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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Sähköinen resepti ja muutokset reseptilainsäädännössä ovat tuoneet muutoksia reseptien uudis-
tamiseen. Lääkemääräyksen pidentynyt voimassaolo ja Omakannan uudistamispyyntömahdollisuus siirtävät 
vastuuta lääkehoidon seurannasta lääkäriltä potilaalle ja apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle. Reseptin 
uudistaminen ja lääkehoidon seuranta on monitahoinen prosessi, joka vaatii yhteistyötä lääkärin, potilaan 
ja apteekin farmaseuttisen henkilöstön kesken. Reseptin uudistamiskäytäntöjä ja uudistamisen yhteydessä 
tehtävää lääkehoidon seurantaa on tutkittu vähän Suomessa ja kansainvälisesti, erityisesti sähköisen resep-
tin aikana. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia farmaseuttisen henkilöstön näkökulmasta sähköisten 
reseptien uudistamiskäytäntöjä apteekeissa, miten lääkehoidon seurantaa toteutetaan uudistamisen yhtey-
dessä ja miten näitä käytäntöjä tulisi kehittää. Lisäksi tutkittiin, onko apteekeilla ja terveyskeskuksilla resep-
tin uudistamiseen liittyviä yhteisesti sovittuja käytäntöjä. 

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto koostui 12 teemahaastattelusta, jotka tehtiin apteekkien farma-
seuttiselle henkilöstölle talvella 2018–keväällä 2019. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin si-
sällönanalyysilla. 

Tulokset: Apteekeissa oli vakiintuneet uudistamiskäytännöt, jotka olivat muodostuneet pääasiassa sähköisen 
reseptin ohjeiden ja ajan myötä. Valtaosassa apteekkeja oli uudistamiseen toimintaohje tai sitä oltiin teke-
mässä. Terveyskeskuksen kanssa yhdessä sovittuja uudistamiskäytäntöjä oli vähän. Käytännöt ja sovitut asiat 
olivat hyvin teknisiä ja koskivat sitä, miten, milloin ja mitä reseptejä uudistetaan. Reseptin pidentynyttä voi-
massaoloa ja mahdollisuutta tehdä uudistamispyyntö Omakannassa pidettiin pääosin hyvänä muutoksena. 
Riskinä kuitenkin pidettiin seurantavälin pidentymistä. Apteekeissa keskusteltiin asiakkaiden kanssa lääke-
hoidon tilanteesta monta kertaa reseptin voimassaoloaikana. Uudistamispyyntöä tehtäessä seurantavastuun 
koettiin kuuluvan lääkärille. Farmaseuttisen henkilöstön asiakkaalta saamien seurantatietojen välittämiseen 
apteekista lääkärille toivottiin toimivaa välinettä. 

Johtopäätökset: Apteekkien reseptien uudistamiskäytännöt olivat teknisiä. Apteekeissa tehtiin lääkehoidon 
seurantaa, mutta sitä tehtiin yleensä muulloin kuin reseptien uudistamistilanteissa. Uudistamiskäytäntöjä ja 
lääkehoidon seurantaa edistäisivät terveyskeskusten ja apteekkien yhdessä sopimat käytännöt ja asiakkaal-
ta kysyttävät seurantatiedot, toimiva molemminpuolinen viestintäväylä seurantatietojen välittämiseen sekä 
ajantasainen valtakunnallinen lääkityslista. Nämä tukisivat lääkäriä lääkehoidon tilannetta arvioitaessa, vä-
hentäisivät terveydenhuollon ammattilaisten tekemää päällekkäistä selvitystyötä ja parantaisivat rationaa-
lista lääkehoitoa.

Avainsanat: sähköinen resepti, uudistaminen, uudistamiskäytännöt, lääkehoidon seuranta, apteekki
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gas ym. 2018). Haastattelujen pääteemoiksi valittiin 
reseptien uudistamiskäytännöt, lääkehoidon seuran-
ta uudistamisen yhteydessä, näihin liittyvä lääkärei-
den ja apteekkien välinen yhteistyö ja viestintä sekä 
näkemykset reseptilainsäädännössä tapahtuneiden 
muutosten vaikutuksista (Liite 1). Haastattelurun-
gon pääteemat lähetettiin haastateltaville etukäteen 
tutustuttavaksi.

Haastattelut tehtiin puhelimitse, koska haastatel-
tavat olivat maantieteellisesti laajalta alueelta (Hirs-
järvi ja Hurme 2008). Ne kestivät keskimäärin 26 mi-
nuuttia (15–36 minuuttia). Haastattelut nauhoitet-
tiin haastateltavien luvalla. Nauhoituksesta kerrottiin 
tutkimuskutsussa ja lupa siihen kysyttiin haastatte-
lun alussa. Haastattelut litteroitiin sanasta sanaan 
ulkopuolisella palveluntuottajalla (Tutkimustie Oy). 
Tutkija (OP) tarkasti litteroinnit kuuntelemalla haas-
tattelut ja lukemalla litteroinnit läpi. Aineisto analy-
soitiin deduktiivisella sisällönanalyysilla haastattelu-
rungon pää- ja alateemojen mukaan (Hämeen-Ant-
tila ja Katajavuori 2008b). Haastatteluista nousseita 
asioita koottiin alkuperäisinä ilmauksina taulukkoon 
sitä koskevan teeman alle. Alkuperäisistä ilmauksista 
tehtiin tiivistyksiä/pelkistyksiä vastaamaan haastat-
telurungon kysymykseen. Analysoinnissa käytettiin 
myös laskemista säännönmukaisuuksien ja poikke-
avien tapausten havainnollistamiseksi. Analysoinnin 
teki yksi tutkija (OP), mutta siitä keskusteltiin sään-
nöllisesti tutkimusryhmässä.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mu-
kaan tutkimus ei sisältynyt niihin ei-lääketieteelli-
siin ihmistutkimuksiin, jotka vaativat eettisen en-
nakkoarvioinnin (Tutkimuseettinen neuvottelu-
kunta 2019). 

TULOKSET
Tutkimuksen osallistujat
Tutkimukseen kutsutuista apteekkareista 12 vastasi 
kutsuun myöntävästi. Haastateltavat olivat apteekka-
reita (n=4), proviisoreita (n=5) ja farmaseutteja (n=3). 
Kolme haastateltavaa oli maaseutuapteekeista ja yh-
deksän kaupunkiapteekeista. Maaseutuapteekeista 
saatiin haastateltavat kolmelta ERVA-alueelta, kau-
punkiapteekeista jokaiselta viideltä ERVA-alueelta.

Uudistamiskäytännöt apteekeissa
Reseptin uudistamispyyntö tehtiin tutkimukseen 
osallistuneissa apteekeissa joko asiakkaan pyynnös-
tä tai farmaseuttisen henkilöstön huomatessa resep-
tille määrätyn lääkemäärän loppumisen tai reseptin 
voimassaolon päättymisen. Uudistamispyyntö lähe-
tettiin tapauskohtaisesti joko apteekissa, tai asiakas 
teki uudistamispyynnön itse Omakannassa, soitta-
malla terveyskeskukseen tai käymällä siellä. Kiireel-
lisissä tilanteissa puolet haastateltavista ohjasi asiak-
kaan ensisijaisesti lääkärin vastaanotolle (n=6), koska 
se sijaitsi yleensä apteekin lähellä. Joidenkin mukaan 
(n=4) kiireellisiä uudistamispyyntöjä jouduttiin myös 

JOHDANTO
Sähköinen resepti ja muutokset reseptilainsäädän-
nössä ovat tuoneet muutoksia reseptin uudistami-
seen (Taulukko 1). Nämä muutokset siirtävät vastuu-
ta hoidon seurannasta lääkäriltä potilaalle ja apteek-
kien farmaseuttiselle henkilöstölle. Lääkemääräyksen 
voimassaolo pidentyi kahteen vuoteen, ja asiakkaat 
voivat tehdä reseptin uudistamispyynnöt myös itse 
Omakannassa. Pitkäaikaislääkitystä käyttävät asiak-
kaat asioivat apteekissa vähintään kolmen kuukau-
den välein ja muuttuneiden lääkekorvauskäytäntöjen 
vuoksi tiheämminkin (Kela 2018).

Sähköisen reseptin tavoitteena on parantaa poti-
las- ja lääkitysturvallisuutta sekä helpottaa ja tehos-
taa lääkkeen määräämistä ja toimittamista (Laki säh-
köisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61). Sähköistä re-
septiä uusittaessa tehdään täysin uusi resepti vanhan 
reseptin tietojen pohjalta (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 2015). Tästä syystä sähköisen reseptin uusimi-
sesta käytetään termiä uudistaminen. Reseptin uu-
distaminen on välttämätön osa pitkäaikaista lääke-
hoitoa. Reseptiä uudistaessa tulee varmistua potilaan 
lääkityksen jatkamisen tarpeesta ja lääkehoidon ratio-
naalisuudesta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
lääkkeen määräämisestä 1088/2010, Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2018). Samalla on mahdollisuus ar-
vioida lääkehoidon onnistumista (Lahnajärvi 2006). 

Lääkehoidon seurannalla tarkoitetaan pitkäaikai-
sen sairauden seuraamista määräaikaistarkastuksi-
en ja -tutkimuksien avulla (Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus Fimea 2017). Sen tarkoituksena 
on selvittää potilaan ja kaikkien potilaan lääkehoi-
toon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa yhteistyössä pitkäaikaisen lääkehoidon vai-
kutuksia, arvioida lääkehoidon onnistumista, tarkas-
tella lääkehoidon tavoitteita sekä selvittää potilaan 
kokemuksia lääkehoidosta. Reseptin uudistaminen 
ja lääkehoidon seuranta on monitahoinen prosessi, 
joka vaatii yhteistyötä lääkärin, apteekin farmaseut-
tisen henkilöstön ja potilaan kesken (Lillis ja Lord 
2011, Swinglehurst ym. 2011, Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus Fimea 2012, Grant ym. 2015, Kan-
gas ym. 2018). Rationaalisen lääkehoidon toimeenpa-
no-ohjelman tavoitteena on lääkehoidon kokonai-
suuden parempi hallinta (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2018). Lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan 
ja jatkuvan optimoinnin sekä hyvin toteutetun lää-
kehoidon seurannan avulla hoitotulokset parantuvat 
ja syntyy säästöjä sekä yhteiskunnalle että potilaalle 
(Kortejärvi ja Kunnamo 2019, Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus Fimea 2019).

Reseptin uudistamiskäytäntöjä on tutkittu vähän 
kansainvälisesti (De Smet ja Dautzenberg 2004, Lil-
lis ja Lord 2011, Swinglehurst 2011, Grant 2016, Pattin 
ym. 2020) ja Suomessa (Lahnajärvi 2006, Kangas ym. 
2018, Korhonen ym. 2019). Tutkimuksia on tehty eri-
tyisesti lääkäreiden näkökulmasta (Lillis ja Lord 2011, 
Swinglehurst 2011, Grant 2016, Kangas ym. 2018, Kor-
honen ym. 2019, Pattin ym. 2020), ja vain muutama 
tutkimus on tehty sähköisen reseptin käyttöönoton 
jälkeen (Kangas ym. 2018, Korhonen ym. 2019, Pattin 
ym. 2020). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 
farmaseuttisen henkilöstön näkökulmasta, minkälai-
sia sähköisen reseptin uudistamiskäytäntöjä apteekeis-
sa on, miten lääkehoidon seurantaa toteutetaan uu-
distamisen yhteydessä ja miten näitä käytäntöjä tulisi 
kehittää. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, onko aptee-
keilla ja terveyskeskuksilla sähköisen reseptin uudista-
miseen liittyviä yhteisesti sovittuja käytäntöjä. 

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimusaineisto koostui teemahaastatteluista, jot-
ka tehtiin apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle 
talvella 2018–keväällä 2019. Tutkimukseen kutsuttiin 
mukavuusotannalla HYKSin, KYSin, OYSin, TAYSin 
ja TYKSin erityisvastuualueilta kultakin kolme ap-
teekkia: yksi maaseutu- ja kaksi kaupunkiapteekkia. 
Tavoitteena oli saada vähintään 15 haastateltavaa eri 
puolilta Suomea. Apteekkien yhteystiedot saatiin 
Tamron Apteekit ja apteekkarit -julkaisun ja www.
apteekkihaku.fi:n avulla. Tutkimuskutsuun myöntä-
västi vastanneiden apteekkien apteekkareille lähetet-
tiin sähköpostilla kutsu tutkimukseen ja tiedote tut-
kimuksesta. Tiedotteessa kerrottiin tutkimuksen tar-
koituksesta, toteuttamisesta, osallistumisen vapaaeh-
toisuudesta ja anonymiteetista sekä tutkimustietojen 
käsittelyn luottamuksellisuudesta. Kustakin aptee-
kista pyydettiin haastateltavaksi yksi farmaseuttinen 
työntekijä. Mikäli ensimmäiseen kutsuun ei vastattu, 
lähetettiin viikon päästä uusi kutsu. Jos tähänkään ei 
saatu vastausta, lähettiin kutsu toiselle apteekkaril-
le. Kutsuja lähetettiin yhteensä 92, 48 apteekkarille 
(HYKS 4, KYS 5, OYS 9, TAYS 14, TYKS 16). 

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Haas-
tattelu kuvaa hyvin haastateltavien kokemuksia ja nä-
kemyksiä (Hirsjärvi ja Hurme 2008, Hämeen-Anttila 
ja Katajavuori 2008a). Teemahaastattelussa haasta-
teltavien kanssa keskustellaan tietyistä ennalta mää-
rätyistä aihealueista eli teemoista, mutta teemojen 
käsittelyn laajuus ja järjestys voivat vaihdella. Haas-
tattelurunko laadittiin hyödyntämällä aiheesta aikai-
semmin tehtyjä tutkimuksia (Lahnajärvi 2006, Kan-

Taulukko 1. Muutokset reseptilainsäädännössä vuosina 2015–2019.

Lähteet: laki sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen-
määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 16 ja 25 §:n muuttamisesta 347/2015, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015, Kela 2018.

Vuoden 2015 lopusta lähtien:
Asiakas voi tehdä itse uudistamispyynnön Omakannassa 

Vuodesta 2017 lähtien:
Kaikki reseptit on laadittava sähköisesti, poikkeustilanteita lukuun ottamatta  

Reseptin voimassaoloaika pidentyi 2 vuoteen  
- poikkeuksena PKV-lääkkeet ja huumausaineet tai lääkärin rajatessa reseptin voimassaoloaikaa

Ns. kalliita lääkkeitä voi toimittaa vain 1 kk:n hoitoaikaa vastaavan määrän kerrallaan 
(kallis lääke = yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on toimitushetkellä 
korkeampi kuin 1 000 euroa)



©  DOSIS      2/2020 ©  Suomen Farmasialiitto ry132 ©  Suomen Farmasialiitto ry 2/2020  ©  DOSIS      133

sa palvelu oli kanta-asiakkaille maksuton tai tulossa 
maksuttomaksi. Kolmessa apteekissa se oli maksul-
linen kaikille asiakkaille.  

Uudistamiseen oli laadittu toimintaohje viides-
sä tutkimuksen apteekissa, ja kolmeen apteekkiin se 
oli tulossa. Yleisesti tutkimuksen apteekkien uudis-
tamiskäytännöt olivat muotoutuneet sähköisen re-
septin yleisen ohjeistuksen perusteella ja ennen säh-
köistä reseptiä käytössä olleiden reseptinuusimis-
käytäntöjen pohjalta. Toimintatavat ja ohjeet olivat 
muodostuneet ajan myötä, apteekin henkilökunnan 
kesken yhdessä keskustellen ja miettien, palavereissa 
sekä käytännön kautta. 

Uudistamiseen liittyviä toimintatapoja oli mie-
titty yhdessä terveyskeskuksen kanssa puolessa tut-
kimuksen apteekeista (n=6). Yksi terveyskeskus oli 
tekemässä reseptin uudistamiskäytännöistä potilas-
ohjetta ja oli pyytänyt apteekilta siihen apua. Kolme 
apteekkia ei ollut päässyt terveyskeskuksen kanssa 
minkäänlaiseen yhteistyöhön. Syyksi tähän koettiin 
muun muassa vaihtuvat lääkärit tai terveyskeskus-
ten omistajuudet, niistä johtuva epävakaa tilanne tai 
terveyskeskuksen haluttomuus yhteistyöhön. Niissä 
apteekeissa, joissa toimintatapoja oli mietitty yhdessä 
terveyskeskuksen kanssa, yhteisesti sovitut toiminta-
tavat koskivat yleisimmin uudistamispyynnön teke-
misen ajankohtaa (n=4) ja sitä, mitä lääkkeitä ei tu-
lisi lähettää uudistettavaksi, vaan asiakas lähetetään 
vastaanotolle (n=3). Jotkut terveyskeskukset olivat 
ohjeistaneet apteekkeja lähettämään kaikki resepti-
nuudistamispyynnöt lääkärille harkittavaksi, uudis-
taako tämä reseptin. Kahdesta terveyskeskuksesta oli 
ohjeistettu apteekkeja, ettei PKV-lääkkeitä, silmän-
painelääkkeitä, eikä akuutti- tai kuuriluonteisia lääk-
keitä tulisi lähettää uudistettavaksi. Yksi terveyskes-
kus oli ohjeistanut, että uudistamispyyntö tehtäisiin 
mieluummin apteekissa kuin että asiakas tekee sen 
itse. Sitä milloin asiakas tulisi ohjata vastaanotolle, ei 
ollut suoraan sovittu terveyskeskuksen kanssa. Lää-
kehoidon seurannasta ja viestikentän käytöstä uu-
distamispyynnön yhteydessä ei yleensä ollut sovittu 
terveyskeskuksen kanssa. 

Lääkehoidon seuranta uudistamisen yhteydessä
Haastateltavat kertoivat, että heidän apteekeissaan 
keskusteltiin asiakkaiden kanssa lääkehoidon tilan-
teesta monta kertaa reseptin voimassaoloaikana, ei 
pelkästään reseptin uudistamispyyntöä tehtäessä. 
Haastateltavat kokivat, että reseptiä uudistettaessa 
seurantavastuu oli reseptiä uudistavalla lääkärillä. 
Muilla apteekkikäynneillä asiakkaan kanssa käytä-

vä keskustelu koettiin normaaliksi farmaseuttiseksi 
haastatteluksi, jonka kirjaaminen tai lääkärille eteen-
päin välittäminen ei tällä hetkellä ole mahdollista tai 
toimivaa. Monessa apteekissa (n=7) kyseltiin pitkäai-
kaislääkitystä tarvitsevilta asiakkailta (mm. astma-, 
verenpaine-, sydän- ja diabeteslääkkeet) näiden kä-
sityksiä lääkehoitonsa ongelmista, lääkehoidon te-
hosta, mittauksista, vastaanottokäynneistä ja kont-
rolleista, verenpainearvoista, voinnista, lääkkeen ot-
tamisen onnistumisesta ja haittavaikutuksista. Noin 
puolessa apteekeista tarkkailtiin toimitusvälien pe-
rusteella lääkkeen käytön säännöllisyyttä (n=5). Yli 
puolet haastateltavista piti reseptin voimassaoloajan 
pidentymistä kahteen vuoteen hyvänä asiana, silloin 
kun kyseessä on toimiva säännöllinen pitkäaikaislää-
kitys (n=8). Riskinä nähtiin kuitenkin, että lääkärin 
tekemän lääkehoidon seurannan väliaika mahdolli-
sesti pitenee (n=5).

Terveyskeskuksen kanssa yhteisesti sovittujen 
seurantakäytäntöjen ja vastuunjaon puute mainit-
tiin yhdeksi syyksi, miksi tutkimuksen apteekeissa ei 
tehty säännöllistä lääkehoidon seurantaa. Mainittiin 
myös, että koska apteekissa ei aina ole oikeutta kat-
soa Reseptikeskuksesta asiakkaan kokonaislääkitys-
tä, on muun muassa PKV-lääkkeiden käytön seuranta 
haasteellista. Lääkehoidon seurantaa hankaloittava-
na koettiin myös ajantasaisen lääkelistan puute, kos-
ka Reseptikeskuksessa näkyy myös vanhoja jo pois-
tettuja lääkityksiä. Apteekissa tehdystä lääkehoidon 
seurannasta pitäisi myös saada tieto lääkärille (n=6), 
koska tällä hetkellä apteekissa voidaan kirjoittaa re-
septiin viesti vain uudistamispyynnön yhteydessä. 

Monet haastateltavat toivoivat reseptin viestiken-
tän käytön olevan muutakin kuin uudistamisen yh-
teydessä välitettävää tietoa varten (n=7). Viestikentän 
tai muun viestintävälineen avulla välitettäväksi eh-
dotettiin esimerkiksi verenpainemittauksen tulok-
sia, astmatestitietoja, asiakkaan ilmoittamia annos-
muutostietoja, reseptiin tehtäviä korjauksia tai muita 
sellaisia tiedoksiantoja lääkärille sekä asiakkaan ky-
symyksiä lääkkeen käytön epäselvyyksistä. Reseptiin 
toivottiin avautuvan esimerkiksi helposti täytettävä 
lomake lääkehoidon seurantaa tai muuta reseptiin 
liittyvää ei-kiireellistä viestintää varten. Tämän vies-
tin toivottiin aukeavan lääkärille ennen reseptin uu-
distamista, eikä siitä pitäisi päästä ohi kuittaamatta. 
Siihen pitäisi myös pystyä kommentoimaan puolin 
ja toisin. 

Lääkäreiden viestejä koettiin olevan resepteissä 
jonkin verran. Viesteissä oli tietoja esimerkiksi lähet-
teistä laboratoriokokeisiin, kutsuja kontrolliin tai vas-

soittamaan lääkärille. Soittamista pyrittiin kuitenkin 
välttämään muun muassa siksi, että ei häirittäisi lää-
kärin potilastyötä. Lääkärille soitti tapauskohtaisesti 
asiakas tai apteekki. Kaksi haastateltavaa lähetti ap-
teekista kiireellisen uudistamispyynnön lisäten vies-
tikenttään merkinnän ”kiireellinen”. Viestikenttää ei 
kuitenkaan yleensä käytetty, koska sen tehoon ei luo-
tettu. Yksityisille lääkäriasemille soitettiin tarvittaes-
sa tai pyydettiin asiakasta olemaan sinne itse yhtey-
dessä, koska sähköisen reseptin uudistamispyyntöjä 
voi lähettää vain terveyskeskuksiin tai joillekin työ-
terveysasemille. 

Reseptin sähköisen uudistamisen ja uudistamis-
pyyntömahdollisuuksien monipuolistumisen koet-
tiin helpottaneen ja nykyaikaistaneen uudistamis-
prosessia. Asiakkaiden mahdollisuutta lähettää it-
se uudistamispyyntö Omakannasta pidettiin hyvä-
nä uudistuksena (n=11). Jotkut haastateltavat (n=2) 
ajattelivat, että näin asiakkaat oppivat samalla käyt-
tämään Omakantaa ja seuraamaan sieltä omia lää-
ketietojaan ja ottamaan vastuuta lääkehoidostaan. 
Kaksi haastateltavaa kuitenkin mietti, että asiakkaat 
voivat lähettää reseptit nyt tarpeettomastikin uudis-
tettavaksi esimerkiksi kuurilääkkeistä tai voimassa 
olevista resepteistä. Koettiin myös (n=4), että aptee-
kissa tehtävä uudistaminen on kuitenkin hyvä mah-
dollisuus kysellä asiakkaalta lääkehoidon tilanteesta 
ja kannustaa omaseurantaan.

Reseptin kahden vuoden voimassaoloajan tultua 
voimaan jotkut haastateltavat (n=4) olivat alkaneet 
lähettää uudistamispyyntöjä heti viimeisen lääke-
erän oston yhteydessä, vaikka lääke riittäisi vielä kol-
me kuukautta. Tällä haluttiin välttää tilanteita, että 
resepti olisi unohdettu uudistaa. Joissakin apteekeis-
sa (n=3) asiakasta kannustettiin tekemään uudista-
mispyyntö vasta lähempänä seuraavan lääke-erän 
tarvetta muun muassa terveyskeskusten toiveesta ja 
esimerkiksi PKV-lääkkeistä. Yllätyksenä tulleita uu-
distamistilanteita oli kolmen haastateltavan mukaan 
harvoin, esimerkiksi jos asiakas ei ollut muistanut tai 
ei ollut saanut tietoa, että reseptiin määrätty lääke-
määrä oli jo ostettu tai reseptin voimassaolo päätty-
nyt tai lääkäri ei ollut uudistanut reseptiä. Reseptin 
uudistamistarve merkittiin esimerkiksi annosohje-
lappuun (n=1) asiakasta muistuttamaan tai joissakin 
paikoissa uudistamispyyntö tehtiin heti (n=4).

Uudistamispyyntöä tehtäessä jokaisessa tutkimuk-
sen apteekissa keskusteltiin asiakkaan kanssa uudis-
tamiseen liittyviä teknisiä asioita. Käytiin läpi, onko 
lääke sellainen, jonka lääkäri uusisi tai onko resep-
ti uudistettavissa sähköisesti. Samalla selvennettiin, 

että apteekissa ei uusita reseptiä, vaan sieltä lähete-
tään uudistamispyyntö ja uudistaminen voi kestää 
8 arkipäivää. Käytiin läpi myös uudistamispalvelun 
mahdollinen maksullisuus ja uudistamispyyntömah-
dollisuus Omakannassa ja tarkastettiin oikea uudis-
tamispyynnön vastaanottava organisaatio.

Haastateltavien mukaan heidän apteekeissaan lä-
hetetään lähes kaikki asiakkaan esittämät uudistamis-
pyynnöt lääkärille. Tätä perusteltiin sillä, että lääkärillä 
on päätösvalta reseptin uudistamisesta ja asiakas voi 
myös tehdä uudistamispyynnön itse. PKV-lääkeresep-
tin uudistamiskäytännöstä asiakkaalle kerrottiin, että 
lääkäri ei välttämättä sitä uusi (n=2). Asiakas ohjattiin 
yleensä ottamaan yhteyttä lääkäriin tai ainakin keskus-
teltiin uudistamisen tarpeellisuudesta (n=9), jos uudis-
tettava lääke oli määrätty kuurina, se oli PKV- tai kipu-
lääke tai pitkään käyttämättä ollut lääke.

Uudistamispyynnön mukana lähetettiin puoles-
sa tutkimuksen apteekeista (n=6) satunnaisesti viesti 
lääkärille. Viestikenttään kirjattiin esimerkiksi toive 
kiireellisestä uusintatarpeesta. Myös toive isommasta 
kokonaismäärästä saatettiin esittää, jos lääke oli käy-
tössä vakiintunut ja sitä oli määrätty aiemmin vain 
pieniä määriä. Haastateltavien mielestä uudistamis-
pyynnön viesti ei kuitenkaan toimi hyvin (n=6). He 
kokivat ja tiesivät, ettei viesti välity lääkärille. Tie-
dettiin viestin näkyvän lääkärille vasta uudistamisen 
loppuvaiheessa, jolloin sillä ei ole enää merkitystä, ja 
epäiltiin, lukeeko lääkäri viestejä ollenkaan. Yhdes-
tä terveyskeskuksesta oli myös toivottu välttämään 
viestikentän käyttöä.

Haastateltavien mielestä resepteissä oli jonkin 
verran reseptien uudistamiseen vaikuttavia ongel-
mia (Taulukko 2). Kaikki haastateltavat mainitsivat 
kahden vuoden resepteissä suurena käytännön on-
gelmana lääkäreiden yleistyneen tavan määrätä lää-
kemäärä lääkehoidon kestoajalle pakkauskoon tai 
kokonaismäärän sijaan. Tämän vuoksi apteekissa 
on vaikea tulkita, mille ajalle lääkehoito on tarkoi-
tettu ja kuinka paljon lääkettä voi toimittaa. Myös 
asiakkaiden väärät tulkinnat reseptissä jäljellä olevas-
ta määrästä ja reseptin voimassaoloajasta aiheuttivat 
apteekeissa ongelmia. 

Uudistamispyyntöjen läpimenoa ei seurattu suu-
rimmassa osassa tutkimuksen apteekeista (n=10). 
Kahdessa apteekissa se sisältyi uudistamispalvelun 
hintaan. Jos uudistamispyyntö ei ollut onnistunut 
asiakkaan tullessa hakemaan lääkettä, hoidettiin se 
yleensä siinä vaiheessa esimerkiksi soittamalla lääkä-
rille. Kuudessa apteekissa uudistamispyyntöpalvelu 
oli kaikille asiakkaille maksuton. Kolmessa apteekis-
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Ongelmia resepteissä

KOKONAISMÄÄRÄ MÄÄRÄTTY HOIDON 
KESTOAJALLE TAI MÄÄRÄTTY PIENI MÄÄRÄ 
TAI EI TEHDASPAKKAUSKOKO
esim. 7 pv:n määrä, 2 kk:n annos, vuodeksi, 2 vuoden 
annos

Esim. ohjeella 1x1 ”vuoden annos”,  
kokonaismäärä on 365 kpl (tai ~400). 
Esim. ohjeella 1–2x4 tarvittaessa ”2 vuoden 
annos”, kokonaismäärä on 8x730.

• Onko lääkkeen käyttöä tarkoitus rajata tietylle  
ajalle (esim. 2 kk:n annos) vai voiko määrän  
ostaa reseptin voimassaolon ajan?
• Mikä on tarpeellinen/rationaalinen/enimmäis- 
määrä, minkä apteekki voi toimittaa?

JÄLJELLÄ OLEVAA MÄÄRÄÄ JA 
VOIMASSAOLOAIKAA TULKITAAN VÄÄRIN
• Resepti on vielä voimassa, mutta määrätty  
määrä on jo toimitettu. 
• Apteekissa kirjattu reseptiin esim. ”jäljellä 
6.2.22 asti”. Reseptiltä on ostettu koko määrätty 
määrä: Jos viimeisellä ostokerralla ei korjata 
kokonaismäärää toimitetuksi, asiakas tulkitsee 
luonnollisesti ”väärin”, että päivämäärä on  
viimeinen mahdollinen ostopäivämäärä.

JÄLJELLÄ ESIM. EPÄTALOUDELLINEN KOKO 
esim. ”kahden vuoden” resepti (730 tabl.), jäljellä 30

• Omakannassa uudistamispyyntöä tehtäessä 
ohjelma herjaa, tai asiakkaat tulkitsevat sen niin, että 
uudistamispyyntö ei välttämättä onnistu.
• Asiakkaat ostavat usein jäljellä olevan 
epätaloudellisen pienen pakkauksen, uusivat 
vasta sen jälkeen reseptin, tai apteekissa korjataan 
reseptissä jäljellä oleva määrä 0:ksi (tyhjäksi), että 
asiakas saa uusittua reseptin ja sen jälkeen ostettua 
taloudellisen pakkauskoon.

UUDISTAMISPYYNNÖN RAUKEAMINEN TAI 
HYLKÄÄMINEN VÄÄRIN PERUSTEIN
• Lääkäri tekee uudistamisen sijaan uuden reseptin. 
Järjestelmä hylkää samalla vanhan reseptin, jolloin 
asiakkaalle lähtee ”hylätty”-viesti.
• Vastaanottavan organisaation tiedot muuttuneet. 
Uudistamispyyntö kohdistetaan väärään 
organisaatioon.
• Kaikki eivät tiedä, että yksityiset lääkäriasemat ja 
sairaalat eivät vastaanota uudistamispyyntöjä.

Lähteet: Kela 2018, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018

Taulukko 2. Haastateltavien kokemia ongelmia uudistettavissa resepteissä ja ratkaisuehdotuksia ongelmiin.

Ratkaisuehdotuksia

• Reseptejä ei tulisi määrätä hoidon kestoajalle, 
jolloin apteekki joutuu miettimään/korjaamaan 
kokonaismäärän.
• Reseptin kokonaismäärä määrätään ensisijaisesti 
kokonaisina lääkepakkauksina tai lääkkeen 
kokonaismääränä (20 tabl, 4x100 tabl, 8x100), vain 
poikkeustilanteissa kestoajalle. Määrää tai hoidon 
kestoaikaa voi tarvittaessa tarkentaa reseptin 
viestikenttään tai annosohjeeseen.
• Lääkärin tehtävä on arvioida reseptin 
voimassaoloaikana tarvittava lääkemäärä sekä 
hoidon kestoaika (esim. tarvittaessa käytettävä 
kipulääke). 
• Tarvittaessa on mahdollista rajata reseptin 
voimassaoloaikaa tai tehdä uusi lääkemääräys, jos 
annos muuttuu.
• Apteekissa voisi olla mahdollisuus uudistaa ko. 
(akuutti)tilanteissa resepti pienelle määrälle tai 
taloudelliselle pakkauskoolle pitkäaikaislääkitysten 
jatkuvuuden takaamiseksi.

Nykyisten ohjeiden mukaan lääkehoidon kestoajalle 
määrääminen ei rajaa reseptin voimassaoloaikaa. 
Epäselvissä tapauksissa apteekin tulee selvittää 
määrä tai hoidon kestoaika lääkäriltä, eli soittaa 
lääkärille tai lähettää resepti uudistettavaksi. 
Ensisijaisesti apteekki korjaa kokonaismäärän 
reseptiin. Jos lääkkeen annos vaihtelee reseptin 
voimassaoloaikana, on apteekissa vaikea seurata, 
milloin vuoden tai 2 vuoden määrä ylittyy.

• Apteekissa nähdään uudistamispyynnön 
hylkäyksen tai epäonnistumisen syy ja osataan 
varmistaa oikea uudistamispyynnön vastaanottava 
organisaatio.

taanotolle sekä pyyntöjä tehdä seuraava reseptin uu-
distamispyyntö vastaanotolla (n=7). PKV-resepteissä 
viestinä oli joskus sallittu toimituspäivä (n=2). Haas-
tateltavia kuitenkin mietitytti lääkäreiden reagointi 
näihin resepteissä oleviin viesteihin, koska uudiste-
tuissa resepteissä kulki mukana vanhoja viestejä (jo-
ko viestikentässä tai annosohjeessa) ja reseptejä oli 
uudistettu, vaikka asiakas ei ollut käynyt kontrollissa. 

POHDINTA
Tutkimukseen osallistuneissa apteekeissa oli omat 
vakiintuneet käytännöt uudistamispyyntöjen käsit-
telyyn. Käytännöt olivat usein muodostuneet apteek-
kien sisällä sähköisen reseptin ohjeiden ja ajan myötä. 
Reseptejä uudistettaessa lääkehoidon seurantavas-
tuun koettiin kuuluvan lääkärille. Apteekeissa tehtiin 
lääkehoidon seurantaa, mutta pääasiassa muulloin 
kuin uudistamisen yhteydessä. Seuranta ei kuiten-
kaan ollut rutiininomaista, koska terveyskeskusten 
kanssa yhteisesti sovitut seurantakäytännöt ja vas-
tuunjako sekä toimiva väline seurantatietojen välit-
tämiseen puuttuivat.

Uudistamiskäytännöt ja lääkehoidon 
seuranta apteekeissa sekä terveyskeskusten 
kanssa sovitut käytännöt
Uudistamiskäytännöt olivat muodostuneet tutki-
mukseen osallistuneissa apteekeissa pääasiassa ajan 
myötä toimipaikoilla keskustellen, kuten aiemmis-
sakin tutkimuksissa on havaittu (Lahnajärvi 2006, 
Swinglehurst 2011, Grant ym. 2016, Kangas ym. 2018). 
Valtaosassa apteekeista oli uudistamiseen toiminta-
ohje tai sitä oltiin tekemässä. Tämä näyttäisi olevan 
hieman enemmän kuin aikaisemmassa tutkimukses-
sa (Kangas ym. 2018). Puolessa apteekeista oli sovit-
tu muutamista uudistamiseen liittyvistä toimintata-
voista yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa, mikä on 
linjassa aikaisemman suomalaistutkimuksen kanssa 
(Kangas ym. 2018). Uudistamiskäytännöt vaikuttivat 
toimivilta, mutta ne koskivat pääasiassa uudistami-
sen teknistä toteuttamista: miten, milloin ja mitä lää-
kemääräyksiä lähetetään uudistettavaksi. Lääkehoi-
don seurannasta ei ollut sovittu. 

Lääkehoidon seurantavastuusta sopiminen
Lääkehoidon seurantavastuusta sopiminen koros-
tuu aikana, jolloin reseptejä uudistetaan sähköisesti 
ja asiakkaan kohtaamatta lääkäriä kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Pitkäaikaislääkitystä käyttävä asiakas asioi 
apteekissa kolmen kuukauden välein tai useammin-
kin, lääkärissä vuoden tai kahden välein. Apteekki 

olisi luonteva paikka lääkehoidon seurantaan ja seu-
rantatietojen välittämiseen lääkärille. Haastateltavat 
kokivat, että apteekeissa olisi paljon asiakkailta saa-
tua tietoa lääkärille välitettäväksi, kunhan siihen olisi 
hyvä viestintäväline ja yhteiset käytännöt. Uudista-
misen yhteydessä tehtävässä lääkehoidon seurannas-
sa on todettu olevan hyötyä siitä, että farmaseuttinen 
henkilöstö kerää asiakasta haastattelemalla esitietoja 
reseptin uudistamista varten (De Smet ja Dautzen-
berg 2004, Lahnajärvi 2006). Yhdessä sovitut uudis-
tamiskäytännöt ja eri toimijoita hyödyttävät asiak-
kaalta kysyttävät seurantatiedot tulisi sopia apteek-
kien ja terveyskeskusten kesken valtakunnallisesti se-
kä paikallisesti. Vastuunjako potilaan ajantasaisen ja 
asianmukaisen lääkityksen seurannassa on nyt mää-
ritelty Lääkeinformaatioverkoston kuvauksessa ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden ja pitkäaikaissai-
raan roolista lääkehoitoprosessissa (Lääkealan turval-
lisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019). Kuvauksen 
tavoitteena on tehdä näkyväksi eri terveydenhuollon 
ammattilaisten rooli lääkehoitoprosessissa sekä tu-
kea moniammatillista yhteistyötä prosessin eri vai-
heissa. Farmaseutin tai proviisorin rooli lääkehoidon 
seurannassa on muun muassa selvittää pitkäaikais-
sairaan lääkkeen käyttöä ja havaittuja ongelmia lääk-
keen käytössä, tarkastella lääkkeiden toimitusvälejä 
ja huomioida epäsäännöllisyydet lääkkeen annoste-
lun ja toimitusvälin suhteessa. Farmasian ammatti-
laisten tulee tunnistaa mahdollinen lääkehoidon ar-
vioinnin tarve sekä varmistaa, että pitkäaikaissairas 
tietää lääkehoitonsa tavoitteen. Kaikkien terveyden-
huollon ammattihenkilöiden tulee kannustaa poti-
lasta osallistumaan omaan hoitoonsa sekä aktivoida 
ja kannustaa keskustelemaan lääkehoidostaan terve-
ydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Lääkityskokonaisuuden hallinta
Vastuunjaon sopimisen lisäksi lääkehoidon seuran-
taa ja lääkityskokonaisuuden hahmottamista tukisi 
potilaan ajantasainen lääkityslista. Aiempien tutki-
musten mukaan lääkehoidon seuranta apteekeissa 
reseptien uudistamisen yhteydessä on ollut puut-
teellista (De Smet ja Dautzenberg 2004, Lahnajär-
vi 2006, Kangas ym. 2018). Apteekissa ei ole aina oi-
keutta katsoa asiakkaan kokonaislääkitystä Resepti-
keskuksesta, koska siihen tarvitaan asiakkaalta suos-
tumus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015, s. 24). 
Apteekin farmaseuttisella henkilöstöllä ei myöskään 
ole aina saatavilla asiakkaan ajantasaista lääkityslis-
taa. Kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöi-
den tulee pitää yllä ajantasaista lääkityslistaa yhdessä 
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pitkäaikaissairaan (ja hänen läheistensä) kanssa se-
kä tunnistaa ja ehkäistä lääkehoitoihin liittyviä on-
gelmia (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 2019). Terveydenhuollon ammattilaiset kan-
nustavat asiakkaita pitämään ajan tasalla paperista 
mukana kuljetettavaa lääkelistaa (Lääkehoidonpäivä 
2020). Valtakunnallinen lääkityslista on tavoitteena 
ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana (Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos 2019). 

Viestinnän ja yhteistyön kehittäminen apteekin 
ja muun terveydenhuollon välillä
Yksi syy rutiininomaisesti tehtävän seurannan vähäi-
syydelle apteekeissa on myös se, että nykyinen säh-
köisen reseptin viestikenttä ei palvele tarkoitustaan 
seurantatietojen välittämiseen apteekista. Terveys-
keskuksista on toivottu vältettävän reseptin viesti-
kentän käyttöä, koska se hidastaa lääkäreillä resep-
tin uudistamista (Kangas ym. 2018). Sekä apteekkien 
farmaseuttinen henkilöstö että lääkärit ovat toivo-
neet seurantatietojen välittämiseen toimivaa väli-
nettä tai sopivaa paikkaa esimerkiksi Omakantaan 
(Calander ja Laaksonen 2012, Kiiski ym. 2016, Kan-
gas ym. 2018, Korhonen ym. 2019). Apteekkien far-
maseuttisella henkilöstöllä tulisi olla mahdollisuus 
kirjata Omakantaan asiakkaan luvalla lääkärille vä-
litettäviä tietoja. Jatkuvan ja sujuvan tiedonvaihdon 
kehittämistarve apteekin ja terveydenhuollon kesken 
on tunnistettu ja kuvattu rationaalisen lääkehoidon 
tiedonhallinnan kehittämisen raportissa (Kallio ym. 
2018 s. 25).  

Yhteistyötä lääkäreiden kanssa ja yhdessä sovittu-
ja käytäntöjä toivottiin niin tässä kuin aiemmassakin 
tutkimuksessa (Kangas ym. 2018). Apteekkien ja lää-
käreiden välinen yhteistyö on tutkimuksissa koettu 
hyödylliseksi ja sitä on toivottu enemmän (Tiirikai-
nen 2001, Lillis and Lord 2011, Teinilä ym. 2011, Calan-
der ja Laaksonen 2012, Toivo ym. 2018). Apteekit on 
haluttu tiiviimmin osaksi terveydenhuoltoa (Calander 
ja Laaksonen 2012). Yhteistyökokemukset apteekki-
en farmaseuttisen henkilöstön ja lääkäreiden välillä 
ovat aiempien tutkimustenkin mukaan rajautuneet 
pääasiassa lääkkeiden määräämiseen ja uudistamiseen 
sekä yhteydenottoihin ongelmatilanteissa (Tiirikainen 
2001, Lillis and Lord 2011, Calander ja Laaksonen 2012, 
Kangas ym. 2018). Yhteistyö tulisi nähdä kuitenkin laa-
jemmin (Kiiski 2016, Toivo ym. 2018), koska uudista-
minen on lähinnä välttämätöntä yhteydenpitoa aptee-
kin ja lääkärin välillä (Tiirikainen 2001). Yhteistyötä on 
parantanut kasvotusten tapaaminen yhteistyön alus-
sa, siten tutuiksi tuleminen, säännöllinen yhteyden-

pito sekä farmaseuttisen osaamisen tuoman hyödyn 
näyttö lääkärille (Snyder ym. 2010). Tutustuminen toi-
sen osapuolen toimintatapoihin auttaa ymmärtämään 
paremmin myös oman toiminnan merkityksen koko 
lääkehoitoprosessissa. Toisen osapuolen tunteminen 
helpottaa myös yhteisten toimintatapojen sopimises-
sa. Paikallisten uudistamiskäytäntöjen kehittämiseksi 
hyvä keino voisi olla terveyskeskusten ja apteekkien 
yhteinen tiedottaminen uudistamiskäytännöistä asi-
akkaille (Pattin ym. 2020).

Lääkehoidon jatkuva optimointi on tulevaisuutta 
(Kortejärvi ja Kunnamo 2019). Tämä toteutuu, kun 
asiakas, apteekki, lääkäri ja muut hoitovastuussa ole-
vat voivat koota jatkuvasti omia lääkehoitohavainto-
jaan yhteiseen kansalliseen tietovarantoon ja tehdä 
sujuvasti tiedonvaihtoa (Kallio ym. 2018, Kortejärvi 
ja Kunnamo 2019). Näin voitaisiin ehkäistä lääkehoi-
toon liittyviä ongelmia ennakolta ja välttää monen 
ammattilaisen tekemää päällekkäistä työtä. Kanta-
palveluihin tallennettuja tietoja lukevat ja tulkitse-
vat tällä hetkellä asiakkaat ja terveydenhuollon am-
mattilaiset. Tulevaisuudessa siellä on toivottavasti 
sekä asiakkaan, lääkärin ja muun hoitohenkilökun-
nan että apteekin farmaseuttisen henkilöstön teke-
miä kirjauksia. Kirjausten tulee siten olla selkeitä ja 
ohjeiden mukaisia, jotta niitä tulkitaan oikein ja ne 
tukevat lääkehoidon rationaalisuutta. Viime aikoina 
on taas käyty keskustelua, voisiko pitkäaikaislääkitys-
ten lääkemääräys ollakin toistaiseksi voimassa oleva 
(Saramies 2019, Vanhala 2020). Omakannassa olisi 
noudettavissa asiakkaan lääkityslista, jota vastuu-
lääkäri päivittäisi ja johon apteekki tekisi toimitus-
merkinnät. Reseptiä ei tarvitsisi uudistaa, vaan lää-
kehoidon tarvetta ja lääkityslistaa arvioitaisiin sopi-
vin seurantavälein. 

Tutkimuksen vahvuudet, 
heikkoudet ja rajoitukset
Tutkimukseen kutsutut apteekit valittiin muka-
vuusotannalla eri puolilta Suomea. Mukavuusotan-
nan rajoitteena on, että haastateltavien joukko voi 
olla valikoitunut, mikä heikentää myös tulosten siir-
rettävyyttä (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008c). 
Tutkimukseen mukaan valikoituneet apteekit ja ap-
teekeista valikoituneet haastateltavat ovat voineet ol-
la tutkittavasta aiheesta enemmän kiinnostuneita ja 
saattavat tehdä myös enemmän esimerkiksi seuran-
takysymyksiä asiakkaille. Toisaalta tutkimuksen ul-
kopuolelle on voinut jäädä sellaisia apteekkeja, joissa 
olisi voinut olla enemmän terveyskeskuksen kanssa 
yhdessä sovittuja toimivia uudistamis- tai seuranta-

käytäntöjä. Tavoitteena oli saada vähintään 15 haas-
tateltavaa, mutta rekrytointi osoittautui haasteelli-
seksi. Haastateltavia kuitenkin saatiin kaikilta ERVA-
alueilta, tasaisesti maaseutu- ja kaupunkiapteekeista 
sekä kaikista ammattiryhmistä. Tutkimuksessa kut-
sut lähetettiin pelkästään sähköpostilla. Soittokierros 
olisi voinut lisätä osallistujamäärää. Vaikka haastatel-
tavia saatiin vähemmän kuin ajatus oli, haastattelu-
jen saturaatio oli havaittavissa. Eri apteekeista esille 
tulleet tutkimustulokset olivat hyvin yhteneviä. Tu-
lokset olivat yhteneviä myös aikaisemman vastaavan 
tutkimuksen kanssa (Kangas ym. 2018).

Haastattelut tehtiin puhelimella. Puhelinhaastat-
telussa kysymyksiin vastataan usein lyhyemmin, eikä 
haastattelussa päästä välttämättä aiheessa niin syväl-
le kuin kasvotusten (Hämeen-Anttia ja Katajavuori 
2008a). Lisäksi non-verbaali viestintä jää pois, mikä 
myös voi lyhentää haastateltavan vastauksia ja toi-
saalta hankaloittaa vastausten tulkintaa. Kutsussa tai 
tiedotteessa ei ohjeistettu, mistä näkökulmasta haas-
tateltavan tulisi kertoa käytännöistä, apteekin yhtei-
sestä vai omasta näkemyksestä. Osa haastateltavista 
oli perehtynyt etukäteen annettuun teemahaastat-
telurunkoon ja keskustellut kysymyksistä apteekin 
muun farmaseuttisen henkilökunnan kanssa. Osa 
haastateltavista ei ollut perehtynyt kysymyksiin etu-
käteen tai oli miettinyt kysymyksiä itsekseen. Näin 
ollen tutkimuksen aineisto on muodostunut sekä yk-
sittäisten henkilöiden että apteekkien farmaseuttisen 
henkilöstön yhteisistä näkemyksistä.

 
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimukseen osallistuneissa apteekeissa oli vakiin-
tuneita uudistamiskäytäntöjä. Käytännöt olivat kui-
tenkin teknisiä, eikä lääkehoidon seurannasta ollut 
sovittu terveyskeskusten kanssa. Apteekeissa teh-
tiin lääkehoidon seurantaa, mutta sitä tehtiin yleen-
sä muulloin kuin reseptin uudistamisen yhteydessä. 
Uudistamisen yhteydessä seurantavastuun koettiin 
olevan lääkärillä. Uudistamiskäytäntöjä ja lääkehoi-
don seurantaa edistäisivät terveyskeskusten ja ap-
teekkien yhdessä sopimat käytännöt ja yhteinen tie-
dottaminen niistä asiakkaille sekä yhdessä sovitut 
asiakkaalta kysyttävät seurantatiedot, toimiva mo-
lemminpuolinen viestintäväylä seurantatietojen vä-
littämiseen ja ajantasainen valtakunnallinen lääki-
tyslista. Kaikki nämä toimenpiteet tukisivat lääkä-
riä lääkehoidon tilannetta arvioitaessa, vähentäisivät 
terveydenhuollon ammattilaisten tekemää päällek-
käistä selvitystyötä ja parantaisivat rationaalista lää-
kehoitoa.
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Background: Electronic prescriptions and prescrip-
tion legislation amendments have changed prescrip-
tion renewal procedures in Finland. The longer va-
lidity of prescriptions (two years) and the fact that 
patients can request renewal of an electronic pre-
scription via nationwide patient portal My Kanta are 
shifting the responsibility for medication monitoring 
from the physician to the patient and the pharma-
cist. Prescription renewal and medication monitor-
ing is a complex process and requires collaboration 
between physician, patient and pharmacist. Elec-
tronic prescription renewal procedures and associ-
ated medication monitoring have been discussed in 
only a small number of studies conducted in Finland 
and elsewhere. The aim of this study was to inves-
tigate from the perspective of pharmacists the pro-
cedures for renewing electronic prescriptions and 
monitoring medication during the renewal process 
in pharmacies, and how these procedures could be 
improved. Collaboration in prescription renewal pro-
cedures between pharmacies and health centres was 
also examined.

Methods: Twelve interviews were conducted among 
pharmacists in Finnish community pharmacies dur-
ing winter 2018 and spring 2019. All interviews were 
tape-recorded, transcribed and content analysed.

Results: In pharmacies, prescription renewal proce-
dures had become fixed routines over time and were 
in line with electronic prescription guidelines. Most 
pharmacies had produced or were going to produce 
guidelines for the renewal process. There was little 
collaboration between pharmacies and health centres 
in terms of renewal procedures. Routines and pro-
cedures were mainly technical and concerned how, 
when and what prescriptions should be renewed. 
Pharmacists considered the longer validity of pre-
scriptions and the opportunity given to patients to 
request renewal of their electronic prescriptions to be 
improvements. However, the longer time period af-
fecting medication monitoring was regarded as prob-
lematic. Pharmacists talked with patients about their 
medication many times during the prescription va-
lidity period. Medication monitoring in conjunction 
with requests for prescription renewals was consid-
ered to be the physician’s responsibility. Pharmacists 
needed suitable ways of passing on patients’ medica-
tion monitoring data from pharmacy to physician.

Conclusions: The pharmacies had established pro-
cedures for prescription renewals. However, the rou-
tines were mainly technical. Medication monitoring 
was carried out by the pharmacy, but mostly not dur-
ing the prescription renewal. Renewal procedures 
and medication monitoring would be improved if 
pharmacies and health centres had agreed proce-
dures in place: what data from the pharmacy would 
help physicians in medication monitoring; a two-way 
means of communication for passing on the moni-
toring data; and an up-to-date national medication 
list. These measures would support physicians when 
reviewing pharmacotherapy, minimize overlapping 
work by healthcare professionals and improve ration-
al pharmacotherapy.

Keywords: electronic prescription, prescription  
renewal, renewal procedures, medication  
monitoring, pharmacy
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Liite 1. Haastattelurunko apteekeille

Syksy 2018 

Tutkimus sähköisten reseptien uudistamiskäytännöistä ja lääkehoidon seurannasta apteekeissa

1) TAUSTATIEDOT

 ERVA-alue ________________________________________________________________

 Maaseutu- / Kaupunkiapteekki _________________________________________________

 Apteekin reseptuuri _________________________________________________________

 Apteekkijärjestelmä _________________________________________________________

 Vastaajan tiedot

 farmaseutti/proviisori/apteekkari  _______________________________________________

 LHA/LHKA-erityispätevyys tms? ________________________________________________

2) SÄHKÖISTEN RESEPTIEN UUDISTAMINEN

Kuvaisitko, miten apteekissanne toimitaan, kun asiakas  
pyytää uudistamaan sähköisen reseptinsä?
 • Minkälaisia uudistamistilanteet/-tarpeet yleensä ovat?  
  (tulevatko uudistamistarpeet yllätyksenä tms.)
 • Mitä lääkkeitä uudistetaan, mitä ei uudisteta?
 • Miten lääkehoidon tilannetta kontrolloidaan? 
   - Tehdäänkö lääkehoidon seurantaa? TKOK? 
   - Hyödynnetäänkö reseptikeskuksen tietoja? 
   - Miksi seurantaa tehdään? / miksi ei?
   - Mikä estää seurannan / mikä edistäisi?
   - Miten seurannan vastaukset/tulokset kirjataan/välitetään lääkärille?
 • Miten toimitaan, jos uudistaminen on kiireellinen?
 • Kirjoitetaanko sähköisen reseptin viestikenttään jotakin? Millaisessa tilanteessa/milloin?
 • Milloin asiakas ohjataan vastaanotolle?
 • Minkälaisia ongelmatilanteita on?
 • Onko uusittavissa/uusituissa resepteissä ollut ongelmia? Minkälaisia?
 • Miten palvelun hinta muodostuu?
 • Seurataanko apteekista tehtyjen uudistamispyyntöjen käsittelyä  
  (pyyntöjen vanhenemista tai hylkäämistä)?

Miten edellä kuvaamasi toimintatavat ovat muotoutuneet?
 • Onko mietitty yhdessä apteekin sisällä
 • Onko kirjallista toimintaohjetta vai perehdytetäänkö vain suullisesti.  
  Onko jokin syy miksi ei ole toimintaohjetta?
 • Onko mietitty muiden apteekkien tai terveyskeskuksen kanssa? Onko ollut yhteispalavereita?
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Mitä mieltä olet edellä kuvaamasi mallin toimivuudesta?
 • Mitä etuja toimintatavoissa on?
 • Mitkä ovat toimintamallin ongelmakohdat?
 • Miten toimintatapoja tulisi kehittää?

Millaisia yhteisiä (sovittuja) käytäntöjä apteekin ja terveyskeskuksen välillä on  
sähköisen reseptin uudistamiseen ja/tai lääkehoidon seurantaan liittyen?
 • Mitä lääkkeitä uudistetaan, mitä ei uudisteta apteekin kautta?
 • Milloin uudistamispyynnön voi tehdä?
 • Milloin asiakas ohjataan vastaanotolle?
 • Miten kiireelliset uusinnat hoidetaan?
 • Onko sovittu lääkehoidon seurantatietojen kysymisestä?

3) PAIKALLINEN YHTEISTYÖ

Onko apteekin ja terveyskeskuksen välillä jotain muuta sähköiseen reseptiin  
liittyvää yhteistyötä kuin uusintaa?

Miten sähköinen resepti on vaikuttanut yhteistyöhön muiden apteekkien kanssa?

Miten apteekissanne hyödynnetään sähköisen reseptin viestikenttää?
 • Onko asiaa ohjeistettu toimintaohjeessa?

Miten lääkärit hyödyntävät sähköisen reseptin viestikenttää?

Mitä asioita viestikentän (tai muunlaisen lomakkeen(välineen) avulla voisi hoitaa?
 • apteekissa
 • terveyskeskuksessa

Miten viestikenttää (tai lomaketta tms.) voisi hyödyntää tulevaisuudessa? 
 • apteekissa
 • terveyskeskuksessa

Miten alueenne apteekkien ja terveyskeskuksen välistä yhteistyötä pitäisi kehittää?

4) MUUTOKSET RESEPTILAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Mitä mieltä olette reseptien voimassaoloajan pidentymisestä? 
 • Kuinka reseptien voimassaoloajan pidentyminen tulee vaikuttamaan lääkehoidon seurantaan?

Mitä mieltä apteekeissa olette asiakkaiden mahdollisuudesta lähettää 
uudistamispyyntö itse Omakannan kautta?


