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Rajat ylittävä resepti
Ulkomaisten reseptien toimittaminen Suomessa

 Rajat ylittävän reseptin kansainvälinen testausjakso on
maaliskuussa
 Receptumin ja Viron kanssa käyttöönottokoe 17.2.
 Palvelun avautumisen tavoiteaikataulu 03/2020
 Apteekkijärjestelmien rajat ylittävän koulutus 12.2.2020
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Viestinvälityksen uudistus
 Reseptikeskuksen uusi viestinvälitys on viety
Asiakastestiympäristöön 12/2019. Samassa paketissa on myös
alaikäisen puolesta asioinnin muutokset.
 Reseptikeskus vie muutokset tuotantoon 05-06/2020
 Omatoimiminen viestinvälityksen testaus pitää olla suoritettuna
1.5.2020 mennessä.
 Kanta.fi Reseptin hl7-määrittelyt V3.63
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/hl7
 Kelain on hyväksytysti yhteistestattu alaikäisen puolesta asioinnin
osalta
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Lääketietokanta
 STM:n asetuksen 1088/2010 muutokset liittyen rajattuun
lääkkeenmääräämiseen sekä optikon ja suuhygienistin pro auctoreoikeuteen tulivat voimaan 1.1.2020
 Rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin tulee uusia valmisteryhmiä,
tautitiloihin ja rajauksiin tulee muutoksia
 Koodistot Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus,
erityisrajaukset ja Kela/Lääketietokanta - Rajattu
lääkkeenmääräämisoikeus, käyttötarkoitukset on päivitetty
Koodistopalveluun 30.1.2020.

 Testiaineisto on toimitettu Lääketietokannan välittäjille 6.2.2020
 Uudet valmisteryhmät viedään tuotantoon 1.3.2020 voimaan
tulevassa versiossa
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Reseptin määrittelyiden versiot
 Kanta.fi arkkitehtuurisivulla: Kanta-palveluihin tallennettavia
asiakirjoja koskevien määrittelyiden versiointikäytännöt
 Dokumenttiin lisätään sosiaalihuollon versiointikäytännöt
 Reseptin osalta lisätään yllä olevaan yleiseen dokumenttiin linkki reseptin
omaan versioiden voimassaoloaikojen dokumenttiin ja CDA Header
dokumentissa on taulukot eteen- ja taaksepäin yhteensopivuuden
vaatimuksista siirretään reseptin dokumenttiin
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Reseptin määrittelyiden versiot
HL7Vaatimusmäärittely
määrittelypaketin
versio

Määrittelyn kohde

Kanta-palveluissa voi
tallentaa 1) viimeinen
voimassaolopäivä

v.3.30

Header: 1.2.246.777.11.2015.11

Päättynyt

Potilastieto- ja
apteekkijärjestelmissä
näytettävät tiedot 2)
viimeinen
voimassaolopäivä
Päättynyt

Päättynyt

Päättynyt

31.12.2020

31.12.2023

31.12.2020

31.12.2023

Tulossa voimaan 2020
(tarkempi päivämäärä
ilmoitetaan
myöhemmin)

Tulossa voimaan 2020
(tarkempi päivämäärä
ilmoitetaan
myöhemmin)

Body: 1.2.246.777.11.2015.12

MedicalRecors: 1.2.246.777.11.2015.13
Header: 1.2.246.777.11.2016.2

v.3.41

Body: 1.2.246.777.11.2016.3

MedicalRecords: 1.2.246.777.11.2016.4
Header: 1.2.246.777.11.2016.9

v.3.42

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

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
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Kansallinen lääkityslista
 Määrittely- ja toteutustyötä aloitettu tekemään vaiheistetusti
– Vaihe 1: Rakenteinen annostus
– Vaihe 2: Voimassaolevan lääkityslistan muodostaminen avohoidolle

(Määrätyn lääkkeen

yksilöivän tunnisteen käsittely (=jatkumo))

– Vaihe 3: stm:n antaman priorisoinnin mukaisesti
– Rakenteisen annostuksen toteutustyö Kelaimeen menossa
– Atk-päivien yhteydessä 11.5. on Reseptin priorisointityöpaja

(ilmoittautuminen ja agenda tulossa

lähiaikoina)

– Lääkityksen osalta järjestetään alkuvuoden aikana erillinen tilaisuus, kysymyksiä
määrityksiin liittyen voi lähettää kantakehitys@kanta.fi

 Julkaisuaikataulua Rakenteisen annostuksen osalta Q1/2020:
– CDA-määrittelyiden kommentointikierros maaliskuu 2020
– Lääkemääräyksen, korjauksen ja mitätöinnin tietosisällöt sekä uudet koodistot koodistopalveluun
– Rakenteisen annostuksen käyttötapaukset ja vaatimukset julkaistaan erillisenä liitteenä kanta.fi:ssä

– Olemassa oleviin vaatimuksiin apteekki- ja potilastietojärjestelmiin lisätään määrätyn lääkkeen yksilöivän tunnisteen,
erillisselvityksen ja biologisen lääkkeisiin liittyvät vaatimukset (määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste hyödyntää
jatkototeutusta jatkumon osalta)
– Lääketietokannan tietosisällön ja skeeman julkaisu
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Kiitokset,
Harri Nurmi
Kela, Kanta-palvelut

