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TIIVISTELMÄ 

Lääkkeiden jakeluprosessi sairaaloissa muodostuu lääkkeiden jaosta, 
käyttökuntoon saatosta ja annosta potilaille sekä antoon liittyvästä 
kirjaamisesta suunnitellun määräyksen mukaisesti. Merkittävä osa 
sairaaloissa raportoiduista lääkityspoikkeamista liittyy tähän prosessiin, 
erityisesti lääkkeiden jako- ja antovaiheisiin.  Suomen sairaaloissa lääkkeiden 
potilaskohtainen jakelu on pääasiassa hajautettu osastoille, joissa hoitajat tai 
farmaseutit suorittavat lääkkeiden jakelun joko täysin manuaalisesti 
lääkekuppeihin tai dosetteihin, tai automatisoituja ratkaisuja, kuten 
älylääkekaappeja, hyödyntäen. Joissakin maissa lääkitysturvallisuuden ja 
työaikajärjestelyjen vuoksi on siirrytty keskitettyyn jakelumalliin, jossa 
lääkkeet jaellaan potilasannoksiksi sairaala-apteekeissa. Tutkimuksen 
tavoitteena oli tutkia lääkkeiden jakeluprosessin automaatioon liittyviä 
hyötyjä ja haasteita sairaaloissa.  

Lisensiaatintutkimus toteutettiin kahtena osatutkimuksena. 
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli kartoittaa kansainvälisiä 
tutkimuksia lääkkeiden automaattisista ja puoliautomaattisista 
jakelujärjestelmistä sairaaloissa.  Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa 
tarkasteltiin, miten automaattiset ja puoliautomaattiset jakelumallit 
sairaaloissa vaikuttavat lääkitysturvallisuuteen, työajan käyttöön ja 
lääkehoitoon liittyviin kustannuksiin. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli 
pilotoida sairaala-apteekkiin keskitetyn lääkkeiden jakelumallin mahdollisia 
vaikutuksia lääkitysturvallisuuteen erikoissairaanhoidossa pienen 
suomalaisen sairaalan sisätautiosastolla.  

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (I) sisällytettiin 30 kansainvälistä 
tutkimusartikkelia, jotka liittyivät hajautettuun (n=19), keskitettyyn (n=6) ja 
hybridimalliseen (n=5) jakelujärjestelmään. Potilasturvallisuus lisääntyi 
automaation myötä (n=27) ja tietyntyyppiset lääkityspoikkeamat, erityisesti 
jakelupoikkeamat, vähenivät kaikissa kolmessa jakelumallissa käytetyn 
automaation tyypistä riippumatta. Keskitetyn ja hajautetun mallin osoitettiin 
lisäävään kliinisen farmasian toimintaa sairaaloissa. Suurimmassa osassa 
tutkimuksia (n=24) raportoitiin tuloksia myös työaikajärjestelyihin ja työn 
prosesseihin liittyen. Keskitetty ja hybridimalli lääkkeiden jakelussa säästi 
enemmän työaikaa kuin osastoille hajautettu malli. Kuusi tutkimusta raportoi 
kustannuksiin liittyviä tuloksia. Kustannussäästöjä saavutettiin hajautetun 
mallin osalta kalliiden kustannusten yksiköissä.  

 Empiirisessä tutkimuksessa (II) sisätautiosaston lääkehuoltoa kehitettiin 
siirtämällä pilottipotilaiden lääkkeiden jakelu keskitetysti sairaala-apteekkiin, 
jossa potilaan kaikki lääkkeet jaeltiin vuorokaudeksi valmiiksi lääkekärryyn 
mm. koneellisen annosjakelun monipakkauksia hyödyntäen. Lääkityslistojen 
poikkeamia verrattiin toisiinsa ennen pilottia ja pilotin aikana. Poikkeamien 
kokonaismäärä laski 9,1 %:sta 8,0 %:iin keskitetyn lääkkeiden jakelumallin 
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myötä. Osastofarmaseutti korjasi lääkityslistojen merkintöjä aktiivisemmin 
pilotin aikana ja farmaseuttisen tarkastuksen jälkeen poikkeamien 
kokonaismäärä oli 3,4 % (ennen pilottia 5,3 %).  Pilottiin osallistuneille 
hoitajille toteutettiin avoin kysely keskitetyn lääkkeiden jakelun 
lääkitysturvallisuudesta. Hoitajat (n=10/12) kokivat, että lääke- ja 
potilasturvallisuus paranivat keskitetyn mallin myötä ja lääkehoitoprosessi 
selkeytyi. Lääkekärryn käyttö koettiin kuitenkin kömpelöksi ahtaissa 
potilashuoneissa.  

Automaation hyödyntämisellä lääkkeiden jakelussa voidaan vähentää 
kirjaamiseen ja logistiikkaan liittyviä poikkeamakohtia. Kaikkiin 
poikkeamatyyppeihin jakelun automaatiolla ei kuitenkaan pystytä 
vaikuttamaan. Lisäksi on huomioitava, että uudet toimintatavat voivat altistaa 
uudentyyppisille poikkeamille. Manuaalisilta poikkeamilta välttyäkseen 
muutoksissa tulisi pyrkiä kohti katkeamatonta lääkehoitoprosessia. 
Muutokset lääkehoitoprosessissa sitovat työaikaa, varsinkin muutostilanteen 
alkuvaiheessa, mutta pidemmällä aikavälillä se mahdollistaa ammattiryhmien 
työpanoksen suuntaamisen oman ydinosaamisensa mukaisiin työtehtäviin. 
Hyvin suunniteltuna, uuden mallin käyttöönotto mahdollistaa lääkityslistojen 
farmaseuttisen tarkastuksen osana automatisoitua lääkkeenjakelua, mikä 
osaltaan lisää potilasturvallisuutta ja laatua sairaalan lääkehoitoprosessissa.  
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ESIPUHE 

Olen tehnyt lisensiaatintutkimuksen osana Helsingin yliopiston farmasian 
tiedekunnan sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumisopintoja. 
Koulutukseen on kuulunut mm. kliiniseen farmasiaan sekä johtamiseen 
liittyviä opintoja. Isoimman osan koulutukseen käyttämästäni ajasta on 
kuitenkin vienyt mielenkiintoinen ja moniulotteinen tutkimustyöni, joka on 
opettanut minua kasvamaan tutkijana ja löytämään uusia näkökulmia 
lääkkeiden jakeluprosessiin sairaaloissa.   

Haluan kiittää ohjaajaani professori (FaT) Marja Airaksista viisaista 
ohjeista tutkimustyöhöni liittyen. Apusi on ollut korvaamatonta. Ohjaajaani 
apulaisprofessori (FaT) Anna-Riia Holmströmiä tahdon kiittää avusta ja 
kannustuksesta tutkimustyöni parissa. Ilman ajatuksiani kirkastavaa 
ohjaustasi, en olisi saanut tutkimustyötäni kokoon.  

Yliopistonlehtoria, kliinisen farmasian dosentti (PhD) Raisa Laaksosta 
kiitän opintojeni ohjauksesta ja avusta tutkimustyössä. Kiitos proviisori Miia 
Kalliolle yhteistyöstä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen materiaalin 
läpikäynnissä. Mentoriani, proviisorikollegaa Carita Linden-Lahtea, haluan 
kiittää korvaamattomasta tuesta ja vinkeistä, joita opintojeni aikana sain. 

Haluan osoittaa kiitokseni apteekkari (FaT) Tiina Koskiselle ja proviisori 
(FaT) Susanna Saanolle lisensiaatintutkimukseni tarkastamisesta. Arvostan 
suuresti tarkkaavaisia huomioitanne, joita tekstistäni nostitte esille.   

Lämmin kiitos osastofarmaseutti Terhi Vanhalakalle uurastamisesta 
lääkkeiden keskitetyn jakelumallin ja lääkekärryn parissa Pohjois-Kymen 
Sairaalan sisätautiosastolla. Teit ison työn! Suuri kiitos Pohjois-Kymen 
Sairaalan sisätautiosaston henkilökunnalle innokkaasta tarttumisesta 
lääkkeiden jakeluprosessin kehitystyöhön. Kiitokset entiselle esimiehelleni 
sairaala-apteekkari Jaakko Johanssonille siitä, että mahdollistit hakemiseni 
erikoistumiskoulutukseen. Hyviä eläkepäiviä! Innovatiiviselle proviisori 
Pekka Hermoselle, kiitos tutkimusideasta ja avusta pilotin käytännön 
järjestelyissä. Olet aina valmis kehittämään uutta! Suuri kiitos kuuluu myös 
ihanalle työyhteisölle Kuusankoskella. Olen saanut työskennellä maailman 
parhaassa työpaikassa, osaavien ja upeiden ihmisten ympäröimänä. Kiitos 
teille jokaiselle kuluneista vuosista! 

Kiitos vanhemmilleni ja siskolleni tuesta ja kannustuksesta opinnojeni 
aikana. Olette olleet korvaamattomana apuna myös lastenhoidossa, 
vapauttaen minulle aikaa kirjoitustöihin.  

Suurin kiitos kuuluu perheelleni. Sydämellinen kiitos Antille tuesta 
vuosien varrella. Ihanaa että olet siinä, kulkemassa rinnallani arjessa ja 
juhlassa. Iso kiitos lapsilleni, jotka ovat pitäneet minut kiinni arjessa. 
Esikoiseni on ollut opinnoissa mukana alusta asti, käyden kanssani 
innokkaasti luennoilla. Kuopukseni on myös kasvanut äidin opiskelua 
seuraten. Hiekkalaatikkopuuhissa, maata kuin läppäriä naputellen, on 
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leikeissäkin useaan kertaan kirjoitettu ”lisuria”. Seuraava tutkijasukupolvi on 
jo kasvamassa kovalla vauhdilla. Olette ihastuttavia! 
 
Helsingissä 15.12.2021  
Hanne Ahtiainen 
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KESKEISET KÄSITTEET 

AUTOMAATTINEN LÄÄKKEIDEN JAKELU (automated dose/drug 
dispensing, ADD) 
Lääkkeet jaellaan koneellisesti annosjakelulaitteen avulla joko 
yksikköpakkauksiin (unit-dose) tai potilaskohtaisiin monipakkauksiin (multi-
dose) antoajan perusteella. (EDQM 2018, STM 2020) 

 
AUTOMATISOITU LÄÄKKEIDEN JAKELUJÄRJESTELMÄ (automated 
dose/drug dispensing system, ADDS)  
Lääkkeiden jakelujärjestelmä, jossa lääkkeiden jakelussa ja annostelussa 
hyödynnetään automaatiota ja teknologisia sovelluksia, esimerkkeinä 
lääkkeiden annosjakelulaiteet, varastorobotit ja älylääkekaapit. (Anacleto ym. 
2005, Pedersen ym. 2015, EDQM 2018)  
 
KATKEAMATON LÄÄKEHOITOPROSESSI, katkeamaton lääkehoitoketju, 
suljettu lääkekierto (closed-loop medication management/process/ 
administration, CLMM) 
Terveydenhuollon prosessi, jossa automaatio, älykkäät tekniset ratkaisut ja 
päätöksenteon tukijärjestelmät auttavat terveydenhuollon ammattilaisia 
varmistamaan vaikuttava, turvallinen, laadukas ja taloudellinen lääkehoito 
lääkkeen määräämisestä lääkkeen antamiseen potilaalle. (STM 2020)  
 
KLIININEN KAKSOISTARKISTUS 
Katkeamatonta lääkehoitoprosessia tukeva toimintamalli, jossa farmasian 
ammattilainen varmistaa lääkemääräyksen asianmukaisuuden ja 
oikeellisuuden ennen tietojen siirtymistä sähköisesti eteenpäin 
lääkkeenjakelua varten. (Kvarnström ja Linden-Lahti 2020)  
 
LÄÄKEHAITTATAPAHTUMA (adverse drug event, ADE)  
Lääkehoidon vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle tai joka 
ajallisesti liittyy lääkkeen käyttöön. Lääkehaittatapahtuma käsittää tilanteet, 
jotka johtuvat joko lääkkeen farmakologisista ominaisuuksista 
(haittavaikutus) tai poikkeamasta lääkehoidon toteutusprosessissa 
(lääkityspoikkeama).  (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006, 
Aspden ym. 2007) 
 
LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI (medication review) 
Lääkärin, tarvittaessa muun terveydenhuollon ammattihenkilön avustamana 
tekemä potilaan lääkehoidon tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi 
osana potilaan tutkimusta ja hoidon suunnittelua. FIMEA 2016 
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LÄÄKEHOITOPROSESSI (medication use/management process)  
Toimintaketju, joka kattaa potilaan lääkehoidon toteutukseen liittyvät 
vaiheet: lääkehoidon tarpeen toteaminen ja lääkkeen määrääminen, 
lääkkeiden toimittaminen, jakaminen ja antaminen potilaalle, neuvonta ja 
lääkehoitoon sitoutumisen varmistaminen, potilaan voinnin seuranta ja 
lääkehoidon vaikutusten arviointi sekä tiedonkulun varmistaminen potilaalle 
ja tämän hoitoon osallistuville tahoille. (STM 2011, Rochais ym. 2013, Cottney 
2014, STM 2019)  
 
LÄÄKITYKSEN TARKISTUS  
Terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä potilaan lääkityksen tarkistus, 
jossa tarkistetaan vastaavatko lääkkeiden annostukset ja antoajankohdat 
hyväksyttyä hoitokäytäntöä, sekä kartoitetaan lääkkeiden mahdolliset 
päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. FIMEA 2016 
 
LÄÄKITYKSEN TURVATARKASTUS 
Farmasian ammattilainen käy läpi potilaan lääkityksen 
tarkoituksenmukaisuuden, jotta lääkityspoikkeamilta vältyttäisiin. 
Toimintamallissa yhdistyy lääkityslistan ajantasaistaminen ja lääkityksen 
tarkistus. (Kortejärvi ja Kunnamo 2019) 
 
LÄÄKITYSLISTAN AJANTASAISTAMINEN 
Tarkistetaan, että potilaan todellisuudessa käytössä oleva lääkitys vastaa 
hoitoyksikön lääkityslistalla olevia tietoja potilaan hoitojakson alkaessa, sen 
aikana ja päättyessä. (STM 2020) 
 
LÄÄKKEIDEN JAKELUPROSESSI (drug distribution process)  
Toimintaketju lääkkeen jakelusta, käyttökuntoon saattamisesta ja antamisesta 
sekä annon kirjaamisesta tietylle potilaalle lääkemääräyksen mukaisesti. 
(WHO 2012) 
  
LÄÄKITYSTURVALLISUUS (medication safety) 
Lääkkeiden käytön turvallisuus, joka kattaa yksilöiden ja organisaation 
periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon 
turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Lääkitysturvallisuus 
käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien 
ehkäisemiseksi, välttämiseksi, tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. (STM 2018a) 
 
LÄÄKITYSPOIKKEAMA (medication error, ME)   
Lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Voi 
johtua tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pettämisestä. 
Samassa merkityksessä käytetään usein sanaa virhe, joka on sisällöltään 
suppeampi. Siksi suositellaan poikkeama-sanan käyttöä. (Stakes ja 
Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006) 
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MONIPAKKAUS (multi-dose) 
Koneellisesti annosjaeltu lääkkeiden monipakkaus, jossa on tyypillisesti 
monta eri lääkevalmistetta samassa annospussissa. Jakelutapa soveltuu hyvin 
etenkin pitkäaikaispotilaille. (STM 2020) 

 
POTILASTURVALLISUUS (patient safety) 
Potilaan hoitoon liittyvä turvallisuus. Potilas saa tarvitsemansa ja oikean 
hoidon ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Terveydenhuollossa 
toimivien ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden 
periaatteet ja käytännöt, joilla varmistetaan potilaiden turvallinen hoito. 
Potilasturvallisuus käsittää hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden ja 
laitteiden turvallisuuden. (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 
2006, THL 2011) 
 
SUOJAUKSET (barriers, defences) 
Tietoisesti ja järjestelmällisesti toimintaprosessiin suunnitellut ja sisältyvät 
rakenteet ja toimintatavat, joiden tarkoituksena on tunnistaa haitalliset 
poikkeamat ja estää poikkeamien aiheuttamat vaaratapahtumat. (Stakes ja 
Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006) 

 
YKSIKKÖPAKKAUS (unit-dose, UD) 
Yksittäispakattu tunnistetiedollinen lääkeannos. Yksikköpakkauksia 
suositaan nopean potilasvaihtuvuuden yksiköissä ja pusseja voidaan jaella 
potilasannoksiksi joko osastolla älylääkekaapin tai sairaala-apteekissa 
jakelumoduulin avulla. (STM 2020) 
 
ÄLYLÄÄKEKAAPPI (automated dispensing cabinet, ADC) 
Tietokoneohjattu lääkkeiden varastoimiseen ja jakeluun käytetty laitteisto. 
Järjestelmään kuuluu tyypillisesti reaaliaikainen varastonvalvunta, 
lääkkeiden viivakooditunnistus ja käyttäjähallinta, joka takaa, etteivät 
ulkopuoliset henkilöt pääse ottamaan lääkkeitä älylääkekaapista. Järjestelmä 
ohjaa kaapin käyttäjää oikean lääkkeen valinnassa. (Douglas ym. 2017, 
Metsämuuronen 2018, STM 2020) 
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LYHENTEET 

 
ADC Älylääkekaappi (automated dispensing cabinet) 

ADE Lääkehaittatapahtuma (adverse drug event) 

ADD[S] Automaattinen lääkkeiden jakelu[järjestelmä] 
(automated dose/drug dispensing[system]) 

BC Viivakoodi (bar-code) 

BCMA Viivakooditunnistus lääkkeen annossa potilaalle 
(bar-code medication administration) 

CDT Karuselliteknologia (carousel dispensing 
technology) 

CLMM Katkeamaton lääkehoitoprosessi (closed-loop 
medication management) 

CPOE Usein osana potilastietojärjestelmää oleva sähköinen 
lähete–palautejärjestelmä tutkimuksiin ja hoitoihin 
liityen, johon voidaan yhdistää kliinisen 
päätöksenteon tukijärjestelmä (computerised 
physician/provider order entry) 

DSS Kliininen päätöksenteon tukijärjestelmä (clinical 
decision support system) 

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines &  
HealthCare 

eMR Sähköinen potilastietojärjestelmä (electronic  
medication record) 

eMAR  Sähköinen potilastetojärjestelmä, joka sisältää  
potilaan lääkityshistorian / lääkkeenantorekisterin 
(electronic medication administration record) 

Fimea  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus  

FIP International Pharmaceutical Federation  

GRADE Tutkimuksen laatua ja tutkimusnäytön vahvuutta 
arvioiva luokitusmalli (grading of recommendations 
assessment, development and evaluation) 

HaiPro Sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien  
raportointijärjestelmä, joka on käytössä Suomessa 

ISMP  Institute for Safe Medication Practices  

N-lääke  Huumausaineeksi luokiteltava lääke 
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PICO[TS] Tutkimuskysymyksen asiasanojen jäsentämiseen 
tarkoitettu menetelmä (Population, intervention, 
Comparison, Outcomes, [Time, Stydy type]) 

PKV-lääke Pääasiassa keskushermostoon vaikuttava lääke 

PRISMA Ohjeistus systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
suorittamiseen ja raportointiin (preferred reporting 
items fos systematic)  

STM Sosiaali- ja terveysministeriö 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

UD Yksittäispakattu lääkevalmiste, yksikköpakkaus 
(unit-dose) 

WHO  Maailman terveysjärjestö (World Health  
Organization) 
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1 JOHDANTO 

Lääkehoito on keskeinen osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa (Hakoinen ym. 
2017, STM 2018a). Lääkehoidon yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen 
merkitys on suuri, mutta tutkimusten mukaan sen toteutukseen liittyy 
monenlaisia turvallisuuden ja laadun ongelmia kaikilla sosiaali- ja 
terveydenhuollon toiminnan tasoilla (Kohn ym. 2000, Hakoinen ym. 2017, 
WHO 2017). Lähes jokainen sairaalassa hoidettu potilas saa jotain lääkettä 
sairaalajakson aikana. Kansainvälisesti arvioituna yksin lääkehoidon 
vaaratapahtumat koskettavat noin 20–25 % sairaalapotilaista (Aspden ym 
2007, de Boer ym. 2013, Härkänen 2014, Laatikainen ym. 20a17). Vähintään  
25 % näistä olisi ennaltaehkäistävissä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmän lääkehoitoprosessien paremmalla suunnittelulla ja 
toteutuksella (Aspden ym. 2007, Laatikainen ym. 2017, WHO 2019). 
Vältettävissä olevien lääkityspoikkeamien on laskettu aiheuttavan jopa 35 
miljardin euron vuosittaiset kustannukset maailmanlaajuisesti (WHO 2019). 

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Rationaalisen lääkehoidon 
toimeenpano-ohjelma (2018a) ja sen pohjalta laadittu tutkimusstrategia (STM 
2018b) ohjaavat kansallisia turvallisen lääkehoidon linjauksia, prosessien 
kehitystä ja tutkimusta sekä sairaalassa että avohoidossa. Toimeenpano-
ohjelman keskeisinä teemoina rationaalisen lääkehoidon edistämisessä ovat 
lääkehoidon taloudellisen ja hoidollisen kokonaisuuden hallinta (STM 2018a). 
Ohjelmassa esitetään turvallisuutta lisäävinä tekijöinä 
potilastietojärjestelmät, niihin liittyvät sähköiset päätöksenteon 
tukijärjestelmät, rakenteinen potilaan lääketietojen kirjaaminen, 
lääketietojen päivittäminen sekä sujuva tiedon siirtyminen eri 
organisaatioiden välillä. Näillä toimilla pyritään kohti lääketietojen 
ajantasaisuutta, joka myös nousee esille Fimean lääkeinformaatioverkoston 
(2021) strategisissa tavoitteissa. Tietojärjestelmiin liittyvät haasteet 
lääkitystietoihin liittyen on huomattu ja asian korjaaminen on priorisoitu 
toimeenpanossa. Asia on nähty tärkeänä, sillä saatavilla oleva lääkitystieto luo 
perustan potilaan lääkehoidolle, ja puutteet tiedoissa heikentävät hoidon 
laatua altistaen potilaan lääkehoidon vaaratapahtumille. Myös 
kansainvälisellä tasolla tiedonsiirtoon liittyvät haasteet on huomattu 
lääkitysturvallisuutta vaarantavana tekijänä (WHO 2019). WHO:n 
viisivuotisohjelmassa vuosina 2017–2021 toteuttaman kansainvälisen 
lääkitysturvallisuushaasteen tavoitteena on ollut sitouttaa sidosryhmät 
ennaltaehkäiseviin toimintoihin suojaamaan potilaita vahingoilta ja 
maksimoimaan lääkehoitojen hyödyt. Lääkitysturvallisuutta on pyritty 
kansainvälisesti lisäämään erityisesti suuren riskin tilanteissa, 
potilassiirroissa ja monilääkityksen yhteydessä. 

Lääkehoitoprosessi sairaalassa on monivaiheinen ja virhealtis kokonaisuus 
(Jodoin ym. 2005, Ojala 2011, Schepel ja Kuitunen 2020). Monivaiheisuuden 
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lisäksi, tiedonsiirto ja lääkkeiden jakelu on ollut pitkälti manuaalisen työhön 
pohjautuvaa. Se on sitonut hoitajien työaikaa ja ollut altis poikkeamille 
(Pepper 1995). Eniten poikkeamia onkin raportoitu lääkkeiden jakelusta, 
lääkkeen annosta potilaalle, määräämisestä ja kirjaamisesta (Bates ym. 1995, 
Aspden ym. 2007, Kohn ym. 2010, Härkänen ym. 2015, Holmström 2017). 
Lääkehoitoprosessia on pyritty kehittämään turvallisemmaksi erilaisin 
suojauksin (Schepel ja Kuitunen 2020). Automaatio on nähty yhtenä 
suojauskeinona hallita lääkkeiden jakeluun liittyviä riskitilanteita. 
Turvallisuuden lisäksi automaation myötä lääkehoitoprosessissa on kyetty 
saavuttamaan etuja myös työaikaan liittyen.  

Potilasturvallisuuden ja työn sujuvuuden lisäämiseksi sairaaloissa on 
otettu käyttöön erilaisia teknisiä ratkaisuja lääkehoitoprosessin eri vaiheissa 
niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Esimerkkinä potilaan lääkehoidon 
turvallista määräämistä ja antamista potilaalle ohjaavat (1) osana sähköistä 
potilastietojärjestelmää oleva sähköinen lähete- palautejärjestelmä 
tutkimuksiin ja hoitoihin liityen (computerized provider order entry, CPOE), 
joka voidaan yhdistää (2) kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmään (clinical 
decision support system, DDS) ja (3) viivakooditunnistukseen (bar code, BC),  
(Paoletti ym. 2007, Poon ym. 2010, Jiménez Muñoz ym. 2011). Teknologiaa 
on pyritty hyödyntämään viimevuosina lisääntyvässä määrin myös lääkkeiden 
varastoinnissa ja potilaskohtaisessa jakelussa hyödyntämällä erityyppisiä 
älylääkekaappeja, sekä varasto- ja jakelurobotteja (Metsämuuronen ym. 
2018). Automaation taustalla on ollut myös paine hillitä lääkekustannuksia ja 
siirtää hoitohenkilökunnan työaikaa lääkkeiden manuaalisesta jakelusta 
kliiniseen työhön (Tsao ym. 2014).   

Tämän lisensiaatintutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lääkkeiden 
jakeluprosessin, eli lääkkeen jakamisen, käyttöön valmistelun, antamisen ja 
kirjaamisen automaatioon liittyviä hyötyjä ja haasteita sairaaloissa.  Tutkimus 
jakautui kahteen osatutkimukseen: sytemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja 
kokeelliseen tutkimukseen. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena 
oli kartoittaa tutkimusnäyttöä kansainvälisestä kirjallisuudesta 
automaattisten ja puoliautomaattisten lääkkeiden jakelujärjestelmien 
vaikuttavuudesta sairaaloissa. Kirjallisuuden perusteella arvioitiin 
järjestelmien vaikutuksia lääkitysturvallisuuteen, työajan käyttöön ja 
lääkehoidon kustannuksiin, ja pyrittiin osoittamaan, mistä jakelumallista olisi 
eniten hyötyä suhteessa muihin.  Kokeellisen tutkimuksen tavoitteena oli 
tutkia sairaala-apteekkiin keskitetyn lääkkeiden jakelumallin mahdollisia 
vaikutuksia lääkitysturvallisuuteen pienen suomalaisen sairaalan 
sisätautiosastolla. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten lääkkeiden keskitetty 
jakelumalli muutti lääkehoitoprosessia osastolla ja mitä asioita olisi 
huomioitava jakelumallin käyttöönotossa uudessa alueella rakenteilla 
olevassa sairaalassa.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 LÄÄKEHOITOPROSESSIN TURVALLISUUS 

2.1.1 LÄÄKEHOITOPROSESSI SAIRAALASSA 

 
Lääkehoitoprosessi sairaalassa on monimutkainen tapahtumasarja (STM 
2020, taulukko 1).  Käytännöt vaihtelevat eri osastojen ja organisaatioiden 
välillä. Toimintamalleihin vaikuttaa muun muassa se, millaisia potilaita 
yksiköissä hoidetaan ja millaisia lääkkeitä ja lääkemuotoja heidän hoidossaan 
käytetään. Lääkehoidon toteutukseen osallistuu useita terveydenhuollon 
ammattilaisia useasta eri ammattiryhmästä. Lisäksi lääkehoitoprosessiin 
osallistuu useita erilaisia toimijoita ja yksiköitä, kuten perusterveydenhuolto, 
erikoissairaanhoito, yksityinen terveydenhuolto, sosiaalihuolto sekä 
esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamispalvelut, ja rajapintoja näiden välille 
kertyy useita.  

Sairaalan lääkehoitoprosessi jaotellaan tyypillisesti viiteen päävaiheeseen 
(taulukko 1): (1) lääkehoidon tarpeen määrittelyyn ja lääkkeen määräämiseen, 
(2) dokumentointiin, (3) lääkkeen jakeluun ja käyttökuntoon saattamiseen, 
(4) lääkkeen antamista potilaalle ja (5) potilaan voinnin seurantaan (STM 
2011, Rochais ym. 2013, Cottney 2014, STM 2019). Nämä vaiheet pystytään 
jakamaan edelleen useaan eri alavaiheeseen. Ranskassa tehdyssä 
tutkimuksessa sairaalan lääkehoitoprosessiin tunnistettiin kuuluvan jopa yli 
50 työvaihetta (Jodoin ym. 2005). Myös Suomessa vastaavassa selvityksessä 
manuaaliseen lääkkeiden jakeluun ja tiedonsiirtoon pohjautuvassa 
prosessissa on tunnistettu yli 20 vaihetta (Ojala 2011). Monivaiheinen prosessi 
sairaalassa useine eri toimijoineen lisää riskiä lääkitysturvallisuuden 
vaarantumiselle ja potilasvahingoille.  

Lääkehoidon tarpeen arvioinnin ja lääkkeen määräämisen yhteydessä 
lääkäri arvioi potilaan voinnin ja siihen liittyvän lääkitystarpeen (taulukko 1, 
STM 2020). Tämän jälkeen hän tarkastaa potilaan lääkityksen ja tekee 
vertailua potilaalle arvioimaansa lääkitystarpeeseen. Lääkäri tekee tarvittavat 
muutokset lääkitykseen ja kirjaa ne potilaskertomukseen, minkä jälkeen 
lääkehoito toteutetaan lääkärin tekemän suunnitelman mukaisesti. 
Sairaalassa ja laitoshoidossa vastuu hoidon toteuttamisesta on hoitajilla 
(Hakoinen ym. 2017). Lääkehoidon toteutukseen kuuluu lääkityksen tarkistus, 
lääkkeiden tilaaminen sairaala-apteekista, lääkkeiden jakaminen, 
käyttökuntoon saattaminen ja antaminen potilaalle sekä potilaan ohjaus ja 
voinnin seuranta. Tavoitteena on onnistunut lääkkeenanto potilaalle (Kuva 1), 
Tietojen kirjaus potilastietojärjestelmään on avainasemassa lääkehoidon 
toteutukseen liittyvien tietojen siirtymisessä eri ammattiryhmien välillä. 
Hoitaja toteuttaa lääkitystä lääkärin ohjeistusten ja kirjausten mukaan. 
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Lääkäri muokkaa potilaan lääkitystä hoitohenkilökunnan potilaan voinnista 
tekemien havaintojen perusteella. Lääkehoidon seurannan vastuu jakautuu 
lääkärin ja hoitajan lisäksi, myös potilaalle ja farmasian ammattilaisille. 

Farmaseuttisen henkilöstön osallistuminen lääkehoidon toteutukseen on 
lisääntynyt ja monipuolistunut sairaaloissa. Suomen sairaaloissa kliinisen 
farmasian palvelut ovat lisääntyneet ja laajentuneet erityisesti 
lääkitysturvallisuutta edistävään suuntaan (Schepel ym. 2019). Työtehtävät 
liittyvät lääkehoitoprosessin käytännön toteutukseen, operatiiviseen töiden 
organisointiin ja toimintakäytäntöjen kehittämiseen ja suunnitteluun. 
Tehtäviin kuuluu muun muassa määräysten ja lääkitysten tarkastukset, 
ohjeiden laadinta, lääkehoitosuunnitelmien laatiminen ja ylläpitäminen, 
HaiPro-ilmoitusten seuranta, potilas- ja lääkitysturvallisuustyöhön liittyvä 
työskentely. 

Taulukko 1 Sairaalan lääkehoitoprosessiin kuuluvia vaiheita (Mukaillen: Ojala 2011, 
Hakoinen ym. 2017, STM 2019).  

Lääkehoitoprosessin 
päävaihe 

Lääkehoitoprosessin tarkennettu alavaihe 

Lääkehoidon tarpeen 
arviointi ja lääkkeen 
määrääminen   

• Potilasarvio 
• Lääkehoidon tarpeen arviointi 
• Oikean lääkkeen valinta 
• Interaktioiden ja allergioiden tarkastaminen  
• Lääkkeen määrääminen 
• Ohjaus ja neuvonta hoidon toteuttamiseen 

Dokumentointi • Määräyksen/reseptin kirjaaminen * 
• Tiedon siirto (voi tapahtua sähköisesti tai manuaalisesti) * 

Lääkkeen jakelu ja 
käyttökuntoon 
saattaminen 

• Määräyksen tarkastaminen ja hyväksyminen 
• Epäselvissä tilanteissa yhteydenotto lääkäriin  
• Lääkkeen tilaus tarvittaessa sairaala-apteekista * 
• Lääkkeen valinta (ja valmistelu) * 
• Lääkkeen toimitus * 
• Dokumentointi * 

Lääkkeen antaminen 
potilaalle 

• Määräyksen ja lääkkeen tarkastaminen ja potilaan tunnistus * 
• Interaktioiden, allergioiden ja varoitusten huomiointi * 
• Potilaan tilan arviointi 
• Potilaan informointi lääkityksestä ja osallistaminen lääkehoidon 

toteuttamiseen 
• Lääkkeen antaminen potilaalle ja sen dokumentointi *  

Potilaan voinnin seuranta • Lääkehoidon vaikutusten tunnistaminen ja arviointi 
(Hyödyt ja haitat, annoksen säätäminen ja käytöstä luopuminen) 

• Hoidon onnistumisen varmistaminen 
• Potilaan lääketiedon ja omahoidon hallinnan varmistaminen 
• Tiedonkulun varmistaminen potilaalle ja hoitoon osallistuville 

organisaatioille sekä henkilöille * 
• Dokumentointi * 
• Asiakassuunnitelman ja lääkitystiedon päivittäminen 

* Suomalaisten sairaaloiden nykyisten lääkehoitoprosessien alavaiheisiin pystytään vaikuttamaan 
mm. (*)-merkittyjä kohtia automatisoimalla tai käyttöönottamalla erilaisia teknologisia ratkaisua 
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Kuva 1 Onnistunut lääkehoitoprosessi takaa lääkkeen oikean annon potilaalle (Mukaillen: 
Ausmed 2019, Laukkanen ym. 2021).  

 
Manuaaliset vaiheet sairaalan lääkehoitoprosessissa ovat sitoneet 

runsaasti hoitajien työaikaa ja olleet alttiita poikkeamille (Rochais ym. 2013, 
Cottney 2014). Lääkehoitoprosessia on pyritty automatisoimaan ja 
kehittämään hyödyntämällä erityyppisiä ratkaisuja, kuten 
viivakoodivarmistusta, lääkkeiden hallinta- ja jakeluprosesseissa. Näiden 
avulla on pyritty varmistamaan lääkityksen ja lääkitystietojen oikeellisuus ja 
ajantasaisuus. Järjestelmämuutoksilla on pyritty automatisoimaan tiedon 
siirtymistä, lääkkeiden tilausta ja jakelua, sekä dokumentointia, potilaan 
tunnistusta sekä järjestelmän herätteitä. Automatisoituun tai 
puoliautomatisoituun malliin siirtyminen on muokannut perinteisen 
lääkehoitoprosessin rakennetta ja käytäntöjä.  (taulukko 1). Esimerkiksi 
viivakoodiluvun hyödyntämisen kautta lääkkeiden antokirjaukset 
dokumentoidaan automaattisesti ja aiempaa kattavammin.    

Onnistunut 
lääkehoito-

prosessi

Oikea 
potilas Oikea 

lääke

Oikea 
annos

Oikea 
antoreitti

Oikea 
ajankohta (ja 

antoväli)

Oikea käyttö-
tarkoitus ja 

vaikutus
Oikein 

arvioituna 
potilashistoria 
huomioiden

Oikea 
käyttö-

kuntoon 
saattaminen

Oikea
säilytys 
(ennen 

vanhenemis-
päivää)

Oikea 
asiakkaan/ 

potilaan ohjaus

Potilaan oikeus 
kieltäytyä 
lääkkeestä

Oikea 
dokumentointi

Oikea
seuranta ja 

arviointi
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2.1.2 LÄÄKITYSTURVALLISUUS OSANA POTILASTURVALLISUUTTA  

 
Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollon yksiköiden ja 
organisaatioiden, kuten sairaaloiden, periaatteita ja toimintoja, joiden 
tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus ja ehkäistä potilaan 
vahingoittuminen hoitonsa aikana. Potilasturvallisuuden kolme keskeistä osa-
aluetta ovat: laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus ja lääkehoidon turvallisuus, 
joka voidaan jakaa edelleen lääke- ja lääkitysturvallisuuteen (kuva 2) (Inkinen 
ym. 2015). Lääketurvallisuus kattaa lääkkeen farmakologisiin ominaisuuksiin 
liittyvät vaikutukset ja haittavaikutukset sekä lääkkeiden valmistusprosessiin, 
merkitsemiseen ja informaatioon liittyvät asiat. Lääkitysturvallisuus taas pitää 
sisällään lääkehoitoprosessiin ja lääkkeiden käyttöön liittyvän turvallisuuden, 
ja sitä tukevat riskienhallinnan toiminnot terveydenhuollon organisaatioissa. 
Lääkitysturvallisuuden voidaan siten katsoa olevan osa hoitamisen 
turvallisuutta, jossa poikkeama hoitoprosessissa liittyy lääkehoidon 
toteutukseen (vrt. kuva 2)   
 
 

 
 

Kuva 2 Potilasturvallisuuden keskeiset osa-alueet, joista yksi on lääkehoidon turvallisuus.  
(Lähde: Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006, Inkinen ym. 2015) 

Vastaavasti kuin hoitamisen turvallisuuden voi vaarantaa poikkeama 
hoitoprosessissa, lääkitysturvallisuuden voi vaarantaa lääkityspoikkeama 
(engl. medication error). Se on lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka 
poikkeaa suunnitellusta tai sovitusta, ja johtaa potilaaseen kohdistuvaan 
haittatapahtumaan (adverse drug event, Bates ym. 1995, Stakes ja 
Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006, Aspden ym. 2007, kuva 2). 
Poikkeaman syynä voi olla tekeminen (esim. potilaalle annetaan väärä lääke), 
tekemättä jättäminen (esim. potilaalle unohdetaan antaa lääke osastolla) tai 
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suojausten pettäminen (esim. IV-lääkkeen kaksoistarkastus jätetään 
tekemättä ennen lääkkeen annon aloitusta osastolla, ja potilas saa väärää 
lääkettä). Nämä kaikki voivat vaarantaa potilaan turvallisuuden ja johtaa 
haitalliseen haittatapahtumaan, jonka seurauksena portilas saa ohimeneviä 
tai pysyviä haittoja (Aspden ym. 2007). Jos poikkeama ehditään huomaamaan 
ennen kuin se saavuttaa potilaan ja aiheuttaa haittaa, kutsutaan sitä läheltä 
piti -tapahtumaksi.  

Eniten lääkityspoikkeamia raportoidaan lääkkeiden jakelusta, lääkkeen 
annosta potilaalle ja kirjaamisesta (Bates ym. 1995, Aspden ym. 2007, Kohn 
ym. 2010, Rodriguez-Gonzalez ym. 2015, Holmström 2017, Holmström ym. 
2019). Lääkityspoikkeamat ovat yksi merkittävimmistä potilasturvallisuutta 
vaarantavista tekijöistä (Kohn ym. 2000, WHO 2005, WHO 2017). Suomessa 
yli puolet (51%) terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmään 
(HaiProon) raportoiduista ilmoituksista vuosina 2007–2009 on liittynyt 
lääkityspoikkeamiin (Ruuhilehto ym. 2011, Holmström ym. 2019). 
Vaaratapahtumia potilaalle esiintyi vuosina 2010–2012 manuaalisen lääkkeen 
jakamisen ja antamisen yhteydessä, jopa joka viidennen lääkkeen yhteydessä 
(Härkänen 2014).   

Suuri osa Suomessa raportoiduista poikkeamia liittyy lääkkeiden jakeluun 
(18–34 %) ja lääkkeiden antamiseen potilaalle (25–39 %) (Holmström 2019, 
Schepel ja Kuitunen 2020). Samanlaisia tuloksia on raportoitu myös 
kansainvälisesti, jossa lääkkeiden jakeluun liittyviä poikkeamia on raportoitu 
14–20 %:ssa tapauksia  (Jiménez Muñoz ym. 2011, Keers ym. 2013b, Nuckols 
ym. 2014). Eräässä tutkimuksessa lääkehaittapahtatumia esiintyi noin 10–
42/1000 hoitopäivää kohden (Alshehri ym. 2017). Näistä kaksi kolmannesta 
oli kliinisesti merkittäviä tapahtumia, ja 13–17 % lääkehaittatapahtumista olisi 
ollut ehkäistävissä lääkehoitoprosessia ja yksikön toimintatapoja 
kehittämällä. Erikoissairaanhoidossa lääkkeiden jakelu on perinteisesti ollut 
manuaalista. Lääkkeen jakeluun ja antamiseen liittyvien riskien 
minimoimiseksi ja suojausten kehittämiseksi prosessi on alkanut teknistyä ja 
automatisoitua (Chapuis ym. 2010, Pedersen ym. 2015). Suomessa sekä 
kansainvälisesti lääkkeiden varastoinnissa ja potilaskohtaisessa jakelussa on 
lisääntyvässä määrin ryhdytty hyödyntämään erityyppisiä älylääkekaappeja, 
jotka ovat tietokoneohjattuja lääkkeiden varastoimiseen ja jakeluun käytettyjä 
laitteistoja, sekä erilaisia varasto- ja jakelurobotteja (Pedersen ym. 2015, 
Metsämuuronen ym. 2018).  

Kirjaamisvirheet ovat myös yleisiä. Niitä raportoidaan Suomessa  
16–17 %:ssa kaikista lääkityspoikkeamista (Holmström ym. 2019, Schepel ja 
Kuitunen 2020). Kansainvälisesti kirjaamispoikkeamia esiintyy 1,1–344/1000 
hoitopäivää kohden ja yleisimmät tyypit olvat tiedon siirtämättä jättäminen 
tai muu poikkeama kirjaamisessa (Alshehri ym. 2017). Osan 
kirjaamisvirheistä on havaittu aiheutuvan siitä, että kirjaamistavat yksiköiden 
välillä vaihtelevat ja lääkityslistoille päätyy peruslääkevalikoiman ulkopuolisia 
lääkkeitä puutteellisilla merkinnöillä (Ahlqvist ym. 2014, Schepel ja Kuitunen 
2020). Myös kirjaamispoikkeamiin on pyritty löytämään ratkaisuja 
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teknologiasta. Sähköisten potilastietojärjetelmien käytöönotolla onkin ollut 
mahdollista vähentää esimerkiksi tiedon kopiontiin ja siirtoon liittyviä 
poikkeamia (Franklin ym. 2007, Bhatti 2019).  

2.1.3 RISKIENHALLINNAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 
Lääkitysturvallisuuden edistäminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioilta systemaattisia toimia, jossa kaikki lääkehoitoprosessin 
vaiheet huomioidaan (THL 2015). Lääkityspoikkeamia voi tapahtua useassa 
eri lääkehoitoprosessin kohdassa, kun inhimilliset tekijät ja järjestelmän, 
kuten sairaalan tai sen osaston, huonosti suunnitellut lääkehoidon prosessit 
yhdistyvät (Kohn ym. 2000, WHO 2017). Tällaisia poikkeamien syntyyn 
myötävaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. henkilökuntapula, väsymys tai kiire 
sekä työympäristöön liittyvät ongelmat, kuten heikko valaistus, rauhaton 
työtila ja varastointiin liittyvät haasteet. Nämä tekijät ovat keskeisessä 
asemassa tarkasteltaessa lääkitysturvallisuutta järjestelmälähtöisestä 
näkökulmasta, joka on lähtökohtana nykyaikaiselle lääkehoidon 
riskienhallinnalle sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa (Kohn ym. 
2000, Schepel ja Kuitunen 2020). 

2.1.3.1 Järjestelmälähtöinen turvallisuuden kehittäminen 

 
James Reasonin inhimillisen erehdyksen teoriassa (Human error theory) 
korostetaan, että inhimillinen erehdys on väistämätöntä kaikissa ihmisen 
toiminnoissa (Reason 1990). Terveydenhuollon riski- ja poikkeamatilanteet 
johtuvat joko henkilön aiheuttamasta erheestä tai järjestelmälähtöisestä 
syystä (Reason 2000). Yksilökeskeinen lähestymistapa lääkitysturvallisuuteen 
voi johtaa syyllistävään ilmapiiriin ja poikkeamien peittelyyn, eikä myöskään 
ohjaa organisaatiota selvittämään ja korjaamaan poikkeaman taustalla 
vaikuttavia järjestelmälähtöisiä tekijöitä (mm. puutteellinen perehdytys tai 
toimintamallien ohjeistus). Järjestelmälähtöisessä näkökulmassa 
poikkeamista opitaan riskejä ja myötävaikuttavia tekijöitä tunnistamalla. 
Huomio kiinnittyy henkilön sijaan toimintatapojen ja -prosessien 
heikkouksiin. Tämän ajatusmallin myötä yksikön toiminnassa esiintyvät riskit 
tunnistetaan ja tuodaan yksikössä avoimesti esiin, ja syitä mahdollisien 
erehdyksien tapahtumiseen yritetään ymmärtää järjestelmän sisällä. Näin 
poikkeamille altistavia työskentelymalleja pystytään kehittämään ja ottamaan 
käyttöön erilaisia suojauksia, jotka pystyvät ennaltaehkäisemään poikkeamien 
syntyä.   

Järjestelmälähtöisellä riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan ja 
arvioimaan toimintaan liittyviä riskejä, ja siten kehittämään organisaation 
turvallisuutta (Liu 2019, Laukkanen ym. 2021). Riskien hallinta pohjautuu 
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sekä potilasturvallisuustapahtumista oppimiseen että ennakoivaan 
turvallisuuden hallintaan (Liu 2019). Samalla määritellään myös 
toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi 
raportoimiseksi. Tämä johtaa todennäköisemmin lääkehoidon riskien 
tehokkaaseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Mallilla pyritään estämään 
lääkityspoikkeamat, jotka voivat johtaa lääkehaittatapahtumaan. 

Reasonin (2000) reikäjuustomallia (swiss cheese model) voidaan soveltaa 
kuvaamaan inhimillisen erehtymisen mahdollisuutta lääkehoitoprosessin eri 
vaiheissa ja tapahtuneen poikkeaman pysäyttämistä suojausten avulla ennen 
kuin se saavuttaa potilaan (kuva 3, kuva 4). Mikäli hoitoprosessissa 
tapahtunutta lääkityspoikkeamaa ei saada pysäytettyä missään prosessin 
vaiheessa, poikkeama etenee potilaalle asti aiheuttaen joissakin tapauksissa 
jopa kuolemaan johtavan haitan. Jos taas poikkeama huomataan riittävän 
ajoissa, poikkeaman eteneminen voidaan pysäyttää ja potilasvahingolta 
vältytään. Järjestelmä pyritään mukauttamaan siten, että inhimillisiä virheitä 
tapahtuu mahdollisimman vähän ja ne pystytään estämään erilaisten 
suojausten, kuten toimintamallien, -ohjeiden ja työkalujen avulla. Samalla 
lääkehoitoprosessin turvallisuus lisääntyy.  

 
 

 

Kuva 3 Reasonin reikäjuustomallin soveltaminen kuvaamaan lääkityspoikkeaman 
etenemistä lääkehoitoprosessissa ja suojausten merkitystä poikkeaman 
tunnistamisessa ja sen potilaalle saakka etenemisen estämisessä (Lähde: 
mukaillen Reason 2000)  

 



 

25 

 
 

Kuva 4 Havainnollistava esimerkki Reasonin (2000) reikäjuustomallin soveltamisesta poti-
lastapauksessa, jossa potilassiirron yhteydessä potilaan lääkitystiedot muuttuvat 
aiheuttaen estettävissä olevan vaaratilanteen. Kuvassa esitetty lääkehoitoprosessin 
eri vaiheessa tapahtuneet toimintapoikkeamat sekä suojaukset, joilla vaaratapah-
tuman eteneminen potilaalle saakka voidaan estää (Lähde: mukaillen WHO 2019)  

2.1.3.2 Retrospektiivinen ja prospektiivinen riskienhallinta 

 
Riskitapahtumia tulisi pyrkiä estämään potilastyössä ennakoivasti, jolloin on 
tärkeä osata tunnistaa oman yksikön lääkehoitoprosessin riskikohdat. 
Riskienhallinta voidaan jakaa retrospektiiviseen ja prospektiiviseen 
toimintaan, joista molempia tarvitaan lääkehoitoprosessin kehittämiseksi 
kohti parempaa potilasturvallisuutta (Liu 2019).  

Tärkeä osa retrospektiivista riskienhallintaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
yksiköissä on vaaratapahtumailmoitusten raportointi, analysointi ja niistä 
oppiminen (Holmström 2017, Liu 2019). Poikkeamatilanteiden 
tunnistaminen ja raportointi vaaratapahtumien raportointijärjestelmään tuo 
poikkeamat näkyväksi ja mahdollistaa lääkehoitoprosessin turvallisuuden 
kehittämisen (Laukkanen ym. 2021, Holmström 2017). Kerättyjen 
poikkeamailmoitusten perusteella on tärkeä oppia tunnistamaan 
lääkehoitoprosessin riskikohtia omassa työyksikössä (Laukkanen ym. 2021). 
Lääkityspoikkeamien ja läheltä piti -tilanteiden pohjalta lääkehoitoprosessia 
ja toimintamalleja analysoidaan ja poikkeamille altistavat tilanteet ja 
toiminnot pyritään tunnistamaan. Myös juurisyyanalyysiä voidaan hyödyntää 
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poikkeamaan johtaneiden myötävaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa ja 
parhaimmassa tapauksessa keskeisimmän syyn löytämisessä (Martin-
Delgado ym. 2020). Analyysien pohjalta lääkehoitoprosessia voidaan kehittää 
turvallisemmaksi muuttamalla olemassa olevaa toimintamallia tai lisäämällä 
turvallisuustekijöitä prosessin eri kohtiin. Nykyään riskienhallinnan 
menetelmät ovat kuitenkin yhä enenevässä määrin siirtymässä kohti 
prospektiivista riskienhallintaa.  

Prospektiivisessa riskienhallinnassa lääkehoitoprosessin turvallisuutta 
pyritään hallitsemaan riskitilanteita ennakoimalla (kuva 5). Onnistuneet 
käytänteet, kuten kansallisen tason lait ja ohjeet, luovat hyvät kehykset 
turvalliselle lääkehoitoprosessille (STM 2018, Laukkanen ym. 2021, Fimea 
2021). Toimintaa pyritään kehittämään ennen kuin potilaalle aiheutuu 
vaaratilanne. Turvallisuuden kehittäminen lähtee liikkeelle riskikohtien 
tunnistamisesta ja arvioimisesta sekä toimintamallien kehittämisestä, riskit ja 
hyödyt huomioiden (Liu 2019). Retrospektiivinen riskienhallinta auttaa 
siirtymään kohti prospektiivista riskienhallintaa mm. ottamalla käyttöön 
tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja suojauksia. Suuren riskin lääkkeitä 
voidaan tunnistaa raportointijärjestelmän avulla ja näiden käytön 
ohjeistaminen organisaatiotasolla toimii suojauksena riskitilanteiden 
vähentämiseksi (Schepel ym. 2019, Schepel ja Kuitunen 2020). Ennakoivassa 
riskienhallinnassa voidaan myös hyödyntää lääkitysturvallisuuden 
auditointia, jota on Suomessa ja maailmalla kehitetty erilaisiin sosiaali- ja 
terveydenhuollon ympäristöihin (ISMP 2011, Teinilä ym. 2012, Celikkayalar 
ym. 2016, ISMP 2021, Oksa ym. 2021). Auditoinnissa lääkitysturvallisuuden 
laatua pyritään arvioimaan objektiivisesti (Celikkayalar ym. 2016). Sen avulla 
lääkehoitoprosessin riskikohtia on mahdollista tunnistaa ja jalkauttaa 
havaittujen riskikohtien hallintaan soveltuvia suojauksia. 
Lääkehoitosuunnitelmat ja niiden jatkuva päivittäminen ovat tässä yksi tärkeä 
työväline.   

Toinen esimerkki prospektiivisesta riskientunnistuksessa käytettävästä 
menetelmästä on HFMEA (healthcare failure mode and effect analysis) eli 
terveydenhuollon vika- ja vaikutusanalyysi (Jain 2017). Analyysin avulla 
voidaan tunnistaa mahdollisuudet epäonnistua ja todennäköisimmät syyt, 
jotka niitä aiheuttavat. HFMEA on soveltuva menetelmä erityisesti tilanteissa, 
joissa lääkehoitoprosessia uudistetaan tai kehitetään, ja uudet mahdolliset 
riskit halutaan tunnistaa ennalta (Larson ja Saine 2013). Rodriguez-Gonzalez 
ym. (2015) esimerkiksi havaitsivat sairaalan lääkehoitoprosessissa tämän 
menetelmän avulla kahdeksan syytä, jotka johtivat 40 erilaiseen vikatilaan 
aiheuttaen 5254 kriittistä tapahtumaa. Muutoksilla ja suosituksilla nämä 
tapahtumat vähenivät 32 %:lla.   Riskitilanteiden tunnistamisessa tulisi 
terveydenhuollon organisaatioissa käyttää apuna myös 
tutkimuskirjallisuudessa esiin tuotuja lääke- ja potilashoidon riskitekijöitä 
(Inkinen ym. 2016). Tunnistamisen jälkeen suojauksia pystytään liittämään 
lääkehoitoprosessin riskikohtiin turvallisuuden hallitsemiseksi. Esimerkkeinä 
tällaisista suojauksista ovat: (1) lääkityksen turvatarkastus, jossa farmasian 



 

27 

ammattilainen käy läpi potilaan lääkityksen tarkoituksenmukaisuuden, jotta 
lääkityspoikkeamilta vältyttäisiin, (2) lääkkeiden koneellinen annosjakelu, 
jonka myötä jakopoikkeamia pyritään välttämään ja (3) ohjeistukset mm. 
suuren riskin lääkkeille, jolloin henkilökunnan tuntemusta riskilääkkeiden 
tunnistamiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi voidaan lisätä ennakkoon 
(Hakoinen ym. 2017, Schepel ja Kuitunen 2020).  
 

 

Kuva 5 Prospektiivinen riskienhallinta terveydenhuollon riskienhallinnan lähtökohtana 
(Mukaillen: Liu 2019). 

2.1.4 SAIRAALAN LÄÄKEHOITOPROSESSIN KESKEISET 
RISKIKOHDAT 

 
Lääkitysturvallisuuden kehittämistä on kansainvälisesti ohjattu esimerkiksi 
Maailman Terveysjärjestön, WHO:n toimesta, jonka kolmas 
potilasturvallisuusohjelma (patient safety challenge) keskittyi 
lääkitysturvallisuuteen (WHO 2017). Ohjelmassa on nimetty kolme 
pääkohtaa, jotka ovat maailmanlaajuisesti tunnistettu lääkehoitoprosessin 
keskeisimmiksi turvallisuutta vaarantaviksi kohdiksi niin avohoito- kuin 
sairaalaympäristössä (kuva 6). Esille on nostettu (1) suuren riskin tilanteet, 
mm. sairaalaympäristö ja riskilääkkeisiin liittyvät merkittävää haittaa 
potilaalle aiheuttavat vahingot, (2) monilääkitys ja siihen liittyvät 
turvallisuushaasteet sekä (3) hoitotilanteiden siirtymäkohdat, esim. 
potilassiirrot ja hoitosuhteen siirtyminen eri organisaatioon, (WHO 2017). 
Näiden ennaltaehkäisemiseksi WHO on kehittänyt yhteisiä malleja ja 
ohjeistuksia, joiden avulla riskejä organisaatioissa pystytään huomioimaan ja 
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hallitsemaan ennakoivilla toimenpiteillä (WHO 2017, Schepel ja Kuitunen 
2020). 

Sairaala on suuren riskin toimintaympäristö, jossa hoidetaan vakavasti 
sairaita potilaita (Schepel ja Kuitunen 2020). Usein potilailla on käytössä 
suuren riskin lääkkeitä, joiden virheellinen käyttö voi altistaa potilaan 
vakaville haittatapahtumille (ISMP 2011, Schepel ja Kuitunen 2020, ISMP 
2021). Käytössä on myös antoreittejä, kuten laskimonsisäinen, epiduraalinen 
tai intratekaalinen antoreitti, joiden kautta annettuna lääkkeen vaikutus alkaa 
nopeasti ja poikkeamatilanteissa vaikutuksen kumoaminen on lähes 
mahdotonta (ISMP 2011, Schepel ja Kuitunen 2020). Sairaalapotilailla on 
lähes aina käytössään useita lääkkeitä. Monilääkityksen myötä lääkitykseen 
liittyvät riskitekijät, kuten lääkkeen virheellinen käyttö, yhteisvaikutukset ja 
huono hoitoon sitoutuminen lisääntyvät, jolloin myös mahdollisuudet 
haittatapahtumiin lisääntyvät (Hakoinen ym. 2017).  

Monilääkityksen lisäksi potilassiirrot yksiköiden ja organisaatioiden välillä 
ovat yleisiä. Potilassiirtoihin liittyy puutteet kommunikaatiossa (1) hoitavien 
yksiköiden sekä (2) potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä, 
johtaen usein vajavaiseen tiedon siirtymiseen (Johnson ym. 2015, Hakoinen 
ym. 2017). Potilaiden lääkitystiedoista jää helposti puuttumaan 
itsehoitolääkkeet ja käytetyt ravintolisät, jotka osaltaan voivat vaikuttaa 
lääkkeiden imeytymiseen ja tehoon ja siten vaikuttaa potilaan hoidon 
toteutumiseen (Hakoinen ym. 2017). Koska lääkityshistorian selvittäminen 
potilassiirtojen yhteydessä on työlästä, se jää helposti vajavaiseksi. On 
arvioitu, että vain kolmanneksella sairaalaan kirjatuista potilaista lääkityslista 
on ajantasainen (FitzGerald 2009, STM 2020).  
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Kuva 6 WHO:n potilasturvallisuusohjelmassa tunnistetut keskeisimmät lääkitysturvallisuutta 
vaarantavat tekijät ja suositellut toimintatavat niiden hallitsemiseksi (Mukaillen: 
WHO 2017, Schepel ja Kuitunen 2020).  

Kirjallisuudessa on tunnistettu myös muita sairaaloiden ja laitosten 
lääkehoitoprosessiin liittyviä riskikohtia (Jodoin ym. 2005, STM 2006, WHO 
2019). Lääkehoidon suunnitteluun liittyvät riskikohdat liittyvät lääkehoidon 
tarpeen arviointiin ja valintaan potilaan voinnin ja käytössä olevien tietojen 
perusteella. Jos esimerkiksi tiedonsiirtoon liittyy ongelmia, voidaan päätökset 
lääkehoidosta tehdä vajavaisin perustein. Dokumentoinnissa tieto voi 
muuttua mm. manuaalisten tiedonsiirtojen yhteydessä (Keers ym. 2013b). 
Suomessa käytössä oleville potilastietojärjestelmille ja työskentelymalleille on 
tyypillistä, että tietoja joudutaan etsimään potilastietojärjestelmän eri 
välilehdiltä (Niittynen 2018). Kirjaamiskäytännöt vaihtelevat eri yksiköiden 
välillä ja lääkärin tekemä lääkemääräys ei automaattisesti siirry lääkelehdelle, 
vaan hoitajat joutuvat siirtämään lääkitystiedot lääkelehdelle (Niiranen ym. 
2017). Vaihe altistaa kopiointivirheille, joka ovat yleisiä sairaaloissa (Keers 
ym. 2013a). Poikkeamille merkinnöissä altistavat mm. rakenteisen 
kirjaamisen puuttuminen suurimmasta osasta potilastietojärjestelmiä. 
Rakenteisessa kirjaamisessa potilastiedot kirjataan etukäteen sovittujen 
rakenteiden ja luokitusten mukaan, joka mahdollistaa tietojen käsittelyn ja 
siirron automaattisesti tietojärjestelmien ja organisaatioiden välillä (THL 
2020). Tällainen rakenteinen potilastiedon kirjaaminen on tällä hetkellä 
Suomessa käytössä esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
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Apotti-potilastietojärjestelmässä (Apotti 2020). Potilaan ajantasaisen 
lääkityksen varmistamiseksi Suomessa ollaan lisäksi kehittämässä kansallista 
lääkityslistaa Kanta-reseptitietokeskukseen, jossa potilaan lääkitystiedot 
näkyvät rakenteisesti eri terveydenhuollon tietojärjestelmien ja Omakannan 
kautta (KanTa 2021). Kansallisen lääkityslistan tavoitteena on lisätä 
potilasturvallisuutta ja säästää terveydenhuollon henkilökunnan työaikaa. 

2.1.5 SAIRAALAN LÄÄKEHOITOPROSESSIN KESKEISET 
SUOJAUKSET 

 
Lääkehoitoprosessia pyritään hallitsemaan ja kehittämään turvallisemmaksi 
ottamalla käyttöön erityyppisiä suojauksia (Stakes ja Lääkehoidon 
kehittämiskeskus Rohto 2006, Schepel ja Kuitunen 2020). Näiden 
tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset vaaratilanteet ja ennaltaehkäistä 
poikkeamien syntyminen, jotta potilasturvallisuus ei hoidon aikana pääsisi 
vaarantumaan. Kansallisella tasolla yksi keskeisin lääkehoitoa toteuttavien 
organisaatioiden käytössä oleva suojaus on yksikkökohtainen 
lääkehoitosuunnitelma (STM 2006, Laukkanen ym. 2021). 
Lääkehoitosuunnitelma pitää sisällään kehityssuunnitelman yksikön 
lääkitysturvallisuuden parantamiseksi (Laukkanen ym. 2021). 
Lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan oman yksikön tärkeimmät tunnistetut 
lääkehuollon riskitekijät. Näiden tekijöiden vakavuutta ja todennäköisyyttä 
arvioidaan, ja laaditaan tarvittavat toimet riskien hallitsemiseksi. Kehitettyjä 
toimintamalleja suositellaan käytettäväksi sekä työyksikkötasolla mutta myös 
toimintayksikkötasolla, jolloin mm. kiertävien sijaisten työ helpottuu. 
(Knuuttila ja Tamminen 2004, Inkinen ym. 2015).   

Organisaatiotasolla suojauksia voidaan laatia ja kehittää erilaisissa 
työryhmissä ennakoivasti tai esimerkiksi vaaratapahtumien 
raportointijärjestelmää hyödyntämällä. Esimerkkejä muista 
sairaalaympäristössä käytettävistä suojauksista ovat mm. standardoidut 
työskentelytavat ja varmistusmenetelmät, kuten lääkehoitosuunnitelma, 
lääkitysturvallisuusauditoinnit ja listaus lääkkeenannon varmistettavista 
työvaiheista sekä henkilökunnan kouluttaminen (WHO 2009, Celikkayalar 
ym. 2016, Niittynen 2018). Suojaukset voidaan sitoa toimintatapoihin, kuten 
lääkkeiden kaksoistarkistus ennen lääkkeenantoa tai ennen leikkausta apuna 
käytettävä tarkistuslista leikkaushaittojen vähentämiseksi (WHO 2009). 
Toimintatapojen lisäksi suojaukset voidaan myös yhdistää järjestelmiin, 
jolloin esimerkiksi lääkkeen määräyksen yhteydessä muodostuu lääkkeen 
antoaika- ja antokirjausehdotus (Schepel ja Kuitunen 2020). Myös 
katkeamattomalla lääkehoidon prosessilla pystytään parantamaan 
turvallisuutta. Lääkehoitoprosessiin liittyviä suojauksia on esitetty taulukossa 
2. 
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Taulukko 2 Esimerkkejä lääkehoitoprosessissa käytettävistä suojauksista Suomen 
sairaaloissa (Mukaillen: Schepel ja Kuitunen 2020). 

Lääkehoitoprosessin 
vaihe 

Suojaukset 

Lääkehoidon 
tarpeen arviointi ja 
lääkkeen 
määrääminen 

Sähköinen potilastietojärjestelmä, johon yhdistetty sähköinen määräysjärjestelmä ja 
kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä 
Lääkemääräysten rakenteinen kirjaaminen lääkityssovellukseen (määrääjä kirjaa itse) 
Valmiit lääkemääräyspohjat potilastietojärjestelmässä 
Lääkemääräysten kliininen kaksoistarkastus (automaattinen ja farmaseuttisen 
henkilöstön tekemä) 
Lääkkeen määrääminen vaikuttavan aineen nimellä (ei kauppanimellä) 

Dokumentointi Yhtenäinen sähköinen potilastietojärjestelmä  
Kansallinen lääkityslista  
Lääkemääräysten sisällön määrittely ja rakenteinen kirjaaminen 

Lääkkeen jakelu ja 
käyttökuntoon 
saattaminen 

Automatiikka 
Älylääkekaapit 
Viivakoodin käyttö oikean lääkkeen tunnistamisessa 

Lääkkeen antaminen 
potilaalle 

Viivakoodin käyttö potilaan ja lääkkeen tunnistamisessa  
Lääkitystiedon kirjautuminen potilastietojärjestelmään viivakoodin avulla 
Herätteet, hälytteet 

Potilaan voinnin 
seuranta 

Sähköinen potilastietojärjestelmä, jossa kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä 
Lääkkeiden vaikutusten ja haittavaikutusten tunnistaminen, lääkehoitoon liittyvien 
riskien tunnistaminen ja hallinta  

Seurannan suunnittelu ja ohjeistaminen lääkettä määrättäessä 
Moniammatillinen lääkehoidon kokonaisarviointi 
Potilaan ja muiden terveydenhuollon toimijoiden informointi 
Tietojärjestelmien hyödyntäminen lääkehoitojen riskienhallinnassa (mm.  
Terveysportin työkalut) 

 

Organisaatiotason 
suojaukset 

Lääkehoitosuunnitelma  
Auditoinnit 
Lääkehoidon toteutukseen osallistuvan ammattihenkilön osaamisen varmistaminen 
Raportointijärjestelmän hyödyntäminen järjestelmälähtöisten riskien 
tunnistamisessa ja lääkehoitoprosessin kehittämisessä 

 
Lääkitysturvallisuus on pystyttävä varmistamaan kaikissa 

lääkehoitoprosessin keskeisissä kohdissa (kuva 7). Turvallisuuden 
varmistamiseen liittyy myös kliinisen farmasian palveluita, joiden on 
kansainvälisesti todettu parantavan potilasturvallisuutta sairaalassa (Rotta 
ym. 2015). Farmasian ammattilaisten interventioilla, kuten lääkityksen 
ajantasaisuuden varmistamisella, voidaan vähentää potilassiirtoihin liittyviä 
poikkeamia ja epäselvyyksiä etenkin potilaan saapuessa sairaalaan ja sieltä 
kotiutuessaan (Johnson ym. 2015, Mekonnen ym. 2016). Intervention 
yhteydessä pystytään selvittämään lääkkeiden todellinen käyttö, päivittämään 
lääkitystiedot potilastietojärjestelmään ja lisäämään viestintää muun 
terveydenhuollon henkilöstön kanssa (Mekonnen ym. 2016). Intervention 
kautta edistetään potilasturvallisuutta (Johnson ym. 2015). Suomalaisessa 
terveydenhuollossa ei ole kuitenkaan yhtenäistä vakiintunutta tapaa, jossa 
farmaseutti tai proviisori tekisi potilaan lääkitykselle tai lääkärin tekemille 
lääkemääräyksille systemaattisia varmennuksia, vaan lääkityslistoja 
tarkistetaan vain satunnaisesti (Niittynen 2018). Lääkemääräysten kliinistä 
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kaksoistarkistusta on pilotoitu mm. HUS:n osastoilla, mutta toimintamalli ei 
ole vielä rutiininomaisesti käytössä (Kvarnström ja Linden-Lahti 2020). 
Käytännöt ovatkin usein paikallisia tai niitä hyödynnetään ainoastaan 
satunnaisesti.  
 

 
 

 

Kuva 7 Lääkitysturvallisuuden varmistamisen keskeisiä kohtia sairaalassa ja niihin liittyvät 
yleisimmät poikkeamamahdollisuudet (Mukaillen: STM 2006, WHO 2019).  

2.2 LÄÄKKEIDEN JAKELUPROSESSIIN LIITTYVÄT 
KESKEISET RISKIT  

Suuri osa potilaiden lääkityspoikkeamista sairaalassa liittyy lääkkeiden 
jakeluprosessiin (Kohn ym. 2010, Härkänen ym. 2015). Se pitää sisällään 
toimintaketjun lääkkeen jakamisesta, valmistelusta ja antamisesta tietylle 
potilaalle suunnitellun lääkemääräyksen mukaisesti (WHO 2012, STM 2019).  

Lääkkeiden sairaalassa tapahtuvaan jakeluprosessiin liittyvät keskeiset 
riskit kartoitettiin toteuttamalla kirjallisuushaku Medline (Ovid) -
tietokannasta maaliskuussa 2021. Haku suoritettiin hakusanoilla 
(drug/medication administration* OR drug/medication distributi* OR 

Lääkkeen määrääminen ja riskinarvio

Poikkeama lääkkeen määräämisessä, 
lääkemääräyksen vastaanotossa, kirjauksessa tai 

kopioinnissa.
Poikkeama diagnoosissa, tarpeen arvioinnissa, 

kokonaislääkityksen tarkastamisessa, selkeydessä, 
oikeellisuudessa, kirjaamisessa tai lääkepäätöksessä. 

Poikkeama tiedon välittäminessä, tiedon kopioinnissa, 
kirjaamisessa tai ymmärtämisessä.

Lääkitystarkistus / Määräyksen kliininen 
kaksoistarkistus

Tarkistusta ei tehdä.

Lääkkeiden jakelu, käyttökuntoon saattaminen ja 
annostelu potilaalle

Poikkeama lääkkeenjaossa: väärä potilas, annos, 
lääkemuoto, lääke tai vahvuus. 

Poikkeama lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa: 
annoksen valmistus, jauhaminen, osittaminen. 

Poikkeama lääkkeenannossa: poikkeava ajoitus, 
antotapa, antoreitti, vahvuus, annos, potilas tai lääke 

jäänyt antamatta.

Potilaan ohjaaminen ja sitouttaminen 
lääkehoidon toteuttamiseen 

Poikkeama neuvonnassa: poikkeama 
oikeellisuudessa, epäselvyys, riittämättömyys 
tai epäjohdonmukaisuus toimijoiden välillä.

Lääkityksen tarkistus hoidon siirtymäkohdissa 

Poikkeama hoidon seurannassa

Puutteet ongelmien tiedostamisessa, 
toteutuksessa, suunnittelussa tai säännölisessä 

tarkastamisessa.
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drug/medication dispensing OR drug/medication preparati* AND systemat* 
AND review*), ja se rajattiin koskemaan vuoden 2010 jälkeen julkaistuja 
englanninkielisiä systemaattisia kirjallisuuskatsauksia. Haussa löytyi 41 
artikkelia, joista tarkasteltavaksi valittiin 7 artikkelia koskien sairaalan 
lääkkeenjakeluprosessia. Artikkeleista seulottiin mukaan sisällön perusteella 
sairaalan jakeluprosessin lääkitysturvallisuuteen ja -riskeihin liittyvät 
artikkelit (n=4), joiden keskeiset löydökset ovat esitetty taulukossa 3.  
 

Taulukko 3 Sairaaloiden lääkkeiden jakeluprosessiin liittyviä riskejä tutkineet kansainväliset 
systemaattiset kirjallisuuskatsaukset (julkaistu ajalla 2010 – 3/2021).  

Viite Tutkimuksen kohde ja aineisto 
 

Keskeisimmät jakeluprosessin riskeihin 
liittyvät löydökset 

Wulff, 2011 
Medication administration 
technologies and patient 
safety: a mixed-method 
systematic review 

Arvioi lääkkeiden 
jakeluprosessiin liittyvien 
teknologioiden riskejä ja 
selvittää ennaltaehkäistävissä 
olevien haittatapahtumien 
vaikutuksia potilasturvalli-
suuteen.  
 
12 tutkimusta, jotka julkaistu 
1980–2009  

Lääkkeiden jakeluteknologian 
sisällyttäminen jakeluprosessiin synnyttää 
muutoksia työn rutiineissa ja voi sen 
vuoksi heikentää potilasturvallisuutta. 
Viivakoodien lukemisen luomat 
varoitukset voivat ehkäistä jakelu- ja 
antopoikkeamia, mutta hälytteiden 
ohittaminen synnyttää riskin lääkkeen 
jakeluprosessiin.  
  

Berdot ym. 2013 
Drug administration errors 
in hospital inpatiets: a 
systematic review 

Lääkkeiden jakeluprosessiin 
liittyvät poikkeamat ja niiden 
yleisyys sairaalapotilailla.   
 
66 tutkimusta, jotka julkaistu 
aikavälillä 1966–2011  

Lääkkeiden jakeluprosessiin liittyvät 
poikkeamat ovat yleisiä sairaalapotilailla. 
Antopoikkeamia esiintyy keskimäärin noin 
10,5 %:lla sairaalapotilaista (ilman väärään 
aikaan annettuja lääkkeitä) ja  
25,2 %:lla, jos mukaan lasketaan myös 
väärään aikaan (yli 60 min poikkeama) 
annetut lääkkeet.  Poikkeamamäärät 
vaihtelivat eri menetelmin tehdyissä 
tutkimuksissa ilmaantuvuuden ollessa 
matalampi interventiotutkimuksissa kuin 
muissa tutkimustyypeissä (mm. ennen-
jälkeen tutkimukset, satunnaistetut 
vertailukokeet ja poikittaistutkimukset). 
Poikkeaman kliinistä vaikutusta oli arvioitu 
48 %:ssa tutkimuksista. Kuolemaan 
johtavia poikkeamia ei esiintynyt ja suurin 
osa lääkityspoikkeamista ei aiheuttanut 
vakavaa haittaa potilaalle.  

Keers ym. 2013a 
Causes of medication 
administration errors in 
hospitals: a systematic 
review of quantitative and 
qualitative evidence 

Määrällisillä ja laadullisilla 
tutkimusmenetelmillä havaitut 
lääkkeiden jakeluprosessiin 
liittyvät poikkeamien syyt 
sairaalapotilailla.   
 
55 tutkimusta, jotka julkaistu 
aikavälillä 1985–2013 

Inhimilliset erheet ja lipsahdukset olivat 
aiheuttaneet suurimman 
osanpoikkeamista. Myös puutteet 
potilastiedoissa olivat myötävaikuttaneet 
merkittävään määrän havaituista 
poikkeamista.  
Myötävaikuttavina tekijöinä olivat mm. 
puutteelliset poitlastekstit (reseptit, 
dokumentaatio ja tiedonsiirto),  
ongelmat lääkkeiden toimitusketjussa 
(sairaala-apteekin jakeluvirheet, osaston 
varastonhallinta), osaston 
lääkkeidenhallintaan liittyvä varustelu 
(mm. saavutettavuus ja toimivuus).  
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Viite Tutkimuksen kohde ja aineisto 
 

Keskeisimmät jakeluprosessin riskeihin 
liittyvät löydökset 

Keers, 2013b 
Prevalence and nature of 
medication administration 
errors in health care 
settings: a systematic 
review of direct 
observational evidence. 

Lääkkeiden jakeluprosessiin 
liittyvien poikkeamien 
esiintyvyys suoran 
havainnointimenetelmän avulla 
tutkittuna.   
 
91 tutkimusta, jotka julkaistu 
1985–2012 

Keskimäärin poikkeamia esiintyi 19,6 %:ssa 
havainnoiduista tapauksista ja 8,0 %:ssa, 
mikäli väärästä antoajasta johtuvat 
poikkeamat jätettiin huomioimatta.  
Tutkimukset raportoivat seuraavia 
poikkeamia: väärä antoaika, lääkkeen 
antamatta jättäminen, väärä annos.  

 
Kirjallisuushaun perusteella suurin osa systemaattisiin 

kirjallisuuskatsauksiin sisällytetyistä tutkimuksista oli julkaistu vähintään 10 
vuotta sitten, osa jopa 1960-luvulla. Valtaosa tutkimuksista oli keskittynyt 
lääkkeen antovaiheen riskien ja niiden syiden tunnistamiseen. Lääkkeiden 
jaon ja käyttökuntoon saattamisen riskeistä ei löytynyt näiden 
lääkehoitoprosessin yksittäisten vaiheiden riskejä kuvaavia systemaattisia 
kirjallisuuskatsauksia.  

Lääkkeiden jakeluprosessiin liittyvät poikkeamat olivat yleisiä, ja niitä 
esiintyi 19,6–25,5 %:ssa tapahtumia (Berdot ym. 2013, Keers ym. 2013b). 
Mikäli antoaikaan liittyvät poikkeamat jätettiin huomioimatta 
lääkityspoikkeamia todettiin esiintyvän noin 8,0–10,5 %:ssa potilaalle 
annetuista lääkkeistä. Poikkeamille altistavina tekijöinä olivat inhimilliset 
erheet ja lipsahdukset, jotka aiheuttivat suurimman osan poikkemista (Keers 
ym. 2013a). Muina altistavina tekijöinä oli tunnistettu mm. putteet 
määräyksissä ja kirjallisissa ohjeissa, ongelmat lääkkeiden toimitusketjussa ja 
osaston varastonhallintaan liittyvät haasteet sekä teknologisiin sovelluksiin 
liittyvät muutokset lääkehoitoprosessissa (Wulff ym. 2011, Keers ym. 2013a). 

Inhimillisille erheille osastoilla altistavat etenkin keskeytykset 
lääkkeenjaossa (Hayes ym. 2015). Keskeytysten merkitys on suuri, sillä lähes 
85 % keskeytyksistä lääkkeidenjaossa ja annossa johtaa lääkityspoikkeamaan, 
menettelylliseen poikkeamaan (mm. sopimaton käsihygienia) tai molempiin. 
Myös kirjaamisvaihe on altis poikkeamille, etenkin jos lääkehoitoprosessin 
vaiheet eivät dokumentoidu automaattisesti sähköisen 
potilastietojärjestelmän eri osiin, vaan manuaalista tiedonsiirtoa ja 
kirjaamista tarvitaan. Lääkkeiden antokirjaukset jäävät tekemättä lähes 
kaikista lääkkeistä, sillä vain harvinaisemmin käytettyjen lääkkeiden ja 
tarvittaessa annettavien lääkkeiden anto joudutaan lähes aina kirjaamaan 
erikseen potilasjärjestelmiin. Antokirjauksen puuttuminen tai viive kirjauksen 
tekemisessä, altistaa mm. lääkkeen antamatta jättämiselle tai lääkkeen 
antamiselle useampaan kertaan (Niittynen 2018).  

Lääkkeet jaetaan usein osastolla manuaalisesti kertakäyttöisiin 
lääkelaseihin tai dosetteihin, ja lääkkeiden ja potilaiden tietojen 
merkitseminen on puutteellista (Lahtela ym. 2010, Al Adham ja Abu Hamad 
2011, Cousein ym. 2014). Ulkomailla ja avohuollon pitkäaikaispotilailla 
automatiikka, esimerkiksi koneellinen annosjakelu, on tullut viimeisen 
vuosikymmenen aikana osaksi sairaaloiden lääkehoitoketjua (Schneider ym. 
2018, Sinnemäki 2020, Batson ym. 2021). Kansainvälisesti lääkkeiden jakelua 
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on automatisoitu erilaisten jakelurobottien, -karusellien ja älylääkekaappien 
avulla (Batson ym. 2021). Myös Suomen sairaaloissa on viimevuosina otettu 
käyttöön älylääkekaappeja ja avopuolella monella pitkäaikaispotilaalla on 
käytössä koneellinen annosjakelupalvelu (Metsämuuronen ym. 2018, 
Sinnemäki 2020). Koneellinen annosjakelu mahdollistaa myös 
viivakooditunnistuksen käyttöönoton, jolloin käyttöön saadaan samalla myös 
sähköiset antokirjaukset potilastietojärjestelmään (Hawkins ym. 2010, Poon 
ym. 2010). 

2.3 AUTOMAATIO LÄÄKKEIDEN JAKELUN 
SUOJAUKSENA 

Lääkkeiden jakelun turvallisuutta voidaan lisätä hyödyntämällä automaatiota 
lääkehoitoprosessin eri vaiheissa (Kuiper ym. 2007, Batson ym, 2021).  
Teknologisia sovelluksia onkin otettu käyttöön lisääntyvissä määrin 2000-
luvun aikana. Niillä on pyritty lääkkeiden tilaamisen, jakelun ja annostelun 
tehostamiseen, varastoinnin optimointiin ja lääkkeiden jakelupoikkeamien 
vähentämiseen. Sairaala-apteekissa teknologian avulla voidaan parantaa 
lääkkeiden seurattavuutta, vanhenemista sekä lääkkeiden valmistamista ja 
käyttökuntoon saattoa (Kuiper ym. 2007, Suvikas-Peltonen 2017, Batson ym. 
2021). Automaattinen varastonhallinta ja lääkkeiden tilaaminen lisäävät 
tehokkuutta vähentämällä terveydenhuollon henkilöstön työaikaa 
manuaalisista työtehtävistä. Logistisista toiminnoista saatava työajansäästö 
on automation merkittävä etu (Gray ym. 2013, Batson ym. 2021). Kun 
farmaseuttien työaikaa säästyy logistisista tehtävistä, heidän työaikaansa 
voidaan suunnata kliinisiin työtehtäviin ja lääkitysturvallisuuden 
parantamiseen (Schepel ym. 2019). Isossa-Britanniassa tätä muutosta on 
tuettu Hospital Pharmacy Transformation Programme -ohjelmalla, jonka 
tavoitteena on, että farmaseuttisen henkilöstön työtehtävät suunnataan 
erilaisin keinoin lääkkeiden optimaalisimman käytön hallintaan ja 
ohjaamiseen (Lord Carter of Coles 2016).  

Lääkityspoikkeaminen ja lääkehaittatapahtumien vähentäminen vaatii 
tietotekniikan systemaattista hyödyntämistä, kehitystä poikkeamien 
raportoinnissa ja lisäosien yhdistämistä potilastietojärjestelmiin (Anderson 
2004, Roumeliotis ym. 2019). Lääkitysturvallisuuteen kohdistuvat hyödyt 
ovat myös usein havaittavissa selkeimmin, mikäli lääkkeiden jakeluteknologia 
on integroitu potilastietojärjestelmään ja viivakooditunnistukseen (Bates 
2000, Paoletti ym. 2007, Poon ym. 2010, Roumeliotis ym. 2019). Näiden 
järjestelmien integraation on yhdessä todettu vähentävän etenkin lääkkeiden 
jakeluun ja annosteluun liittyviä poikkeamia. CPOE:n on todettu tuovan jopa 
50 % vähenemisen ehkäistävissä oleviin lääkehaittatapahtumiin (Nuckols ym. 
2014).   
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2.3.1 AUTOMAATIOTA HYÖDYNTÄVÄT LÄÄKKEENJAKELUMALLIT 

 
Automaatiota hyödynnetään eri tavoin sairaaloiden lääkkeiden jakelussa 
(Batson ym. 2021). Lääkkeet voidaan jakaa potilaskohtaisiin annoksiin 
automaatiota hyödyntämällä joko keskittämällä jakelu sairaala-apteekkiin 
(kappale 2.3.1.1) tai hajauttamalla se osastoille (kappale 2.3.1.2). 

Automatisoidun lääkkeiden jakelun kehitys on alkanut Yhdysvalloista 
1960-luvulla tavoitteena vähentää lääkityspoikkeamia ja kustannuksia, sekä 
lisätä terveydenhuollon laatua (Anacleto ym. 2005). Yhdysvalloissa keskitetyn 
lääkkeiden jakelumallin hyödyntäminen on ollut yleistä, mutta se on 
vähentynyt merkittävästi tällä vuosituhannella. Samalla esimerkiksi 
älylääkekaappeja hyödyntävä hajautettu jakelumalli on lisännyt suosiotaan. 
Vuonna 2002 yli viidesosa (22 %) yhdysvaltalaisista sairaaloista hyödynsi 
lääkkeiden jakelussa osastoilla sijaitsevia älylääkekaappeja tai vastaavia 
järjestelmiä, kun taas vuonna 2017 luku oli 70 % (Schneider ym. 2018). 
Vuonna 2017 enää 1 % sairaaloista käytti osastoille hajautettua manuaalista 
lääkkeiden jakelua.  

Isossa-Britanniassa lääkehoitoprosessi ei ole yhtä automatisoitunutta kuin 
Yhdysvalloissa. Vuonna 2014 julkaistun valtakunnallisen tutkimuksen 
mukaan vain 7 % sairaaloista käytti jonkinlaista sähköistä lääkekaappia 
(McLeod ym. 2014). Koneellista lääkejakelua ei hyödynnetty missään ja 
lääkemääräykset kirjattiin 87 %:ssa sairaaloista paperisille lääkityslistoille. 
Kuitenkin Isossa-Britanniassakin on tavoitteena ollut teknologian 
hyödyntäminen ja paperittomuus lääkehoitoprosessissa (Ahmed ym. 2016). 
FIPin sairaalafarmasiajaoston vuonna 2014 päivittämässä Baselin 
lausunnossa on myös nähty tärkeinä keinoina yksittäispakattujen lääkkeiden 
ja viivakooditunnistuksen hyödyntäminen järjestelmissä lääkityspoikkeamien 
vähentämisessä (FIP 2014).  

 Suomessa automaatiota on lisääntyvässä määrin hyödynnetty sairaala-
apteekkien lääkevarastoissa, lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa ja 
osastojen lääkkeiden säilytyksessä (Suvikas-Peltonen 2017, Metsämuuronen 
ym. 2018). Lääkkeiden koneellista multi-dose (monipakkaus) -annosjakelua, 
jossa lääkkeet pakataan potilaskohtaisesti antoajankohdan mukaan, on 
kehitetty Ruotsissa 1980-luvulla (Sinnemäki 2020). Suomessa malli otettiin 
käyttöön 2002 avohuollon apteekeissa. Avopuolella käytäntö on 
vakiinnuttanut asemansa etenkin kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen 
asiakkaiden parissa. Vuonna 2017 multi-dose-annosjakelu oli käytössä 
kahdeksassa sairaala-apteekissa (Metsämuuronen ym. 2018). 
Yksikköpakkauksiin perustuva unit-dose-jakelu ei ollut käytössä yhdessäkään 
suomalaisessa sairaala-apteekissa, mutta viisi sairaalaa suunnitteli laitteiston 
käyttöönottoa. Älylääkekaappeja oli käytössä seitsemässä sairaalassa ja lähes 
kaikki sairaalat suunnittelivat niiden käyttöönottoa lähitulevaisuudessa. 
Viimevuosina älylääkekaappien hyödyntäminen sairaaloissa on lisääntynyt. 
Kappaleissa 2.3.1.1–2.3.1.3 on kuvattu automaatiota hyödyntävien 
lääkejakelumallien ominaisuuksia.  
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2.3.1.1 Keskitetty lääkkeiden jakelumalli  

 
Keskitetyssä lääkkeiden jakelumallissa lääkkeiden potilaskohtainen jakelu 
suoritetaan sairaala-apteekissa. Jakelu voi olla hyvin manuaalista tai täysin 
automatisoitua (Anacleto ym. 2005, Batson ym. 2021). Manuaalisessa 
mallissa lääketilaus tai kopio potilaan käsin kirjoitetusta lääkityslistasta 
toimitetaan sairaala-apteekkiin paperisena, apteekin farmaseutit tai tekninen 
henkilöstö suorittaa potilaiden lääkkeiden jakelun käsityönä ja valmiit 
annokset toimitetaan osastolle potilaille annettaviksi. Toisessa ääripäässä on 
pitkälle automatisoitu malli, joka hyödyntää koneellista annosjakelua 
(Anacleto ym. 2005, Al Adham ja Abu Hamad 2011, Risør ym. 2018a). Tässä 
mallissa potilaan lääkitystiedot siirtyvät sairaala-apteekkiin sähköisesti, 
jakelurobotti jakelee lääkeannokset automaattisesti ja valmiit annokset 
toimitetaan osastoille vihivaunuilla tai putkipostilla. Koneellisesti jaetuissa 
lääkeannoksissa on viivakooditunnistus ja lääketiedot kirjautuvat 
potilasjärjestelmään reaaliajassa lääkkeiden annon yhteydessä.  

Sairaala-apteekkiin keskitetyssä lääkkeiden jakelumallissa käytetään 
erityyppisiä teknologioita (Batson ym. 2021). Jakelussa voidaan hyödyntää 
mm. karuselliteknologiaa (carousel dispensing technology, CDT) tai 
robotiikkaan perustuvaa lääkkeiden jakelua (robotic medication picking 
systems, Acheampong ym. 2014). Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa 
lääkkeet voidaan jakaa lääkekohtaisesti yksikköpakkauksiin (unit-dose jakelu, 
UD) tai monipakkauksiin antoajan perusteella, jolloin samassa pussissa on 
kaikki kyseisellä ottokerralla otettavat annospussin jaettavaksi soveltuvat 
lääkkeet (EDQM 2018). Etenkin avohoidossa annosjakelun piirissä olevien 
asiakkaiden koneellinen annosjakelu perustuu monipakkauksiin (Inkinen ym. 
2015, Sinnemäki 2020). Suomessa koneellisen annosjakelun on tutkittu 
avohoidossa lisäävän lääkitysturvallisuutta mm. vähentämällä iäkkäille 
haitallisten lääkkeiden käyttöä, edellyttäen, että koneelliseen annosjakeluun 
on yhdistetty säännöllinen lääkehoidon arviointi (Sinnemäki 2020). 
Yksikköpakatut lääkkeet ovat käytössä sairaaloissa, joissa näitä pusseja 
voidaan yhdistellä jakelumoduulin avulla potilaskohtaisiksi annoksiksi 
antoajan mukaan. Yksikköpakatut lääkkeet ovet sairaaloissa monipakkauksia 
soveltuvampi vaihtoehto, sillä potilasvaihtuvuus on suurta, hoitojaksot lyhyitä 
ja varsinkin akuuttihoidossa lääkehoitoon joudutaan tekemään nopeitakin 
muutoksia terveydentilan ja hoitotoimenpiteiden mukaan. Lisäksi 
yksikköpakkauksiin on mahdollista pussittaa myös erityyppisiä lääkemuotoja, 
kuten ampulleihin ja injektiopulloihin pakatut injektionesteet. 
Yksikköpakkauksia voidaan hyödyntää myös hajautetussa lääkkeiden 
jakelumallissa yhdessä älylääkekaappien kanssa (ks. kappale 2.3.1.2). 

Osastoilla lääkkeiden viennissä potilaille voidaan hyödyntää mm. 
lääkekärryä, josta hoitaja voi lääkekierrolla antaa kullekin potilaalle kaikki 
sillä kertaa tarvittavat lääkeannokset. Lukkiutuva lääkekärry on turvalliseksi 
todettu apuväline lääkekierrolla ja se vähentää hoitajien kulkemista potilaan 
ja lääkehuoneen välillä, sillä kaikki potilaiden tarvitsemat lääkkeet ja 
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lääkemuodot ovat kärryssä jo valmiina (Hull ym. 2010, Rochais ym. 2013). 
Myös tietokone voidaan yhdistää lääkekärryyn, jolloin potilastiedot ovat 
hoitajan saatavilla sähköisessä muodossa tiedonhakua ja kirjaamista varten 
(Rochais ym. 2013). Yhden hengen huoneissa kärry mahdollistaa myös 
lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen potilaan vierellä. Lääkekärryä 
hyödynnetään keskitetyssä lääkkeiden jakelumallissa, mutta sitä voidaan 
käyttää myös älylääkekaappien rinnalla hybridimalleissa esimerkiksi tietyillä 
lääkevalmisteilla (mm. IV-valmisteet).  

2.3.1.2 Hajautettu lääkejakelumalli 

 
Hajautetussa lääkkeiden jakelumallissa lääkkeet jaellaan potilaskohtaisiksi 
annoksiksi osastoilla, pääasiallisesti lääkehuoneissa (Hawkins 2010, Batson 
ym. 2021). Tässä mallissa hoitajat tai farmaseutit suorittavat lääkkeiden 
jakelun potilaan lääkityslistan mukaan (Anacleto ym. 2005, Hawkins ym. 
2010). Automaation aste vaihtelee tässäkin mallissa sairaaloittain ja 
osastoittain. Lääkityslistat voivat olla käsin kirjoitettuja, 
potilastietojärjestelmästä tulostettuja tai suoraan tietokoneelta reaaliajassa 
seurattavia dokumentteja. Manuaalisessa lääkkeenjaossa hoitajat tai 
farmaseutit jakavat lääkkeet potilaskohtaisiin dosetteihin tai lääkekuppeihin, 
joista lääkkeet annetaan lopulta potilaille. Merkinnät doseteissa ja 
lääkekupeissa ovat manuaalisessa mallissa usein puutteellisia lääke- ja 
potilastietojen osalta (Dussart ym. 2009, Lahtela ym. 2010, Al Adham ja Abu 
Hamad 2011, Cousein ym. 2014). Lisäksi manuaalinen lääkkeiden jakelu on 
altis keskeytyksille, joka johtaa suurempiin poikkeamamääriin (Hayes ym. 
2015). Lähes 85 % keskeytyksistä lääkkeiden jakelussa ja antamisessa 
potilaalle johtaa lääkityspoikkeamaan, menettelylliseen poikkeamaan (mm. 
huonoon käsihygieniaan) tai molempiin (Hayes ym. 2015).  
Automatisoidummassa mallissa lääkkeiden jaossa voidaan hyödyntää 
älylääkekaappeja (automated dispensing cabinet, ADC) ja käyttökuntoon 
saattamisessa laimennusrobotteja (Hawkins 2010, Metsämuuronen 2018). 
Tällöin lääkeannokset ovat hyvin merkittyjä ja viivakoodilukijaa voidaan 
hyödyntää lääkkeiden annon yhteydessä potilaan ja lääkkeen tunnistamisessa 
sekä kirjaamisessa.  

Älylääkekaapit tarjoavat tietokonekontrolloidun lääkkeiden varastoinnin, 
jakelun ja lääkkeiden jäljityksen (Zaidan ym. 2016). Lääkkeet varastoidaan 
osastoilla älylääkekaapeissa, jotka seuraavat lääkkeiden varastotilannetta 
reaaliajassa. Tämä mahdollistaa lääkkeiden tehokkaan varastoinnin ja 
hyödyntämisen eri yksiköiden välillä (Kuiper ym. 2007, Fanning ym. 2016). 
Samalla poistuu tarve tehdä manuaalinen lääketilaus sairaala-apteekkiin 
(STM 2019). Älylääkekaapeissa voidaan varastoida joko kokonaisia 
lääkepakkauksia tai yksittäispakattuja UD-pusseja. Älylääkekaapit auttavat 
hoitajia lääkkeiden jakelussa mahdollistaen samalla lääkityspoikkeamien 
vähenemisen (Kuiper ym. 2007, Hawkins 2010, Rochais ym. 2013, 
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Metsämuuronen 2018). Osastoilla sijaitsevien älylääkekaappien 
hyödyntäminen lääkkeiden jakelussa on lisääntynyt viimevuosina etenkin 
Yhdysvalloissa (Schneider ym. 2018).  

2.3.1.3 Lääkejakelun hybridimalli 

 
Lääkkeiden jakelumalli ei välttämättä ole täysin sairaala-apteekkiin keskitetty 
tai osastoille hajautettu malli, vaan osa sairaaloista hyödyntää ns. 
hybridimallia, jolloin lääkkeenjakelussa on piirteitä sekä keskitetystä että 
hajautetusta lääkkeiden jakelumallista (Gray ym. 2013, Lathrop ym. 2014, 
Risør ym. 2018a). Esimerkiksi keskitetyn mallin kautta saattaa kulkea kaikki 
suun kautta otettavat kiinteät lääkevalmisteet, mutta muut lääkevalmisteet, 
kuten oraaliliuokset ja lääkeinfuusiot, jaellaan potilaalle hajautetusti osastolla. 
Automaation aste hybridimallissa vaihtelee, samoin lääkemuotojen 
jakautuminen keskitetyn ja hajautetun mallin välillä (Lathrop ym. 2014).  

2.3.2 KATKEAMATON LÄÄKEHOITOPROSESSI 

 
Katkeamaton lääkehoitoprosessi (closed-loop medication management) on 
sairaaloiden lääkkeiden jakelun suojaus, joka hyödyntää monipuolisesti 
automaatiota, ja joka voidaan integroida edellä esitettyihin lääkkeiden 
jakelumalleihin (Bhatti 2019). Katkeamaton lääkehoitoprosessi on 
ensimmäisenä otettu käyttöön Yhdysvalloissa Alabamassa vuonna 2001 
(Williams 2004). Kymmenen vuotta aiemmin tietojärjestelmäkartoituksen 
yhteydessä luotiin perusteet kehitystyölle, jonka tavoitteena oli estää 
poikkeamien syntyminen katkeamattoman lääkehoitoprosessin avulla. 
Sairaalassa tiedot verenpaineen mittauksesta saatiin automaattisesti 
siirtymään potilastietojärjestelmään, ilman käsin tehtyä kirjausta. Sairaalaan 
rakennettiin myös automaattinen lääkkeiden jakelujärjestelmä, joka 
mahdollisti lääkkeiden jakamisen ja antamisen potilaalle saumattomasti, 
jolloin antokirjausmerkinnät kirjautuivat suoraan järjestelmään lääkkeen 
potilaskohtaisen annon yhteydessä (Williams 2004). Kansainvälisesti 
katkeamattoman lääkehoitoprosessin käyttöä on tutkittu Yhdysvaltojen 
lisäksi esimerkiksi Kanadassa, Australiassa ja Etelä-Koreassa (Hwang ym. 
2016, Austin ym. 2018, Burkoski 2019). Sen on todettu vähentävän 
lääkkeenmääräyspoikkeamia ja lääkkeen antamiseen liittyviä poikkeamia, 
sekä tilastollisesti merkittäviä lääkehaittatapahtumia (Franklin 2007, 
Burkoski 2019). Katkeamattoman lääkehoitoprosessin on tutkittu 
nopeuttavan lääkkeiden määräämisen ja antamisen välistä aikaa (CLMM 35 
min vs. paperinen järjestelmä 120 min) (Austin ym. 2018). Myös potilailla 
annettavien lääkkeiden antoaika on tarkentunut järjestelmän myötä. 
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Potilasturvallisuuden lisäämiseksi terveydenhuollossa onkin pyritty 
kehittämään katkeamatonta lääkehoitoprosessia, jossa automaatio ja älykkäät 
tekniset ratkaisut mahdollistavat täysin suljetun lääkityksen hallinta- ja 
käsittelyketjun lääkkeen määräämisestä lääkkeen antamiseen potilaalle 
(Bhatti 2019, STM 2020). Se rakentuu sähköisen potilastietojärjestelmän, 
automaattisen lääkkeiden jakelun ja viivakooditunnistuksen ympärille 
(Franklin ym. 2007). Lääkehoitoprosessia ja lääkehuollon automaatiota on 
pyritty kehittämään niin, että eri tietojärjestelmät, kuten potilasjärjestelmät, 
päätöksenteon tukijärjestelmät sekä logistiset järjestelmät integroidaan 
toisiinsa reaaliaikaisen potilas- ja lääkitystiedon välittämiseksi (kuva 8). 
Potilastietojärjestelmä, osastojen älylääkekaapit ja sairaala-apteekin 
automatiikka ovat osa katkeamatonta lääkehoitoprosessia, ja tieto liikkuu 
näiden välillä saumattomasti (STM 2020). Tietojärjestelmiin pystytään myös 
liittämään erilaisia herätteitä ja suojauksia, joiden tarkoituksena on lisätä 
potilasturvallisuutta. Järjestelmien on tarkoitus tukea potilaan 
lääkehoitoprosessin turvallisuutta lääkkeen määräämisestä lääkkeen 
antamiseen potilaalle auttaen terveydenhuollon ammattilaisia varmistamaan 
vaikuttava, turvallinen, laadukas ja taloudellinen lääkehoito (STM 2020).  

 
 
 

 
 

Kuva 8 Automaation hyödyntäminen sairaalan katkeamattoman lääkehoitoprosessin eri 
vaiheissa. Lääkitystiedot siirtyvät sähköisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheiden 
välillä ja tieto kirjautuu automaattisesti potilasjärjestelmään viivakooditunnistuksen 
tai kirjauksen yhteydessä (Mukaillen: Bhatti 2019, Bukoski 2019, Bates 2000, STM 
2020).  

Lääkkeen määrääminen
Sähköinen lääkemääräysjärjestelmä, CPOE
Kliininen päätöksenteon tukijärjestelmä,  

DSS

Kliininen kaksoistarkistus
Farmaseutti tai proviisori tarkistaa 

määräyksen asianmukaisuuden

Lääkkeiden jakelu 

Automaatio lääkkeiden (laimennuksessa ja) 
jakelussa, UDS, ADD, CDT

Älylääkekaapit, ADC
Viivakooditunnistus, BCMA

Lääkkeen antaminen potilaalle

Lääkkeet annetaan potilaalle 
viivakooditunnistusta  ja 

hälytteitä/herätteitä hyödyntäen, BCMA.
Älylääkekaapit, ADC

Potilaan voinnin seuranta
Lääkehaittatapahtumien tietokoneistettu 

seuranta

Dokumentointi 
Sähköinen tiedonsiirto 

OIKEA 
(1) potilas,  
(2) lääke,  
(3) annos,  

(4) antoreitti ja  
(5) antoaika. Dokumentointi 

Sähköinen tiedonsiirto 
Lääkkeen annon automaattinen 

kirjautuminen 
potilastietojärjestelmään, eMAR 

Dokumentointi 
Sähköinen tiedonsiirto 

Dokumentointi 
Sähköinen tiedonsiirto 



 

41 

Katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa (kuva 8) lääkäri tekee 
lääkemääräyksen sähköiseen potilastietojärjestelmään usein ohjelmalla, joka 
sisältää päätöksentekoa tukevia tietoja potilaasta ja hoito-ohjeistuksia (CPOE 
ja DSS) (Niittynen 2018, Bhatti 2019, STM 2020). Suomessa pääasiallisesti ja 
laajasti on käytössä mm. Duodecimin kliininen päätöksenteon tukijärjestelmä 
(DSS), joka pitää sisällään esim. lääkeinteraktiot- ja haitat -tietokannan 
(Niiranen 2017). Lääkäri kirjaa määräyksen rakenteisesti 
potilastietojärjestelmän lääkehoito-osioon ja määräys siirtyy automaattisesti 
eteenpäin järjestelmässä (Niittynen 2018). Näin vältytään ylimääräiseltä 
vaiheelta, jossa hoitaja siirtää potilastietojärjestelmän lääkitysosioon lääkärin 
suullisen tai kirjallisen lääkemääräyksen. Manuaalisessa tietojen 
siirtämisvaiheessa on aikaisemmin tapahtunut paljon kopiointivirheitä, jotka 
ovat johtaneet lääkityspoikkeamiin (Jiménez Muñoz ym. 2011). Sähköinen 
tiedonsiirto on siten muodostanut tarpeellisen ja perustellun suojauksen 
tähän lääkehoitoprosessin vaiheeseen. Katkeamattomassa 
lääkehoitoprosessissa farmaseutti tai proviisori varmistaa vielä 
lääkemääräyksen asianmukaisuuden ja oikeellisuuden (ns. kliininen 
kaksoistarkistus), jonka jälkeen tiedot siirtyvät sähköisesti eteenpäin 
lääkkeenjakelua varten (Kvarnström ja Linden-Lahti 2020).  

Automaattiseen UD-jakeluun soveltuvat lääkkeet jaellaan viivakoodillisiin 
yksikköpakkauksiin (Barber ym. 2007, Oldland ym. 2015). Ne voidaan 
niputtaa jo sairaala-apteekissa valmiiksi potilaskohtaisiksi annoksiksi 
antoaikojen mukaan, jonka jälkeen lääkkeet ovat valmiita annettavaksi 
potilaalle haluttuna ajankohtana. Yksikköpakattuja lääkkeitä voidaan myös 
säilyttää osastojen älylääkekaapeissa tai -kärryissä, jotka ovat yhteydessä 
reaaliaikaisesti potilastietojärjestelmään. Hoitajan hakiessa lääkettä, 
älylääkekaappi osoittaa esimerkiksi merkkivalon avulla potilaalle annettavan 
lääkkeen.   

Viivakooditeknologiaa hyödynnetään potilaan ja lääkkeen tunnistamisessa 
(Shah ym. 2016, Metsämuuronen 2018). Lääkkeenannon yhteydessä hoitaja 
tunnistaa potilaan ja lääkkeen viivakoodinlukua hyödyntäen, näin 
varmistutaan potilaan ja lääkkeen oikeellisuudesta (Franklin ym. 2007, 
Metsämuuronen 2018). Viivakooditeknologian hyödyntämisellä lääkkeen 
annossa potilaille (BCMA, bar-code medication administration) on pystytty 
vähentämään lääkityspoikkeamien määrää, aikataulutukseen liittyvien 
poikkeamien määrää ja kirjaamispoikkeamien määrää (Shah ym. 2016). 
Viivakooditunnistuksen ja katkeamattoman lääkehoitoprosessin 
käyttöönoton on huomattu vähentävän tilastollisesti merkittävästi 
lääkityspoikkeamia ja lääkehaittatapahtumia (Burkoski 2019). 
Viivakoodinlukua hyödyntämällä annetun lääkkeen tiedot kirjautuvat samalla 
potilastietojärjestelmään (eMAR) reaaliaikaisesti. (Franklin ym. 2007, 
Niiranen 2017, Metsämuuronen 2018). Jokaisesta prosessin vaiheesta 
tallentuu tieto sähköiseen järjestelmään. 

Suomessa katkeamaton lääkehoitoprosessi ei ole vielä kokonaisuudessaan 
käytössä, mutta sen osia on integroitu sairaaloiden lääkehoitoprosesseihin 
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(STM 2020). STM onkin linjannut raportissaan (STM 2020), että Suomessa 
pyritään kohti katkeamatonta lääkehoitoprosessia saattamalla lainsäädäntö 
tukemaan mallin käyttöönottoa. Keski-Suomen Sairaala Novasta ollaan 
rakentamassa ns. älykästä sairaalaa, jossa katkeamaton lääkehoitoprosessi 
otetaan käyttöön (KSSHP 2021). Myös Apotti-potilastietojärjestelmä 
mahdollistaa HUS-alueella katkeamattoman lääkehoitoprosessin 
käyttöönoton laajassa mittakaavassa (Apotti 2021).  

Katkeamaton lääkehoitoprosessi tarvitsee myös suojauksia sekä 
toimintamalleihin että tietojärjestelmiin potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi (Niittynen 2018, Schepel ja Kuitunen 2020). Inhimillisten 
erheiden minimoimiseksi mm. eri antoreittien, kuten nenämahaletkuun ja 
laskimoon annettavan lääkkeen, sekaantumisen välttämiseksi pyritään 
käyttämään erilaisia ruiskuja ja portteja eri antotapojen yhteydessä. 
Tietojärjestelmiin suojaukset pyritään integroimaan saumattomasti, kuten 
potilastietojärjestelmän kliinisen päätöksenteon tuki, jolloin ne tukevat 
lääkehoitoprosessin turvallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla (Niittynen 
2018). Yksinkertaisimmillaan suojauksia on helpompi käyttää 
lääkehoitoprosessin eri vaiheissa kuin olla käyttämättä. Tällöin suojauksen 
liian helppo ohittaminen ei ole mahdollista. Suojausten onnistunut käyttö 
edellyttää kuitenkin johdolta ja henkilöstöltä sitoutumista ja 
järjestelmälähtöistä potilasturvallisuusajattelua (Kraus ym. 2021).  
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3 TAVOITTEET 

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida lääkkeiden jakeluprosessin 
automaatioon liittyviä hyötyjä ja haasteita sairaaloissa. Tutkimus jakautui 
kahteen osatutkimukseen: systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja 
empiiriseen tutkimukseen. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena 
oli arvioida julkaistujen kansainvälisten tutkimusten perusteella lääkkeiden 
automaattisten ja puoliautomaattisten jakelujärjestelmien vaikuttavuutta 
sairaaloissa.  Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli pilotoida sairaala-
apteekkiin keskitetyn jakelumallin käyttöönottoa ja mahdollisia vaikutuksia 
lääkitysturvallisuuteen pienen suomalaisen erikoissairaanhoidon sairaalan 
sisätautiosastolla.  
Osatutkimusten tarkemmat tavoitteet olivat:  
 
 

 Tutkia automatisoitujen ja puoliautomatisoitujen lääkkeiden 
jakelumallien vaikuttavuutta sairaalassa. Tutkimuksessa suoritettiin 
kansainvälinen kirjallisuushaku sairaaloiden automatisoituihin 
lääkkeiden jakelujärjestelmiin liittyen. Tutkimusmateriaalin pohjalta 
arvioitiin järjestelmien vaikutuksia lääkitysturvallisuuteen, työajan 
käyttöön ja lääkehoidon kustannuksiin, ja pyrittiin osoittamaan millä 
jakelumalleista olisi eniten hyötyä suhteessa muihin. (I).  

 
 Tutkia lääkkeiden keskitetyn jakelumallin hyötyjä ja vaikutuksia 

lääkitysturvallisuuteen pienen sairaalan sisätautiosastolla 
erikoissairaanhoidossa. Tavoitteena oli arvioida miten hoitajat kokevat 
työssään keskitetyn lääkkeiden jakelumallin ja lääkekärryn käytön 
lääkekierrolla, sekä kerätä tietoa lääkityslistoihin liittyen ja seurata 
kirjaamismerkintöjen muutoksia käytäntöjen muuttumisen yhteydessä 
(II).   
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4 AINEISTOT JA MENETELMÄT 

4.1 JÄRJESTELMÄLLINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 
LÄÄKKEIDEN AUTOMATISOIDUISTA JA 
PUOLIAUTOMATISOIDUISTA 
JAKELUJÄRJESTELMISTÄ (I) 

Tutkimuksessa arvioitiin automatisoitujen ja puoliautomatisoitujen 
lääkejakelumallien vaikutuksia lääkitysturvallisuuteen, kustannuksiin ja 
henkilökunnan työaikaan käyttäen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
menetelmää (Higgins ym. 2021). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus noudatti 
PRISMAn (preferred reporting items fos systematic reviews) ohjeistusta 
järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen laatimisesta (Moher ym. 2009). 
Työkalun tarkoituksena on mahdollistaa systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen suorittaminen ja raportointi ohjeistuksen mukaan.  

4.1.1 HAKUSTRATEGIA SEKÄ SISÄÄNOTTO- JA 
POISSULKUKRITEERIT 

 
Kirjallisuushaku suoritettiin MEDLINE, Embase, Cinahl (EBSCOhost) ja 
Scopus -tietokannoista. Aineiston hakutermit muodostettiin yhdistämällä 
lääkejakelujärjestelmiin, lääkitysturvallisuuteen, kustannuksiin ja 
ajankäyttöön liittyviä hakusanoja, jotka valittiin tutkmusryhmän tutkijoiden 
ja Helsingin yliopiston informaatikkojen yhteistyönä (liite 1). 
Tutkimusaineiston haku suoritettiin toukokuussa 2016 ja se kattoi julkaisut 
vuodesta 2005 – maaliskuun loppuun 2016. Kirjallisuuskatsauksen hakua 
täydennettiin (1/2019) Scopuksen ja Medlinen osalta vuoden 2016 alusta 
tammikuuhun 2019 saakka. Tämä aineisto analysoitiin erikseen 
aikaisemmista tuloksista (ks. 5.1.6).  

Tutkimusaineiston valikointia ja analysointia varten muodostettiin 
artikkeleiden sisäänotto- ja poissulkukriteerit tutkimuskysymyksen 
jäsentämiseen tarkoitettua PICOS-mallia hyödyntäen (taulukko 4) (Schardt 
ym. 2007). Automaation nopean kehityksen vuoksi tehtiin aikarajaus siten, 
että alkuperäisartikkelit ja systemaattiset kirjallisuuskatsaukset vuosilta 
2005–2016 hyväksyttiin mukaan jatkotarkastelua varten (päivityksen jälkeen 
katsaus kattoi julkaisut tammikuuhun 2019 saakka). Katsauksen aineistoksi 
hyväksyttiin englanninkieliset tutkimukset erikoissairaanhoidon tai 
perusterveydenhuollon osastoilla, joissa lääkkeiden jakelu potilasannoksiin 
suoritettiin kerran vuorokaudessa tai useammin. Tutkimuksen kohteena tuli 
olla lääkkeiden jakeluprosessi, jonka yhteydessä hyödynnettiin automaatiota.  
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Taulukko 4 Kirjallisuuskatsauksen artikkeleiden sisäänotto- ja poissulkukriteerit 
automatisoidun ja puoliautomatisoidun lääkkeiden jakelujärjestelmän 
vaikuttavuudesta PICOS-mallia hyödyntäen (Schardt ym. 2007).  

PICOS Sisäänottokriteeri Poissulkukriteeri 
Ongelma 
(problem, P) 

Automaattinen tai puoliautomaattinen 
lääkejakelujärjestelmä osastolla (esim. 
älylääkekaappi) tai sairaala-apteekissa 
(esim. lääkejakelurobotti, 
annosjakelulaite, lääkekaruselli) ja 
näiden mallien yhdistelmät 
erikoissairaanhoidossa. 

Avopuolen tutkimukset (esim. avoapteekki 
tai asumispalveluyksikkö).  
Sairaalayksiköt, joissa lääkejakelu tapahtuu 
harvemmin kuin kerran vuorokaudessa.  
Vain manuaalinen lääkkeiden jakelu.  
Viivakooditunnistusta lääkkeen annossa 
hyödyntävät tutkimukset, joissa lääkkeiden 
automaattista jakelua sairaalassa ei ole 
kuvattu ja arvioitu tarkemmin.  

Tutkimuksen 
kohde, 
interventio  
(intervention, I) 

Automaatiota tai teknologiaa 
hyödynnetään lääkkeiden 
jakeluprosessissa.   

Artikkelit, jotka kuvailevat pelkän uuden 
jakelujärjestelmän käyttöönoton.  
Lääkejakelumallin kuvausta tai arviointia ei 
ole tehty.  

Vertailu  
(comparison, C) 

Kontrolliryhmää ei vaadita - 

Tulokset 
(outcomes, O) 

Tutkitaan lääkejakelumallien 
vaikutuksia lääkitysturvallisuuteen, 
ajankäyttöön ja kustannuksiin.  
 
Kaikenlaiset tutkimusmenetelmät ja 
turvallisuuteen, ajankäyttöön ja 
kustannuksiin liittyvät 
lopputulosmuuttujat. 

- 

Aika  
(time, T) 

2005 – maaliskuu 2016 julkaistut 
tutkimukset (päivitetyssä haussa 2016 
– tammikuu 2019).  

Ennen vuotta 2005 julkaistut tutkimukset. 

Tutkimusasetelma 
(study design, S) 

Kaikki menetelmät ja 
tutkimusasetelmat hyväksyttiin 
mukaan.   
Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.  
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus.  

Ei-tieteelliset julkaisut: kirje, pääkirjoitus, 
kommentti, uutinen 
Ammatillisessa lehdessä julkaistu artikkeli tai 
muu ei-tieteellinen julkaisu.  

Muut Englannin kieli 
Artikkeli on saatavilla online-julkaisuna 
tai Helsingin yliopiston kautta.   

Artikkeli ei ole saatavilla online-julkaisuna tai 
Helsingin yliopiston kautta  

4.1.2 JULKAISUJEN VALINTA JA ANALYYSI  

 
Kaksi tutkijaa (HA ja MK) suoritti tutkimukseen sisällytettävien julkaisujen 
valinnat vaiheittain ensin otsikon, sitten abstraktin ja lopuksi artikkelien koko 
tekstien perusteella (Li ym. 2021). Mahdolliset tutkijoiden erimielisyydet 
artikkelin hyväksynnästä jatkoon käytiin läpi konsensuskeskusteluna 
kolmannen tutkijan kanssa (ARH). Lopulliseen tutkimusaineistoon 
sisällytettiin otsikon, abstraktin ja koko tekstin perusteella sisäänottokriteerit 
täyttävät artikkelit. Lisäksi systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen 
hyväksyttyjen artikkelien kirjallisuusluettelot käytiin läpi. Tämän avulla 
haettiin sellaisia valintakriteerit täyttäviä artikkeleita, jotka eivät olleet 
sisältyneet alkuperäiseen hakuun.   



 

46 

Kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen artikkelien tutkimusasetelmat, 
menetelmät ja päälöydökset lääkkeiden jakelumallien vaikuttavuudesta 
taulukoitiin (liite 4). Artikkelien laatua ja tutkimusnäytön vaikuttavuutta 
arvioitiin siihen kehitetyn GRADE-luokitusmallin (grading of 
recommendations assessment, development and evaluation) avulla (Guyatt 
ym. 2008). Tutkimusten löydökset, johtopäätökset ja suositukset luokiteltiin 
jakelumallin tyypin (keskitetty, hajautettu, hybridi) mukaan ja koottiin 
taulukkoon (liite 2).  Taulukon tiedoille suoritettiin laadullinen sisällön 
analyysi eri lääkkeiden jakelumallien vaikuttavuuden arvioimiseksi (Elo ja 
Kyngäs 2008). Tutkimusten pääjohtopäätökset ja suositukset kerättiin 
artikkeleiden pohdintaosioista yhteenvetotaulukkoon (liite 3). Siihen koottiin 
myös artikkeleiden kirjoittajien tekemiä suosituksia asioista, joita tulisi 
huomioida sairaaloiden jakelumallien käyttöönotossa ja kehitystyössä. 

4.2 LÄÄKKEIDEN KESKITETYN JAKELUMALLIN 
PILOTOINTI SAIRAALAN SISÄTAUTIOSASTOLLA (II) 

Tutkimus oli prospektiivinen vertailututkimus, joka toteutettiin keskitetyn 
lääkkeenjaon pilottina erikoissairaanhoidossa Pohjois-Kymen Sairaalan 
sisätautiosastolla syys-joulukuussa 2015. Keskitetyn lääkkeenjaon hyötyjä ja 
vaikutuksia sisätautiosaston lääkitysprosessiin tutkittiin: (1) selvittämällä 
hoitajien kokemuksia uudesta lääkkeiden jakelumallista ja (2) lääkekärryn 
käytöstä lääkekierrolla. Tutkimuksessa seurattiin myös mahdollisia uuden 
lääkkeiden jakelumallin myötä ilmeneviä muutoksia potilaiden 
lääkityslistojen kirjaamismerkinnöissä. Tutkimuksen sisältö ja eteneminen on 
esitetty kuvassa 9. Tutkimusta varten haettiin tutkimuslupa Pohjois-Kymen 
Sairaalan ylilääkäriltä.  
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Kuva 9 Tutkimuksen eteneminen, kerättävä aineisto ja tutkimusaineiston analyysi.  

4.2.1 LÄÄKKEIDEN KESKITETTY JAKELU  

 
Lääkkeiden keskitettyä jakelumallia pilotoitiin sairaalan sisätautiosastolla 
hyödyntämällä lääkkeenjaossa koneellista annosjakelua ja lääkekärryä. 
Tutkimukseen sisällytettiin pilotissa mukana olleet sisätautiosaston potilaat 
(kuva 9). Lääkekärryssä oli jokaiselle potilaalle oma henkilökohtainen 
lääketarjotin, tilaa infuusioliuoksille, tarvikkeille, jäteastioille ja 
desinfektioaineille. Kärryssä oli mukana myös tietokone potilastietojen 
selaamista ja kirjausten tekemistä varten.  

Pilottipotilaiden lääkkeiden multi-dose -annosjakelu suoritettiin sairaala-
apteekissa potilaskohtaisille lääketarjottimille. Potilaskohtainen annosjakelu 
kattoi sekä säännölliset että tarvittaessa otettavat lääkitykset ja kaikki 
lääkemuodot. Sisätautiosaston osastofarmaseutti tarkasti potilaan 
lääkityslistan ja siirsi koneelliseen annosjakeluun soveltuvien lääkkeiden 
tiedot annosjakelulaitteelle (Tosho, Xana 4001U2) joka sijaitsi sairaala-
apteekissa. Yhden antokerran tabletti- ja kapselivalmisteet jaettiin 
annosjakelulaitteella samaan annospussiin (monipakkaus). Lisäksi kaikki 
muut lääkevalmisteet, kuten antibiootit ja muut annosjakelulaitteeseen 
sopimattomat kiinteät valmisteet, oraaliliuokset, pistos- ja liuoslääkkeet sekä 
muut lääkehoidon päivittäisessä toteuttamisessa tarvittavat tuotteet jaettiin 
potilaan tarjottimelle valmiina kerta-annoksina. Lääkekärry toimitettiin 
iltapäivällä osastolle potilaan lääkkeet mukanaan vuorokaudeksi eteenpäin, ja 
lääkehuollosta vastuussa oleva hoitaja tarkasti ja jakoi annosjaetut lääkkeet 
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kärrystä potilaalle lääkekierrolla. Pilotin ajankohta osui vuoden loppuun ja 
pilotti jouduttiin keskeyttämään joulun työjärjestelyiden vuoksi. Myöhemmin 
pilottia ei enää uusittu, sillä annosjakelukone siirrettiin toiseen yksikköön. 

4.2.2 LÄÄKITYSLISTOISSA ESIINTYVÄT POIKKEAMAT  

 
Osastofarmaseutti (TV) keräsi sisätautiosaston kaikkien potilaiden 
(potilaspaikkoja kaikkiaan 24) lääkityslistat 13 arkipäivän ajan ennen 
lääkejakelupilotin alkua (kuva 9). Tarkoituksena oli tehdä päätelmät 
keskitetyn lääkkeiden jakelun vaikutuksista lääkityslistojen oikeellisuuteen 
vertaamalla ennen pilottia ja sen aikana listoilla havaittuja 
kirjaamispoikkeamia. Poikkeamissa huomioitiin merkitsemisvirheet, kuten 
lääkkeen annostelumerkintöjen väärä kirjaamiskäytäntö 
potilastietojärjestelmään, lääkevalikoiman ulkopuolelta valitut valmisteet, 
päällekkäiset lääkitykset, antoajankohdat, annospoikkeamat, 
maksimiannosten puuttumiset ja muut mahdolliset epäselvyydet (esimerkiksi 
ristiriidat annosmerkinnöissä). Pilotin aikana osaston kahden potilashuoneen 
potilaiden (yhteensä 6 potilaspaikkaa) lääkkeet jaettiin sairaala-apteekissa 
keskitetysti annosjakelukonetta ja yksittäispakattuja lääkeannoksia 
hyödyntäen lääkekärryyn (ks. kappale 4.2.1). Pilotin kuukauden kokeilujakson 
jälkeen osastofarmaseutti keräsi 12 arkipäivän aikana pilotissa mukana 
olevien 6 potilaspaikan potilaiden kaikki lääkityslistat. Lääkityslistojen 
poikkeamat analysoitiin ja niitä verrattiin lähtötilanteen lääkityslistojen 
poikkeamiin. Lääkityslistojen kirjaamiseen liittyvät poikkeamat kartoitettiin 
ja selvitettiin yksityiskohtaisemmin tarvittaessa annettavien lääkkeiden 
osalta. Ennen pilottia ja sen aikana havaittuja kirjaamispoikkeamia verrattiin 
toisiinsa. Tutkija (HA) analysoi materiaalin kuvailevin tilastollisin 
menetelmin käyttäen Microsoft Excel-ohjelmistoa (Metsämuuronen 2011). 
Excel-taulukkoon kerättiin lääkityslistalta potilaskohtaisesti: 
kokonaislääkemäärä, poikkeamien kokonaismäärä lääkityslistalla, 
osastofarmaseutin korjaamat poikkeamat, tarvittaessa annettavien lääkkeiden 
(T-lääke) määrä, T-lääkkeiden maksimiannosten näkyvyys, T-lääkkeiden 
puuttuvien maksimiannosten määrä ja niiden PKV-lääkkeiden määrä, joissa 
oli vaillinaisia merkintöjä. 

4.2.3 HOITAJILLE SUUNNATTU KYSELY 

 
Kaikille pilottiin osallistuneille hoitajille toteutettiin kirjallinen kysely, joka 
sisälsi kahdeksan avointa kysymystä keskitetystä lääkkeiden jakelumallista ja 
sen vaikutuksista lääkitysturvallisuuteen, sekä lääkekärryn käytöstä 
lääkekierrolla (taulukko 5). Hoitajat vastasivat kyselyyn anonyymisti. Kyselyn 
vastaukset analysoitiin (HA) laadullisen sisältöanalyysin menetelmällä (Elo ja 
Kyngäs 2008). Aineiston pohjalta muodostettiin luokat (esim. uusi lääkkeiden 
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jakelumalli vähentää hoitajan työaikaa lääkkeiden käsittelystä muuhun 
potilastyöhön), joiden avulla hoitajien vastaukset luokiteltiin ja kuvattiin 
prosenttiosuuksina. Luokista muodostettiin lisäksi kaksi yläluokkaa 
kuvaamaan uuden lääkkeiden jakelumallin hyötyjä ja haittoja. Tulokset 
koottiin taulukkoon aihepiireittäin ja palautetyypin mukaan (taulukko 9).  

 

Taulukko 5 Pilottiin osallistuneille hoitajille suunnatun kyselyn avoimet kysymykset.  

AIHEALUE KYSYMYS  
Työaika Miten projekti vaikutti lääkehuoltoon käyttämääsi työaikaan 

- Mihin aikaa kului enemmän?  
- Mihin vähemmän?  

Lääkitysturvallisuus, 
laatu, hygienia 

Miten projektin kaltainen malli vaikuttaa mielestäsi lääkitysturvallisuuteen, 
hygieniaan tai laatuun ylipäätään?  

Potilaan mielipide Mitä mieltä potilaat olivat nimetyistä lääkepusseista ja kerta-annoksista?  
Yleisvaikutelma Millainen yleisvaikutelma tästä toteutetusta mallista ja projektista jäi? 
Tulevaisuus Tulevaisuudessa lääkehoidon malli vuodeosastoilla voisi olla tämän kaltainen, jossa 

apteekki toimittaisi potilaan yksittäiset lääkeannokset lääkekärryyn ja hoitaja antaessa 
lääkkeitä kirjaa ne järjestelmään skannaten lääkkeiden viivakoodit ja potilaan 
viivakoodirannekkeen. 

- Mitä hyviä asioita tällaiseen malliin liittyisi?  
- Mitä huonoja asioita tällaiseen malliin liittyisi?  

Lääkekärry Minkälainen oli tämän lääkekärryn mekaaninen toiminta ja soveltuvuus osaston 
lääkehoidossa? 

 

4.2.4 LÄÄKKEIDEN KESKITETYN JAKELUMALLIN AIHEUTTAMAT 
MUUTOKSET LÄÄKEHOITOPROSESSISSA 

 
Pilotti muutti lääkehoitoprosessin käytäntöjä tutkimusosaston 
pilottihuoneissa. Muutokset on esitetty taulukossa 6.  
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Taulukko 6 Lääkehoitoprosessin haasteet ennen pilottia ja pilotin aikana tehdyt muutokset. 

LÄHTÖTILANNE  MUUTOS  

Osastolla jaettavissa 
lääkeannoksissa ei ole 
näkyvissä potilaan tietoja. 
Lääkekupeissa ja 
oraaliliuoksissa ei näy 
lääkkeiden nimet, vahvuudet 
ja määrät. 

Lääke ja nimitietojen lisäys osastolla jaettaviin lääkeannoksiin seuraavasti: 
- Potilaan nimi näkyviin annosjakelupusseihin ja lääketarjottimelle 
- Tabletit ja kapselit: lääkkeiden nimet, vahvuudet ja määrät 

näkyviin 
- Oraaliliuokset: Lääkkeiden nimet, vahvuudet ja määrät näkyviin 
 

Tarvittaessa annettavien 
lääkkeiden maksimimäärät 
eivät näy lääkityslistoissa.  

Tarvittaessa annettavien lääkkeiden maksimiannokset valmiina 
lääketarjottimella (ja lääkityslistoissa), jolloin yliannostusriski minimoituu.  

Tarvittaessa annettavien 
lääkkeiden antojärjestys ei ole 
näkyvissä lääkityslistassa.  

Tarvittaessa annettavien lääkkeiden järjestys kirjataan näkyviin 
lääkityslistalle, jolloin tulkinnanvaraisuudet vähenevät. Jos käytössä on 
useita lääkkeitä samaan oireeseen ja toivottu käyttö on portaittainen, 
merkitään esim.  

- ummetus: 1. Movicol  2. Laxoberon 
- unettomuus: 1. Circadin  2. Tenox 

 
Lääkärin kierto 
tavanomaisesti venyy. 

Pilotti muuttaa päivän työrytmiä seuraavasti: 
- Lääkärin kierto toteutuu ajallaan 
- Lääkemääräykset kirjataan hyvissä ajoin potilastietojärjestelmään 

(muu päivän rytmitys ei kärsi ja lääkkeet saadaan jaeltua 
aikataulun mukaan) 
  

Lääkkeet viedään useilla 
antokerroilla:  
1. PO-lääkkeet 
2. IV-lääkkeet 
3. Insuliinit 
4. Tarvittaessa annettavat 

lääkkeet  
jne. 

Lääkkeiden vienti potilaalle tapahtuu yleensä yhdellä antokerralla seuraavin 
odotetuin vaikutuksin: 

- Työ helpottuu 
- Unohdukset vähenevät 
- Riski tuplalääkitsemiselle vähenee (kaksi hoitajaa vie tarvittavan 

lääkkeen toisistaan tietämättä, koska kirjausta ei ole ehditty 
tekemään) 
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5 TULOKSET 

5.1 AUTOMATISOIDUT JA PUOLIAUTOMATISOIDUT 
LÄÄKKEIDEN JAKELUMALLIT (I) 

Kirjallisuushaussa löydetyistä 3137 viitteestä, 30 täytti sisäänottokriteerit 
(kuva 10). Julkaisut olivat eri puolilta maailmaa: Yhdysvallat (n=7), 
Yhdistynyt kuningaskunta (n=5), Kanada (n=4), Ranska (n=4), Espanja 
(n=3), Australia (n=2), Qatar (n=1), Palestiinalaisalue (n=1), Saudi Arabia 
(n=1), Ghana (n=1) ja Suomi (n=1). Mukaan otettujen artikkeleiden 
tutkimusmenetelmät vaihtelivat, ja yleisimpiä menetelmiä olivat ennen ja 
jälkeen -tutkimukset (n=9), havainnointitutkimukset (n=6), 
poikittaistutkimukset (n=4), kyselyt (n=3), systemaattiset 
kirjallisuuskatsaukset (n=2) ja muut tutkimustyypit. Systemaattisten 
kirjallisuuskatsausten laatu arvioitiin korkeaksi (n=2), kun taas muiden 
artikkelien laatu arvioitiin GRADE-järjestelmää käyttäen kohtalaiseksi 
(n=10), matalaksi (n=17) tai erittäin matalaksi (n=1), koska tutkimuksista 
puuttui kontrolliasetelma tai tutkimusasetelmassa oli muutoin puutteita 
(Guyatt ym. 2008). Tutkimuksissa oli kuvattu käytetty lääkejakelumalli (liite 
5).  
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Kuva 10 Vuokaavio tutkimukseen hyväksyttyjen artikkeleiden (n=30) valinnasta.  

  

After removal of 
duplicates n = 2451 

All records 
n=3137 

Screening for the 
relevance  

based on the title 
n=2451 

Screening for relevance 
based on full-text 

n=56 

Screening for relevance 
based on the abstract 

n=386 

Included articles 
n=30 

 

n=2065 

Excluded  

n=26 

n=320 

Articles identified  
from other sources 

n=0 

References identified  
from reference lists of the 

included articles 
n=0 

EMB Reviews 
n=29 

 
Cochrane Database of 

Systematic Reviews (n=21) 
Database of Abstracts of 
Reviews of Effects (n=8) 

CINAHL 
n=154 

Scopus 
n = 2213 

MEDLINE Ovid  
n=741 

 
Ovid MEDLINE (n=722) 

Ovid MEDLINE In-Process 
& Other Non-Indexed 

Citations (n=19) 
 

Full-text not available 
n=10 
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5.1.1 LÄÄKKEIDEN JAKELUJÄRJESTELMÄT 

 
Tutkimukset (n=30) jaettiin kolmeen ryhmään, joissa automaatiota 
hyödynnettiin eri tavoin: hajautetusti osastoilla (n=19), keskitetysti sairaala-
apteekissa (n=6) ja näiden yhdistelmänä, eli hybridimallina (n=5) (taulukko 
7, liitteet 2, 3 ja 4).  Vanhin julkaisu oli vuodelta 2005 (Romero ja Malone 
2005) ja 21/30 oli julkaistu vuosina 2010–2016, näistä 12 oli julkaistu 
tarkkailujakson viimeisen kolmen vuoden aikana (2014–2016). Hajautettua 
lääkkeiden jakelumallia käsittelevistä tutkimuksista (n=19) suurin osa 
käsitteli älylääkekaappeja (n=18). Sairaala-apteekkiin keskitettyä jakelumallia 
koskevat tutkimukset (n=6) käsittelivät pääasiallisesti koneellista 
annosjakelua (n=5) (Dussart ym. 2009, Lahtela ym. 2010, Temple ja Ludwig 
2010, Al Adham ja Abu Hamad 2011, Rochais ym. 2013, Oldland ym. 2015). 
Hybridimallia käsittelevät tutkimukset (n=5) yhdistelivät ominaisuuksia 
keskitetystä ja hajautetusta mallista (Jiménez Muñoz ym. 2011, Gray ym. 
2013, Acheampong ym. 2014, Cousein ym. 2014, Lathrop ym. 2014). 
Tutkimuksen päälöydökset on esitetty taulukossa 7 (täydentävää tietoa ks. liite 
2). Seuraavissa kappaleissa käsitellään eri lääkkeiden jakelumallien 
vaikuttavuutta lääkitysturvallisuuden (5.1.2), terveydenhuollon 
henkilökunnan työajan käytön (5.1.3) ja kustannusten (5.1.4) näkökulmasta.  

Taulukko 7 Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyissä tutkimuksissa havaitut 
automation vaikutukset lääkitysturvallisuuteen, työajan käyttöön ja 
kustannuksiin. + = positiivinen vaikutus, - = negatiivinen vaikutus, 0 = ei 
vaikutusta, NA = ei raportoitu 

Jakelumallin tyyppi /  
Automaation havaitut vaikutukset 

Keskitetty 
jakelumalli (n=6) 

Hybridimalli 
(n=5) 

Hajautettu jakelumalli 
(n=19) 

Turvallisuus  
   Lääkityspoikkeamat vähenivät 
   Poikkeamien vakavuus väheni 
   Lääkehaittatapahtumat vähenivät 
   Kliininen farmasia lisääntyi 

 
+ [1,34,40,41] 
0 [28] 
+ [21] 
+ [41] 

 
+ [3, 17, 26] 
+ [3] 

+ [17] 
NA 

 
+ [13,14,25,29,30,31,35] / 0[2,36]/ - [27]  
0 [29]  

+ [27] / 0 [14] 
+ [24] / 0 [14] 

Työaika 
   Lääkehoitoon käytetty työaika väheni   
   Työn kuormittavuus väheni 
   Tehokkuus lisääntyi 

 
+[40]/ 0[21]/ -[41] 

+ [1, 28] 

+ [21,40] 
 

 
+ [18] 
NA 
+ [13, 17, 33] 

 

 
+ [13,31,32,37]/-[14,24,25,30,32,39] 
+ [13,35] 

+[2,14,16,23,24,25,27,30,31,32,39] /-[16, 

24,30,35,37] 
Kustannukset 
      Kustannusvaikuttavuus lisääntyi 
   Lääke- ja varastokustannusten hallinta  
      tehostui 

 
NA 
+ [21,28,40,41]/0 [21] 
 

 
+ [18] 

+ [17, 33] 
 

 
NA 
+ [13,14,22,25,27] / 0 [14] 

 
Muut 
   Varastoinnin turvallisuus lisääntyi 

 
+ [1,41] 

 
NA 

 
+ [14,22,31,35,37] 

 
Taulukon viittaukset: [1] Rochais É ym. 2013, [2] Cottney A 2014, [3] Jiménez Muñoz ym. 2011, [8] Rodriguez-Gonzalez ym. 2015, [13] Chapuis ym. 
2010, [14] Tsao ym. 2014, [16] Zaidan ym. 2016, [17] Acheampong ym. 2014, [18] Gray ym. 2013, [21] Lahtela ym. 2010, [22] Ardern-Jones ym. 
2009, [23] Balka YM. 2007, [24] Barber ym. 2007, [25] Chapuis ym. 2015, [26] Cousein ym. 2014, [27] Dib ym. 2006, [28] Dussart ym. 2009, [29] 
Fanning ym. 2016, [30] Franklin ym. 2007, [31] Franklin ym. 2008, [32[] Hull ym. 2010, [33] Lathrop ym. 2014, [34] Oldland ym. 2015, [35] Rochais 
ym. 2014, [36] Rodriguez-Gonzalez ym. 2012, [37] Roman ym. 2016, [38] Romero ym. 2005, [39] Skibinski ym. 2007, [40] Temple ja Ludwig, 2010, 
[41] Al Adham ja Abu Hamad, 2011.   
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5.1.2 LÄÄKITYSTURVALLISUUS 

 
Automaatiota hyödyntävien lääkkeiden jakelumallien vaikuttavuuden 
mittarina oli eniten käytetty lääkkeiden jakelumallin vaikutuksia 
lääkitysturvallisuuteen (liite 2). Turvallisuutta oli pääasiassa arvioitu 
lääkityspoikkeamien esiintymisenä ja muutoksin kliinisen farmasian 
toiminnoissa, kuten farmasian ammattilaisten osallistumisena ja työtehtävinä  
lääkehoitoprosessissa tutkimusyksiköissä (Dib ym. 2006, Balka ym. 2007, 
Barber ym. 2007, Franklin ym. 2007, Franklin ym. 2008, Ardern-Jones ym. 
2009, Dussart ym. 2009, Chapuis ym. 2010, Hull ym. 2010, Lahtela ym. 2010, 
Temple ja Ludwig 2010, Al Adham ja Abu Hamad 2011, Jiménez Muñoz ym. 
2011, Rodriguez-Gonzalez ym. 2012, Rochais ym. 2013, Acheampong ym. 
2014, Cottney 2014, Cousein ym. 2014, Lathrop ym. 2014, Rochais ym. 2014, 
Tsao ym. 2014, Chapuis ym. 2015, Oldland ym. 2015, Fanning ym. 2016, 
Roman ym. 2016, Zaidan ym. 2016). 

Suuri osa tutkimuksista (n=27/30) raportoi lääkitysturvallisuuden 
parantumisesta automaation myötä (liite 2) (Romero ja Malone 2005, Balka 
ym. 2007, Franklin ym. 2007, Franklin ym. 2008, Ardern-Jones ym. 2009, 
Chapuis ym. 2010, Hull ym. 2010, Rodriguez-Gonzalez ym. 2012, Cottney 
2014, Rochais ym. 2014, Tsao ym. 2014, Chapuis ym. 2015, Fanning ym. 2016, 
Roman ym. 2016, Zaidan ym. 2016). Lääkityspoikkemien ja 
lääkehaittatapahtumien vähenemisestä raportoitiin kaikissa malleissa, joskin 
hajautetun mallin kohdalla muutamassa tutkimuksessa raportoitiin, ettei 
interventiolla ollut näihin merkitystä (taulukko 7). Yhdessä mallissa 
raportoitiin myös lisääntyneistä lääkepoikkeamien määristä (Dib ym. 2006).   

Lääkkeiden jakelun tarkkuus parantui, kun automaatiota, kuten 
karuselliteknologiaa tai UD-järjestelmiä (UDS) yhdistettiin sairaala-apteekin 
älylääkekaappeihin. Näihin järjestelmiin yhdistettiin viivakoodiluku (BC) ja 
sähköinen potilastietojärjestelmä, johon on yhdistetty päätöksentekoa tukevia 
tietoja potilaasta ja hoito-ohjeistuksia (CPOE/DSS) (Oldland ym. 2010, 
Temple ja Ludwig 2010, Acheampong ym. 2014). Vähentyneiden 
lääkityspoikkeamien määrä ja vakavuus vaihtelivat kaikissa kolmessa 
mallissa. Osa tutkimuksista osoittivat, että kaikki poikkeamatyypit vähenivät 
hybridimallissa ja hajautetussa mallissa, kun taas toiset tutkimukset 
osoittivat, että poikkeaman vakavuudella ja tyypillä ei ollut vaikutusta 
keskitetyssä ja hajautetussa mallissa (Dussart ym. 2009, Rodriguez-Gonzalez 
ym. 2012, Cousein ym. 2014, Fanning ym. 2016). 

Keskitetyssä mallissa lääkkeiden valintavirheet eivät vähentyneet UD 
annosjakelua hyödyntävässä mallissa, koska väärä valmiste saatettiin valita 
jakelulaitteen tietokoneen ruudulta. Pelkästään lääkekärryjen käyttöönotto ei 
myöskään vähentänyt lääkityspoikkeamia (liite 3) (Temple ja Ludwig 2010, 
Rochais ym. 2013, Oldland ym. 2015). Hybridimalli ei vähentänyt tiettyjä 
poikkeamatyyppejä, kuten määräämispoikkeamia tai puuttuvia lääkkeitä 
(Cousein ym. 2014). Hajautetussa mallissa tutkimukset (n=6) osoittivat 
lääkityspoikkeamien virhemahdollisuuden vähenemistä (esim. 18,6 %:sta  
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13,5 %:iin; 2,0 %:sta 0,7 %:iin), antopoikkeamien vähenemistä (7,0 %:sta 4,3 
%:iin; 6,4 %:sta 2,3 %:iin) ja lääkehaittatapahtumien vähenemistä (-27 %) 
(Dib ym. 2006, Franklin ym. 2007, Franklin ym. 2008, Chapuis ym. 2010, 
Rochais ym. 2014, Tsao ym. 2014, Fanning ym. 2016). Yksi tutkimus ei 
osoittanut merkittävää eroa lääkkeen antopoikkeamissa, mikä saattoi johtua 
siitä, että järjestelmään ei ollut kytketty sähköistä määräysjärjestelmää 
(Cottney 2014). Yksi tutkimus jopa osoitti lisääntynyttä antopoikkeamien 
määrää (+33 %), mikä johtui väärään aikaan tai väärää reittiä pitkin 
annetuista lääkkeistä (Dib ym. 2006). Automaatio ei vaikuttanut yleisimpiin 
poikkeamatyyppeihin, kuten väärään antotekniikkaan. Myös 
jakeluautomaattien ulkopuolisten lääkkeiden valintapoikkeamat pysyivät 
ennallaan (Chapuis ym. 2010, Rodriguez-Gonzalez ym. 2012, Fanning ym. 
2016). 

Automaatio muutti lääkealan ammattilaisten tehtäviä sairaaloissa. 
Farmaseuteilla oli parempi mahdollisuus suorittaa kliinisiä tehtäviä, kuten 
tarkastaa lääkemääräyksiä ja kontrolloida lääkkeiden käyttöä, sillä logistiset 
tehtävät vähenivät, siksi lääkityspoikkeamia huomattiin aiempaa enemmän 
ennen lääkityksen päätymistä potilaalle edesauttaen näin turvallista ja 
rationaalista lääkkeiden käyttöä (Dib ym. 2006, Barber ym. 2007, Franklin 
ym. 2007, Dussart ym. 2009, Chapuis ym. 2010, Al Adham ja Abu Hamad 
2011, Zaidan ym. 2016,).  

Automaatio kehitti myönteisesti lääkehoitoprosessia (n=12) (Dib ym. 
2006, Balka ym. 2007, Barber ym. 2007, Skibinski ym. 2007, Hull ym. 2010, 
Temple ja Ludwig 2010, Cottney 2010, Lahtela ym. 2010, Acheampong ym. 
2014, Lathrop ym. 2014, Tsao ym. 2014, Zaidan ym. 2016). Lääkehoidon 
hallinta (medication management) ja lääkkeiden jakelu itsessään parantuivat 
keskitetyssä mallissa (Lahtela ym. 2010, Temple ja Ludwig 2010). 
Hajautetussa mallissa tehokkuus ja tarkkuus lisääntyivät, toimintamalleja 
standardoitiin ja lääkehoidon laatu parani (Skibinski ym. 2005, Dib ym. 2006, 
Balka ym. 2007, Barber ym. 2007, Hull ym. 2010, Cottney 2014, Tsao ym. 
2014, Zaidan ym. 2016). Lääkemääräykset (n=2) tarkentuivat malleissa, joissa 
hyödynnettiin katkeamatonta lääkehoitoprosessia tai sen osaa, kuten 
sähköistä lääkemääräystä, automaattista lääkejakelua, viivakooditekniikkaa 
potilaan tunnistuksessa ja lääkityshistorian automaattista kirjautumista 
sähköiseen potilastetojärjestelmään (eMAR) (Barber ym. 2007, Franklin ym. 
2007). Se myös helpotti riskitekijöiden tunnistamista (n=3) 
lääkehoitoprosessissa, kuten potilaan tunnistamista, riskilääkkeitä ja väärän 
tekniikan IV-laimennoksia (Balka ym. 2007, Rodriguez-Gonzalez ym. 2012, 
Rodriguez-Gonzalez ym. 2015). Ongelmien tunnistamisen jälkeen oli 
mahdollista korjata hoitajien menettelytapoja ja parantaa lääketietoutta tai 
implementoida viivakooditekniikkaa potilaan tunnistuksessa ja lääkkeen 
annossa antovaiheessa (Rodriguez-Gonzalez ym. 2012, Rodriguez-Gonzalez 
ym. 2015).  
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5.1.3 TYÖAIKA 

 
Lääkkeiden jakelujärjestelmien vaikutuksia ajankäyttöön, kuten työaikaan, 
työntekijöiden työtaakkaan tai muutoksiin prosesseissa, oli tutkittu suuressa 
osassa tutkimuksia (n=24/30) (Dib ym. 2006, Balka ym. 2007, Barber ym. 
2007, Franklin ym. 2007, Skibinski ym. 2007, Franklin ym. 2008, Dussart ym. 
2009, Hull ym. 2010, Chapuis ym. 2010, Lahtela ym. 2010, Temple ja Ludwig 
2010, Al Adham ja Abu Hamad 2011, Rodriguez-Gonzalez ym. 2012, Gray ym. 
2013, Rochais ym. 2013, Acheampong ym. 2014, Cottney 2014, Lathrop ym. 
2014, Rochais ym. 2014, Tsao ym. 2014, Chapuis ym. 2015, Rodriguez-
Gonzalez ym. 2015, Roman ym. 2016, Zaidan ym. 2016).  Tulokset olivat 
ristiriitaisia työajan käytön suhteen (taulukko 7). Vaikka henkilökunta ei 
aluksi tukenutkaan muutoksia prosesseissa, hoitajat kokivat keskitetyssä ja 
hajautetussa mallissa automaation vähentäneen työtaakkaa ja parantaneen 
työoloja (Dussart ym. 2009, Chapuis ym. 2010, Rochais ym. 2013, Rochais ym. 
2014). Keskitetty lääkkeiden jakelujärjestelmä lisäsi sairaala-apteekin 
teknisen henkilökunnan työtä ja tarvetta lisätä teknistä henkilökuntaa (liite 3) 
(Dussart ym. 2009, Temple ja Ludwig 2010). Lääkekärryn täyttöprosessi oli 
nopeampi ennen karusellitekniikan käyttöönottoa sairaala-apteekissa. 
Kuitenkin työaikasäästöjä saatiin tietyissä työtehtävissä, ja tämä mahdollisti 
teknisten työntekijöiden uudelleenorganisointia toisiin tehtäviin (Temple ja 
Ludwig 2010). 

Hajautettu lääkejakelujärjestelmä lisäsi farmaseuttien ja hoitajien työn 
tuottavuutta (liite 3) (Dib ym. 2006, Chapuis ym. 2015). Farmaseuttisella 
henkilöstöllä oli enemmän aikaa tehdä yhteistyötä hoitajien kanssa, 
kaksoistarkastaa lääkärin tekemät lääkemääräykset, ajantasaistaa 
lääkitystietoja, osallistua lääkärinkierrolle, ja antaa potilaille lääkeneuvontaa. 
Hoitajilla taas oli enemmän aikaa seurata potilaiden vointia (Franklin ym. 
2008, Chapuis ym. 2015, Zaidan ym. 2016). Älylääkekaapit mahdollistivat 
nopeammat lääkehaittatapahtumaraportit, vähensivät farmasistien 
lääkkeiden jakeluaikaa ja aikaa kului vähemmän mm. N-lääkkeiden ja muiden 
PKV-lääkkeiden jäljittämiseen (36 s; 59 s) (Romero ja Malone 2005, Franklin 
ym. 2008, Hull ym. 2010, Tsao ym. 2014, Zaidan ym. 2016, Roman ym. 2016). 
Muutamissa tutkimuksissa (n=5) implementaation myötä lisää henkilökuntaa 
vaadittiin lääkkeiden jakelun suorittamiseen (liite 2) (Franklin ym. 2007, 
Skibinski ym. 2007, Hull ym. 2010, Tsao ym. 2014, Chapuis ym. 2015). 
Yleensä apteekin teknistä henkilökuntaa tarvittiin lisää täyttämään laitteita ja 
hallinnoimaan varastoja (Franklin ym. 2007, Skibinski ym. 2007, Hull ym. 
2010, Tsao ym. 2014, Chapuis ym. 2015). Kuitenkin tulokset olivat 
ristiriitaisia, sillä joissain tutkimuksissa raportoitiin, että aika lääkkeisiin 
liittyviin työtehtäviin lisääntyi (n=3) ja toisissa taas väheni (n=3) (Barber ym. 
2007, Franklin ym. 2007, Cottney 2014, Chapuis ym. 2015, Roman ym. 2016, 
Zaidan ym. 2016).  

Hybridimalli säästi aikaa, verrattuna hajautettuun malliin, jossa tekninen 
henkilökunta joutui käyttämään enemmän aikaa varastonhallintaan 
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automatisoidun lääkkeiden jakelujärjestelmän myötä (Franklin ym. 2007, 
Hull ym. 2010, Gray ym. 2013, Chapuis ym. 2015). Hybridimallissa 
automaatio vähensi farmasistien vastuuta jakelutehtävissä ja vapautti 
teknikkojen aikaa muihin työtehtäviin (liite 3) (Acheampong ym. 2014, 
Lathrop ym. 2014). 

5.1.4 KUSTANNUKSET 

 
Kaiken kaikkiaan 6 tutkimusta käsitteli lääkkeiden jakelumalleihin liittyviä 
kustannuksia ja mahdollisia taloudellisia säästöjä (liite 2) (Dib ym. 2006, 
Dussart ym. 2009, Lahtela ym. 2010, Gray ym. 2013, Tsao ym. 2014, Chapuis 
ym. 2015,). Keskitetyssä jakelumallissa kustannusten kontrollointi parani 
tuoden säästöjä tai kustannukset vähintään pysyivät samalla tasolla kuin 
ennen implementaatiota (taulukko 7) (Dussart ym. 2009, Lahtela ym. 2010). 
Amerikkalaistutkimuksessa karusellit vähensivät varastokustannuksia ja 
nopeuttivat varastonkiertoa (Temple ja Ludwig 2010). Hajautetussa mallissa, 
kustannuksia oli helpompi kontrolloida (n=1) tai ne jopa vähenivät (n=2, esim. 
varastokustannusten säästöt Ranskassa kolmella teho-osastolla yht. 44,298 
€/vuosi; kustannussäästö Saudi-Arabissa kuudella teho- ja 
hemodialyysiosastolla ja vuodeosastolla $ 9,932/kk) älylääkekaappien myötä 
(Dib ym. 2006, Tsao ym. 2014, Chapuis ym. 2015). Ranskalaisessa 
tutkimuksessa osoitettiin, että älylääkekaappien käyttöönotto oli 
taloudellisesti kannattavaa etenkin tehohoidon yksiköissä, lääkekustannusten 
ja hoitajien työajan vähennyttyä (Chapuis ym. 2015). Hybridimalli oli paras 
henkilöstöresurssien ja työntekijöiden taitovalikoiman näkökulmasta ja toi 
laskennallisia kustannussäästöjä verrattuna hajautettuun malliin (Gray ym. 
2013).   

5.1.5 AUTOMAATION MUUT VAIKUTUKSET 

 
Automaation avulla hyötyjä saavutettiin lääkkeiden säilytyksessä (n=9), 
pienentyneissä varastoissa, tehostuneessa varastonhallinnassa ja 
varastointiin liittyvissä vähentyneissä poikkeamamäärässä (Ardern-Jones ym. 
2009, Chapuis ym. 2010, Lahtela ym. 2010, Temple ja Ludwig 2010, Al Adham 
ja Abu Hamad 2011, Gray ym. 2013, Acheampong ym. 2014, Tsao ym. 2014, 
Chapuis ym. 2015). Teknologia paransi potilasturvallisuutta kontrollillaan ja 
lääketurvallisuuteen liittyvillä herättellä ja vapautti terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä hoitotehtäviin (liite 3) (Jiménez Muñoz ym. 2011, 
Acheampong ym. 2014). Lääkejätteen ja vanhentuneiden lääkkeiden määrä 
vähentyi, kun käyttämättömät lääkkeet palautuivat apteekkiin tehokkaammin 
(Al Adham ja Abu Hamad 2011, Lathrop ym. 2014, Chapuis ym. 2015). 
Inventaari helpottui ja turvallisuus lääkkeen varastoinnissa lisääntyi 
automaation myötä (Franklin ym. 2008, Ardern-Jones ym. 2009, Temple ja 
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Ludwig 2010, Al Adham ja Abu Hamad 2011, Rochais ym. 2013, Cousein ym. 
2014). Älylääkekaappien käyttö ja elektroninen seuranta tehosti N-lääkkeiden 
hallintaa, varastointivirheet vähenivät, lääkkeiden manuaalinen laskeminen 
vähentyi ja turvatoimet paranivat (Rochais ym. 2014, Zaidan ym. 2016).  

Tekniikka toi mukanaan myös haasteita lääkejakeluun (n=13) (Balka ym. 
2007, Barber ym. 2007, Ardern-Jones ym. 2009, Dussart ym. 2009, Chapuis 
ym. 2010, Al Adham ja Abu Hamad 2011, Rochais ym. 2013, Acheampong ym. 
2014, Rochais ym. 2014, Tsao ym. 2014, Oldland ym. 2015, Rodriguez-
Gonzalez ym. 2015, Zaidan ym. 2016). Tekniset ongelmat liittyivät yleensä 
hajautetun mallin käyttöönottovaiheeseen (Franklin ym. 2007, Tsao ym. 
2014). Kaikissa kolmessa jakelumallissa suositeltiin muiden teknisten 
ratkaisujen (esim. viivakooditunnistus ja -kirjaaminen lääkkeen annossa, 
eMAR) yhdistämistä automaattiseen lääkkeiden jakelujärjestelmään 
turvallisuuden lisäämiseksi lääkkeiden jakelussa (Acheampong ym. 2014, 
Oldland ym. 2015, Rodriguez-Gonzalez ym. 2015). 

Tutkimusten (n=30) tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset on koottu 
liitteeseen 4. Edellisen kappaleen löydösten lisäksi uuden 
lääkkeenjakelujärjestelmän käyttöönotossa on suositeltavaa kiinnittää 
huomiota asianmukaiseen riskienhallinnan arviointiin, ja henkilökunnan 
kouluttamiseen ja informointiin uudesta teknologiasta ja muutoksista 
lääkehoitoprosessissa. Myös hoitajien tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä ja 
lääkitysturvallisuudesta täytyy lisätä (Lahtela ym. 2010, Rodriguez-Gonzalez 
ym. 2012, Oldland ym. 2015). Erilaiset järjestelmät voivat joko helpottaa tai 
hankaloittaa kommunikointia terveydenhuollon ammattilaisten välillä. 
Tiedonvaihtoa on tehostettava potilasturvallisuuden parantamiseksi uuden 
järjestelmän käyttöönoton yhteydessä (Dussart ym. 2009, Lathrop ym. 2014, 
Chapuis ym. 2015). 

5.1.6 PÄIVITETTY KIRJALLISUUSHAKU (01/2016–01/2019) 

 
Kirjallisuushakua täydennettiin tammikuussa 2019 (01/2016–01/2019). 
Haussa löydettiin 858 artikkelia, joista 4 uutta artikkelia hyväksyttiin mukaan 
tarkempaan analyysiin. Tutkimukset oli toteutettu Tanskassa (n=2, hajautettu 
malli), Thaimaassa (n=1, keskitetty malli) ja Brasiliassa (n=1, hybridimalli) 
(de-Carvalho ym. 2017, Noparatayaporn ym. 2017, Risør ym. 2018a, Risør ym. 
2018b). Näissä artikkeleissa tutkittiin turvallisuutta (n=2), aikaa (n=2) ja 
kustannusvaikuttavuutta (n=2). Hybridimallissa henkilöstösäästöjä syntyi 6,5 
h/päivä (de-Carvalho ym. 2017). Keskitetyssä mallissa automaattinen 
lääkkeiden jakelu vähensi teknisten työtaakkaa apteekissa, mutta sitoi 
farmaseuttien työaikaa, joka johtui työjärjestelyiden uudelleenorganisoinnista 
(Noparatayaporn ym. 2017). Hajautettu malli vähensi lääkityspoikkeamia 
(Risør ym. 2018a). Yksi tutkimuksista vertaili kolmentyyppistä 
monimutkaista lääkejakelujärjestelmää (Risør ym. 2018b). Potilaskohtainen 
automaattinen lääkitysjärjestelmä ja ei-potilaskohtainen automaattinen 
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lääkitysjärjestelmä olivat kustannustehokkaimpia verrattuna järjestelmään, 
joka sisälsi älylääkekaapin (15 kertaa kalliimpi per vältetty kliininen 
poikkeama).    

5.2 LÄÄKKEIDEN KESKITETTYYN JAKELUMALLIIN 
SIIRTYMINEN SAIRAALAN SISÄTAUTIOSASTOLLA 
(II) 

Lääkkeiden keskitetyn jakelumallin pilottiin osallistui yhteensä 29 potilasta, 
joita hoidettiin Pohjois-Kymen Sairaalan sisätautiosastolla 12 arkipäivää 
kestäneen keskitetyn lääkkeenjaon pilottijakson aikana. Lääkityslistoja 
seurattiin 13 arkipäivää ennen pilottia (n=100 hoitojaksoa, keskimäärin 12,4 
lääkettä/potilas) ja 12 arkipäivää pilotin aikana (n=29 hoitojaksoa, 
keskimäärin 14,2 lääkettä/potilas).  

5.2.1 LÄÄKITYSLISTOISSA HAVAITUT KIRJAAMISPOIKKEAMAT   

 
Lääkityslistoissa ennen pilottia ja sen aikana havaitut kirjaamispoikkeamat 
ovat kuvattuna taulukossa 8. Keskitetyn lääkkeiden jakelun myötä 
lääkityslistojen kirjaamispoikkeaminen määrä laski 1,1 prosenttiyksikköä  
(9,1 %  8,0 %) suhteutettuna tutkimusjakson lääkityslistojen lääkkeiden 
määrään. Osastofarmaseutti korjasi ennen pilottia 47 % lääkityslistojen 
poikkeamista ja pilotin aikana 58 % poikkeamista. Kaikkia lääkityslistojen 
poikkeamia farmaseutti ei voinut korjata itsenäisesti, vaan vaadittiin hoitajan 
tai lääkärin toimia. Tarvittaessa annettavien lääkkeiden vuorokauden 
maksimiannokset merkittiin lääkityslistalle yhtä suurella todennäköisyydellä 
näkyviin ennen pilottia kuin pilotin aikana. Osa tarvittaessa annettavien 
lääkkeiden puuttuvista maksimiannoksista liittyi astman avaaviin 
valmisteisiin, nitrosuihkeisiin ja morfiinivalmisteisiin (n=19/70 ennen pilottia 
ja n=17/26 pilotin aikana). Muiden tarvittaessa otettavien lääkkeiden kohdalta 
maksimiannos puuttui ennen pilottia (n=51/70) lääkityslistan valmisteista, 
joista lähes kolmannes (n=15) oli PKV-lääkkeitä (diatsepaami n=5, 
oksatsepaami n=2, tsolpideemi n=2, parasetamoli/kodeiini n=2, oksikodoni 
n=2, tsopikloni n=1 ja loratsepaami n=1,). Pilotin aikana maksimiannos 
puuttui muiden tarvittaessa annettavien lääkkeiden osalta (n=9/26) 
lääkityslistan valmisteista (moklobemidi n=4, parasetamoli n=3, klonidiini 
n=1 ja oksikodoni n=1), oksikodonin ollessa ainoa PKV-valmiste. 
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Taulukko 8 Lääkityslistojen lääkemäärät ja lääkityslistojen kirjaamispoikkeamat ennen 
pilottia ja keskitetyn lääkkeidenjaon pilotin aikana. T-lääke = tarvittaessa 
annettava lääke 

 
*) vuorokauden maksimiannoksen pitäisi näkyä lääkityslistalla = muu kuin astman avaava valmiste, nitro-suihke 
tai morfiini-valmiste tietyissä kiputiloissa 

5.2.2 HOITAJIEN KOKEMUKSET LÄÄKKEIDEN KESKITETYSTÄ 
JAKELUMALLISTA 

 
Valtaosa kaikista pilottiin osallistuneista hoitajista (n=12) suhtautui 
lääkkeiden keskitettyyn jakelumalliin myönteisesti (83 %, n=10). Hoitajista 
suurin osa (83 %, n=10) koki, että potilas- ja lääkitysturvallisuus paranivat 
keskitetyn lääkkeenjakelumallin myötä (taulukko 9). Lääkkeiden 
sekaantumisriski pieneni, kun potilaiden ja lääkkeiden tiedot olivat näkyvissä 
lääkepakkauksissa. Lääkehoitoprosessi muuttui yksinkertaisemmaksi 
keskitetyn lääkkeiden jakelumallin myötä, jolloin hoitajat pystyivät 
suorittamaan lääkkeiden annon yhdellä kerralla (insuliinit, huumausaineet, 
tarvittaessa annettavat lääkkeet ym.), eikä useita käyntejä potilaan luo 
tarvinnut tehdä. Hoitajat viettivät pidemmän ajan potilaan vieressä ja 
tietokoneen kautta potilastiedot olivat nähtävissä koko ajan. Osan hoitajista 
mukaan (33 %, n=4) tämä mahdollisti potilaan hoitoon liittyvän informaation 
annon ja paremman vuorovaikutuksen. Hoitajien mukaan, potilaatkin 
huomioivat (25 %, n=3) vuorovaikutuksen lisääntymisen. Myös 
lääkemääräykset saatiin tietokoneelle nopeasti kierron jälkeen ja viivästyksiltä 
vältyttiin. Keskitetyn lääkkeiden jakelumallin suurimpana haittana oli 
lääkekärryn koko, joka koettiin isoksi ja kömpelöksi käyttää nykyisissä 
potilashuoneissa (83 %, n=10). Hoitajat tiesivät, että mallia testattiin uutta 
sairaalaa varten, joten kritiikki kohdistui osittain myös tilojen ahtauteen. 
Osastolla toimittiin rinnakkain sekä kärryn kanssa että vanhan osastolla 
tapahtuvan lääkkeiden jakelumallin mukaan, mikä hankaloitti joitain 

 Ennen pilottia 
(100 hoitojaksoa) 

Pilotin aikana 
(29 hoitojaksoa) 

Lääkityslistojen lääkkeet tutkimusjakson aikana, n 1237 413 
   
Lääkityslistojen määrä, joissa poikkeamia, n (% hoitojaksoista) 44 (44,0 %) 9 (31,0 %) 
Poikkeamien kokonaismäärä, n (% lääkityslistojen lääkkeistä) 
   joista farmaseutti korjasi itsenäisesti, n (% poikkeamista) 
   joista jäi hoitajan tai lääkärin korjattavaksi, n (%  
      lääkityslistojen lääkkeistä)  
 

112 (9,1 %) 
   47 (42,0 % poikkeamista) 
   65 (5,3 % lääkkeistä) 

33 (8,0 %) 
   19 (57,6 % poikkeamista) 
   14 (3,4 % lääkkeistä) 

T-lääkkeiden määrä, n (% lääkityslistojen lääkkeistä) 295 (23,8 %) 100 (24,2 %) 
   T-lääkkeen maksimiannos puuttuu, n (% T-lääkkeistä)    70 (23,7 % T-lääkkeistä)    26 (26,0 % T-lääkkeistä) 
   T-lääkkeen maksimiannoksen pitäisi näkyä*, n (% T- 
       lääkkeistä) 

   51 (17,3 % T-lääkkeistä)    9 (9,0 % T-lääkkeistä) 

   T-lääkkeen (PKV) maksimiannos puuttuu, n (% T-lääkkeistä)    15 (5,1 % T-lääkkeistä)    1 (1,0 % T-lääkkeistä) 
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lääkehoitoprosessin työvaiheita. Kyselyn tulokset ovat koottu 
yksityiskohtaisemmin taulukkoon 9.   

Taulukko 9 Yhteenveto kyselyn tuloksista pilottiiin osallistuneille hoitajille (n=12) lääkkeiden 
keskitetyn jakelumallin koetusta hyödyistä ja haitoista. Suluissa vastanneiden 
hoitajien määrä ja prosenttiosuus kaikista kyselyyn osallistuneista hoitajista. 

HYÖDYT  HAITAT 
Lääkitysturvallisuus 
Lääkitys- ja potilasturvallisuus lisääntyy (n=10, 83 %) 
Potilaiden ja lääkkeiden nimitiedot ovat näkyvissä, jolloin 
sekaantumisriski pienenee ja lääkitysturvallisuus lisääntyy (n=7, 58 
%) 
Tietokone mahdollistaa lääkityksen välittömän tarkastuksen, 
seurannan ja kirjaamisen (n=4, 33 %) 
Lääkehoidon laatu paranee (n=4, 33 %) 
Kärryn automaattinen lukkiutuminen estää väärinkäytöt (n=4,  
33 %) 

Lääkitysturvallisuus  
Huoli, miten lääkitysmuutokset toteutetaan 
viikonloppuna ja yöaikaan (farmaseutin tarve  
24 h) (n=5, 42 %) 
 

Ajankäyttö 
Vähentää hoitajan työaikaa lääkkeiden käsittelystä muuhun 
potilastyöhön (n=8, 67 %) 
Lääkkeenantokierros onnistuu yhdellä kerralla. Hoitajan ei tarvitse 
hakea mm. insuliineja tai IV-valmisteita erikseen ja N-lääkkeen 
antaminen ja kirjaus onnistuu heti potilaan vierellä (n=6, 50 %) 
Puuttuvien lääkkeiden ja tarvikkeiden hakemiseen kuluu 
vähemmän aikaa (n=5, 42 %) 
Tarvittaessa annettavien lääkkeiden antaminen ja kirjaus 
onnistuvat lääkekierroksen yhteydessä, kun kaikki lääkkeet löytyvät 
kerralla lääkekärrystä (n=5, 42 %) 
Lääkkeiden jakoon kuluu vähemmän aikaa (n=4, 33 %) 
Potilastietojen tarkistaminen, arvojen mittaaminen ja kirjaaminen 
sekä potilasinformaatio onnistuvat lääkekierrolla lääkekärryssä 
olevien tarvikkeiden ja tietokoneen ansiosta (n=4, 33 %) 
Lääkemääräykset siirretään nopeammin koneelle lääkärin kierron 
jälkeen (n=2, 17 %) 
 

Ajankäyttö 
Lääkkeiden tarkistaminen on hitaampaa (n=8,  
67 %) 
Lääkemuutosten tekeminen 
annosjakelupusseihin vie enemmän aikaa (n=4, 
33 %) 
Kärryn käytön opettelu alkuvaiheessa vie 
työaikaa (n=3, 25 %) 
Osaston omat käytännöt, jossa esim. insuliinit ja 
IV-lääkkeet kirjataan seinälistoille sekä pilotin 
potilaille että osaston muille potilaille, vaikka 
pilottipotilaiden lääkitystietojen kirjaaminen ei 
mallin myötä ole enää tarpeen (n=3, 25 %) 
Enemmän aikaa kuluu potilashuoneissa, kun 
lääkkeenanto-kierros kestää lääkekärryn kanssa 
kauemmin (n=2, 17 %) 
Kärryn valmistelu viikonloppuna hidastaa 
lääkkeiden jakoa (n=2, 17 %) 

Lääkekärry 
Kärrystä löytyy kaikki tarpeellinen (n=7, 58 %) 
Mekaaninen toiminta on hyvä, kärry on nykyaikainen ja lääkkeille 
on riittävästi tilaa (n=6, 50 %) 
Lukitus hyvä (n=2, 17 %) 
 

Lääkekärry 
Liian iso (n=10, 83 %) 
Hankala liikutella ahtaassa potilashuoneessa 
(n=8, 67 %) 
Nykyiset tilat koetaan vanhanaikaisina ja 
pieninä (n=4, 33 %) 
Kärry lukittuu liian nopeasti (n=4, 33 %) 

Hygienia 
Parempi hygienia: PO-lääkkeet hygieenisissä annospusseissa, 
henkilökohtaiset insuliinit, käsidesi aina mukana (n=8, 67 %) 
Neulajäteastia lääkekärryssä mukana, jolloin pistotapaturmien riski 
vähenee, kun neuloja ei tarvitse viedä lääkehuoneeseen tai 
neulajäteastiaa potilashuoneeseen (n=2, 17 %) 
Hyvä jätehuolto (n=2, 17 %) 
 

Hygienia 
Annospussit/läpipainopakkaukset hankala 
käsitellä, lääkkeet tyhjennettiin lääkekuppiin 
(n=7, 58 %) 
 

Potilaisiin liittyvät huomiot 
Potilaiden positiivinen palaute, kiinnostus lääkekärryä ja 
annosjakelupusseja kohtaan (n=4, 42 %) 
Mielikuva turvallisuudesta ja hyvästä hoidosta (n=3, 25 %) 
Hoitajan pidempi läsnäolo, vuorovaikutus mm. 
laboratoriotuloksista ja hoidosta paikan päällä (n=3, 25 %) 

Potilaisiin liittyvät huomiot 
Ei raportoituja haittoja 

Muuta 
Positiivinen yleisvaikutelma (n=10, 83 %) 

Muuta 
Ei raportoituja haittoja 
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6 POHDINTA 

6.1 AUTOMATISOIDUT JA PUOLIAUTOMATISOIDUT 
LÄÄKKEIDEN JAKELUMALLIT (I) 

Hajautettu lääkkeiden jakelumalli yhdistettynä älylääkekaappeihin oli 
kansainvälisesti eniten tutkittu automaatiotyyppi lääkitysturvallisuutta, 
työaikaa ja kustannuksia tutkittaessa. Osastolle hajautetut älylääkekaapit ovat 
uudempia keksintöjä keskitettyihin annosjakelulaitteisiin verrattuina, mikä 
selittänee myös viimeaikaisen lisääntyneen tutkimuskiinnostuksen näitä 
kohtaan. Yhdysvalloissa 97 % sairaaloista käytti vuonna 2014 
älylääkekaappeja, kun taas Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa vain 7 % 
(McLeod ym. 2014, Pedersen ym. 2014). Vaikka hajautetun lääkkeiden 
jakelumallin käytön on nähty lisääntyvän merkittävästi, sen hyödyt eivät ole 
selvät verrattuna muihin jakelumalleihin. Suurin osa tutkimuksista keskittyi 
selvittämään mahdollisia jakelumallin vaikutuksia lääkitysturvallisuuteen, 
mutta eroja turvallisuudessa mallien välillä ei voitu todeta.  

Myös hybridimallissa turvallisuus parani ja lääkehoitoprosessi nopeutui 
automaation myötä. Kustannusvaikuttavuus henkilöstön suhteen arviointiin 
optimaalisemmaksi kuin hajautetussa mallissa (Gray ym. 2018). Kuitenkin 
hybridimallien toteutus sairaaloissa vaihteli suuresti ja hankaloitti tulosten 
vertailevuutta (Jiménez Muñoz ym. 2011, Cousein ym. 2014, Lathrop ym. 
2014, Gray ym. 2018). Tämän takia esitettyjä tuloksia ei voi yleistää kaikille 
hybridimalleille sopiviksi ja lisätutkimusta tarvitaan hyötyjen ja etenkin 
kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi. Erilaiset teknologiat, kuten 
koneellinen annosjakelu, karuselliautomatio, älylääkekaapit ja 
viivakooditeknologia, lisäsivät kaikki lääkitysturvallisuutta vähentämällä 
lääkityspoikkeamia.   

6.1.1 JAKELUMALLIN VAIKUTUKSET LÄÄKITYSTURVALLISUUTEEN 

 
Tutkimus osoittaa, että lääkkeiden jakeluprosessin automaatio vähentää 
jakelu- ja varastointipoikkeamia lääkkeillä, jotka soveltuvat mukaan 
automatisoituun prosessiin. Kaikissa malleissa esiintyi tutkimuksia, joissa 
raportoitiin lääkityspoikkeamien, ja jopa lääkehaittatapahtumien, 
vähenemistä. Ennen lääkkeiden potilaskohtaista jakelua tapahtuviin 
vaiheisiin, kuten määräämispoikkeamiin, automaatiolla ei ole kuitenkaan 
vaikutusta (Aspden ym. 2007, Franklin ym. 2008, Kohn ym. 2010). Näihin 
voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan lisäämällä automaatioprosessin myötä 
vapautuvia farmaseuttisen henkilöstön resursseja, esimerkiksi kliiniseen 
kaksoistarkastukseen tai muihin lääkitysturvallisuutta tukeviin työtehtäviin. 
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Lääkehoitoprosessin turvallisuutta kehittäessä tarvitaan jakelujärjestelmän 
kehittämisen lisäksi muitakin teknologisia sovelluksia, kuten sähköisten 
potilastietojen, reseptien ja tilausten käyttöönotto (Paoletti ym. 2007, 
Helmons ym. 2012, Poon ym. 2012, Acheampong ym. 2014, Rochais ym 2014). 
Teknologian lisäksi hoitajien koulutus lääkityksistä ja lääkehoidoista lisäsi 
potilasturvallisuutta parantamalla jakelun tarkkuutta ja vähentämällä 
lääkityspoikkeamia (Barber ym. 2007, Franklin ym. 2007, Skibinski ym. 2007, 
Lahtela ym. 2010, Jiménez Muñoz ym. 2011, Rodriguez-Gonzalez ym. 2012, 
Acheampong ym. 2014, Oldland ym. 2015). Lääkityspoikkeamien 
systemaattisen estämisen on perustuttava muutoksiin järjestelmissä ja 
lääkehoitoprosessissa (Jiménez Muñoz ym. 2011).   

6.1.2 JAKELUMALLIN VAIKUTUKSET AIKAAN   

 
Kaikki lääkkeiden jakelumallit muuttivat työajan jakautumista eri 
ammattiryhmien välillä. Keskitetty ja hybridimalli säästivät hoitajien työaikaa 
siirtämällä logistisia toimintoja sairaala-apteekkeihin (Gray ym. 2013, Cottney 
2014, Chapuis ym. 2015). Kuitenkin keskitetyissä malleissa lisätyövoimaa 
tarvittiin, pääasiassa apteekin teknistä henkilökuntaa, käyttämään 
jakelulaitteita ja huolehtimaan lääkevarastosta (Franklin ym. 2007, Skibinski 
ym. 2007, Hull ym. 2010, Tsao ym. 2014, Chapuis ym. 2015). Keskitetyssä ja 
hajautetussa mallissa hoitajat kokivat automaation helpottavan työtaakkaa 
(Chapuis ym. 2010, Rochais ym. 2013, Rochais ym. 2014). Tämä johtui 
apteekin teknisen henkilökunnan suurentuneesta vastuusta 
varastonhallinnallisista tehtävistä.  Hybridimallissa ja hajautetussa mallissa 
varastointi osastoilla helpottui ja tehostui (Dib ym. 2006, Franklin ym. 2008, 
Ardern-Jones ym. 2009, Acheampong ym. 2014, Lathrop ym. 2014, Fanning 
ym. 2016, Roman ym. 2016). Se säästi hoitajien työaikaa seurantaa vaativien 
lääkkeiden, kuten opioidien, käsittelystä.  

Kaikki kolme automaattista lääkkeiden jakelumallia paransivat 
potilashoidon laatua siirtämällä farmaseuttisen henkilöstön työaikaa 
teknisistä tehtävistä kliiniseen työhön (Gray ym. 2013, Cottney 2014, Tsao ym. 
2014, Chapuis ym. 2015). Farmaseuteilla oli enemmän aikaa tarkastaa 
lääkemääräyksiä ja poikkeamat huomattiin useammin ennen lääkkeen antoa 
potilaalle (Barber ym. 2007, Franklin ym. 2007, Zaidan ym. 2016). Uusia 
lääkkeenjakelumallia käyttöönotettaessa voidaankin siis suositella sairaaloita 
luomaan strategioita farmaseuttien työpanoksen siirtämisestä kliiniseen 
työhön lisäämään lääkitysturvallisuutta.  

6.1.3 JAKELUMALLIN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN   

 
Lääkityskustannusten hallinta helpottui ja kustannukset jopa vähenivät 
automaation myötä (Dib ym. 2006, Dussart ym. 2009, Gray ym. 2013, Chapuis 
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ym. 2015). Selkeää näyttöä ei kuitenkaan löytynyt siitä, erosivatko mallit 
toisistaan kustannusten ja kustannusvaikuttavuuden suhteen. Tästä voidaan 
päätellä, että säästöjä syntyy automaation eikä niinkään yksittäisen 
jakelutyypin myötä. Kustannuksia oli tutkittu lääkkeiden jakelumallien 
vaikutuksista vähiten. Jatkossa lääkkeenjakelumallien kustannukset ja 
kustannusvaikuttavuus muodostavat tärkeän tutkimuskohteen käyttöönoton 
harkinnan perusteeksi.  

Hybridimalli älylääkekaapilla säästi kustannuksia henkilökulussa (Gray 
ym. 2013, de-Carvalho ym. 2017). Hajautettu lääkkeiden jakelumalli osoitti 
säästöjä pienempien varastomäärien myötä ja vähentyneenä 
lääkekulutuksena tehohoidon yksiköissä ja hemodialyysissä (Dib ym. 2006, 
Chapuis ym. 2015). Osassa tutkimuksissa ei kustannussäästöjä löydetty 
keskitetyn ja hajautetun mallin osalta (Lahtela ym. 2010, Tsao ym. 2014). 
Epäselvistä kustannushyödyistä huolimatta, parannukset hoidon laadussa 
ovat ajaneet automatisoituja malleja manuaalisten edelle useissa maissa. 
Tehokkaimman lääkkeiden jakelujärjestelmän löytämiseksi on tärkeä 
muokata mallia sairaalan tarpeita vastaavaksi.  

6.1.4 SUOSITUKSET RISKIENHALLINTAMENETELMIKSI 
LÄÄKKEIDEN JAKELUMALLIA KÄYTTÖÖNOTETTAESSA  

 
Automaattiset lääkkeiden jakelujärjestelmät on suunniteltu parantamaan 
lääkitysturvallisuutta ja lisäämään tehokkuutta lääkkeiden jakeluprosessissa 
(Pedersen ym 2009, EDQM 2018). Implementaation yhteydessä sairaaloiden 
lääkehoitoprosessiin voi kuitenkin syntyä uusia riskikohtia prosessin ja 
päivittäisen työn muutosten myötä (Liite 3, Balka ym. 2007, Barber ym. 2007, 
Chapuis ym. 2010, Rodriguez-Gonzalez ym. 2012, Rochais ym. 2013, Rochais 
ym. 2014, Rodriguez-Gonzalez ym. 2015). Balka ja Rochais totesivat 
tutkimuksissaan, että hajautetut lääkejakelumallit voivat heikentää 
potilasturvallisuutta tai jopa luoda väärän turvallisuudentunteen 
henkilökunnassa (Balka ym. 2007, Rochais ym. 2014).  Nämä riskit pitää osata 
tunnistaa uuden jakelumallin kehityksessä ja implementaatiossa, jotta 
poikkeamat pystytään estämään ennakoivasti (EDQM 2018). Jos riskejä ei 
tunnisteta etukäteen, malli voi luoda uusia poikkeamia, aiheuttaen 
lisäkustannuksia esimerkiksi lisäämällä hoitojaksojen pituutta tai lisäämällä 
työtä lääkehoitoprosessin uudelleen organisoinnissa. On tärkeä investoida 
uuden jakelumallin implementaatioon, kouluttaa kaikki käyttäjät, varmistaa 
kommunikaatio terveydenhuoltohenkilöstön välillä tiedonpuutteen 
välttämiseksi ja järjestellä riittävästi henkilökuntaa muutostilanteeseen 
(Cottney 2014, Pedersen ym. 2015, EDQM 2018).  
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6.2 LÄÄKKEIDEN KESKITETTYYN JAKELUMALLIIN 
SIIRTYMINEN SAIRAALAN SISÄTAUTIOSASTOLLA 
(II) 

Tutkimuksessa selvitettiin lääkkeiden keskitetyn jakelumallin hyötyjä ja 
vaikutuksia lääkkeiden jakeluprosessiin. Kyselytutkimuksen perusteella 
hoitajat olivat tyytyväisiä malliin ja kokivat sen lisäävän lääkitysturvallisuutta 
ja hoidon laatua. Osaston lääkehoitoprosessi selkeytyi keskitetyn lääkkeiden 
jakelun ja lääkekärryn käytön myötä. Hoitajat kulkivat vähemmän 
lääkehuoneen ja potilashuoneen välillä ja potilaan vierellä viivyttiin 
pidempään. Hoitajat saivat myös annettua tarvittavat lääkkeet, kirjattua 
lääkkeenannon ja tarkastettua laboratorioarvot potilaan vierellä. Tällöin 
potilaan hoitoon liittyviä asioita jäi hoitajille vähemmän muistettavaksi ja 
myöhemmin hoidettavaksi. Nämä löydökset ovat linjassa kansainvälisten 
tutkimusten kanssa, joissa hoitajien on havaittu kokeneen automaation 
lisäävän turvallisuutta (Rochais ym. 2013, Ahtiainen ym. 2020).   

Ajantasainen lääkityslista on keskeinen lääkityspoikkeamien riskiä 
vähentävä suojaus potilaan hoidossa (Jiménez Muñoz ym. 2011, Schepel ja 
Kuitunen 2020). Osastofarmaseutin osallisuus ja ammattitaidon 
hyödynnettävyys lääkehoidon turvallisuuden varmistamisessa parani 
keskitetyn lääkkeenjakelumallin myötä. Tässä tutkimuksessa lääkityslistoissa 
esiintyneiden kirjaamispoikkeamien havaittiin vähenevän farmaseutin 
tekemien korjausten jälkeen. Tämä on tutkimuksen keskeinen löydös, sillä 
kirjaamispoikkeamat edustavat yhtä tyypillisimmistä lääkehoidon ongelmista 
(Holmström ym. 2019, Schepel ja Kuitunen 2020). Vaikka 
kirjaamispoikkeamia esiintyi myös uuden jakelumallin myötä, pystyttiin 
mahdolliset antopoikkeamat ja yliannokset välttämään sairaala-apteekkiin 
keskitetyllä tarjotinjakelulla, jolloin lääkeannoksia jaettiin tarjottimelle 
valmiiksi vain turvallinen määrä. Suurimmat muutokset pilotin myötä 
saavutettiin potilaalle tarvittaessa annettavien PKV-valmisteiden 
maksimiannosten parempana kirjaamisena lääkityslistoihin. 
Lääkitysturvallisuuden kannalta tämä on merkittävä kehitysaskel, sillä PKV-
lääkkeet ovat riskilääkkeitä ja voivat väärin annettuna aiheuttaa merkittävän 
potilasvahingon (Saedder ym. 2014). Näin ollen maksimiannosten 
kirjaaminen lääkityslistalle on keskeinen lääkityspoikkeamien riskiä 
vähentävä tekijä.   

Saavutetuista hyödyistä huolimatta, keskitetyn lääkejakelun prosessia ja 
sen käyttöönottoa yhdessä hoitajien kanssa on tarpeen kehittää edelleen. 
Esimerkiksi hoitajat tulisi saada ymmärtämään, että annosjakelupussin 
avaamisesta ja lääkkeiden siirtämisestä lääkekuppiin tulisi luopua, sillä 
käytäntö tuo lääkkeenantoon ylimääräisiä riskialttiita vaiheita. 
Lääkehoitoprosessin turvallisuuden takia hoitajien sitoutuminen uuden 
prosessin kaikkiin vaiheisiin, sekä järjestelmälähtöisen lääkitysturvallisuuden 
riskienhallinnan perusymmärrys tulee varmistaa (Reason 2000, WHo 2017). 
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Useissa maissa sairaaloissa käytössä oleva unit-dose -tyyppinen automatisoitu 
lääkkeiden jakeluprosessi perustuu yksittäispakattuihin annospusseihin, 
joiden avulla vähennetään manuaalisesta lääkkeenjaosta ja antamisesta 
potilaalle aiheutuvia poikkeamia (Cousein ym. 2014). Tällöin lääkkeenanto on 
pystyttävä toteuttamaan suoraan annospussista potilaalle. 
Annosjakelupussien avaamista tulisi helpottaa siten, että lääkkeen antaminen 
potilaalle suoraan pussista on mahdollista ja hoitajien olisi sitouduttava 
lääkkeiden uudenlaiseen antotapaan turvallisuuden saavuttamiseksi. 

Toteutuessaan suunnitellusti, keskitetty lääkkeiden jakelu voi vähentää 
osastoilla lääkkeiden sekaantumisriskiä. Keskitetyn lääkkeiden jakelun myötä 
potilaiden tiedot näkyvät annosjakelupusseissa ja lääkekärryn tarjottimella. 
Kaikkien lääkkeiden nimet ja vahvuudet on merkitty asianmukaisesti 
lääkkeiden kerta-annoksiin ja laimennuksiin. Lääkeannosten 
sekaantumisriskiä voidaan vähentää edelleen pyrkimällä kohti lääkehoidon 
katkeamatonta prosessia ottamalla käyttöön mm. viivakoodi- tai RFID-
tekniikka potilas- ja lääketietojen tunnistuksessa (Aspden ym. 2007). 
Teknologian avulla lääketietojen kirjaaminen potilastietojärjestelmään 
saadaan automatisoitua. Lisäksi tietojärjestelmien integraatiota tulee lisätä, 
jotta lääketietojen manuaalista siirtoa potilastietojärjestelmän ja lääkkeen 
jakelulaitteen välillä ei tarvita ja sen tuomilta poikkeamamahdollisuuksilta 
pystytään välttymään (Franklin ym. 2007).    

6.3 TUTKIMUKSEN RAJOITTEET 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen (I) rajoite oli sisällytettyjen 
artikkeleiden heikko laatu. Suurin osa artikkeleista arvioitiin laadultaan 
heikoiksi tai hyvin heikoiksi, sillä ne käyttivät pääasiassa 
havainnointimenetelmiä. Kuitenkaan tutkimuksia ei hylätty niiden laadun 
vuoksi. Menetelmällisesti vahvempia tutkimuksia, kuten kontrolloituja 
tutkimuksia, tarvitaan tulevaisuudessa, jotta voidaan luotettavasti vertailla 
kustannuksia, käytettyä työaikaa ja turvallisuutta etenkin keskitetyn ja 
hybridimallin osalta. Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyt 
artikkelit vaihtelivat interventioiltaan, tutkimusasetelmiltaan ja  
-menetelmiltään sekä vaikuttavuusmittareiltaan, jonka johdosta 
kvantitatiivista meta-analyysia ei pystytty suorittamaan. Tutkimukseen 
sisällytettyjen artikkeleiden tulokset olivat hyvin organisaatiokohtaisia, sillä 
jakelujärjestelmät ja niiden integraatiot sekä farmaseutin rooli vaihtelivat.  
Tämä hankaloittaa tulosten yleistettävyyttä ja siirtoa yksiköistä toiseen. Eri 
tutkimuksissa oli myös käytetty eri vaikuttavuusmittareita, mikä vaikeutti 
päätelmien tekemistä intervention vaikuttavuudesta. 

Keskitetyn lääkejakelun pilottiprojektissa (II) pilottivaiheen potilasmäärä 
jäi alkuperäistä suunnitelmaa pienemmäksi. Malli oli tarkoitus laajentaa 
käyttöön koko osastolle, mutta organisaatiossa tapahtuneiden muutosten 
takia annosjakelukone siirrettiin toiseen sairaalaan (toiseen kaupunkiin) ja 
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logististen haasteiden vuoksi mallista jouduttiin luopumaan. Hoitojaksojen 
vähäisen määrän vuoksi lääkityslistojen poikkeamamäärien erojen tilastollista 
merkitsevyyttä ennen pilottia ja pilotin aikana ei ollut mahdollista määrittää. 
Osatutkimuksessa keskityttiin kuitenkin pääasiallisesti uuden lääkkeiden 
jakelumallin kehittämiseen ja siitä saatujen kokemusten kartoittamiseen. 

6.4 JATKOTUTKIMUKSET 

Lääkitysturvallisuus on tärkein huomioitava asia lääkehoitoprosessia 
kehittäessä. Automaation vaikutuksia lääkityspoikkeamien ja 
lääkehaittatapahtumien esiintymiseen on tutkittava lisää hyödyntäen 
kontrolloituja vertailututkimusasetelmia. Myös lääkehoitoprosessin 
kehitykseen liittyvien työaika- ja kustannustekijöiden selvittäminen erilaisilla 
jakelumalleilla muodostaa tärkeän tutkimusaiheen erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon alati tiukentuvassa työvoima- ja rahoitustilanteessa. 
Jakelujärjestelmän kustannusvaikuttavuutta etenkin pienissä ja keskisuurissa 
sairaaloissa (<500 potilaspaikkaa) pitäisi tutkia lisää. Yksi ainoa malli ei sovi 
kaikkiin työyksiköihin. Myöskään kaikki teknologiset sovellukset eivät ole 
taloudellisesti kannattavia jokaisessa yksikössä.      
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Automaation hyödyntämisellä lääkkeiden jakelussa voidaan lisätä 
lääkitysturvallisuutta ja hoidon laatua sairaalan lääkehoitoprosessissa. 
Optimaalisinta lääkkeiden jakelumallia ei pystytä kuitenkaan määrittämään 
tällä hetkellä olemassa olevan tutkimukseen perustuvan vaikuttavuusnäytön 
avulla. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan esittää seuraavat 
yksityiskohtaisemmat johtopäätökset:  
 

- Keskitetyn, hajautetun ja hybridimallin vaikuttavuutta on tutkittu vain 
vähän ja tutkimusten laatu on usein heikkoa. Näyttö eri tutkimusten 
välillä vaihtelee ja on vaikeasti vertailtavissa.  (I)  

- Automaatio lääkkeen jakelussa vähentää lääkityspoikkeamien määrää, 
etenkin kirjaamisessa, lääkkeiden jaossa ja antamisessa potilaalle. 
Kaikkiin poikkeamatyyppeihin lääkkeenjakelu-teknologioilla ei 
kuitenkaan pystytä vaikuttamaan. Näihin lukeutuu esimerkiksi 
määräysvaiheen lääkityspoikkeamat. Lisäksi on huomioitava, että 
uudet toimintatavat ja muutokset sairaalan lääkehoitoprosessissa 
voivat altistaa uudentyyppisille poikkeamille.  (I) 

- Muutokset lääkehoitoprosessissa sitovat sairaalan henkilökunnan 
työaikaa, etenkin uuden lääkkeiden jakelumallin käyttöönoton 
yhteydessä ja sen käytön alkuvaiheessa. (I) 

- Tutkimus ei osoittanut selkeää eroa eri lääkkeiden jakelumallien 
vaikutuksissa sairaalayksiköiden kustannuksiin. Kustannukset 
vähenivät hajautetussa mallissa älylääkekaappien myötä pääasiassa 
korkean kustannusten yksiköissä, mutta pienemmissä yksiköissä 
kustannussäästöjä ei ole tukittu. (I) 

- Hyvin suunniteltu lääkehoidon prosessi mahdollistaa lääkityslistojen 
farmaseuttisen tarkastuksen osana automatisoitua lääkkeenjakelua, 
mikä osaltaan lisää lääkitysturvallisuutta. (I, II) 

- Sairaala-apteekkiin keskitetyn lääkkeiden jakelumallin hyötyinä ovat 
myönteiset muutokset hoitajan työkuvassa, kuten keskittyminen oman 
ydinosaamisen mukaisiin työtehtäviin, lääkehoitoprosessin 
selkeytyminen ja sujuvoittaminen, sitoutuminen muutokseen ja uusiin 
työskentelymalleihin turvallisen lääkehoitoprosessin takaamiseksi. (II) 

- Lääkehoidon kirjaamiseen liittyvät haasteet ovat sairaaloiden 
lääkitysturvallisuuden keskeinen riskitekijä. Lääketiedon 
ajantasaisuuteen ja esimerkiksi lääkkeiden maksimiannosten 
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asianmukaiseen kirjaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto ja tiedon automaattinen 
siirtyminen potilastietojärjestelmissä ja organisaatioiden välillä ovat 
mahdollisia lääkehoidon kirjaamisessa sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioissa ja kansallisesti käyttöönotettavia suojauksia. (II) 
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LIITTEET 

Liite 1: Search strategy of the systematic literature review on medication distribution systems in 

hospitals. 
 

# Search term Boolean 
operator 

1 Medication systems, Hospital (exp) 
Medication systems (exp) 
Medication ADJ3 system*  
(Medication OR Drug) adj3 (dispens* OR distribut* OR administrat*) 

OR 

2 (Medication OR drug OR dose) adj3 (trolley* OR cart*). 
(Dispensing OR medication OR drug) ADJ3 cabinet*. 
Automated adj3 (drug OR medication OR dose) adj3 (dispens* OR distribut*). 
Unit dose* OR multidose* OR multi-dose*. 
Bar code* medication administration (mp) OR BCMA NOT B-Cell (mp). 
Radio Frequency Identification Device (exp) OR RFID (mp). 
Drug therapy, computer-assisted (exp) OR Drug therap*, computer-assisted (mp). 
Clinical pharmacy service (mp) OR Clinical ADj3 pharmac* ADJ3 service* (mp). 
Pharmacy service, hospital (exp) OR hospital pharmacy service* (mp).   
Pharmac* ADJ3 service* ADj3 hospital* (mp). 
Pharmacy administration (exp) OR pharmacy ADJ3 administration* (mp). 
Pharmac* ADJ50 automation*. 
Pharmac* adj50 robot*. 

OR 

3 Hospital (mp). 
Ward (mp). 

OR 

4 Patient safety (exp). 
(Patient OR medication OR drug) adj3 safet* (mp). 
Safety management (exp). 
(Safety OR medication) adj3 management (mp). 
Medication errors (exp).  
Medical errors (exp). 
(Medication OR Medical) error* (mp). 
Outcome* (mp). 

Benefit* (mp). 
Cost* (mp). 
Cost and Cost analysis (exp). 
Saving* (mp). 
Security (mp). 
Time (mp) or (exp). 

OR 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4  
6 limit 5 to yr = 2005-current   
7 limit language to English  
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Liite 2: Key outcomes of the studies (n=30) applying automation in the drug distribution processb 
Outcomes Sub- 

themes 
Key outcomes by the distribution system 

CENTRALIZED SYSTEM (n=6) HYBRID SYSTEM (n=5) DECENTRALIZED SYSTEM (n=19) 

SAFETY Impact on 
medication 
errors 

UDS combined with medication carts reduced MEs 
and UDS reduced MAEs.[1,41] 

UDS combined with pharmacy-based ADC and BC 
scanning, and CDT improved accuracy.[34,40] 
The centralized daily dispensing system did not 
change significantly the frequency and severity of 
errors.[28] 
Less missing drugs in UDS compared to traditional 
manual dispensing system.[41] 
UDS reduced ADEs.[21]  

ADDSs (both single-dose and electronig 
prescribing combined with ADCs) and 
UDS combined with ADC reduced 
MAEs.[3,26] 
Automation and UDS combined with 
ADC reduced MEs.[3,17,26] 
UDS combined with ADC reduced 
severity of ME effects.[3] 
All error types reduced.[26]  
UDS with cartfill and ward-based ADCs 
increased requests for missing 
doses.[33] 
CPOE reduced ADEs.[17] 

ADCs reduced MAEs.[30,31] 

ADCs had no significant effect on MAE rates.[2]  
ADDS increased MAEs.[27] 
Decentralized automated dispensing devices and ADCs reduced MEs.[13,14,29,35]  
MAEs persist in units with automated prescribing and ADCs.[36] 
ADC reduced all error types, but did not effect on error severity.[29]  
Decentralized automated dispensing devices did not show evidence that systems reduced MEs 
resulting patient harm.[14] 
ADC: Less missing drugs due to unavailability on wards.[25,30] 
ADC did not reduce the most frequent error types (e.g. wrong administration technique)[36]. 
ADC improved ADE reporting.[38] 

ADDS reduced ADEs.[27] 

Pharmacists 
clinical 
activity 

UDS supported clinical pharmacy practice.[41]  
 

Not reported. ADC combined with drug trolleys allowed pharmacists more time to review prescriptions and 
detect errors.[24] 

Impact on 
medication-
use process 

UDS and CDT improved processes: improved 
medication management and efficiency in 
dispensing.[21,40] 
The new distribution system, UDS combined with 
medication carts, revealed risks in the medication-
use process.[1] 

Automation and thrice-daily cartfill 
process improved medication-use 
process.[17,33] 

ADCs, ADCs combined with drug trolleys, ADDS and decentralized automated dispensing 
devices improved medication dispensing process: standardized process, improved efficiency, 
accuracy and quality.[2,14,16,23,24,27,32,39]  
ADCs indicated risks in medication-use process.[8,23,36]  
ADM improved healthcare staff knowledge of medications.[37]  
ADC and ADC combined with drug trolley improved the quality of prescriptions.[24,30]  

Other 
safety 
aspects 

Security improved by UDS alone and UDS combined 
with medication carts: restricted access to 
medication and fewer missing drugs on 
wards.[1,41] 
UDS with individual medication doses reached 
improved hygiene.[21] 
Individual unit-dose packages contained all the 
necessary patient and drug information.[21,28] 

UDS combined with ADC improved 
medication safety.[26] 

Security improved with ADCs and ward-based MVS: restricted access to medication and less 
drug administered from unlocked areas.[22,31] 
ADMs, ADCs and decentralized automated dispensing devices improved narcotic drugs 
management.[14,35,37] 
ADCs and ADCs combined with drug trolleys improved patient safety.[16,22-24,30-32,35] 
ADCs caused more documentation discrepancies, because nurses did not correct missing 
medications to the eMAR when drug was administered.[31] 

TIME Time and 
labor 

CDT reduced the amount of technician labor.[40] 
UDS had same dispensing time than in manual 
dispensing.[21] 
In the centralized dispensing system healthcare 
staff experienced satisfaction with drug delivery 
time.[28] 
UDS required extra staff.[41] 
 
 

 

Thrice-daily cartfill process reduced 
interval between beginning of the 
cartfill process and medication 
administration.[33] 

ADCs decreased medication-related logistic tasks.[2,16,25]  
ADMs, ADCs and ADCs combined with drug trolleys, increased medication-related logistic and 
clinical tasks (e.g. ward pharmacy services, retreving medications) .[24,30,37]  
With more cabinets installed nurses reported less waiting time to access the distribution 
system.[32] 
Time spent on drug administration round decreased by ADC.[30]  
Medication process became slower with ADCs. [16,35] 
Medication process became faster with ADCs.[31]  
With ADCs nurses had more time for patients.[31,32] 
Nurses thought ADMs and ADCs saved time.[13,37]  
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Outcomes Sub- 
themes 

Key outcomes by the distribution system 

CENTRALIZED SYSTEM (n=6) HYBRID SYSTEM (n=5) DECENTRALIZED SYSTEM (n=19) 

Decentralized automated dispensing devices, ADCs and ADCs combined with trolleys needed 
extra pharmacy staff, e.g. to manage the dispensing system, delivering and screening 
medications.[14,24,25,30,32,39] 
Extra nursing staff were needed with ADCs.[39] 
No definitive evidence that nurses or pharmacists spent more time with patients with the help 
of decentralized dispensing devices.[14] 

Work 
related 
factors  

Nurses reported less workload with UDS combined 
with medication carts and centralized dispensing 
system.[1,28] 

Centralized dispensing system 
combined with ADCs had optimal 
nursing staff workload compared to 
decentralized distribution system.[18] 

ADCs improved working conditions and work was considered easier.[13,35] 

COSTS Medication 
costs 
 

Centralized dispensing system slightly improved 
cost control.[28]  

CDT reduced inventory costs.[40]  
UDS did not change medicines costs.[21]  

Centralized dispensing system 
combined with ADCs is optimal in cost 
efectiveness (e.g. staff workload 
required).[18] 

ADCs and ADDS reduced in medications costs.[25,27] 
Decentralized automated dispensing devices did not show evidence of cost reduction.[14]  
 
 

OTHER Medication 
storage 

With UDS smaller warehouses at wards was 
needed.[21]  
With UDS unused drugs returned to the 
pharmacy.[41] 

Thrice-daily cartfill process reduced 
waste and the number of medications 
returned to the pharmacy.[33] 
Automation improved inventory 
control.[17] 

Decentralized automated dispensing devices, ADCs and ward-based MVS improved storage: 
Drug storage reduced, improved stock control, MEs decreased.[13,14,22,25] 
Expired drugs eliminated with ADC.[25] 

Technology Healthcare staff had positive opinions on the 
centralized dispensing system, UDS and UDS 
combined with medication carts.[1,28,41]  
Computer system rated negatively in centralized 
dispensing system.[28] 
BC connected to a centralized system decreased 
MEs.[34] 
Technology needs comprehensive personnel 
training.[34]  

Errors reduced with  BCMA.[17]  Negative opinions (e.g. frustration) by healtcare staff on the ADCs and ADCs combined with 
drug trolleys.[23,24] 
Positive opinions by healthcare staff on the ADCs, ADCs combined with drug trolleys, and ward-
based MVS.[13,16,22,24,35]  
Decentralized automated dispensing devices and ADCs combined with drug trolleys was related 
with technical problems.[14,24] 
Other technologies recommended (e.g. eMAR, BCMA) to be combined to the decentralized 
dispensing system.[8] 

 
LIITTEEN VIITTAUKSET: [1] Rochais É ym. 2013, [2] Cottney A 2014, [3] Jiménez Muñoz ym. 2011, [8] Rodriguez-Gonzalez ym. 2015, [13] Chapuis ym. 2010, [14] Tsao ym. 2014, [16] Zaidan ym. 2016, [17] 
Acheampong ym. 2014, [18] Gray ym. 2013, [21] Lahtela ym. 2010, [22] Ardern-Jones ym. 2009, [23] Balka YM. 2007, [24] Barber ym. 2007, [25] Chapuis ym. 2015, [26] Cousein ym. 2014, [27] Dib ym. 2006, [28] 
Dussart ym. 2009, [29] Fanning ym. 2016, [30] Franklin ym. 2007, [31] Franklin ym. 2008, [32[] Hull ym. 2010, [33] Lathrop ym. 2014, [34] Oldland ym. 2015, [35] Rochais ym. 2014, [36] Rodriguez-Gonzalez ym. 
2012, [37] Roman ym. 2016, [38] Romero ym. 2005, [39] Skibinski ym. 2007, [40] Temple ja Ludwig, 2010, [41] Al Adham ja Abu Hamad, 2011.   
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Liite 3: The key conclusions and recommendations of the studies on centralized, decentralized and hybrid medication distribution systems in hospitals.c 
 Centralized medication distribution system Hybrid medication distribution system and 

others 
Decentralized medication distribution system 

Medication 
errors 

Unit-dose DDS seems safer than the traditional 
ward-stock DDS.[41] 
Medication carts alone did not reduce the risk of 
MEs.[1] 
Unit-dose distribution using CDT with BC scanning 
seems to improve accuracy of dispensing and may be 
even less costly and equally effective without 
carts.[40]  
More attention should be paid to reduce MEs in 
centralized DDS.[41]   
No change was identified in the incidence of 
technical (selection) errors in UDS in comparison to 
pharmacy based ADCs.[34]  

Automated dispensing technology reduces 
MEs.[3,17,26] 
All error types reduced in the unit dose drug 
distribution system.[26]  
Hybrid system reduces MAEs compared to 
WSS. The system does not affect prescribing 
errors[26].  
Hybrid system does not prevent errors caused 
by missing medications.[26]  
Strategies to prevent MEs must be based on  
changes to the systems rather than 
individuals.[3] BC scanning was found to 
prevent errors.[17] 

Decentralized medication distribution system reduces MEs: prescribing, administration, 
picking/selection, preparation, missing medications and wrong dose 
errors.[13,14,16,24,25,27,29,30,35,39] 
ADCs and CPOE reduces prescription and dispensing errors.[8]  
ADCs improves the efficiency of medicines administration, but have little effect on the rate 
of MEs.[2] 
An increase in MAEs and decrease in ADEs was found.[27]  
Decentralized dispensing system could not prevent all MEs, e.g. wrong-technique errors 
and picking errors still remain for non-ADDS medicines.[13,29,36]  
Risks are found in subprocesses other than administarion itself.[8]  

Clinical 
pharmacy  

Gives phramacists a better chance for performing 
clinical pharmacy activities.[41]  
Automation has a positive impact on medication 
management process.[21] 
More visits to the wards are needed to stregthen 
clinical pharmacy-related activities.[41]   

Not reported. Pharmacists have a better chance to review prescriptions and control the usage of 
medicines. More errors are avoided and safety is improved.[16,24,30] 

Patient 
safety 

Unit-dose DDS improves patient safety.[41]  
Improved quality management enables better 
patient safety.[28] 
Nursing staff were satisfied with the use of 
technology and believed it facilitated their work and 
contributed to safe health care.[1]  

Technology improves the quality of patient 
care itself, by controls and alerts and by freeing 
up health care professionals to perform tasks 
that improve patient care in other ways.[3,17]  
Medications are ready to dispense after 
pharmacists verification.[17] 
The risk of an unnecessary medication being 
administered was reduced due to redesigned 
cartfill process.[33]  

Decentralized system may improve safety and quality of care.[13,16,27]  
Electronic systems can have benefits in drug administration and safety aspects.[31]  
BCs increased confirmation of patient identity before administration.[30,31,39] 
Nurses believed that safety improved, and system helped to reduce medication 
incidents.[35] 
Collaboration is essential to ensure safe patient experiences.[32]  
New technologies may compromise patient safety or create a false sense of security.[23,35] 
System increased documentation discrepancies.[31]  

Time Cart-fill process was faster before 
implementation.[40] 

Hybrid system saves time, compared to 
decentralized system.[18]  
The cart-fill redesign had positive impact on 
lead times.[33] 

Time spent on medication-related tasks inrceased after implementation.[24,30] 
Technican spent more time managing the stocks with ADDS.[25,30,32] 
Pharmacists’ time spent performing technical distribution activities was decreased, while 
time spent on clinical work appeared to increase.[14]  
Nusing time dedicated to medications reduced.[2,25,30]  
Faster medication process: The automated medication dispensing systems outside patient 
rooms resulted in fewer episodes waiting to access the system and allowed nurses more 
time at the bedside. ADCs enabled fast ADE reports, improved timelines and security of 
administration[16,31,32,38]. 
The time taken to retrieve narcotics and other controlled drugs improved.[14,16,37]  
Pharmacists and nurses spend less time dispensing drugs. Pharmacists have more time to 
collaborate with their nursing colleagues, check physicians’ orders against patients’ drug 
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 Centralized medication distribution system Hybrid medication distribution system and 
others 

Decentralized medication distribution system 

profiles, reconcile patient medication, participate in patient care rounds, and provide 
patient education. Nurses have more time to observate patients.[16,25,31]  
With ADM the medication retrieval process was slower than before.[37] 

Work / 
workload 

Centralized dispensing systems create additional 
workload in pharmacies, especially for pharmacy 
technicians.[28,40] 
Reduction in labor required to perform first-dose 
dispensing enabled reallocation of technician staff to 
other areas.[40]  
 

Automation eases pharmacists’ distributive 
responsibilities. It also frees up technicians to 
do other duties.[17,33] 
Transition from hybrid system to decentralized 
system would result in decreased technician 
labor requirements and greater increase in 
nursing staff workload, which inreases 
costs.[18]  

Technology implementations need additional work compared to traditional system.[23]  
The automated dispensing systems improved the productivity of pharmacists and 
nurses.[25,27] 
ADCs reduced pharmacists’ dispensing time.[16]  
Nurses believed that system made their work easier.[35]  
To improve nurses’ working conditions and knowledge about medications will reduce 
MEs.[13,16] 

Cost Carousels seem to reduce inventory costs and 
increase the inventory turn rate.[40]  

Has best total human resource utilization and 
employee skill mix. Decentralized is more 
expensive compared to hybrid system.[18]  

With ADDS costs are easier to controll or even reduced.[14,25,27]  

Stocking Better tools would be needed to manage medication 
inventories, generate usage reports and monitor 
workflow in the future.[40] 

Gives better tools to manage medication 
inventories, evaluate charging, decrease 
returns to pharmacy, reduce waste and enable 
just-in-time delivery.[17,33] 
Better stocking enables improved safety: 
system stores and controls medications, less 
unnecessary medicines are stored in the 
ward.[17,33]  

Automation improved storage, stock control and security.[22,27,29,31,37]  
Less time is spend searching for medicines.[37] 
ADDS decreased storage errors.[13,14]  
Narcotics management has been improved with ADC. It eliminates the manual count and 
provides secure medication storage supported by electronic tracking.[16,35]  
Automated dispensing increases the accuracy of inventory levels and decreases time spent 
on billing.[14] 

Tehcnology Health care leaders must understand the impact a 
technology solution has at individual group, and 
organizational levels to achieve maximum benefit 
and to minimize unnecessary consequences.[40]  
Some individual problems are found in centralized 
systems concerning technology: no alerts combined 
with BC scanning, computers’ touch-screen selection 
enables look-alike, sound-alike medication related 
mistakes, problems passing the information on stat 
medications.[34,40] 

Complementary solutions are needed in 
technology to prevent MEs and opitimize 
medication management.[26] 
Some individual problems are found in hybrid 
systems concerning technology: robots do not 
handle all the medications (large bottles and 
cold storage) and errors are still observed, 
labelling and preparing processes are also 
prone to errors[17,26] 

Nurses were satisfied with the decentralized dispensing system.[13,16,22,24,32,35,37]  
Proper integration into an institution’s distribution process is needed to achieve positive 
results.[14] 
Technical systems will require time and effort to improve safety.[24]  
Some individual problems are found in decentralized systems concerning technology: 
Manufactures do not provide medication in unit dose packages and repackaging is needed, 
which is costly. Formulation and allergy alerts are needed.[8,29,35]  
Decentralized medication distribution system can not prevent all ME types. Additional 
solutions and new technological enhancements are needed to reduce errors and improve 
safety: electronic prescribing, CPOE, BCed patient identification (with photographs), user 
identification, eMAR, pop-up alerts, clinical warnings, clinical decision support 
tool.[2,8,13,16,25,29,30,36,39].  

Education, 
information 
and general 
guidelines 
 
 
 
 

Individual and general group trainings for healthcare 
staff are needed to minimize change resistance 
towards the new technologies and to improve 
accuracy in medication administration.[21,34]  
Patient infomation and communication between 
healthcare professionals must be intensified to 
improve patient safety in a centralized medication 
distribution process.[28] 

Education on the new system helped 
personnel overcome initial resistance to the 
changes.[33]  
Despite the use of various methods for 
communication and education, it was not as 
successful as desired.[33] 
With the thrice-daily cart-fill process nurses 
had less opportunities than before to contact 

Good planning and communication is needed to ensure successful implementation.[2,23]  
Nurses’ better knowledge about drugs is needed to reduce errors.[36]  
System improved communication between nurses and pharmaceutical staff.[25] 
Employees were satisfied with training and felt system easy to use.[22] 
 



 

83 

 Centralized medication distribution system Hybrid medication distribution system and 
others 

Decentralized medication distribution system 

 
 

Common guidelines on the optimal use of the carts, 
reducing the interruptions and reviewing the filling 
policies are needed to improve processes.[1]  

pharmacists or pharmacy technicans 
directly.[33]  
Drug information about brand names and 
availability are needed to prevent errors 
caused by missing medications.[26] 

c DDS = drug dispensing system, CDT = carousel dispensing technology, UDS = Unit-dose system, BC = barcode, ADC = automated dispensing cabinet, ME = medication error, MAE = medication administration error, 
WSS = ward-stock system, CPOE = computerized physician order entry, ADE = adverse drug event, eMAR = electronic medication administration record, ADDS= automated drug dispensing system.  

 

LIITTEEN VIITTAUKSET: [1] Rochais É ym. 2013, [2] Cottney A 2014, [3] Jiménez Muñoz ym. 2011, [8] Rodriguez-Gonzalez ym. 2015, [13] Chapuis ym. 2010, [14] Tsao ym. 2014, [16] Zaidan ym. 2016, [17] 
Acheampong ym. 2014, [18] Gray ym. 2013, [21] Lahtela ym. 2010, [22] Ardern-Jones ym. 2009, [23] Balka YM. 2007, [24] Barber ym. 2007, [25] Chapuis ym. 2015, [26] Cousein ym. 2014, [27] Dib ym. 2006, [28] 
Dussart ym. 2009, [29] Fanning ym. 2016, [30] Franklin ym. 2007, [31] Franklin ym. 2008, [32[] Hull ym. 2010, [33] Lathrop ym. 2014, [34] Oldland ym. 2015, [35] Rochais ym. 2014, [36] Rodriguez-Gonzalez ym. 
2012, [37] Roman ym. 2016, [38] Romero ym. 2005, [39] Skibinski ym. 2007, [40] Temple ja Ludwig, 2010, [41] Al Adham ja Abu Hamad, 2011.   
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Liite 4: Included studies (n=30) about automated- and semi-automated drug distribution systems sorted by distribution type and GRADE.d 
Reference Country & 

setting 
Objectives Design & 

GRADE 
Materials and Methods Keyfindings* 

DECENTRALIZED DRUG DISTRIBUTION SYSTEM (n=19) 
Tsao et al., 
2014 
 
 

Canada:  
Hospital setting 
 
 
 
 
 
 

To summarize and 
evaluate the existing 
literature reporting the 
clinical and economic 
impacts of using 
decentralized ADDs in 
hospitals. 

Systematic 
review 
HIGH 

A literature search was conducted in MEDLINE, 
Embase, and other key databases for 1992-2012 to 
identify English-language articles (randomized 
controlled trials, observational studies, before-and-
after studies, time series analyzes, cost-effectiveness 
and cost–benefit analyzes, and review articles) on the 
use of ADDs in hospital wards (n=175). Pharmacy-
based ADDs were excluded. Results (n=8) were 
categorized according to the outcomes of interest (ME 
rates, efficiency, cost). 
All different type of outcomes including safety (ME 
rates), efficiency (the time pharmacists, pharmacy 
technicians and/or nurses spent performing 
medication-related activities) and costs (arge capture 
rates, personnel time). 
 

Positive outcomes: ADDs were found to be effective in reducing 1) 
medication storage errors and 2) the time that nurses spent taking 
inventory of narcotics (e.g. from 107 to 48s) and controlled 
substances.  
ADDs have limited potential to decrease MEs and increase 
efficiencies, but impact is highly institution-specific. Use of 
technology requires proper integration into an institution’s 
medication distribution process. 
No definitive evidence that using ADDs increased the time that 
nurses or pharmacists spent with patients, reduced MEs resulting in 
patient harm, or reduced costs in hospitals (e.g. extra-cost: $250,000 
annually, savings: $2,08million/5 years, $80,910/year). Pharmacy 
technicians spent more time stocking the machines. 

Chapuis et 
al., 2010 
 
 

France: 
2 medical ICUs 
in the same 
department 
of a 2,000-bed 
university 
hospital. 
 
 

To assess the impact of 
an ADS on the 
incidence of MEs 
related to picking, 
preparation, and 
administration of drugs 
in a medical 
ICU, and also evaluate 
the clinical significance 
of errors and user 
satisfaction. 

Pre- and post-
intervention 
study involving 
a control and an 
intervention 
medical ICU. 
MODERATE  

Errors were identified by direct observation (1,476 
medication for 115 patients). Two-month observation 
periods were performed before and after implemen-
tation of the ADS, preceded by a 15-day run-in period. 
User satisfaction was assessed three times using self-
administered stuctured questionnaires (A 4-point 
Likert scale).  
Data analysis: Descriptive statistics. 
 
 

Positive outcomes: ADS reduced 1) MEs (from 18.6%TOE to 13.5%) 
largely related to picking, preparation, and administration of drugs 
and 2) storage (27.7% to 0.7%) and dose errors (3.8% to 0.5%). Most 
errors caused no harm. ADS did not reduce errors that could cause 
harm. 
Nurses satisfaction: Nurses favored the new drug dispensation 
organization with a tendency for greater satisfaction over time, 
especially regarding time saved and working conditions. The 
majority of nurses wished to continue using ADS (96.7%). Working 
conditions improved (from1.0 +/- 0.8 to 2.5 +/- 0.8). 

Dib et al., 
2006 
 
 
 

Saudi Arabia: 
five nursing 
units within a 
390-bed tertiary 
care hospital  

To evaluate the impact 
of an ADDS 
implementation on cost 
containment and MAE 
occurances.  

Observational  
pre- and post-
implementation 
study 
MODERATE 
 

An ADDS replaced the traditional UD cassette-
exchange and open floor-stock medication systems in 
5 nursing units. Data collection for MAEs 3 months 
before and after the implementation, and for cost 
containment 1 month after implementation.  
Data analysis: Descriptive statistics and time series 
analysis. 
 

Positive outcomes: An ADDS improved the efficiency of drug 
distribution, assisted in cost containment, and decreased the total 
number of ADEs by 27%.  
Other: MAEs increased (33%) and other MEs decreased (12-61%).  
The overall medication issuance decreased by an average of 43%, 
corresponding to overall medication cost reduction by $9,932 (42%).  
Estimated savings in hemodialysis and six intensive care units 
$193,000/1 year.  
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Reference Country & 
setting 

Objectives Design & 
GRADE 

Materials and Methods Keyfindings* 

Fanning et 
al., 2016 
 
 

Australia:  
The original and 
new EDs within 
a 377-bed 
public teaching 
hospital  
 
 
 
 

To assess the impact of 
ADCs on 1) medication 
selection and 
preparation errors, and 
the types and severity 
of MEs within the ED. 

Observational 
pre- and post-
intervention 
study 
MODERATE 

Direct observations of 89 nurses completing medi-
cation related activities before and after the imple-
mentation of ADCs over 3 months (A total of 2087 
medication selections and preparations among 808 
patients pre-(1139) and post-intervention (864). 
Medication selection and preparation error rates were 
calculated and compared. Secondary end points 
included the impact on ME type and severity. No 
clinical pharmacy service or pharmaceutical review of 
medication charts was provided during either of the 
data collection periods.   
Data analysis: Descriptive statistics. 

Positive outcomes: There was an observed reduction in medication 
selection and preparation error rates pre- and post-intervention (24, 
1.96% and 6, 0.69%). ADCs resulted in a 64.7% reduction in 
medication selection and preparation errors. All ME types were 
reduced in the post intervention study period.  
No impact on ME severity as all errors detected were categorised as 
minor. 

Franklin et 
al., 2007 
 

United 
Kingdom: 
A 28-bed 
surgical ward in 
a teaching 
hospital 
 
 
 
 
 

To assess a closed-loop 
EP, automated 
dispensing, BC patient 
identification and 
eMAR system on 
prescribing and 
administration errors, 
confirmation of patient 
identification and staff 
time. 

Before-and-
after 
intervention 
study 
MODERATE 
 

Data were collected 3–6 months before and 6–12 
months after the intervention. The pharmacist 
identified (by observing) prescribing errors during a 4-
week period. Timing and documentation errors were 
excluded. It was recorded whether or not patients’ 
identity was checked while administering medication. 
Time spent prescribing and providing a ward pharmacy 
service and nursing time on medication tasks was 
studied.  
Data analysis: Descriptive statistics. 
 

Positive outcomes: Reduction in prescribing errors (3.8 to 2.0%) and 
MAEs (7.0 to 4.3%). Non-IV MAEs reduced by 39%, predominantly 
reducing wrong dose and omission errors. Increased confirmation of 
patient identity before administration (not checked for 82.6% of 
doses (pre) and 18.9% (post)). 
Changes in time spent on medication-related tasks:  
Increase Prescribing a regular inpatient drug: 15 seconds pre-
intervention phase, 39 s afterwards; time spent providing a ward 
pharmacy service increased (from 68 min to 98 min/day); nursing 
time on medication tasks outside of drug rounds (21.1% to 28.7%).  
Decrease: time per drug administration round (from 50 min to 40 
min). 

Franklin et 
al., 2008 
 

United 
Kingdom:  
A 28-bed 
general surgery 
ward in a  
teaching 
hospital. 

To assess the impact of 
an ADD system 
consisting of a closed-
loop EP, automated 
dispensing, BC patient 
identification and 
eMARs on the safety 
and quality of 
medication 
administration. 

Before-and-
after 
intervention 
study 
MODERATE 
 

Data were collected by observing medication 
administration 3 months before and 1 year after 
introducing a closed-loop system. Aspects observed: 
MAE rates for ward-stocked and non-ward-stocked 
drugs, accuracy of medication administration 
documentation, timeliness of administration, 
administration of medication from unlocked areas and 
supervision of patients taking oral medication by 
nursing staff.  
Data analysis: Descriptive statistics, chi-square test, 
95% CI. 

Positive outcomes: Reductions in MAEs occurred for both ward-
stocked (6.4 and 2.3%) and non-ward-stocked (14.6 and 13.7%) 
drugs.  
Timeliness of administration improved post-intervention, as did 
administration of medication from unlocked areas (CI 4.7 to 7.3%) 
and supervision of patients taking oral medication (CI 17 to 23%).  
Negative outcomes: documentation discrepancies increased from 5 
(0.2%) clinically significant documentation discrepancies pre-
intervention to 33 (2.0%) afterwards. 
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Reference Country & 
setting 

Objectives Design & 
GRADE 

Materials and Methods Keyfindings* 

Skibinski et 
al., 2007 
 
 

United States: 
General medical 
and medical 
ICUs.  

To measure the effect 
of the implemented 
technology (a pharmacy 
computer system, ADCs 
and point-of-care 
products) on the 
processes and safety of 
the medication-use 
system.  

pre- and post-
implementation 
study 
MODERATE 
 
 

Data were collected by interviewing healthcare 
professionals of the wards involved in the study.  
Interviews were conducted using a scripted 
questionnaire focusing on assessing the personnel’s 
impressions of the safety of the dispensing and the 
medication administration processes occurred over 3 
months before and after implementation. The 
hypotheses were that errors in each phase of the 
process would decrease by 50% with the 
implementation of each technological application and 
that workload measures would increase. 
Data analysis: Logistic regression analysis.  

Positive outcomes: The new technology standardized the 
medication administration processes, decreased turnaround time 
for processing medication orders, and increased the accuracy of 
medication administration to patients (omissions -39%).  
The transition from a patientspecific cartfill to stock dispensing for 
the automated cabinets was a system change that simplified the 
dispensing function. 
Negative outcomes: The staffing of nurses and pharmacists 
increased.  

Cottney, 
2014 
 
 

United 
Kingdom: 
A 21-bed acute 
adult inpatient 
ward in mental 
health hospital.  
 

To assess the benefits 
of ADCs with regard to 
reducing MAEs errors 
and reducing nurse 
time spent 
administering 
medication.  

Observational 
study design 
MODERATE 
 

Nurses were observed administering medication 
before and after the implementation of an ADC. Any 
administration errors that were observed were 
classified by type.  60 medication rounds were 
observed. There were 1895 ob-served opportunities 
for error, 137 errors were made.  
Data analysis: Descriptive statistics, unpaired t-test. 
 

Positive outcomes: The ADC was found to improve the efficiency of 
the medicines-use process. The time that nurses spent administering 
medication reduced (from 2.94 min per dose to 2.37 min per dose), 
it generated free nursing time (66min/day). 
No impact on MAE rates (from 8.9% to 7.2%, not significant). The 
types of MAEs remained largely unchanged from beforehand.  

Chapuis et 
al., 2015 
 
 
 

France:  
At the 2,000-
bed University 
Hospital in 3 
surgical ICUs 
(12, 12 and 9 
beds).  

To evaluate the 
economic impact of 
ADSs in surgical ICUs.  
 
 

Cash flow 
analysis 
MODERATE 
 

ADSs were implemented to replace the traditional 
floor stock system. Costs were estimated before and 
after implementation on the basis of floor stock 
inventories, expired drugs, and time spent by nurses 
and pharmacy technicians on medication-related work 
activities. The incidence of missing medications was 
measured prior to and after implementation over a 
one month period. Direct observations were 
performed, over a period of 10 days. 
Data analysis: A financial analysis included operating 
cash flows, investment cash flows, global cash flow 
and net present value. 

Positive outcomes: nurses spent less time on medication-related 
activities (14.7 hours per day /33 beds). Pharmacy technicians spent 
more time (3.5 hours per day) on floor-stock activities. The cost of 
drug storage was reduced (€44,298). A reduction in the number of 
missing medications (56 %) was found. Expired drugs were 
eliminated (€14,772) due to a rotation of drug stocks and the regular 
monitoring of expiration dates. Five years after the investment, the 
global cash flow was €148,229 and the net present value of the 
project was positive by €510,404.  

Barber et 
al., 2007 
 

United 
Kingdom:  
A 28-bed 
surgical ward in 
a teaching 
hospital 

To evaluate an 
integrated (closed 
loop) EP, automated 
dispensing (ADC), BC 
patient identification 
and eMAR system 
designed to improve 
patient safety.  

A qualitative 
observational 
study 
LOW 
 
 

To use an evaluation framework based on socio-
technical theory. Assessment of technical 
performance, developed attitudes to the new system, 
changes to delivery of care and work practices. A 
qualitative approach was adopted for data collection, 
complementing the quantitative study. Interviews 
(n=26) were held and a focus group session was held 9 
months after the system went live.  
Data analysis: Discourse analysis. 
 

Implementation phase: At the beginning technical problems 
showed. Over time, staff attitudes changed being more balanced 
and the potential benefits of the system became clearer.  
Posite outcomes: The system structured the work of staff (the drug 
round). *Doctors write more complete prescriptions. *Patients are 
considered one by one. *Patient identification through BCs and 
recording administration. *Medicines are systematically collected 
together. *Pharmacists review more prescriptions and detect more 
errors.  
*Time spent on medication-related tasks increased. 
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Reference Country & 
setting 

Objectives Design & 
GRADE 

Materials and Methods Keyfindings* 

Rodriguez-
Gonzalez et 
al., 2012 
 

Spain:  
2 gastro-
enterology units 
(30 and 29 
beds) in a 1537-
bed tertiary 
teaching 
hospital. 

To identify the 
frequency of 
medication preparation 
and administration 
errors and their 
potential risk factors in 
two clinical units using 
a CPOE program and 
profiled ADCs. 

A prospective 
observational 
study 
LOW 
 

MEs were measured using the disguised observation 
technique (2314 administrations to 73 patients). Types 
of MEs and their potential severity were described. 
The correlation between potential risk factors and MEs 
was studied to identify potential causes. The error rate 
was calculated.  
Data analysis: Univariate and multivariate logistic 
regression analyzes were performed to study the 
association between potential risk factors and the 
occurrence of errors. All p values were two-tailed. 
Statistical significance was set at p<0.05.  

Occurence of errors: 509 errors (22.0%) were recorded, 13.4% in 
pre-paration and 86.6% in administration. The most frequent errors 
were: wrong administration techniques (especially concerning food 
intake), wrong reconstitution/ dilution, omission, and wrong 
infusion speed.  
The main reason for a high error rate was the lack of correct 
nursing working procedures. Neither the CPOE nor the ADCs provide 
information about which medicines need to be administered on an 
empty stomach.  

Hull et al., 
2010 
 
 

United States:  
a 246-bed 
district hospital, 
a 24-bed step-
down unit in a 
progressive care 
unit 

To examine the impact 
of automated 
medication cabinets 
installed outside 
patient rooms on 
nursing and pharmacy 
workflow.  
 
 

Prospective 
study including 
survey 
LOW 
 

To measure data before and after installation of the 
medication cabinets (n= 10), and compare the number 
of nurses’ steps, trips to ADC and how many times ADC 
was busy, nursing frustration (with the medication 
delivery processs), and impact on pharmacy workflow. 
Prior to the installation of the storage cabinets, 
baseline data were collected. At the end of the study, 
participants completed a separate survey (a 7-point 
Likert scale) providing general feedback on the use of 
the cabinets. 
Data analysis: Descriptive statistics. 

Positive outcomes: The cabinets outside the patient rooms 
decreased nursing visits to the automated medication dispen-sing 
system. Nurses reported fewer episodes wai-ting to access the 
system when it was busy.  
No effect: The system did not result in fewer nursing steps.  
Negative outcome: Pharmacy technicans spent more time delivering 
medications (from 25.4min to 30.9min) and the cabinets added to 
their workload.  

Roman et 
al., 2016 
 
 

Australia 
An emergency 
and trauma 
centre in a 
major adult 
referral hospital 
without an 
electronic 
medication 
management 
system. 

To examine the change 
in medication retrieval 
times, number of 
medications retrieved 
and staff perceptions 
before and after the 
installation of ADMs. 
 
 

Time and 
motion study 
combined with 
the qualitative 
survey.  
LOW 
 
 

The time spent retrieving medications from the 
medication room for administration to patients was 
measured before and after the installation of two 
ADMs. The number of medications retrieved, the 
regulatory schedule and retrieval location (open shelf, 
locked medication safe or ADM) of each medication 
were recorded. A qualitative survey (a 5-point Likert 
scale) was conducted pre- and post-implementation to 
identify the perceived impact on clinical practice.  
Data analysis: Student’s t-test, Wilcoxon Rank- Sum 
test). Statistical significance was defined as p < 0.05. 

Recorded outcomes: The mean number of medications per retrieval 
increased slightly (+5.7s) in the post implementation period. The 
medication retrieval process was slower with ADMs for less 
restricted medications (+18.4s), but faster for more restricted 
medications (such as opioid analgesics -36.1s).  
Perceived impact on practice: The staff believed ADMs save time. 
Staff perceptions were that ADMs improved knowledge of 
medications and reduced medication retrieval time. 

Ardern-
Jones et al., 
2009 
 
 
 
 

United 
Kingdom:  
General hospital 
ED, which is 
attended by 
over 65 000 
patients each 
year. 

To assess the attitudes 
of ED staff to stock 
control and 
replenishment prior to 
and after automation 
(MVS) installed within 
the ED.  
 

Pre- and 
postimplement
ation survey 
LOW 
 
 

All ED staff (n=68) were sent pre-piloted, semi-
structured questionnaires and reminders, before and 
after automation of medicines stock control (response 
rates: the before survey 77.9%, n=53/68 and the after 
survey (83.9%) (52/62). 
Data analysis: A Spearman’s correlation and a Mann-
Whitney test). A P-value of <0.05 was considered 
statistically significant.  

Positive outcomes: Automation improved medicines storage, 
security and stock control. The study did not find that staff had 
issues with access to the MVS, in terms of queuing or speed of 
access, in comparison with the previous, key-controlled storage 
units. The system was also perceived by almost 90% of staff to be 
easy to use. Improvement was reported in stock replenishment and 
storage of stock injections and oral medicines.  
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Reference Country & 
setting 

Objectives Design & 
GRADE 

Materials and Methods Keyfindings* 

Rochais et 
al., 2014 
 

Canada:  
A mother-child 
University 
hospital Center 
with 5000 beds. 
7 ADCs were 
introduced in 3 
critical care 
units, 
neonatology (n 
= 3), ICU (n =2) 
and ED (n = 2). 

To evaluate how 
nursing staff felt about 
the impact of ADCs on 
the safe delivery of 
health care and 
workplace ergonomics, 
and to identify the main 
issues and to describe 
the corrective measures 
implemented. 

Cross-sectional 
descriptive 
study with 
quantitative 
and qualitative 
components. 
LOW 
 
 

The first phase: a stuctured survey to the nursing staff 
of the 3 care units where the ADCs were implemented 
(response rate 46%, n=172 out of 375 nurses). A 
questionnaire consisted of 33 statements about ADC. 
The second phase: a focus group (5 members) 
discussion. To discuss the results of the survey. 
Data analysis: Quantitative and qualitative analysis. 
 

Positive outcomes: The nurses were satisfied with the use of ADC: 
They considered the introduction of ADC made their work easier 
(level of agreement of 90%), helped to safely provide patients with 
care (91%), and helped to reduce medication incidents (81%). 
Nursing staff were particularly satisfied with the narcotic drugs 
management with the ADCs.  
Negative outcomes: Nursing staff were not satisfied with the 
additional delays in the preparation (52%) and administration (54%) 
of a medication dose and the inability to prevent a medication from 
being administered when stopped on the medication administration 
record (48%).  

Zaidan et 
al., 2016 
 

Qatar:  
2 tertiary care 
specialty 
teaching 
hospitals with 
unit-based 
ADCs.   
 
 
 
 

To assess nurses’ 
perceptions of and 
satisfaction with the 
use of ADCs.  
 
  

A cross-
sectional study 
LOW 

Study was conducted using a piloted, validated, 
anonymous online survey targeted to all 503 nurses 
(response rate 80%, n=403/503). The questionnaire 
consisted of four parts: nurses’ sociodemographic and 
practice characteristics, 21 questions about their 
perceptions, one question about their overall 
satisfaction, and one about the system’s ease of use. 
Data analysis: Descriptive and inferential statistics 
(chi-square test, independent t-test, one-way analysis). 
The significance level p<0.05. Open-ended questions: 
qualitative content analysis. 

Positive outcomes: At 6 months, the overall satisfaction rate was 91 
%. Of the nurses, 94% perceived that they were able do their job 
more safely and 87% that they were able to administer medication 
more efficiently with the ADC system than before, e.g. 90 % nurses 
agreed that they now spent less time waiting for medication from 
the pharmacy than they did before the ADCs.  

Balka et al., 
2007 
 

Canada: 
a large tertiary 
care facility  
 

To identify and solve 
problems related to the 
introduction of the 
ADS, while improving 
professional practice.  

Action research 
LOW 

The data was primarily collected (2 months) through 
daily field observations and interviews during and after 
implementation, with regular follow-up visits to the 
field site. Observations were conducted on all units 
that moved to the new building.  
Data analysis: All collected data were qualitative 
analyzed reflecting relevant theoretical literature. 

Introducing systems requires work process redesign and leaves 
space for the new work practices. It was found that work practices 
compromised patient safety. Many staff initially experienced 
frustration with the ADS, over time staff appear to have accepted 
the ADS. Changes had to be made to the work processes of nurses 
and pharmacy staff. 
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Reference Country & 
setting 

Objectives Design & 
GRADE 

Materials and Methods Keyfindings* 

Rodriguez-
Gonzalez et 
al., 2015 
 
 

Spain:  
2 gastro-
enterology units 
(59 beds) in a 
1381-bed public 
tertiary hospital 
 

To evaluate the causes 
of preventable ADEs 
during the medication 
administration process 
with CPOE and profiled 
ADCs in order to 
prioritize interventions 
that need to be 
implemented and to 
evaluate the impact of 
specific interventions. 

Failure mode, 
effects and 
criticality 
analysis study. 
LOW 

A multidisciplinary consensus committee comprised of 
pharmacists, nurses and doctors evaluated the process 
of administering medications. By analysing the 
process, all failure modes were identified and 
criticality was determined by rating severity, frequency 
and likelihood of failure detection on a scale of 1 to 10, 
using adapted versions of already published scales. 
Safety strategies were identified and prioritized. 
The riskiness of each element was expressed as a risk 
priority number, which is calculated as the product of 
the severity, occurrence and detectability scores. The 
number identifies those elements that are the most 
likely contributors to medically serious failures.  

Outcomes: The CPOE and profiled ADCs reduce the critical index 
arising from prescription and dispensing activities. Study showed 8 
processes and 40 failure modes, of which 20 were classified as high 
risk. 21 different potential causes were found resulting in 24 
recommendations: e.g. the development of an eMAR and BCMA 
technology. 60.7% of the risk was related to subprocesses other 
than drug administration itself. The drug administration is a high-risk 
process with many potential failure modes. 

Romero et 
al., 2005 
 
 

United States:  
Five units in a 
tertiary 
care hospital 
with 655 beds.  
 
 
 
 
 

To evaluate the overall 
reporting of ADEs and 
the accuracy of the ADE 
reports that are 
generated from the 
ADMs. And to compare 
the accuracy rates 
between 2 institutions.  

Retrospective 
chart review 
LOW 
 
 

ADMs were set up to use the tracer-drug system. ADE 
reports were collected by requiring nurses on units to 
select a reason for removing tracer drugs (dextrose 
injection 50% [D50] and naloxone) from an ADS. The 
accuracy of the ADE reports during a period of 4.5 
months was evaluated. The sensitivity, specificity, posi-
tive and negative predictive value of the reports were 
calculated.  
Data analysis: chi-square test, A p-value ≤0.05 
considered significant. 

Positive outcome: ADM helped to generate more ADE reports than 
did the traditional method during the same time period.   
A review of 61/32 D50/naloxone transactions found that the 
appropriate reason for removal was selected by nursing staff 
62%/88% of the time. The sensitivity and specificity of the ADE 
reports for D50/naloxone were 55.9%/95,2% and 70.4%/72,7%, 
respectively.  

CENTRALIZED DRUG DISTRIBUTION SYSTEM (n=6) 
Al Adham 
et al., 2011 
 

Self-governing 
Palestinian 
territory: 
2 main 
departments 
(medical and 
surgical) of 2 
hospitals with 
different DDS.  

To assess which DDS 
was more appropriate 
based on comparison 
between a hospital 
using the UD DDS and 
another using ward-
stock DDS.  

Quantitative, 
comparative 
cross-sectional 
design 
LOW 
 
 

Medical records (n = 327) were collected and obser-
vations (n=1096) were made in the selected depart-
ments. The study compared which system was safer by 
calculating the rates of MAEs. Sturctured interview of 
pharmacists and head nurses (n=92, response rate 
94.6%) concerned perceptions and practices to drug 
dispensing and management. It also assessed the level 
of clinical pharmacy interventions and staff 
perceptions about the systems. 
Data analysis: Descriptive statistics and bivariate 
analysis (cross-tabulations, chi-squared test, student t-
test). The significance level p<0.05. 

Positive outcomes: Unit-dose DDS: The number of missing units per 
drug item dispensed (t=2.5) and MAEs per patient (t=2.1) were 
lower. The UD DDS appeared to be safer, was more positively 
perceived by staff (interview: 80%) and was more supportive of 
good clinical pharmacy practice (time to check patients’ charts). 
Unused drugs also returned to the pharmacy more often.  
Negative outcomes: In ward-stock DDS extra staff were needed 
(interview: 59%) and time scales were longer.  
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Objectives Design & 
GRADE 

Materials and Methods Keyfindings* 

Rochais et 
al., 2013 
 

Canada:  
A mother-child 
University 
Hospital Center 
with 500 beds.  

To evaluate how 
nursing staff felt about 
the impact of 
medication carts on the 
safe delivery of health 
care and workplace 
ergonomics. And to 
identify the main issues 
involved in the use of 
the technology 

Quantitative 
and qualitative 
cross-sectional 
study 
LOW 
 

The questionnaire with 33 statements (a 4-point Likert 
scale) was administered to nurses and an organized 
focus group (nurses and pharmacists), pre- and post 
introduction of 68 decentralized medication carts. A 
total of 195 nurses (40%) completed the 
questionnaire. The second analysis involved setting up 
a focus group (7 participants) after delivering the 
questionnaire and a subsequent analysis of the 
responses to the questionnaire. 
Data analysis: Qualitative and quatitavive analysis. 

Positive outcomes: Nurses were satisfied with medication carts. 80 
% of the nurses agreed that medication carts made their work easier 
and 64% agreed that it helped to reduce medication 
incidents/accidents. Users were satisfied with the safety of the carts 
that restrict access to medications for patients and parents and 
make it possible to reduce the risk of medication theft. 

Temple et 
al., 2010 
 
 

United States:  
A 471-bed 
tertiary care 
hospital.  

To optimize workflow, 
control inventory, 
and improve dispensing 
accuracy after 
implementation of CDT 
at a university medical 
center pharmacy.  

Pre- and post-
implementation 
study 
LOW 

An evaluation of CDT was conducted in 3 phases; 
preimplementation, implementation and 
postimplementation phase. The data collected were 
used to compare pre- and post-implementation time 
studies, labor requirements, inventory turns, and 
accuracy rates. 
Data analysis: Descriptive statistics were used to 
report time standards and accuracy rates. Inventory 
carrying costs and the number of inventory turns were 
reported for the pre- and post-implementation 
periods. 
 

Positive outcomes: CDT improved accuracy of medication 
dispensing in a pharmacy (from 99.02% to 99.48%). Workflow 
efficiencies achieved in ADC refill, first-dose dispensing, 
supplemental cartfill, and the medication procurement process 
allowed for a reduction in the amount of technician labor required 
to support the medication distribution process, and reallocate 
technician labor to other areas. The estimated labor savings 
comparing the pre- and post-implementation time studies totalled 
2.6 full-time equivalents. The inventory carrying cost reduced 
($25,059).  

Oldland et 
al., 2015 
 

United States:  
A 553-bed 
academic 
medical center 

To measure the effects 
associated with 
sequential 
implementation of  
ADC and BC 
technologies on 
pharmacy technical 
accuracy and rates of 
potential medication 
dispensing errors.  
 

A prospective 
observational 
study 
LOW 

During four 28-day periods of observation, pharma-
cists recorded all technical errors identified at the final 
visual check of medicine prior to dispensing. Technical 
filling errors involving deviations from order-specific 
selection of product, dosage form, strength, or 
quantity were documented when dispensing medi-
cations using (a) UD system, (b) UD/ADC, (c) 
UD/ADC/BC1 and (d) UD/ADC/BC2.  
Data analysis: Descriptive statistics (%, RR). Incidence 
rates were compared by construction of 2×2 contin-
gency tables and statistical tests (chi-square or Fisher’s 
exact probability). The significance level p<0.05. 

Outcomes: Pharmacy ADCs and BC systems provide complementary 
effects that improve technical accuracy and reduce the incidence of 
potential medication dispensing errors if this technology is used with 
comprehensive personnel training. 
Technical errors varied according to the study period from 0.157% 
during the (a) phase to 0.135%, 0.137%, 0.050% (RR=0.32, 
significant) during the (b), (c) and (d) phase. Subsequent changes in 
product labeling and intensified staff training in the use of BC 
systems was associated with a decrease in the rate of technical error 
to 0.050%. 
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Dussart et 
al., 2009 
 

France:  
A military 
teaching 
hospital with 
296 beds. 
 
 
 

To assess the user satis-
faction with an indivi-
dualized dispensing 
system, to improve the 
quality of pharma-
ceutical care practice 
and to facilitate its 
adaptation to the needs 
of the users.  

A cross-
sectional survey 
LOW 

Questionnaires (including 14 stuctured and 1 open-
ended questions) were administered anonymously to 
57 users: physicians (n=18), nurses (n=29), pharmacy 
staff (n=10). A survey was repeated after several years. 
Data analysis: Groups of variables were compared 
using anova or Kruskal-Wallis tests. Parameters were 
determined with 95% CI and 5% accuracy. The answers 
to the open questions were categorized by topic and 
ranked by frequency of quotation. 

Positive outcomes: Satisfaction scores about the system was 
positive. The pharmaceutical service was not rated negatively. The 
workload felt clearly 
improved from before.  
Negative outcomes: The computer system was rated negatively. 
Also the satisfaction of pharmaceutical information decreased. 

Lahtela et 
al., 2010 

Finland: 
University 
hospital  

To study how the medi-
cation management 
process can be 
improved by a user-
centric, computer-
based ADDS. 

Participative 
observation 
method and 
workshops 
VERY LOW 

The data was collected during 8 months of an 
examination phase. Participative observation method 
and workshops were used as data collection methods. 
The information flow and medication management 
process was also modeled when ADDS was 
implemented into the hospital pharmacy. 

Positive outcomes: Dispensing error rate was low, 0,013%. The 
medication management process improved. Costs and time stayed 
at the same level as before the implementation.  
Other advantages of ADDS: hygienic patient individual medication 
doses printed with all the necessary information, smaller medication 
ware-houses. Patient safety improved by reducing the number of 
ADEs. 

HYBRID STUDIES (n=5) 
Acheampon
g et al., 
2014 
 
 

Ghana:  
Hospital setting 
 

To systematically 
review the research 
literature on the 
various interventions 
for providing 
medication safety in 
hospitals.  

Systematic 
literature 
review 
HIGH 

8 databases were searched for research articles writ-
ten in english (n=2239). References of included articles 
were also searched (n=4). Full research papers (n=56) 
were reviewed to determine whether they met the 
inclusion criteria. Papers involving delivery of 
interventions in hospitals with the aim of preventing or 
reducing MEs and ADEs were examined (n=42). Quality 
of studies was assessed.  

Positive outcomes: Automated dispensing technology is useful in 
evaluating charging, improving workflow, inventory control, 
pharmacy workload, and reducing the potential for MEs. Pharmacy 
automation decreases dispensing errors and reduces preventable 
ADEs. Computer assisted delivery including BC technology reduces 
errors.  

Lathrop et 
al., 2014 
 
 

United States: 
A 561-bed 
academic 
medical center 
(university 
hospital) that 
uses a hybrid 
medication 
distribution 
model.  
 

To implement a thrice-
daily cartfill 
to reduce medication 
returns and waste, 
improve efficiency, and 
facilitate reallocation of 
pharmacy technician 
time to enable an 
expansion of pharmacy 
services without 
additional resource 
utilization. 

Observational  
pre- and post-
implementation 
study 
MODERATE 
 

15% are patient-specific i.v. or oral doses, 70% of 
doses are dispensed from the central pharmacy 
automation, and 15% from unit-based ADCs. 
The transition from a once-daily to a thrice-daily 
medication cartfill model designed to better align 
pharmacy operations with patterns of medication 
ordering, delivery, and order discontinuation. Lead 
times, storage and worktime was evaluated. 
Data analysis: 6 weeks of pre- and post-implemen-
tation data were extracted, normalized, and analyzed. 
This information was then used to calculate the ratio 
of cartfill doses to first doses during both periods. The 
impact of thrice-daily cartfill and all ancillary changes 
were evaluated through a pre-post assessment.  

Benefits of the thrice-daily cartfill: decrease in the mean daily 
number of extemporaneously prepared oral doses, 55-65% 
reduction in lead times for three out of four peak delivery periods. 
The frequency of requests for missing medication doses through the 
EMR system increased (26.5%); improved nurse adherence to EMR 
protocols. Implementation resulted in increase in cartfill doses 
dispensed, decrease in first doses dispensed, and decrease in the 
number of medications returned to the central pharmacy. This 
resulted in a reduction in waste within pharmacy operations and 
allowed for redeployment of two technician full-time equivalents (-
4.7%) to expand pharmacy services.  
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Reference Country & 
setting 

Objectives Design & 
GRADE 

Materials and Methods Keyfindings* 

Cousein et 
al., 2014 
 
 

France:  
40-bed short 
stay geriatric 
unit within a 
1800-bed 
general hospital 
 

To assess the impact of 
an automated drug 
distribution system on 
MEs. And to assess the 
efficacy of a daily UD 
DDS on discrepancies 
between what is 
prescribed and what is 
administered to the 
patient. 

Before-after 
observational 
study 
MODERATE 

Administration rounds were observed and compared 
with prescribed drugs, before and after the system 
changed from a WSS (n= 28 rounds) to a UD dispensing 
system (n=31 rounds), integrating a UD dispensing 
robot and ADC. MAEs were classified and MAE rates 
were calculated and compared between the periods. 
Type of errors, seriousness of errors and risk reduction 
for the patients were also studied.  
Data analysis: Descriptive statistics and statistical tests 
(95% confidence interval (CI), relative risk, Student’s t-
test, chi-square test, Fisher’s exact). Statistical testing 
was performed at the he two-tailed α level of 0.05.  

Positive outcomes: The implementation resulted in a 53% reduction 
in MAEs. All error types were reduced in the UD DDS period 
compared with the WSS period. Wrong dose and wrong drug errors 
were reduced by 79.1% and 93.7%, respectively. The number of 
patients subjected to one or more MAEs also significantly 
decreased. An automated system combining a UD dispensing robot 
and ADCs could reduce discrepancies between ordered and 
administered drugs, improving medication safety. One out of every 
10 patients who were switched from WSS to UD DDS avoided a ME. 

Jiménez 
Muños et 
al., 2011 
 
 

Spain: 
A tertiary-care 
centre with 
1800 beds. 
 

To determine MEs 
rates for each phase 
(prescription, trans-
cription and adminis-
tration) of the pro-cess 
and to compare them 
between the 3 different 
medication 
prescription-
dispensation systems. 

Observational 
study 
LOW 
 
 
 

The administration of medicinal products was 
observed directly and compared with medical and 
nursing prescriptions. Errors and adverse events were 
classified by a consensus of experts. All MEs were 
described and analyzed as to their relationship with 
the type of prescription and dispensing systems 
(traditional, single dose and EP).  
Data analysis: Statistical tests (student’s t-test, chi 
square test, 99% CI).  
 

Outcomes: In the traditional system the error prevalence rate was 
highest (13.59%; MAEs 1.5%). In the single dose system it was 6.43% 
(MAEs 0.36%) and in the EP system it was 8.86% (MAEs 0.47%). The 
highest error rates in all phases were found in the traditional 
system. The phase affected by most errors in all 3 models was 
transcription, and the least affected was administration, except for 
the single dose system, in which prescription was the worst. ADD 
systems reduce error rates and the severity of their effects. 

Gray et al., 
2013 
 
 

United States: 
A 561-bed 
university 
hospital.  
Time studies 
were performed 
on a medical 
unit and a 
surgical unit.  
  
 

To estimate the human 
resource and cost 
implications of 
changing the medi-
cation distribution 
model. To analyze the 
hybrid and decentra-
lized medication 
distribution system,  
and to develop a model 
to simulate a 
decentralized medi-
cation distribution 
system. 

Comparison 
study 
LOW 
 
 

Study was conducted to evaluate alternatives to the 
existing hybrid distribution model (64% of doses 
dispensed via cartfill and 36% via ADCs). An 
assessment of nurse, pharmacist, and pharmacy 
technician workloads within the hybrid system was 
performed through direct observation, with time 
standards calculated for each dispensing task; similar 
time studies were conducted at a comparable hospital 
with a decentralized medication distribution system 
involving greater use of ADCs.  
The time study data were then used in simulation 
modeling of alternative distribution scenarios: one 
involving no use of cartfill, one involving no use of 
ADCs, and one heavily dependent on ADC dispensing. 

Outcomes: As the modeled percentage of doses dispensed from 
ADCs rose, the calculated pharmacy technician labor requirements 
decreased, with a proportionately greater increase in the nursing 
staff workload. Nurses are a higher-cost resource compared to 
pharmacy technicians, the projected human resource opportunity 
cost of transitioning from the hybrid system to a decentralized 
system similar to the comparator’s facilities was estimated at 
$229,691 per year. A transition from the existing hybrid medication 
distribution system to a more ADC-dependent model would result in 
an unfavorable shift in staff skill mix and corresponding human 
resource costs at the medical center. 

*The key findings in the table are selected from the presented studies in relation to the focus of the systematic literature search.   

dADD = automated drug dispensing, ME = medication error, ADS = automated dispensing system , ICU = intensive care unit, TOE = total opportunities for error,  ADDS = automated drug dispensing system, UD = 
unit dose, MAE = medication administration error, ED = emergency department, ADC = automated dispensing cabinet, EP = electronic prescription, BC = bar code, eMAR = electronic medication administration 
record, ADE = adverse drug event, CPOE = computerized prescription order entry,  ADM = automated dispensing machine, MVS = medicines vending system, DDS = drug dispensing system, CDT = carousel 
dispensing technology, EMR = electronic medical record, WSS = ward stock system 
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Liite 5: Description of the dispensing systems 
Type of dispensing system 
                  Specified system, 1st writer and year 

Description of the dispensing system / Information about (automation in) drug-dispensing process:   Other technologies used in process:  

Decentralized drug dispensing systems (n=19) 
- ADCs (n=10) 

Rodriguez-Gonzalez CG et al., 2012 and 
Rodriguez-Gonzalez CG et al, 2015 
 
 
Cottney A, 2014 
 
 

 
 

Fanning L et al., 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Skibinski KA et al., 2007 

 
Zaidan M et al., 2016 

 
Rochais É et al., 2014 
 
 
 
 
 
Hull T et al., 2010 
 
 
Roman C et al., 2016 
 
Romero AV et al., 2005 
 
 

 
Dispensing is facilitated by profiled ADCs, from which nurses can withdraw medication once it has been prescribed 
and validated by the clinical pharmacist. High-volume drugs, such as fluids and topical formulations, are stored in the 
nursing floor stock. The hospital’s CPOE system has to be checked regularly for new or modified medication orders. 
Any changes required a new MAR to be printed, as this document is used to retrieve medication from the ADC (2012). 
The pharmacy service consists of continuous online centralized order validation, except for the night shift (2015). 
ADCs are locking cabinets that control access to medication. Nurses can gain access to the cabinet by using a password, 
or by scanning their fingerprint. A touchscreen is then used to select the required patient from a list, and then to select 
the medication needed for administration. When the medication is selected, the cabinet unlocks to allow access only 
to the location in which that particular medication is stored, and guides the nurse to that location so that they can 
remove the required dose.  
ADCs are medication storage and dispensing units that are computer controlled. Access to ADCs is controlled by 
biometric technology. Medications are obtained via operation of the touch screen at each ADC. Patient details are 
available on the touch screen as a result of interfacing with the hospital’s patient admission system. The nurse first 
selects the patient and then searches for the appropriate medication on the screen. Once the medication is selected, 
the cabinet releases a drawer that contains the selected medication. Sound-alike and look-alike medications are 
deliberately stored in different areas of the cabinets to avoid accidental and incorrect selection. Moreover, for 
medications stored in high-security bins, access is restricted to only the medication selected. For medications 
contained in low-security bins, there is access to all medications contained within the same drawer; however, a guiding 
light provides direction to the exact location for the selected medication. The physical separation of similar 
medications, the restricted access to some medications and the guiding light technology may provide enhanced safety 
and may help to guard against selecting the incorrect medication when compared with openshelf storage and 
configuration of pharmaceuticals. 
The cart-fill process was modified from dispensing medications to an individual patient medication drawer 
(preimplementation) to dispensing inventory to the ADC (postimplementation). 
ADCs provide computer-controlled storage, dispensing, and tracking of drugs at the point of care in patient care units. 
Pharmacists are responsible for delivering medication to patients.  
Controlled drugs and about 20 high-risk medications are identified by BC reading before they are added to the stock 
in the ADC. With the exception of the emergency department, every prescription has to be transmitted to the 
pharmacy and is entered in the patient’s pharmacological file (ie, health record). The orders are displayed on the unit 
care’s ADC, and the drug can be selected by the nurse. Users may access ADCs with biometry technology or with a 
username and password combination. Medication may also be accessed prior to a pharmacist validation, if the order 
is made when the pharmacy is closed or in case of an emergency. 
Patients’ routine medications and the supplies necessary for administration of medications (e.g. medication cups, 
syringes, needles, alcohol pads, stickers for labeling) were stocked in the cabinets. Both pre- and post-installation 
controlled substances, stat medications, and as needed medications were stored in cabinets.  
Almost all medications were stored within the cabunets. A small number of high turnover medications with low risk of 
misuse remained accessible from an open shelf in the medication room. 
A nurse logs in, selects the patient and the medication and number of units to be removed from the ADM. It is possible 
to program the ADM to display a screen that requires nurses to answer a multiple-choice question when a particular 
medication, such as a tracer drug, has been selected for removal. 

 
CPOE and semi-electronic MAR 
 
 
 
 
No EP or BC technology 
 
 
 
 
No EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point-of-care and BC technology 
 
No information 
 
BC reading 
 
 
 
 
 
BC technology 
 
 
No EP  
 
No information 
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Type of dispensing system 
                  Specified system, 1st writer and year 

Description of the dispensing system / Information about (automation in) drug-dispensing process:   Other technologies used in process:  

 
- ADSs (n=3) 

Balka E et al., 2007, Chapuis C et al., 
2010 and Chapuis C et al., 2015 

 
 
 
 
 

- Decentralized automated cabinets 
and electronic trolleys (n=2) 
Franklin BD et al., 2007 and Franklin BD 
et al., 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ADCs combined with drug trolleys 
(n=1) 
Barber N et al., 2007 

 
 
 
 

- ADDS (n=1) 
Dib JG et al., 2006 

 
 
 
 
 

 
Computer-controlled ADS stores most of the medications in the nursing unit and records each drug delivery. The 
automated cabinet is locked, made up of a touch screen monitor and keyboard, with various other secure storage 
spaces connected to it (i.e. refrigerator). To access the ADS a password or fingerprint is required. The nurse selects a 
patient profile from a list of options and selects the medication that has to be administered for that patient. The 
cabinet then unlocks a drawer or carousel containing the medication, allowing the user access to that drawer for a 
specified amount of time. The ADS computer records the time, the nurse identity, the patient name and the 
medications removed. For narcotic medications, they also had to enter the physician’s name. 
 
A closed-loop system comprising e.g. ward-based automated dispensing. The majority of medications was stored in 
automated cabinets. The doses required were transferred by nursing staff to an electronic drug trolley at each drug 
round. The automated cabinets, contained computer-controlled drawers and a touchsensitive computer screen. 
Products that were ward stock were in product-specific drawers containing only that drug, dose and formulation, in 
original packs. Non-stock medication dispensed for individual patients was stored in patient-specific drawers, which 
could contain several products dispensed for that patient. The patient’s name was indicated on the drawer using a 
liquid crystal display. The computer screen indicated the patients for whom doses were due in the next 2 h. To prepare 
for a drug round, the nurse selected each patient using the touch-sensitive screen and was then presented with a list 
of the doses due. On selecting each dose, the relevant drawer in the cabinet opened so that the nurse could take the 
number of dosage forms required and place these in the electronic drug trolley. Each trolley contained 20 drawers and 
could be docked with the automated cabinet. When medication was being prepared for a drug round, only one drawer 
in the drug trolley opened at a time, and the patient’s name was indicated on the drawer’s liquid crystal display. Once 
all the medication had been prepared for a given drug round, the trolley could be disconnected and taken around the 
ward. The BC on each patient’s wristband was scanned, which triggered the system to open that patient’s drawer in 
the trolley so that the medication could be administered. The nurse confirmed administration using a touch-sensitive 
screen on the trolley, and entered the reasons for any doses not given. On completion of the drug round, details of all 
doses administered and reasons for any omission were uploaded to the main server once the trolley was docked. 
Medication prescribed ‘‘to be given when required’’ was generally given separately outside the main drug rounds. 
 
For each drug prescribed, a unique drawer in a wall cabinet opened as did one drawer with the patient’s name on it in 
a computerised drug trolley. Once the dose was transferred from the storage cabinet drawer to the trolley drawer, 
the cabinet drawer closed and the process was repeated for other required drugs. The patient’s drawer would then 
be closed and automatically locked. Then the nurse selected another patient and the process was repeated. During 
the drug round the wristband with BC was scanned by a reader. The patient’s drawer in the trolley then opened and 
the drugs were administered with details of administration noted on the trolley’s computer. 
 
The computerized ADDS provides secure storage of UD and bulk medications, as well as narcotics. It is based on a 
customized list that aims to fulfill 90% to 95% of the needs of a particular clinical area for immediate and routine use. 
Each of the automated storage and dispensing cabinets is interfaced to the pharmacy management system, whereby 
each station has unit-specific admission, discharge, and transfer information and patient-specific medication profiles 
that are updated to the minute. As a pharmacist enters and verifies a new medication order in the pharmacy computer, 
it is instantly added to the patient’s medication profile. Ths enables nurses to log in to the ADDS and obtain the newly 
ordered medication for administration to the patient immediately. The ADDS automatically bills the dose to the 

 
COPE (Chapuis C et al., 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
EP, BCMA and eMARs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP, eMAR and BC technology 
 
 
 
 
 
 
BC technology 
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Type of dispensing system 
                  Specified system, 1st writer and year 

Description of the dispensing system / Information about (automation in) drug-dispensing process:   Other technologies used in process:  

 
 
 

- Automated dispensing devices (n=1), 
Tsao NW et al., 2014 
 

- MVS (n=1)  
Ardern-Jones J et al., 2009 

 

hospital’s accounting system and updates the medication administration records to document the medication 
acquisition time from the ADDS. 
 
Articles reporting on the use of ward-based (i.e., decentralized) automated dispensing devices. 
 
 
A ward-based MVSs consists of a number of drawers and storage cupboards that are computer-controlled, and 
accessed via a pin number and fingerprint scan. Product selection is supported by a fixed location within the system, 
restrictions on drawer opening and a visual display on the system monitor screen. 
 

 
 
 
No information  
 
 
BC technology 

Centralized drug dispensing systems (n=6) 
- Individualized automated dose 

dispensing system (n=2) 
Lahtela A et al., 2010 and Dussart C et 
al., 2009 
 

- Unit-dose DDS / Wardstock DDS (n=1), 
Al Adham M et al., 2011 

 
- Carousel dispensing system (+ ADC) 

(n=1) 
Temple J et al., 2010 

 
 
 
 
 

- UD system + ADC in pharmacy (n=1), 
Oldland AR et al, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

- UD system + medication carts (n=1), 
Rochais É et al., 2013 

 
 
 

  
Pharmacy-coordinated system provides doses of patient individual medications ready for delivery to hospital wards 
and for medication administration. Medications are contained in single unit packages dispensed in a ready-to-
administer form.   

 
Wardstock DDS: drugs are dispensed from the pharmacy to the hospital departments and stored in the departments’ 
stocks and then used by nurses according to physicians’ orders. Unit-dose DDS: drugs are dispensed in amounts that 
fulfil the needs of each individual patient for only 24 hours. 

 
CDT is designed as a medication storage and retrieval system used to automate medication dispensing. CDT integrates 
into the dispensing phase of the medication-use process and links to ADCs to increase the efficiency of cabinet 
restocking. Patient-specific medication drawers are filled overnight by a centralized robotic system supplemented by 
a technician who manually retrieves medications to complete the cart fill.  Other medications filled centrally are 
delivered to patient care units on hourly rounds. Doses due before the next scheduled delivery are sent to the unit via 
the pneumatic tube system. ADCs are located on patient care units and in clinics to facilitate access to as-needed 
medications, controlled substances, and some routine first doses.  

 
UD: a conventional UDD distribution system (handwritten provider orders), in which medications were stored in open 
bins arranged alphabetically on multi-tiered shelving. UD/ADC: an electronic storage and inventory system utilizing 
ADCs within the pharmacy. The central inpatient pharmacy was configured with segregated (non-alphanumerical) 
medication storage in electronically controlled ADCs. UD/ADC/BC1: ADCs combined with BC verification. Orders were 
completed within the central inpatient pharmacy using the UD/ADC system in conjunction with a BC scan-enabled 
product verification system. UD/ADC/BC2: ADCs and BC verification utilized with changes in product labeling and 
individualized personnel training in systems application. This evaluation period entailed use of the above BC scan-
enabled system following product labeling changes and re-training of all involved pharmacy personnel along with full 
implementation of BC scanenabled product verification within the clean-room sterile product preparation area. 

 
Medication carts are equipped with 8 drawers. Each one is assigned to a patient and contains all the medication doses 
prepared by the pharmacy for administration over a 24-hour period. Cart access is restricted by a personal code. The 
carts contain a few high-use medications that are available nonnominally.  

 

 
No information 

 
 

 
No information 

 
 

 
BC technology, The dispensing 
software helps to prioritize workflow 
and purchase medicines.  
 
 
 
 
 
CPOE verified by pharmacists and BC 
technology. 

 
 
 

 
 
 

 
 
eMAR 
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Type of dispensing system 
                  Specified system, 1st writer and year 

Description of the dispensing system / Information about (automation in) drug-dispensing process:   Other technologies used in process:  

Hybrid drug dispensing systems (n=5) 
- Various systems (n=1) 

Acheampong F et al., 2014 
 

- UDDS and ADC (n=1) 
Cousein E et al., 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hybrid vs. decentralized system (n=1), 
Gray JP et al., 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The various options available in a hospital pharmacy setting including automated dispensing cabinets, automated 
mobile medication carts, automated pharmacy carousel systems and robotic picking systems. 
 
A daily UDDS, where pharmacy staff prepares for each patient the drugs required for a 24-hour period, sorted by 
administration time, according to physicians’ orders. Doses are prepared by unit dose delivering robot, which prepares 
daily therapies in bags attached with a ring and sorted according to administration time. Each bag contains one dose 
(tablet, capsule, vial, half/quarter-tablet, sachet, unit dose collyrium) to be delivered to the patient, and indicates drug 
name and dosage, batch, and expiration date. UDDS period: Physicians’ orders placed during morning and afternoon 
rounds were addressed by a UD delivering robot, which prepares daily therapies in bags attached with a ring and 
sorted according to administration time. Most drugs are packaged for single-dose dispensing. A label placed on each 
ring indicates the patient’s name, ward, bed and all the drugs contained in the bag. Medications that cannot be handled 
by the robot (cold storage drugs, bulky bottles, intravenous delivery bags) are dispensed by racks or automated storage 
for each patient with a label printed via the pharmacy software, indicating the patient’s name, unit, room, dosage and 
time of administration. Pharmacy technicians check the rings, label the medications not handled by the robot, and fill 
the appropriately assigned drawers on the nurses’ medication carts. Each drawer contains the drugs required for a 
given patient’s scheduled medication for the 24 hours to come. When an order is entered into the CPOE outside the 
operating hours of the robot, drugs are available for the nurses via an ADC, connected to the pharmacy software and 
to the admission/ discharge/transfer software. After signing on to the ADC, nurses can select the patient and the drugs 
to be administered to that patient, as physicians’ orders are displayed for each patient on the ADC. Ward-stock period: 
Prescriptions on paper were placed in a medical record and then transcribed by nurses onto a drug administration 
sheet. Drugs were prepared every day by nurses using a large floor stock of formulary drugs, which were ordered from 
the pharmacy twice a week by nursing staff without regard to physicians’ orders. Daily management of the floor stock 
is the responsibility of the nursing staff. For non-formulary drugs, and formulary drugs unavailable on the floor stock 
level, the pharmacy delivers the medications based on a prescription faxed to the pharmacy and checked by a 
pharmacist. Orders are only applicable to medications unavailable on the floor stock level. UDDS1: CPOE without 
eMAR. Orders are placed in a CPOE system based on the pharmacy software, and then printed simultaneously in the 
ward and in the pharmacy. Copies are used by both pharmacists and nurses to check th eorders and record medication 
administration. No decision support system exists at any stage in the drug delivering system. UDDS2: CPOE including 
eMAR. Orders are placed in an electronic patient record, including CPOE, pharmacy orders monitor and eMAR.  

 
Hybrid system: The pharmacy department uses a hybrid medication distribution system in which controlled substances 
and many ’as needed’ medications are dispensed from ADCs on nursing units. The majority of scheduled maintenance 
doses are dispensed from the central pharmacy as part of a 24-hour cart fill using automation (i.e., centralized robotic 
and medication carousel technologies). The daily cart fill is sent from the electronic health record to the pharmacy 
automation system, which is programmed to begin filling at midnight; cart-fill doses are filled for administration times 
starting at noon extending through on the following day. The filled patient cassette drawers are delivered to patient 
care units, at which time the contents of the newly filled cassette drawer are added to the drawer that is already on 
the unit. Discontinued and expired medications are removed from patients’ medication drawers on a daily basis by 
pharmacy technicians. Decentralized system: The pharmacy department employs a decentralized medication 
distribution system, with approximately 89% of all doses dispensed from unit-based ADCs that contain a standardized 
unit-specific inventory; the remaining 11% of doses are stored in patient-specific bins within an ADC tower. 

 
CPOE and BCMA  
 
 
CPOE and eMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electronic health record  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

97 

Type of dispensing system 
                  Specified system, 1st writer and year 

Description of the dispensing system / Information about (automation in) drug-dispensing process:   Other technologies used in process:  

 
 
 
 

- Traditional vs. single-dose vs. EP and 
ADC (n=1), Jiménez Muños AB et al., 
2011 
 

 
 
 
 

- Hybrid model :70% central pharmacy, 
15% ADC and 15% patient-specific 
extemporaneous i.v. or oral doses 
(n=1) 
Lathrop K et al, 2014 

Replenishment of nonstocked medications occurs via a “mini-cart fill,” which is picked from a medication carousel 
during the night shift and delivered the following morning. At the study hospital, 25% of cabinets are restocked twice 
daily, and 75% are restocked once daily. 
 
Traditional system: The doctor writes the prescription on a treatment sheet, the nurse transcribes the prescription to 
a medication administration sheet, and the medication is administered from the stocks kept on the ward, which are 
replenished by the unit supervisor as agreed with the Pharmacy Department. Single-dose system: The prescription is 
written on a modified treatment sheet and validated by the pharmacist prior to dispensation; it is also transcribed by 
the nurse responsible for its administration. EP system: Computerised prescriptions are validated by the pharmacist 
and dispensed from automated cabinets, irrespective of whether they are transcribed by the ward nurses (although 
this depends on the individual department). 
 
Most scheduled maintenance doses were dispensed from the central pharmacy as a part of the 24-hour cartfill via a 
centrally located robot and medication carousels. Cartfill doses were dispensed 12–36 hours before their scheduled 
administration time and delivered in patient-specific cassette drawers that arrived at patient care units by 11 a.m. 
each day. The contents of newly delivered drawers were added to the drawer already present on the unit (i.e., a true 
exchange did not occur). Discontinued and expired medications were removed from patients’ medication drawers by 
decentralized pharmacy technicians on a daily basis. 
 

 
 
 
 
EP 
 
 
 
 
 
 
 
Bedside medication scanning, and 
CPOE 

ADC= Automated dispensing cabinet, CPOE = Computerized psysician/provider order entry, (e)MAR = (electronical) medication administration record, EP = electronic prescriping, BC = bar code, AD(D)S = 
automated (drug) dispensing system, ADM = automated dispensing machine, BCMA = barcode medication administration, MVS = medicines vending system, DDS = drug-dispensing system, CDT = carusel 
dispensing technology, UD = unit dose, UDDS = Unit dose dispensing system 


