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Käsittelijä Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta 
 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 

verkkolääkäripalvelujen käyttöä koskevasta pohjoismaisesta katsauksesta  

Ehdotus 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

 

että se laatii pohjoismaisen katsauksen siitä, miten verkkolääkäripalvelujen 

käyttö vaikuttaa terveyspalveluiden tasa-arvoiseen saavutettavuuteen, po-

tilasturvallisuuteen ja antibioottien ja muiden lääkkeiden määräämiseen.  

 

että katsaus sisältää tietoa siitä, mitkä palvelut toteutetaan digitaalisesti 

sekä mitä riskitekijöitä niihin liittyy. 

 

että katsaus sisältää tietoa digitaalisten palvelujen käytön myönteisistä vai-

kutuksista. 

 

että katsauksessa kartoitetaan tukimuotoja, joiden avulla Pohjoismaiden 

kansalaisille voidaan taata yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia 

palveluja. 

Taustaa 

Verkkolääkäripalvelujen ja erilaisten hoitosovellusten määrä suhteessa fyysisiin lää-

kärissäkäynteihin on lisääntynyt merkittävästi monissa Pohjoismaissa viime vuosina. 

Koronakriisin aikana monet ovat mieluummin hoitaneet lääkärissäkäynnin digitaali-

sesti kuin lähteneet terveyskeskukseen.  

 

Verkkolääkäripalvelujen käyttö on kuitenkin sosiaalisesti ja demografisesti eriar-

voista. Ikääntyneet, vähän koulutetut ja pienituloiset käyttävät näitä palveluja muita 

vähemmän. Ruotsin sosiaalihallituksen tilanneraportti Tillståndet och utvecklingen 

inom hälso- och sjukvård 2020 (Terveydenhuollon tilanne ja kehitys 2020) osoittaa, 

että vain 4 prosenttia 66–75-vuotiaista käytti jotain hoitosovellusta lääkärissäkäyn-

tiin vuonna 2019. Yli 76-vuotiaiden ryhmässä luku oli 3 prosenttia. 
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Digitaalisten lääkäripalvelujen kehittäminen voi tulla suureen tarpeeseen varsinkin 

harvaan asutuilla alueilla, jossa lääkäreitä on vähän. Digitaaliset hoitosovellukset an-

tavat hoitohenkilöstölle myös paremmat mahdollisuudet työskennellä yli pohjois-

maisten rajojen.  

 

Hoitosovellukset kuitenkin haastavat sairaanhoitojärjestelmän, sillä lääkärinavun vä-

litön saatavuus vesittää periaatteen, jonka mukaan apua annetaan ensin sitä eniten 

tarvitsevalle. Lisäksi on olemassa epäilys, että lääkkeiden ja erityisesti antibioottien 

käyttö kasvaa, kun diagnooseja tehdään etänä ja mahdollisuus potilaan tutkimiseen 

ja laboratoriokokeiden tekemiseen on rajallinen.  

 

Verkkolääkäripalvelujen käytössä on Pohjoismaiden välillä eroja, mutta monet yri-

tykset toimivat kaikissa Pohjoismaissa ja voidaan olettaa, että digitaalisten hoito-

käyntien määrä kasvaa kaikissa maissa, joskin hieman eri tavoin. 

 

Verkkolääkäripalvelujen vaikutusta terveydenhuoltoon kartoittava yhteispohjoismai-

nen katsaus olisi hyvä laatia monestakin syystä. Pohjoismailla ei ole ainoastaan sa-

mankaltaisia terveydenhuollon rahoitusjärjestelmiä, vaan digitaalipalvelujen käyttö-

aste on myös kaikissa maissa korkea ja monilla väestöryhmillä on hyvät mahdollisuu-

det niiden käyttöön. Yhteispohjoismaisen katsauksen avulla saataisiin parempi kuva 

siitä, miten verkkolääkäripalvelujen käyttö vaikuttaa palvelujen tasa-arvoiseen saa-

vutettavuuteen sekä resurssien ja lääkkeiden käyttöön terveydenhuollossa. 

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta on yksimielinen siitä, että ns. digifyysisissä palveluissa on lähtökohtaisesti 

myönteistä potentiaalia.  

 

Tutkimusten mukaan mm. Grönlannissa on saatu suurta hyötyä siitä, että terveyden-

huollon fyysiset ja digitaaliset palvelut ovat täydentäneet toisiaan ja parantaneet pal-

velujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Valiokunta korosti tässä yhteydessä sitä, 

että myös Pohjolan harvaan asutuille ja syrjäisille alueille on varmistettava riittävän 

hyvät ja nopeat internet-yhteydet. 

 

Kokouksessa tuotiin esille myös digifyysisiin palveluihin liittyvät kustannukset ja mai-

nittiin Västerbottenin alueen tilanne, jossa kustannukset ovat nousseet odotettua 

paljon suuremmiksi. 

 

Lisäksi mainittiin, että vaikka monet tarvitsevat digipalveluja, kaikki eivät kuitenkaan 

osaa tai voi käyttää niitä. Sen vuoksi on tärkeää tunnustaa, etteivät digitaaliset pal-

velut saavuta kaikkia ja ettei kaikkia lääkärikäyntejä voida korvata digitaalisilla käyn-

neillä. 

 

Valiokunta haluaa tämän perusteella yksimielisesti lisätä ehdotukseen seuraavat 

että-lauseet: 

 

- että katsaus sisältää tietoa siitä, mitkä palvelut toteutetaan digitaalisesti 

sekä mitä riskitekijöitä niihin liittyy. 
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- että katsaus sisältää tietoa digitaalisten palvelujen käytön myönteisistä vai-

kutuksista. 

- että katsauksessa kartoitetaan tukimuotoja, joiden avulla Pohjoismaiden 

kansalaisille voidaan taata yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia pal-

veluja. 

 

Valiokunta pitää verkkolääkäripalveluja ja terveydenhuollon sovelluksia myönteisenä 

ja täydentävänä vaihtoehtona fyysisille lääkärikäynneille, mutta kiinnittää huomiota 

erityisesti mahdolliseen sosiaaliseen ja demografiseen eriarvoisuuteen sekä esimer-

kiksi antibioottien virheelliseen ja tarpeettomaan määräämiseen ja käyttöön. Valio-

kunta tukee siten yksimielisesti ehdotusta verkkolääkäripalvelujen käyttöä koske-

vasta pohjoismaisesta katsauksesta. 
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