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EHDOTUS OMAKANNAN OMATIETOVARANNON (KANTA PHR) UUDEKSI KANSALLISEKSI TIETOSISÄLLÖKSI

Kuvaa ehdotuksessa, kuinka Kanta Omakannan Omatietovarannon (Kanta PHR) kansallista tietosisältöä tulisi muuttaa.

Nykyinen tietosisältö on kuvattu täällä: https://simplifier.net/FinnishPHR

Tietosisällön kehittämisen ohjeistus löytyy täältä: http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tietosisallon-kehittaminen

Lähetä ehdotus sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi

Kirjoita sähköpostin otsikoksi "Ehdotus Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön"

Huom! Lomakkeen solujen kommenteissa on lisäohjeita.

Ehdotuksen tekijän tiedot:

Organisaation nimi:

Sovelluksen nimi: 

Sovellustyyppi:

Yhteyshenkilön rooli Puhelin (Phone)

Erikoissuunnittelija

295 247 177

Tutkimuspäällikkö

295 247 265

Muutosehdotus

versio: 14.3.2018

Raskaudenajan omaseuranta:

Naisen omaseuranta Naisen omaseuranta Label

Oma kokemus omasta hyvinvoinnista naisen oma kokemus omasta hyvinvoinnista koodilla ilmaistunacoded Value THL - Henkilön oma arvio

Paino naisen paino Label

Mittauspvm naisen painon mittauspäivämäärä Point In Time

Tulos naisen painon mittauksen tulos Physical Quantity

Verenpaine naisen verenpaine Label

Mittauspvm naisen verenpaineen mittauspäivämäärä Point In Time

Kellonaika naisen verenpaineen mittauksen kellonaikaPoint In Time

Tulos naisen verenpaineen mittauksen tulos Physical Quantity

Verensokeri naisen verensokeri Label

Mittauspvm naisen verensokerin mittauspäivämäärä Point In Time

Kellonaika naisen verensokerin mittauksen kellonaikaPoint In Time

Tulos naisen verensokerin mittauksen tulos Physical Quantity

Virtsan sokeri naisen virtsan sokeri Label

Mittauspvm naisen virtsan sokerin mittauspäivämäärä Point In Time

Kellonaika naisen virtsan sokerin mittauksen kellonaikaPoint In Time

Tulos naisen virtsan sokerin mittauksen tulos Physical Quantity

Virtsan valkuaisaine (U-Prot.) naisen virtsan valkuaisaine (U-Prot.) Label

Mittauspvm naisen virtsan valkuaisaineen mittauspäivämääräPoint in Time

Kellonaika naisen virtsan valkuaisaineen mittauksen kellonaikaPoint in Time

Tulos naisen virtsan valkuaisaineen mittauksen tulosPhysical Quantity

Sikiön liikkeet sikiön liikkeet  koodilla ilmaistuna Label

Mittauspvm sikiön liikkeiden mittauspäivämäärä Point in Time

Tulos sikiön liikkeiden mittauksen tulos coded Value 1=Tuntuvat,2=Eivät tunnu

Sikiön liikeseuranta sikiön liikeseuranta Label

Mittauspvm sikiön liikkeenseurannan mittauspäivämääräPoint In Time Ohje esim: http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/synnytykset/vauvamatkalla/sairaalakaynnit/aitiyspoliklinikkakaynnit/loppuraskauden-seuranta/sikion-liikkeiden-laskeminen/Sivut/default.aspx

Kellonaika sikiön liikkeenseurannan mittauksen kellonaikaPoint In Time

Tulos sikiön liikkeenseurannan mittauksen tulos Physical Quantity

Ehdotuksen käsittelyyn liittyvät aikataulutoiveet (mm. missä kokouksessa haluat 

käsittelyn / milloin olisi tarve, että muutos olisi käytettävissä  Omatietovarannon 

kansallisessa tietosisällössä)

15.5.2018

Ehdotettu tietosisältö FHIR muotoisena on löydettävissä (esim. simplifier-palvelussa): Ehdotettu omaseurannan tietosisältö kokonaisuudessaan alla. 

Muutosehdotuksen tyyppi (esim. uusi resurssityyppi / uusi profiili / muutos olemassa 

olevaan tietosisältöön)

Uudet profiilit sikiön liikkeiden seurantaan ja virtsan valkuaisaineiden tallentamiselle (?)

Muutosehdotuksen kuvaus (sanallinen kuvaus ja mahdolliset linkit materiaaliin) Ehdotettu lisäys on osa raskauden ajan seurannan rakenteistamista. Tämä kokonaisuus on hyvin 

laaja ja koskee raskauden koko seurannan, kaikki mahdolliset lopputulokset sekä perustiedot 

synnytyksestä ja syntyneestä lapsesta. Osana tätä tietokokonaisuutta on myös naisen raskauden 

ajan omaseuranta, jota ehdotetaan lisättäväksi Omakantaan/Omatietovarantoon. Tähän osioon on 

poimittu yleisimmät omaseurannan aiheet. Tiedoissa on pyritty noudattamaan yleisiä tietorakenteita, 

mutta osittain nämä ovat raskausspesifejä tietoja. Tietosisältö kuvattu alla.

Mitä resurssityyppiä tai FHIR-tietosisältöjä muutos koskee? Observation-resurssityyppiä. 

Toiveet PH SIG Omatietovarannon tukikokoukselle (esim. halutaanko alustavaa 

kommentointia / ideoita idean jatkokehittämiseen / uuden tietosisällön katselmointiin 

liittyvä ensimmäinen käsittely)

Esitellään sisältö, keskustellaan profilointitarpeesta jne.  Tietosisältö osa kansallisesti määriteltävää 

raskauden ajan tietosisältöä ks. aiempi vastaus.

Esimerkkejä varsinaisista resurssi-instansseista Omaseurantajaksolla mitattu Pano, verenpaine, verensokeri, virtsan sokeri  ja valkuaisaine ja sikiön liikeseuranta

Esimerkkejä käyttötapauksista / käyttötapauksien kuvaus Näiden omaseurannan tietosisältöjen rooli on pääsääntöisesti se, että tarvittaessa nainen seuraa 

tiettyjä asioita kotona neuvolakäyntien välillä. Kaikki naiset eivät seuraa kaikkia asioita, vaan tarpeen 

mukaan. Nainen kirjaa seurattaviksi sovitut tiedot kotona Omakantaan ja ne ovat terveydenhuollon 

ammattilaiselle näkyvissä. Terveydenhuollon ammattilainen voi tarvittaessa kirjata/siirtää 

omaseurannan tulokset myös osaksi potilasasiakirjoja. Tietosisältö kuvattu alla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

reija.klemetti@thl.fiReija Klemetti

Kyseessä tietosisällön laajennus

anna.heino@thl.fiAnna Heino

Nimi (Name) Sähköposti (email)

Sovellus SOTE-ammattilaisilleNatiivisovellus kansalaisille Palvelinpohjainen sovellus kansalaisille
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