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Sisältö

• Mitä on raskausdiabetes GDM
• Hyvällä hoidolla ennalta ehkäistään
• Virtuaalisairaala hanke: Raskausdiabetes digihoitopolku
• Asiakkaalle ja ammattilaiselle lisäarvoa
• Kehitettävää



Raskausdiabetes GDM

• Raskausdiabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joka todetaan
ensimmäisen kerran raskausaikana

• Raskausdiabeteksen diagnostiset raja-arvot laskimoplasma näytteestä ≥
5.3 mmol/l - ≥ 10.0 mmol/l - ≥ 8.6 mmol/l.

• Sokeritasapainon seurannassa keskiössä on verensokerin omaseuranta,
jonka avulla hoitoa voidaan välttää perinataali komplikaatioita

• Raskausdiabetesta sairastavan äidin riski sairastua 2 tyypin diabetekseen
seuraavien 10-15 vuoden aikana on jopa 40-60 %. Riskiä lisää merkittävästi
ylipaino, lähisukulaisen diabetes sekä insuliinihoidon tarve raskausaikana



Raskausdiabetes lisääntyy

• Raskausdiabetes lisääntyy raskaana olevien keskuudessa
• THL 2017 15.6 % synnyttäjistä gdm

2007 6.4 % synnyttäjistä gdm
• Ylipaino ja lihavuus lisääntynyt maailmanlaajuisesti, myös Suomessa
• Suomessa ylipainoisten synnyttäjien määrä nousee  ja raskausdiabetesta

sairastavien määrä lisääntyy
• Lisääntymisikäisten naisten lihavuus on yhteydessä etenkin erikoissairaanhoidon

kustannusten nousuun; lihavuuden liitännäissairaudet diabetes ja
verenpainetauti nostavat terveysmenoja 30 % normaalipainoisiin verrattuna.



Hyvällä hoidolla kauaskantoiset hyödyt

• Raskausdiabetes ei  aiheuta oireita; kauaskantoisia vaikutuksia äidin ja sikiön
myöhempään terveyteen

• Terveydelliset haitat kohdistuvat äidin lisäksi sikiöön :mahdollisia ongelmia
synnytyksen aikana sekä sen jälkeen. Vastasyntynyt voi tarvita tehostettua
seurantaa ja hoitoa, joka on kallista niin yhteiskunnalle kuin perheelle. Lisää
lapsen riskiä sairastua myöhemmin sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin

• Lapselle raskausdiabetes aiheuttaa samoja komplikaatioita kuin äidin muutkin
diabetekset. Huono hoitotasapaino voi johtaa sikiön makrosomiaan,
vastasyntyneen hengitysvaikeuksiin ja hypoglykemiaan sekä aiheuttaa
hematologisia ongelmia, kuten kellastumista. Lisää riskiä
ylipainoon,glukoosiaineenvaihdunnan häiriöön ja metabolisen oireyhtymän riskiä,
erityisesti yhteydessä äidin ylipainoon

• Raskausaika on otollinen elintapamuutosten kannalta ja äidit ovat useimmiten
hyvin motivoitunut hoitamaan itseään, sillä he ovat luonnollisesti huolissaan
huonon hoitotasapainon mahdollisista komplikaatioista sikiölle.
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Digihoitopolku- omapolku kanava

• Omapolku®-palvelukanavalle voidaan rakentaa digihoitopolkuja
palvelemaan valittuja potilasryhmiä. Sisältö voi olla samaa koko
potilasryhmälle tai ammattilainen voi tarvittaessa lisätä yksittäisen
potilaan hoitopolulle tehtäviä

• Digihoitopolun teknisen alustan toiminnallisuuksia on suunniteltu
• toimenpiteisiin
• pitkäaikaissairauksiin liittyvän hoidon tueksi
• valmennus- ja terapiapolkuihin; toimivat kokonaan verkossa

• Digihoitopolun tehtävät voivat olla hoitoon liittyvää tietoa
• Tekstinä, kuvina ja videoina, linkkeinä, liitetiedostoina, kyselyinä



Digihoitopolut
• Potilaita palvelevat omapolku-asiakaskanava sekä hoitoon tai

toimenpiteisiin kytkeytyvät digihoitopolut
• Potilas saa kutsun omapolulle, kun lähete erityistason

hoitoon on saapunut ja potilas kutsutaan vastaanotolle tai
toimenpiteeseen

• Omapolulle potilas saa yksilölliseen hoitosuunnitelmaansa
kytkeytyvän digihoitopolun

• Potilasta hoitava ammattilainen voi seurata potilaan vointia
ja vastata potilaan kysymyksiin

• Digihoitopolulla voi olla esimerkiksi:
• Kommunikaatioväylä potilaan ja hoitavan klinikan välillä
• Potilasohjeet
• Omahoito-ohjelmia
• Etävastaanottotoiminnot
• Oirearviot
• Omaseuranta
• Etämonitorointisovellusten tuomat yhteenvedot
• Nettiajanvaraukseen ohjaus
• Tarvittaessa BCB-laaturekisterien Omavointi-portaaliin ohjaus



Oma-asiakkuustili- Digihoitopolku toiminnallisuudet
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Millaista arvoa palvelut tuottavat?
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Sähköinen  Raskausdiabetes digihoitopolun taustaa

• Tasapainon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi äiti tarvitsee luotettavaa
ja ajantasaista tietoa sairaudestaan suhteellisen nopealla
aikataululla. Tulee hallita  raskausdiabeteksen monimutkainen
hoitokokonaisuus:

• verensokerin seuranta mittarin avulla, hiilihydraattimäärien laskeminen
aterioilla ja tarvittaessa insuliinin annostelu

• TAVOITTEET:
• asiakkaan omahoidon tehostaminen ja päätösten tekeminen digihoitopolun

tukemana
• Luoda asiointikanava ammattilaisen ja asiakkaan välillä

- välittää tietoa ajasta riippumatta
- asiakas aktiivinen omien terveystietojen

tuottaja



Raskausdiabetes digihoitopolku

ENNEN

• Puhelimitse kyselyt (esim.ravitsemuskysely
gluc vrk –käyrä), ohjaus, neuvonta ja
voinnin seuranta

• Soitettiin kätilölle sopivana aikana, äiti ei
ollut valmistautunut soittoon

• Äiti toi vastaanotolle esim.
verensokerivihkon missä tiedot arvioista ja
ravitsemuksesta yms.
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JÄLKEEN

• Ohjaus ja neuvonta viesteinä ja . Viesteihin
ja ohjaukseen   mahdollista palata
jälkikäteen. Hoidon kokonaisuus dhp:llä

• Viesti mahdollista lähettää itselle sopivana
aikana. Viesteihin vastataan kolmen päivän
sisällä

• Oirepäiväkirjan ja kyselyiden tulosten
välittäminen ennen vastaanottoa.
Mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen









Asiakkaalle lisäarvoa
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• voi välittää mittaustietoa päiväkirjan kautta hänelle sopivana ajankohtana
esim. illalla tai viikonloppuna

• voi välittää kysymyksiä viestien kautta- saa vastauksen  (esim. viestinä tai
sovitaan soittoaika)

• tavoiteltu hoito näkyväksi
• yksilöllinen ohjaus korostuu
• aktiivisena toimijana hoidossaan- näkee hoidon edistymisen dhp;n kautta

ja hoidon kokonaisuuden –sitoutuneisuus lisääntynyt!
• terveyspalveluiden saatavuuden, asiakaskokemuksen ja hoidon laadun

parantuminen
• hoitoon pääsy nopeutunut



Ammattilaiselle lisäarvoa
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• puhelimen kautta tehty työ muuttuu eAsiointiin (tietoihin
perehtyminen ja viestin lähettäminen)

• ohjaustyöhön mahdollista valmistautua etukäteen – esim.
kyselytiedot ja viesteihin perehtyminen etukäteentyön sisällön
jäsentyminen ja työn hallinta kasvaa

• asiakkaan sitouttamiseen/motivointiin vapautuu aikaa
• työn sujuvuuden ja tehokkuuden parantuminen
• ohjaus vakioituu





Kehittäminen jatkuu

• Synnytyksen jälkeen muistute sokerirasituksesta ja tuki elämän
mittaisiin muutoksiin

• Neuvola yhteistyö, kaikki ammattilaiset samalle polulle
• Sisältöjen kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa
• Tutkimusta hoitoon sitoutumisesta ja terveydellisitä vaikutuksista



Kiitos
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• www.terveyskyla.fi
• www.facebook.com/terveyskyla.fi
• terveyskyla@kuh.fi
• Projektikoordinaattori Arja Harkio arja.harkio@kuh.fi
• Diabeteskätilö Mari Väätäinen mari.vaatainen@kuh.fi
• Kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen pasi.kuosmanen@kuh.fi


