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Perinteiset apteekkipalvelutPerinteiset apteekkipalvelut

• Reseptin toimitus & 
uusiminen

• Lääkevalmistus
• Itsehoidon opastus

• Suorakorvausmenettely 
1970 

• Lääkeneuvonta 1983 
• Lääkevaihto 2003
• Viitehintajärjestelmä 2009



Apteekin tApteekin täärkeimmrkeimmäät palvelut t palvelut 
Ihmisten kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista. Taloustutkimus 

2007 (n=1010)

1. Lääkkeiden yhteen-
sopivuuden tarkistus (76 %)

2. Lääkekorvaus suoraan 
apteekista (72 %)

3. Lääkeneuvonta (71%)
4. Lääkevaihto (58%)
5. Reseptin uusiminen (58%)
6. Edullisemman 

rinnakkaislääkkeen 
tarjoaminen itsehoidossa 
(54%)

7. Eri potilasryhmille suunnatut 
lääkehoidon onnistumista 
edistävät palvelut (39%)

8. Edullisen lääkehoidon 
suunnittelupalvelu (34 %)

9. Tupakoinnin lopettamisen tuki 
(28 %)

10. Henkilökohtainen     
lääkekäytön seuranta (26 %)

11. Annosjakelu (22 %)
12. Työpaikan lääkekaapista 

huolehtiminen (16%) 
13. Testit ja mittaukset (15 %)
14. Lääkkeiden kotiinkuljetus 

(15%)
15. Lääkkeiden tarkistus 

kotikäynnillä (12 %)
16. Lääkkeiden luototus (10 %) 
17. Terveyteen liittyvät 

teemapäivät (9 %)



Tulevaisuuden apteekkipalvelut?Tulevaisuuden apteekkipalvelut?





Uudet palvelut ja toimintatavatUudet palvelut ja toimintatavat
Profiloivat apteekin 
terveydenhuoltoon
Varaavat toimitilaa  
apteekeille
Viestivät osaamisesta
ja kehityksestä
Toimivat asiakkaan etujen 
mukaisesti 

Potilaat
Kansalaiset
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Kela
Viranomaiset
Lainsäätäjä



Apteekkien lisApteekkien lisääpalveluja 2008palveluja 2008

• Kansanterveysohjelmat: 770
• Apteekkisopimusmenettely 365 

apteekkia (2848 potilasta)
• Lääketoimitukset sosiaali- ja 

terveydenhuollon yksiköille 558
• Muut palvelut 

terveyskeskukselle 49
• Lääkehoidon kokonaisarviointi: 

49
• Koneellinen annosjakelu: 233
• Manuaalinen annosjakelu: 245
• Laiva-apteekkitarkastukset: 57
• Dialyysinesteiden kuljetus: 269 

(potilaita 349)
• Tupakasta vieroitus: 73
• Diabeteksen riskitesti: 241 

(4 400 testiä)



Apteekkien lisApteekkien lisääpalveluja 2008palveluja 2008

• Verenpainemittaus 161/200
• Mikrospirometria 53/179
• PEF-mittaus 36/255
• Rasvaprosentin mittaus 12/28
• Verensokerin määritys 9/214
• Kolesterolin määritys 7/194
• Influenssarokotukset 6/10
• Häkämittausta 11/68
• Luun tiheyden mittaus 1/39

• Toimenpiteitä varten oma 
toimitila 182 apteekissa

• Suorittajina sekä
ulkopuolisia että omaa 
henkilökuntaa



KehittyvKehittyvää tietotekniikka tietotekniikka 



Apteekkien valmiudet sApteekkien valmiudet säähkhkööisiin isiin 
palveluihinpalveluihin

(Toimintakertomustiedot 31.12.2008)(Toimintakertomustiedot 31.12.2008)

• Apteekkeja 607, sivuapteekkeja 180 (yhteensä 787) + 
YA:t (17)

• 100 % atk-avusteinen reseptinkäsittely
• Kaksi tietojärjestelmää: Salix (60 %), Linnea (39 %+ YA), 

Maxx (1%) 
• Ei internetyhteyttä (2008): 5 sivuapteekkia
• ADSL 563+169, modeemi-/ISDN 15+12 apteekissa (2008)
• Apteekkiverkossa (vpn-verkko) yli 80 % toimipisteistä



ApteekkijApteekkijäärjestelmrjestelmäät 2009t 2009

• Viitehintajärjestelmä
• Sähköinen lääkemääräys
• Kela-korttitietojen 

välittäminen sähköisesti 
Kelan ja apteekkien välillä

• Uudet järjestelmät Maxx ja 
Pd3

• Apteekkirobotit
• Tulossa:

Apteekkien verkkopalvelut
Laajennettu 
lääkkeenmääräämisoikeus 



eRec apteekissa: leRec apteekissa: lääääkkeen toimitusprosessi  kkeen toimitusprosessi  

1.
Reseptin vastaanotto
- farmaseutin/proviisorin 

kirjautuminen resepti-
keskukseen (kortti+PIN1)
- toimitettavan lääkkeen valinta
- kokonaislääkitys
- interaktiot, neuvonta
- toimituksen tarkistus
- kuittaus = allekirjoitus (PIN2), jos 
toimitetaan heti

2.
Lääkkeiden keräily
Ohjetarrojen 
liimaus

3.
Lääkkeen luovutus
- lääkeneuvonta 
- kuittaus PIN 2

kun asiakas tulee
myöhemmin

Tulosteet

Reseptin varaus (max 14 vrk)





eReseptin uudistaminen apteekin kauttaeReseptin uudistaminen apteekin kautta

e



Uusia vaatimuksia apteekkityUusia vaatimuksia apteekkityöössssää
Tietoturva ja tietosuoja Tietoturva ja tietosuoja 

(Laki s(Laki säähkhkööisestisestää llääääkemkemäääärrääyksestyksestää 20 20 §§))

• Apteekissa oltava kirjalliset ohjeet tietojen käytöstä
• Tietojen katselun, tallettamisen ja muun käsittelyn 

edellytyksenä käsittelijän yksilöivä vahva 
tunnistusmenetelmä (ammattikortit) sekä järjestelmän 
käyttöoikeuksien hallinta (lokitietiedot) 

• Salattu ja sähköisesti allekirjoitettu tiedonsiirto
• Tietosuojavastaavat
• Suostumukset ja niiden säilyttäminen (5 v)

Suulliset suostumukset tietojen katseluun
Kirjalliset suostumukset reseptien mitätöintiin 
Asiamiesten valtakirjat reseptikeskuksen 
yhteenvetotietojen saamiseen, reseptin 
uudistamiseen jne. 



Uusien palvelujen haasteet apteekissaUusien palvelujen haasteet apteekissa

• Työ- ja tilajärjestelyt
• Prosessien hallinta
• Kustannukset
• Asiakaspalaute

odotusajat


