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Sovelluskoulutuspalvelut, HUS TIETOHALLINTO 

Apotti-järjestelmän perehdytysmateriaali, lääketieteen opiskelijat 

 

Verkkokurssien suorittaminen 

Verkkokursseille pääset osallistumaan osoitteessa www.apotti-koulutus.fi ja kirjautumalla sisään HUS-tun-
nuksella. Valitse vasemmasta valikosta ’koulutuskalenteri’ ja etsi kurssi hakutoiminnallisuuden avulla kurssi-
koodia hyödyntäen. Valitse ’Aloita opiskelu’. Voit kirjautua sivustolle omalta laitteelta.  

Verkkokurssit, joiden suorittamista suositellaan ennen ohjaustunneille osallistumista: 

 Verkkokurssi APO900: Apotti-järjestelmän yleisesittely 

 Verkkokurssi APO201: Apotti-järjestelmän yleisesittely lääkäreille (Erikoissairaanhoito)  

 Verkkokurssi PPKL201V: Päivystävä lääkäri päivystyspoliklinikalla  

 Verkkokurssi TYO900: Työkori 

 Verkkokurssi OSA222V: Työkori vuodeosaston lääkäreille ja lääketieteen opiskelijan kirjaukset  

 Verkkokurssi LÄÄ201: Lääkityksen jatkokurssi osa 1: Lääkityksen yhteensovittaminen ja rakenteistaminen  

 Verkkokurssi LÄÄ201: Lääkityksen jatkokurssi osa 1: Lääkityksen yhteensovittaminen ja rakenteistaminen  

 Verkkokurssi LÄÄ203: Lääkityksen jatkokurssi osa 3: Erilaisten reseptien tekeminen (esim. vaihtuvat annokset)  

 Verkkokurssi LÄÄ204: Lääkityksen jatkokurssi osa 4: Lyhyt esittely Toistuvasta suunnitelmasta ja Hoito-ohjel-
masta  

 Verkkokurssi MAI900: Apotin asiakasportaali Maisa 

 Miniverkkokurssi Lomaketyökalu   

 Verkkokurssi LUK999: Potilaan/asiakkaan tietojen katsominen lukuoikeudella 

Muita hyödyllisiä verkkokursseja: 

 INF900: Infektioiden torjunta Apotissa 

 Miniverkkokurssi: Paneelimääräyksen eli linkitetyn määräyksen tekeminen  

 Miniverkkokurssi: Määräysten voimaantulovaihe  

 Verkkokurssi APTK201: Apotin tehokas käyttö vuodeosastojen lääkäreille  

 Verkkokurssi APTK200: Apotin tehokas käyttö lääkäreille poliklinikalla ja avovastaanotolla 

 Verkkokurssi APTK205: Apotin tehokas käyttö lääkäreille päivystyksessä 

 Verkkokurssi BCA999: Toiminta Apotti-järjestelmän käyttökatkoksissa  

 Verkkokurssi LÄÄ100V: Lääkkeiden jakaminen ja antokirjaaminen vuodeosastolla viivakoodityönkul-
kuja  

 Miniverkkokurssi: Lääkitystoimintojen kertaus vuodeosaston hoitajille 

 Verkkokurssi APTK953: Raporttikirjasto ja omat raportit 
 

Tukiportaalista löytyy myös useita aiemmin toteutettuja ohjaustunteja eri aiheista esimerkiksi ha-
kusanalla "Ohjaustunti". 

http://www.apotti-koulutus.fi/
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Sovelluskoulutuspalvelut, HUS TIETOHALLINTO 

 

Hyödyllisiä materiaaleja Tukiportaalissa 

Apotin tukiportaalista löydät paljon hyödyllistä ohjemateriaalia Apotin käytön tueksi. Tukiportaa-
liin pääset kirjautumaan HUS verkossa HUS intran kautta tai osoitteessa https://itsm.conn.fae. Alta 
löydät suorat linkit keskeisiin materiaaleihin. 

Lääketieteen opiskelijaa koskevia ohjeita: 

- Opiskelijan kirjaukset avovastaanotolla 
- Lääketieteen opiskelijan merkintöjen tekeminen osastolla 
- Lääketieteen opiskelijan merkintöjen vahvistaminen osastolla 
- Lääketieteen opiskelijan määräysten tekeminen osastolla 
- Lääketieteen opiskelijan määräysten kuittaaminen osastolla 

Hyödylliset yleiset materiaalit: 

- Kertomuksen tarkastelu 
- Aikataulunäkymä ja vastaanoton avaaminen 
- Määräys-toiminto - yleisesittely (avovastaanotto ESH, PTH) 
- Merkinnät 
- Viimeistely - Suoritteiden poiminta 
- Lääkärinlausunto ja -todistus (HUS) 
- Lisäys palvelukontaktiin 
- Vain määräykset -palvelukontakti 
- Työkori - peruskäyttäjän ohje 
- Lääkitysohjeistus Apotissa 
- Personointi/Apotin tehokas käyttö (APTK) Apotissa 
- Lääkärin työtila päivystyksessä 
- Määräykset päivystyksessä 
- Jatkohoitoon päivystyksestä - lääkärin ohje - HUS 
- Lääkärin työvuoron aloitus osastolla  
- Ohje lääkäreille - Mistä näen osastolla olevan potilaan hoitajien tekemät päivittäismerkin-

nät  
- Potilaan lääkityksen tarkastelu teho- ja vuodeosastolla  
- Osastomääräykset yleisohje 

 

https://itsm.conn.fae/ap?id=index_ap
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=de3748fa58652300f6512336a7ac3b06&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=bcd8cb0054b67c107114c1d29a8823be
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=de3748fa58652300f6512336a7ac3b06&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=bcd8cb0054b67c107114c1d29a8823be
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=fe407b1fa1646700f651fc08b76ffeee&id=kb_article_view&sysparm_rank=9&sysparm_tsqueryId=5e9a6471f59a3c50f65167e393520a12
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=fe407b1fa1646700f651fc08b76ffeee&id=kb_article_view&sysparm_rank=9&sysparm_tsqueryId=5e9a6471f59a3c50f65167e393520a12
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=bfbf705445cd2300f6514cb60e567d64&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=53ca60b1f59a3c50f65167e393520ab9
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=bfbf705445cd2300f6514cb60e567d64&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=53ca60b1f59a3c50f65167e393520ab9
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=7afe6fdba1646700f651fc08b76ffe81&id=kb_article_view&sysparm_rank=3&sysparm_tsqueryId=8bfaacb1f59a3c50f65167e393520a25
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=7afe6fdba1646700f651fc08b76ffe81&id=kb_article_view&sysparm_rank=3&sysparm_tsqueryId=8bfaacb1f59a3c50f65167e393520a25
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=7236e79ba1246700f651fc08b76ffe77&id=kb_article_view&sysparm_rank=4&sysparm_tsqueryId=022be4f1f59a3c50f65167e393520a43
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=7236e79ba1246700f651fc08b76ffe77&id=kb_article_view&sysparm_rank=4&sysparm_tsqueryId=022be4f1f59a3c50f65167e393520a43
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=ad877ce2d4e1ab00f6512a24f87169ea&id=kb_article_view&sysparm_rank=2&sysparm_tsqueryId=83350b8054767c107114c1d29a882328
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=830fec4849256b80f651377ee6d7232b&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=f495cbc054767c107114c1d29a8823b6
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=3e842e44b46de380f6513a4e8b354105&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=ccd54b0454767c107114c1d29a88231d
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=1bcf2b50b4ed6780f6513a4e8b35412e&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=1356838454767c107114c1d29a882328
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=f49895c0bd42a340f651428513f4d84a&id=kb_article_view&sysparm_rank=2&sysparm_tsqueryId=db868f8454767c107114c1d29a8823ef
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=2126ed7544a32308f65141a8e5d179c0&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=10c687c454767c107114c1d29a882325
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=59a23ac0b4ade380f6513a4e8b354174&id=kb_article_view&sysparm_rank=2&sysparm_tsqueryId=94f68f0854767c107114c1d29a882335
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=7a83fbcda406eb40f651cbcd8a17bda2&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=f4274f4854767c107114c1d29a8823fe
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=e698895889fd6b00f651b7995c0ce612&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=c057cb8854767c107114c1d29a88239a
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=980ce9dc40e7901071149328b9d88e70&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=0e77c7c854767c107114c1d29a8823cf
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=b29eb57f3463e01071141ac187b16286&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=d0d7870c54767c107114c1d29a8823c4
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=8b8adc6cc86c2f00f6518bf0085acdcd&id=kb_article_view&sysparm_rank=9&sysparm_tsqueryId=7f2e28d7d02abc1008963b316ce49187
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=184ff48849696b80f651377ee6d72346&id=kb_article_view&sysparm_rank=19&sysparm_tsqueryId=5efe209bd02abc1008963b316ce49160
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=01d7d09a55812b00f65192a2dd23d50b&id=kb_article_view&sysparm_rank=25&sysparm_tsqueryId=856fe0dbd02abc1008963b316ce4914b
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=bb856b5ba1246700f651fc08b76ffecf&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=4d08c34c54767c107114c1d29a882332
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=5ae7805b11296700f651da892eb15a82&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=bd38cf4c54767c107114c1d29a8823c6
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=5ae7805b11296700f651da892eb15a82&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=bd38cf4c54767c107114c1d29a8823c6
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=6b72b28168312b40f6514de4fd8c7fc8&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=33580f8c54767c107114c1d29a8823f8
https://itsm.conn.fae/ap?sys_kb_id=3fb3f9eb68696300f6514de4fd8c7fe7&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=ff980fcc54767c107114c1d29a882334

