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Annosjakelupalvelulla
Tehokkuutta ja turvallisuutta

Yliopiston Apteekin

Hoiva- ja palveluyksiköt, kotisairaanHoito

Kysy lisää annosjakelupalvelusta ottamalla yhteyttä 
annosjakeluyksikköömme, puh. 09 542 046 (vaihde) tai 

annosjakelu@yliopistonapteekki.fi. 

Lisäksi valtakunnallinen asiakaspalvelunumeromme 
0300 20200 (0,40 eur/min + pvm/mpm) palvelee vuorokauden ympäri.



Lääkejakeluun tehokkuutta ja turvallisuutta

Yliopiston Apteekin annosjakelupal-
velu sopii hyvin hoiva- ja palvelu-
yksiköille sekä kotisairaanhoi-

toon. Palvelun avulla henkilökunnan 
aikaa vapautuu välittömään hoitotyöhön 
ja lääkejakelun käytännöt yhdenmukais-
tuvat.

Annosjakelu parantaa myös lääkehoi-
don turvallisuutta, koska jakeluvirheiden 
todennäköisyys on pienempi käytettäessä 
yksittäisiin annoksiin pakattuja lääkkeitä. 
Lisäksi lääkkeiden käytön seuranta on 
annosjakelun yhteydessä helpompaa.

Potilaille annosjakelu tuo myös talou-
dellista hyötyä, koska he maksavat vain 
käyttämistään lääkkeistä, eivätkä kokonai-
sista lääkepakkauksista. Säästöjä syntyy 
myös siitä, että annosjakelussa käytetään 
lääkevaihdon piirissä olevia edullisia lääke-
valmisteita.

sopii useiden lääkkeiden 
käyttäjille
Annosjakelupalvelu sopii parhaiten 
potilaille, joilla on säännöllisessä käytössä 
useita lääkkeitä, joiden annostelussa ei 
tapahdu usein muutoksia. 

laskutus
Annosjakelupalkkio voidaan laskuttaa 
joko asiakkaalta tai hoitoyksiköltä. Kelan 
korvaukseen ovat oikeutettuja asiakkaat,  
jotka ovat täyttäneet 75 vuotta ja joiden 
annosjakeluun sisältyy vähintään kuusi 
Kela-korvattavaa lääkettä. Lääkkeistä Kela-
korvaukset saa tavalliseen tapaan. Lääkkeet 
laskutetaan kolmen kuukauden välein.

toimitus joka toinen viikko
Annosjaellut lääkkeet toimitetaan 
suoraan hoitoyksikköön kuljetettuna 

kahden viikon välein. Hoitohenkilökunta 
huolehtii lääkeannosten jakamisesta asiak-
kaille.  Toimituksiin on mahdollista liittää 
myös annosjakeluun soveltumattomat 
lääkkeet (esim. voiteet ja liuokset) sekä 
antibiootit ja hormonivalmisteet.

koulutus hoitohenkilökunnalle
Hoitohenkilökunnalle järjestetään maksu-
ton koulutus, jossa apteekin edustaja käy 
läpi muun muassa lääkeannosten jakeluun 
ja lääkitysmuutoksiin liittyvät toiminta-
ohjeet. 

kokonaislääkityksen arviointi
Palvelua aloitettaessa kokonaislääkitys 
arvioidaan ja arvioinnista laaditaan ra-
portti lääkärille lääkehoidon suunnittelun 
tueksi. Arvioinnissa varmistetaan, että 
lääkehoidossa ei ole päällekkäisyyksiä ja 

haitallisia yhteisvaikutuksia. Tämän lisäksi 
valituille asiakkaille on mahdollista tehdä 
erillinen lääkehoidon kokonaisarviointi. 
Lääkehoidon kokonaisarviointi on moni-
ammatillisessa yhteistyössä suoritettu 
syvällisempi lääkehoidon arviointi. 

annosjakelupalvelun 
aloittamiseksi tarvitaan 

jokaiselta potilaalta
 allekirjoitettu palvelusopimus 

ja lääkärin merkinnöillä 
varustettu annosjakeluresepti. 

(kysy ohjeita lääkäreille).


