koodiarvo ”27” = Kieltojen ylläpito
o koodiarvo ”28” = Potilasohjeen tulostus jälkikäteen

Toimituskokonaisuus on testattu 1.3.–30.11.2016 välisenä aikana Kelan Kanta-palveluiden testausyksikön toimesta. Tuotannossa olevien potilastieto- ja apteekkijärjestelmien järjestelmätoimittajien kanssa yhteistestaukset ovat vielä kesken. Toimituskokonaisuus on todettu toimivaksi
Kanta-palveluiden asiakastestiympäristössä.
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