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Kysymyksiä sähköisestä B-lausunnosta
Seuraavassa on vastauksia kysymyksiin, joita Kelaan on lähetetty sähköistä B-lausuntoa
koskevan palautekyselyn (response.questback.com) kautta.

1

Miten sähköisen B-lausunnon voi välittää Kelaan?
Voit täyttää ja välittää sähköisen B-lausunnon Kelaan potilastietojärjestelmässä. Potilaan
täytyy antaa suostumus lausunnon välittämiseen. Sähköisesti välitetty lausunto saapuu Kelaan heti. Saat potilastietojärjestelmään tiedon lausunnon onnistuneesta välityksestä.
Jos potilas kieltää sähköisen välityksen, tulosta B-lausunto paperille ja allekirjoita se käsin.
Sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

2 Pääseekö sähköistä B-lausuntoa muokkaamaan vielä sen välittämisen jälkeen?
Voit muokata sähköistä B-lausuntoa potilastietojärjestelmässä sen jälkeen, kun olet välittänyt lausunnon Kelaan. Muista välittää myös muokattu lausunto Kelaan. Et tarvitse potilaalta
tätä varten uutta suostumusta. Muokattu lausunto korvaa aiemman lausunnon.

3 Voinko käyttää vielä vanhoja B1- ja B2-lomakkeita?
Jos sähköinen B-lausunto on saatavilla potilastietojärjestelmässä, älä käytä enää vanhoja
B1- ja B2- lomakkeita.
Lain mukaan sähköiset lääkärinlausunnot ja -todistukset täytyy tallentaa Kanta-palvelujen
Potilastiedon arkistoon. Jos sähköinen B-lausunto on saatavilla potilastietojärjestelmässä,
älä käytä enää vanhoja B1- ja B2- lomakkeita, sillä niitä ei voi tallentaa Potilastiedon arkistoon.
Työeläkelaitokset eivät vielä pysty vastaanottamaan sähköisiä B-lausuntoja. Jos sinun täytyy lähettää sähköinen B-lausunto työeläkelaitokseen, tulosta lausunto, allekirjoita se käsin
ja postita lausunto työeläkelaitokseen.

2 (2)

Lue lisää


Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (finlex.fi)



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (finlex.fi)

4 Onko sähköisen B-lausunnon käsittelyä mahdollista kiirehtiä laittamalla
lääkärinlausuntoon kiire-merkintä?
Sähköisesti välitetty lausunto on heti Kelassa, eikä kiirehtimistä sen vuoksi tarvita. Asiakkaan hakemuksen käsittelyä on mahdollista kiirehtiä ottamalla yhteyttä Kelaan puhelimitse
tai OmaKelan viestipalvelun kautta.


Katso Kelan asiakaspalvelun yhteystiedot henkilöasiakkaille.



Katso yhteystiedot yhteistyökumppaneille.

5 Sähköisen B-lausunnon tietokenttien tekstiin ei voi tehdä muotoiluja,
jotka lisäisivät helppolukuisuutta. Onko tätä mahdollista kehittää?
Kaikkien terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen ulkoasusta on haluttu yhtenäinen, eikä
missään asiakirjassa ole mahdollista lisätä tekstiin esimerkiksi kappalejakoa tai lihavointia.
Sen takia myöskään sähköisen B-lausunnon tietokenttiin ei voida lisätä muotoiluja.

