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AIKUISTEN ASTMA
PÄÄKIRJOITUS

TEEMA

D 
igitaalisuus on aikamme trendi kaikil-
la elämänaloilla. Käytetyin esimerkki 
lienevät pankkipalvelut, joiden osalta 

nuoret aikuiset eivät edes ole kokeneet aikaa, 
jolloin maksuja ja muita arkipäiväisiä pankki-
palveluja hoidettiin asioimalla itse pankissa. Ei 
siis verkkosivuilla tai chat-palvelussa, vaan kä-
velemällä sisään pankkikontto-
riin, ottamalla jonotusnumero ja 
hoitamalla asioita palvelutiskillä 
pankkitoimihenkilön kanssa. 
Matkan, askeleiden ja sykkeen 
mittaukset ovat tulleet liikuntaan 
liittyvien sovellusten kautta kaik-
kien käyttöön. Älypuhelimesi seuraa liikkumis-
tasi, vaikka et itse olisi siitä kiinnostunut. Unen 
laadun analysointia tarjotaan arjen hallintakei-
nona ja sykkeen vaihtelun mittausta osana joh-
tajien terveystarkastuksia.

Samantyyppinen murros on tullut lääketie-
teeseen: lehdet ja hoito-ohjeet luetaan digi-
taalisesti ja opetus tapahtuu sähköisiä alustoja 
hyödyntämällä. Astman hoidossa apuna ovat 
kaikille kansalaisille avoimet Terveyskylän Al-
lergia- ja astmatalo sekä potilaan Terveyskirjas-
to, joiden tarkoituksena on tarjota helposti saa-
vutettavaa käytännönläheistä mutta näyttöön 
perustuvaa tietoa astman ja allergioiden hoi-
dosta (1,2). Sähköiset alustat ovat erinomai-
nen apukeino inhalaattoreiden toiminnan ja 
lääkkeiden oikean inhalaatiotekniikan ohjaami-
seen. Sähköisten terveyspalvelujen (eHealth) 
innovaatioita on käytetty myös muistuttamaan 
lääkkeiden ottamisesta ajallaan, lääkkeiden oi-
kean inhalaatiotekniikan tarkistamiseen ja lää-
kehoitoon sitoutumisen mittaamiseen (3).

Terveyskylän Allergia- ja astmatalon digi-
hoitopolku on otettu käyttöön iho- ja allergia-
sairaalassa astmapotilaiden hoidossa. Tämän 

digitaalisen alustan kautta voidaan kaikille po-
lulla hoidettaville antaa astman hoitoa tukeva 
yleinen tietopaketti, joka sisältää tietoa muun 
 muassa astmalääkkeistä, PEF-mittauksista ja 
kroonisen nuhan hoidosta. Lisäksi polulle voi 
lisätä yksilöityä ja kohdennettua tietoa esimer-
kiksi refluksitaudista, bronkiektasiataudista ja 

biologisista lääkehoidoista, jotka 
ovat oleellisia osalle potilaista, 
mutta eivät kaikille astmaa sai-
rastaville. 

Reaaliaikaisia etävastaanottoja 
HUS:n astman digihoitopolulla 
ei toistaiseksi ole pidetty, mutta 

polun kautta voi kysyä ammattilaiselta hoito-
ohjeita. Jos astman digihoitopolku on avattu 
potilaalle, hän voi vahvan tunnistautumisen 
avulla kirjautua palveluun ja lähettää kysymyk-
siä. Nykyisin vastaukset luvataan 1–3 päivän 
kuluessa. Toisen edelleen yleistyvän sairauden 
eli uniapnean osalta ainakin Peijaksen sairaalas-
sa on pidetty myös varsinaisia etävastaanottoja. 
Mielenterveystalon masennuksen nettiterapia 
ja Painonhallintalon laihdutusvalmennus tun-
netaankin jo laajemmin.

Tavanomainen PEF-mittari on jo osittain 
korvattu digitaalisella etä-PEF-mittarilla. Etä-
PEF-mittaria käytettäessä potilas puhaltaa 
mittariin tavalliseen tapaan, mutta tulokset siir-
tyvät digitaalisesti analysoitavaksi. Tätä on pi-
detty erityisen hyödyllisenä pitkissä ja erityistä 
laadullista tarkkuutta vaativissa PEF-työpaik-
kaseurannoissa, joissa arvioidaan keuhkojen 
toimintaa työssä sekä vapaalla ja mittausjaksot 
voivat olla pitkiä, 2–4 viikon mittaisia. Potilaal-
le on helpompaa, kun tuloksia ei tarvitse erik-
seen kirjata muistiin ja laite valvoo puhallusten 
toistettavuutta. Ammattilaista hyödyttää ohjel-
man antama automaattinen analyysi. Hämeen-
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linnan terveyspalveluiden etä-PEF-hankkeen 
tuloksista on teemanumerossa oma artikkelin-
sa (Tapanainen ja Merivuori tässä numerossa). 
Etä-PEF-hanketta on mallinnettu niin, että sen 
aika-, kustannus- ja jopa ympäristövaikutus-
säästöjä on pyritty arvioimaan.

Astman hoidon laaturekisteri antaa yksik-
kötasolla sairaalan hallintoon uuden työkalun, 
jonka avulla voidaan raportoida helpommin 
yksikön astmapotilaiden määristä ja hoitotu-
loksista. Tavoitteena on jatkossa saada myös 
ryhmätasoista tietoa astmapotilaiden hoitotu-
loksista, keuhkojen toimintakokeista ja käyte-
tyistä astmalääkkeistä. Laaturekisteri mahdol-
listanee myös esimerkiksi paljon sairaanhoidon 
palveluja käyttävien tilanteen analysoinnin ja 
hoidon kohdentamisen paremmin. 

Hoidon laaturekisterien yleisenä kansallise-
na tavoitteena on helpottaa hoidon tulosten ar-
viointia eri yksiköiden kesken. Tämä edellyttää, 
että rekisterin toiminnalliset ominaisuudet ja 
sen käyttö ovat samanlaiset vertailtavissa yksi-
köissä. Kansallinen vertailu voi tuoda hyödyl-
listä tietoa esimerkiksi eri yksiköiden hoitopro-
sesseista. Tähän saakka ainoastaan Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos (THL) on pystynyt an-
tamaan valtakunnallista tai vertailevaa tietoa eri 

yksiköiden tilanteesta. Astman osalta THL:n 
tiedot ovat jääneet kuitenkin kovin yleisluon-
teisiksi. 

Muualla tehdyissä tutkimuksissa on todet-
tu etäyhteyden keuhkojen toimintakokeisiin 
erikoistuneiden yksiköiden ja perusterveyden-
huollon välillä parantavan spirometrioiden laa-
tua. Telelääketieteen sovelluksista on osoitettu 
olevan hyötyä monisairaiden keuhkoahtauma-
tautipotilaiden hoidossa, sillä ne ovat vähen-
täneet sairaalahoitojaksoja, ensiapukäyntejä ja 
yhteydenottoja perusterveydenhuollosta sekä 
lyhentäneet sairaalahoidon kestoa (4,5). Vas-
taavasti telemonitoroinnilla on osoitettu hoi-
toon sitoutumisen paranevan allergisen nuhan 
hoidossa (6). Italialaisten kokemukset eivät 
kuitenkaan ole olleet näin rohkaisevia: Suu-
rin osa tutkimuksen 360 osallistujasta ei ollut 
kokeillutkaan astmaan tai allergiaan liittyvää 
sovellusta (87 % vastaajista), 6,9 % ajatteli sen 
olevan todella hyödyllinen ja 12 % piti sitä hyö-
dyllisenä mutta ei välttämättömänä (7). 

Toisaalta ei myös ole vielä selvää, saadaanko 
telelääketieteen sovelluksista aina lisähyötyä 
tavalliseen hoitoon verrattuna ja ovatko hoi-
tokustannukset vähäisempiä. Jopa päinvas-
taisia tuloksia on saatu, sillä sairaalahoidot ja 

KUVA. Digitaalisten hoitointerventioiden vaikutus hoitoon (8).
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kotikäynnit ovat voineet myös lisääntyä tele-
lääketieteen sovelluksen käytön yhteydessä. 
Kolmesta satunnaistetusta ja kontrolloidusta 
tutkimuksesta koostunut meta-analyysi osoitti 
kuitenkin astman hallinnan paranevan telelää-
ketieteen sovellusten avulla (8). 

Kasvokkain tapaamiselle, potilaan kuuntele-
miselle ja kliiniselle tutkimiselle on aina sijan-
sa. Ajanvarausten hallinnassa, mittauksissa ja 

monitoroinneissa sekä lääkehoitoon liittyvissä 
äkillisissä ongelmatilanteissa digitaalisista pal-
veluista todennäköisesti on hyötyä, ja siltä osin 
niitä kannattaa kehittää ja käyttää. Säännöllistä 
seurantaa tarvitsevat potilaatkin voivat hyötyä 
etämittauksista ja hoidon digityökaluista. Li-
säksi toiminnan ja prosessien odotetaan tehos-
tuvan digipalveluiden käyttöönoton myötä. ■
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