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Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Diabetesliitto  I  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  I  p. 03 2860 111  I  f. 03 2860 422  

materiaalitilaukset@diabetes.fi  I  www.diabetes.fi/d-kauppa

Diabeteksen perushoito

1010 Diabetes-kirja,
uudistettu painos 2011 52 euroa

2011 Tienviittoja diabeteksen
hyvään hoitoon – Opas tyypin 2
diabetekseen sairastuneelle 7 euroa

5128 Ensitieto-opas – Tyypin 2
eli aikuistyypin diabetes
3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl

2010 Tyypin 1 diabetes – Opas nuoruus-
tyypin diabeetikolle 11 euroa

5129 Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl Uusi
3013 Ikäihmisen diabetes

– Hyvän hoidon opas 17,50 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti

(tyypin 1 diabetes) 20 euroa
2016 Tyypin 1 diabetes ja joustava

monipistoshoito -opas 8,50 euroa
3053 Pistä insuliini oikein*
 Uusi painos tulossa
5133 Korkean ja matalan verensokerin

tuntemukset -tiedote maksuton

Ruokavalio 

1016  Piiraat pullat pasteijat
– Leivonnaisohjeita 20 euroa Uusi

1015 Väriä ja voimaa – Parhaat
ruokavalinnat diabeteksen
hoidossa ja ehkäisyssä -kirja,
opastaa lukijaa tekemään
perusteltuja valintoja 19,50 euroa

1014 Kalaa, kanaa ja kasviksia
-keittokirja 26 euroa

1012 Makumatka kevyeen kotiruokaan
-keittokirja 28 euroa

1013 Diabetes-lehden ruokavinkit
-keittokirja 15 euroa

2023 Diabetes ja keliakia
– Ruokaopas 8,50 euroa

2024 Diabetes ja alkoholi
-opas 4,50 euroa

3012 Diabetes ja ruoka -kirja, perusopas
terveydenhuoltoon ja
ravitsemisalalle 30 euroa

3014 Ratkaisuja ravitsemus-   
neuvontaan -kirja
(syömisen hallinta) 10 euroa

3066 Hiilarivisa-kuvataulu 15 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste 4 euroa
3070 Ole hyvä -ruokakolmiojuliste

4 euroa

5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
maksuton

Sydänmerkki:
5121 Esite kuluttajille
5127 Juliste

5125 Lue pakkausmerkinnöistä -kortti,
maksuton

3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus,
maksuton, vain netissä:
www.diabetes.fi

Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista

1 400 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista

2 000 kcal
3018 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita

350–400 kcal
3019 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita

500–600 kcal
3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 Monta syytä syödä kuitua
3069 Ole hyvä – Itämeren ruokakolmio/

Lautasmalli
3071 Suojaruokaa diabeetikon

munuaisille

Diabeteksen ehkäisy

3050 Riskitesti, toimitusmaksut:
1–10 lehtiötä  10 euroa, 

 11–20 lehtiötä  20 euroa,  
 21–40 lehtiötä 40 euroa
4032 Riskipeli-cd (riskitesti tietokone

pelinä) 10 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti

3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2

diabetesriskin hallintaan 2,50 euroa
9074 What do I do now?

How to manage the risk of
type 2 diabetes 2,50 euroa

9037 Tuijota omaan napaasi
– Onneksi tyypin 2 diabetes on
ehkäistävissä -esite maksuton  

9038 Tyypin 2 diabetesvaara
– Testaa riskisi -juliste maksuton

Lasten diabetes 

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon 4,50 euroa

3036 Diabetes kouluikäisellä
– Opas kouluille 4,50 euroa

3028 Hei, mulla on diabetes -tiedote
lapsen lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl

3026 Mulla on diabetes -tiedote nuoren
lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl

2013 Lapsen diabetes – Opas perheelle
11 euroa  Uudistettu

3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio
30 euroa

3011 Ruokapelikortit lapsille
(hh-arviointi) 12 euroa

2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja
lapsille 8,50 euroa

5124 Lasten diabetes -tiedote maksuton

Diabetes ja raskaus 

2018 Tyypin 1 diabetes ja raskaus
5,50 euroa

2017 Raskausdiabetes
– Pidä huolta itsestäsi ja
vauvastasi -opas 5,50 euroa

Lisäsairaudet 

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset
4 euroa  Tarkistettu 2013

Jalkojenhoito 

2015 Diabetes ja jalkojen omahoito
-opas 6,50 euroa

Repäisylehtiöt:*
3029  Jalkajumppa Uusi
3030 Vinkkejä kenkien valintaan
3060 Kenkäresepti  
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-

lomake 50 sivua/7 euroa

Sosiaaliturva
 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva

maksuton, myös verkossa:
www.diabetes.fi/sosiaaliturva

*Repäisylehtiöt:
50-sivuinen 17 euroa 
100-sivuinen 24 euroa

Aineistoa myös ruotsiksi,
ks. www.diabetes.fi/svenska.

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista 
peritään lähetyskuluja 15 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
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Merkki ratkaisee
Jos merkki ratkaisee, tuote on brändätty hyvin. 
DAFNE on brittien taitavasti tuotteistama  
monipistoshoidon ohjausohjelma. Tutkitun  
tuotteen takana on voittoa tuottamaton yhteisö, 
ja markkinoinnin kohteena julkisen terveyden-
huollon yksiköt. Sisällöltään DAFNE ei juuri 
poikkea siitä, miten esimerkiksi Diabetes- 
keskuksessa on vuosikymmenten ajan ohjattu 
diabeetikoita ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Hyvä yhdistelmä
Terveyskeskuslääkäri, psykoterapeutti Outi 
Seppälä yhdistää metabolista oireyhtymää 
sairastavien ja tyypin 2 diabeetikoiden hoidon-
ohjauksessa ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja 
motivoivan haastattelun menetelmiä. Hän sanoo, 
että potilaat ovat tyytyväisiä ja lääkärikin jaksaa 
paremmin.

Auttajien vointi vaikuttaa
Potilaat voivat paremmin, kun terveyden- 
huollon työntekijät voivat hyvin. Tämä näkyy 
muun muassa potilaiden sokeritasapainossa,  
kertoo turkulaistutkimus, josta kerrottiin  
kansainvälisessä käyttäytymislääketieteen  
kongressissa.

Sisältö

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
reseptilääkemainokset. 

€ + 
€ €

 
  Diabeteskeskuksen vahvalla tuella 

  Jorma Lahtela                 

  Mervi Lyytinen

 13 Ratkaisukeskeisen psykoterapian keinot sopivat  
  terveyskeskuslääkärin työkalupakkiin.   
  Suunvuoro potilaalle Mervi Lyytinen

  muuttamiseen Helena Nuutinen

  kestävyysliikunta kumoaa diabetesgeenien   
  vaikutuksia Henna Cederberg

  vuorovaikutustaitojen harjoitteluun    
  Riitta Ahonen

  monen molekyylin voimin Jorma Lahtela

  syödä? Kaj Lahti

  ja hoidonohjaus onnistuu     
  Terttu Ohma ja Kristiina Salonen

  unohtamatta Anna-Maija Pietilä,      
  Mari Kangasniemi ja Arja Halkoaho

  potilaansa Markku Vähätalo

              

 

 

Diabetes ja lääkäri -lehti verkossa

Diabetes ja lääkäri -lehden selailtava näköislehti (e-paper) 
on luettavissa verkossa www.diabetes.fi/ediabetesjalaakari.   
Verkkojulkaisusta on karsittu reseptilääkeilmoitukset, kuten 
laki edellyttää. Lehden kaikki numerot julkaistaan edelleen   
myös pdf- muodossa nettiarkistossa www.diabetes.fi/lehdet.

Kuva: RodeoKuva: Juha Mattila
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AJANKOHTAISTA  

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksen 
 j      hoidossa ja ehkäisyssäa
Mitä uskaltaa syödä ruokaa koskevan tietotulvan 
keskellä? Ovatko hiilihydraatit hyvästä vai pahas-
ta? Voiko terveellinen ruokavalio olla edullinen ja 
ekologinen? 

Väriä ja voimaa -kirja evästää lukijaa teke-
mään perusteltuja valintoja ja hahmottamaan, 
miten ruoka ja terveys ovat yhteydessä toisiinsa.  
Se vastaa tiedotusvälineissä, sosiaalisessa medi-
assa ja kahvipöydissä toistuvasti esiin nouseviin
kysymyksiin rasvoista, hiilihydraateista, ravinto-
lisistä ja laihduttamisesta.

Kirjan kirjoittajat MMM Eliina Aro, MMM Liisa 
Heinonen ja THM Eija Ruuskanen ovat kokenei-
ta ravitsemusterapeutteja ja toimivat Suomen 
Diabetesliitossa kuntoutus-, koulutus- ja asian-
tuntijatehtävissä.

  Koko A5, 158 sivua
 Tuotenumero 1015
 Hinta 19,50 €

Omahoidon osaajaksi 
Diabeteskeskuksen vahvalla tuella
Tarvitseeko hoidossasi oleva aikuinen diabeetik-

ko lisäohjausta, tukea tai hoitokonsultaatiota? 

Lähetä hänet kurssille Diabeteskeskukseen!

Kelan tyypin 1 diabeetikoille varaamat vuoden 
2013 kurssipaikat Diabeteskeskuksessa ovat lähes 
täynnä. Meillä on kuitenkin tarjolla useita erilaisia 
kursseja sekä työikäisille tyypin 1 että tyypin 2 dia-
beetikoille. Kursseja on tarjolla myös metabolista 
oireyhtymää sairastaville sekä eläkkeellä oleville 
diabeetikoille. Diabeteskeskuksen kokeneet am-
mattilaiset ovat käytössänne. 

 Viiden päivän diabeteskurssi tyypin 1 ja tyy-
pin 2 diabeetikoille maksaa 980 €. Hinta sisältää 
ryhmäohjauksen, diabeteshoitajan henkilökohtai-
sen ohjauksen, erikoislääkärin henkilökohtaisen 
konsultaation ja täysihoidon. Kurssin maksajana 
voi olla esimerkiksi oma hoitoyksikkö tai kunta 
(tarvitaan maksusitoumus), sairauskuluvakuutuk-
sen myöntänyt vakuutusyhtiö tai kurssin voi maksaa 
itse. Kun kurssille on lääkärin lähete ja se on osa 
potilaan terveydenhuoltolain mukaista hoitosuun-
nitelmaa, työikäinen voi hakea Kelasta sairauspäi-
värahaa vastaavaa kuntoutusrahaa ja matkakustan-
nusten korvausta. 

 Työterveyshuoltolain mukainen diabetes-
kuntoremontti (kesto 5+2 vuorokautta, hinta 850  
€ + 340  €) on oiva apu elintapojen muutokseen 

ja hoidon tehostamiseen tyypin 2 diabeetikoille tai 
metabolista oireyhtymää sairastaville. Kurssin voi 
maksaa itse tai sen voi kustantaa työnantaja. Kun 
kurssille tullaan työterveyslääkärin lähetteellä, voi 
Kelasta hakea kuntoutusrahaa.

 Eläkkeellä olevien Virkeyttä hoitoon -kurssit 
rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Potilaan 
omavastuu (tai maksusitoumuksen osuus) on 300  
€/viikko. Ryhmäohjauksen ja diabeteshoitajan hen-
kilökohtaisen ohjauksen lisäksi kurssilla on mahdol-
lisuus terveydenhuollon eri ammattilaisten pitämiin 
maksullisiin henkilökohtaisiin vastaanottoihin. Kun 
kurssille on lääkärin lähete, kurssilainen voi hakea 
Kelasta matkakustannusten korvausta.

 Erityisryhmien kolmen päivän RAY-kurssit, koh-
deryhminä diabetesta sairastavat venäjänkieliset 
maahanmuuttajat, kehitysvammaiset ja mielenter-
veyspotilaat.

 Perhe- ja nuortenkursseja entiseen tapaan Kelan 
ja hoitoyksiköiden maksamina.

Katso lisätietoja netistä www.diabetes.fi   
tai soita koulutussihteereillemme:   
Tiina Paronen, puh. 03 2860 316 tai
Pirkko Toivonen, puh. 03 2860 315.

Terveisin Pirjo Ilanne-Parikka, 
Diabetesliiton ylilääkäri
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Jorma Lahtela

Korvauskäytännöt nykivät

”Uusi vuosi tuo uudet kujeet” pitää paikkansa myös 
diabeteksen maailmassa. Vuodenvaihteen tienoilla 
saimme yllättävän uutisen insuliinien korvattavuuk-
sien muutoksista: toinen yleisesti käytössä oleva 
pitkävaikutteinen insuliinianalogi, detemirinsuliini, 
menettäisi korvattavuuden muutaman kuukauden ku-
luttua. Muutos olisi merkinnyt kymmenilletuhansille 
potilaille uudenlaisen elämää ylläpitävän vaihtoehdon 
etsimistä lyhyessä ajassa. Se olisi tarkoittanut myös 
merkittävää lisätyötä terveydenhoidolle. 

Päätöksen taustalla on lääkekustannusten vähen-
tämistarve. Huomioon ei oteta muita kustannuksia. 
Yleinen mielipide vaikutti asiaan niin, että detemir-
insuliinin korvattavuutta jatkettiin muutamalla kuu-
kaudella. Toivottavasti tuon ajan kuluessa ehditään 
selvittää muutkin osatekijät ja kokonaiskustannukset 
oikeudenmukaisen ratkaisun pohjaksi. 

Toinen diabeetikoiden hoitoon merkittävästi vaikuttava päätös liittyy pistettävien GLP-
1-analogien korvauskäytäntöön. Tässäkin yleisimmin käytössä olleen lääkkeen korvaus päät-
tyy tilanteessa, jossa lääkeryhmän ominaisuudet ja edut muihin diabeteksen hoitokeinoihin 
verrattuna alkavat varmistua. Monet kokevat tulleensa petetyiksi. Lääkärit ovat laatineet                           
B-todistuksia, Kela on käsitellyt asiakirjoja ja korvausoikeus on myönnetty. Apteekissa sitten 
selviää, että korvauskäytäntöä on muutettu ja reseptilääke on poistettu listoilta. Viranomaiset 
ovat tiedottaneet asiasta niukasti tai tietoa on ollut vaikea saavuttaa. Tällainen nykivä käytäntö 
hankaloittaa diabeteksen hoitoa tarpeettomasti. 

Diabeteksen hoidon ja tutkimuksen vuosittainen suurkatsaus oli syksyllä (EASD). Diabe-
teslääkkeiden määrä on viisinkertaistunut muutamassa vuodessa. Uudet lääkkeet eivät ole 
halpoja. Myös niiden turvallisuus pitkäaikaisessa käytössä on vaikeaa ja kallista tutkia. Mikään 
riippumaton taho ei pysty näitä tutkimuksia tekemään. Lääketutkimuksen tilanne maassamme 
on koko ajan hankaloitunut, ja kustannukset karkaavat käsistä. Huomattava osa kliinisistä 
tutkimuksista tehdään Aasian maissa ja myös Afrikassa. On epä-varmaa, miten tulokset ovat 
yleistettävissä meidän väestöömme.

Tässä numerossa tarkastellaan hoidonohjausta, käyttäytymiseen liittyviä asioita ja vuoro-
vaikutusta. Ne ovat tärkeitä omahoidon osatekijöitä. Hyvään hoitotulokseen ei päästä pelkäs-
tään erinomaisilla lääkkeillä tai laitteilla, vaan niitä on osattava käyttää ja soveltaa hoitoa arkeen 
päivittäin ja jopa hetkittäin.

PÄÄKIRJOITUS

Kuva: Janne Viinanen
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Kysy lisää! 

diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille,
työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Diabeteskeskuksessa

Diabeteskeskus
Tampere, p. 03 2860 111
www.diabetes.fi/kurssit

www.diabetes.fi/koulutus

Koulutusta:   

Kuntoutusta:

terveydenhuollon ammattilaisille, 
myös työpaikoilla kautta maan
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DAFNE – 
Hoidonohjaustuote vailla vertaa

Mervi Lyytinen

7Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2013

DAFNE on monipistoshoidon koulutusohjelma, 

jonka tavoitteena on parantaa tyypin 1 diabeeti-

koiden hoitotuloksia Isossa-Britanniassa. Ohjel-

ma on tuotteistettu ja kääräisty paketiksi, jonka 

yksityiskohdat on mietitty tarkkaan. 

Kun menetelmän tehosta on näyttöä ja laatua 

valvotaan koko ajan, ei ole ihme, että kysyntää 

on jo maan ulkopuolellakin.

  
DAFNE (Dose Adjustment For Normal Eating) ei 
ole mikään uusi keksintö. Se perustuu Düsseldor-üsseldor-
fissa 1980-luvun alussa tyypin 1 diabeetikoiden 
ohjaukseen ja hoitoon kehitettyyn monipistoshoi-
to-ohjelmaan. Saksassa tuotetut ohjausaineistot 
käännettiin englanniksi 1999 ja aloitettiin kokeilu 
ohjelman käyttökelpoisuuden selvittämiseksi Isos-
sa-Britanniassa. Kun koeasetelmassa tehdyn tutki-
muksen tulokset osoittautuivat rohkaiseviksi, ohjel-
ma päätettiin viedä maan perusterveydenhuoltoon. 

Lokakuuhun 2012 mennessä DAFNE oli ak-ä DAFNE oli ak-DAFNE oli ak-
tiivisessa käytössä yli 70 terveydenhuollon 
yksikössä Isossa-Britanniassa ja noin 
20 000 tyypin 1 diabeetikkoa oli 
koulutettu. DAFNE-työkalun 
käyttöön oli kurssitettu 591 
hoidonohjaajaa (sairaan-
hoitajaa tai ravitsemus-
terapeuttia) ja 374 lää-
käriä. Valtakunnallisesti 
toimivia ”ohjaajien ohjaa-
jia” (DAFNE Advisors), jot-
ka tukevat hoidonohjaajia 
heidän työssään, oli 62. 

Kiinnostus lisääntyy

– DAFNE on herättänyt paljon mielenkiintoa, ja 
kursseilla on usein terveydenhuollon edustajia eri 
puolilta maailmaa kuunteluoppilaina tutustumassa 
menetelmään, DAFNE-tutkija, lääkäri David Hop-
kins kertoi vieraillessaan lokakuussa Diabeteskes-
kuksessa Tampereella diabetestiimien koulutusta-
pahtumassa.

Hopkinsin mukaan DAFNEn taustalla on voit-
toa tuottamaton organisaatio, ja se on osa brittien 
kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän eli NHS:n 
(National Health Service) toimintaa.

Tähän mennessä ohjelma on otettu Britannian 
lisäksi käyttöön Irlannissa, Australiassa, Uudessa-
Seelannissa, Kuwaitissa ja Singaporessa. 

Taattua laatua

Monipistoshoito edellyttää hyviä tietoja ja taitoja 
diabetesta sairastavilta, ja sen ohjaaminen eli dia-

01-40_PERUS 1-2013.indd   7 31.1.2013   12.28



beetikoiden kouluttaminen oman hoitonsa osaajiksi 
on vaativaa. DAFNElla on Isossa-Britanniassa kil-
pailijoita, ja sen menestys kymmenen viime vuoden 
aikana perustuu taitavaan tuotteistamiseen. 

Hopkinsin mukaan DAFNEa on kritisoitu liiasta 
kaupallisuudesta. Menestystä ei kuitenkaan olisi 
tullut, ellei tuote olisi kunnossa, hän sanoo. 

DAFNEa markkinoidaan ainoana ohjelmana, joka 
täyttää brittien kansallisten viranomaisten diabeeti-
koiden hoidonohjaukselle asettamat laatuvaatimuk-
set. Se on tarkoitettu yli 17-vuotiaille, ja sitä ovat 
olleet kehittämässä aikuiskoulutuksen huippuasi-
antuntijat. Koulutus on strukturoitu, ja ohjauksessa 
hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä. 

Tavoitteena on, että koulutus voidaan toistaa 
mahdollisimman samansisältöisenä ja -laatuisena 
kaikissa siihen osallistuvissa terveydenhuollon yk-
siköissä. Tämä edellyttää jatkuvaa laadunarviointia. 
Se on nivelletty menetelmän olennaiseksi osaksi, 
samoin kuin jatkuva tutkimustoimintakin. 

Mitä löytyy kääreen sisältä?

Tyypin 1 diabeetikoiden DAFNE on päiväkoulutus-
ta. Se kestää viisi arkipäivää, ja opetus annetaan 
6–8 potilaan ryhmissä. 17–25-vuotiaille järjeste-
tään koulutus omissa ryhmissään. Suositus on, että 
kurssille osallistutaan aikaisintaan kuuden kuukau-
den kuluttua sairastumisesta. 

Ryhmien vetäjinä toimivat menetelmään pe-
rehtyneet sairaanhoitajat ja ravitsemusterapeutit. 
DAFNE-kouluttaja Alison Cox kertoo, että ”kaikki 
kouluttajat puhuvat kaikesta”, eli tiukkoja ammat-
tikuntarajoja ei noudateta. Tarvittaessa kysytään 
neuvoa toinen toiseltaan. Lääkäreillä on omat lu-
ento-osuutensa kurssisuunnitelmassa.    

DAFNE-kouluttajien työkaluna on käsikirja, jo-
hon on koottu ohjauksessa esille otettavat asiat. 
Aiheita ovat muun muassa: mitä on diabetes, ra-
vitsemus, insuliiniannosten säätäminen, hiilihyd-
raattien arviointi, omaseuranta, liikunta, alkoholi, 
sairauspäivät ja ketoasidoosi. Strukturoinnista 
huolimatta aiheiden käsittelyssä voidaan joustaa 
ryhmän tarpeiden mukaan. 

Periaatteena on tekemisen kautta oppiminen, 
ja insuliiniannosten säätämistä harjoitellaan päi-
vittäin. Jokaiselle osallistujalle asetetaan kurssilla 

pitkäaikaissokerin (HbA1c) tavoite. Koulutuksessa 
hyödynnetään myös internetiä ja matkapuhelimia.

Eikä tässä kaikki

Kurssille osallistuneet kutsutaan pari tuntia kes-
tävälle yksilölliselle seurantakäynnille noin kah-
deksan viikon kuluttua kurssista. Sen jälkeen seu-
rantakäynnit ovat diabeetikoiden omalla vastuulla. 
Tavoitteena on, että he tulevat DAFNE-koulutetun 
hoitajan tai ravitsemusterapeutin vastaanotolle vuo-
den, puolentoista välein.

Ohjelmalla on internetsivut ja erilliset yhteisösi-
vut kurssin käyneille diabeetikoille ja menetelmää 
työssään hyödyntäville terveydenhuollon ammatti-
laisille (www.dafne.uk.org). DAFNE järjestää vuo-
sittain valtakunnallisen koulutustapahtuman niiden 
terveydenhuollon yksiköiden henkilökunnalle, jotka 
ovat ostaneet sen tarjoaman palvelun.

DAFNE-kursseja on järjestetty erikseen myös 
insuliinipumpun käyttäjille ja raskaana oleville. 

Tutkittu tuote

Diabetes Care -lehdessä viime vuonna julkaistus-
sa tutkimuksessa osoitettiin, että DAFNE paransi 
hoidonohjaukseen osallistuneiden HbA1c-tasoja, vä-
hensi liian matalia, toisen apua vaatineita matalia 
verensokereita ja onnistui palauttamaan matalan 
verensokerin tuntemukset. Lisäksi se vähensi hen-
kistä stressiä ja lisäsi hyvinvointia. 

Tutkimus on ensimmäinen, jossa raportoitiin 
DAFNEn tuloksista tavanomaisessa terveydenhuol-
lon ympäristössä, ei tutkimustarkoitusta varten jär-
jestetyssä koulutustilanteessa.

Tutkimuksessa oli mukana 1 108 tyypin 1 dia-
beetikkoa, jotka olivat osallistuneet DAFNE-koulu-
tukseen vuonna 2005. Tiedot kerättiin ennen DAF-
NEen osallistumista ja vuoden kuluttua kurssista. 
Liian matalia verensokereita koskevat tiedot olivat 
itse ilmoitettuja.

Lähtötilanteessa tutkittavien pitkäaikainen ve-
rensokeri (HbA1c) oli keskimäärin 8,4 %. Tämä ker-
too tutkimuksen tekijän David Hopkinsin mukaan, 
että DAFNEen osallistutaan myös muista syistä 
kuin huonon sokeritasapainon vuoksi.

Vuoden kuluttua 35 prosenttia kurssille osallis-
tuneista oli tavoitteessa (vrt. 22 % lähtötilanteessa) 
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ilman, että paino, veren rasva-arvot tai verenpaine 
olivat muuttuneet. Tosin keskimääräinen HbA1c pu-
tosi vain 0,27 %, mikä johtui siitä, että vaihtelu oli 
lähtötilanteessa suuri: 5,2–15.3 %.

Matalat vähenivät, oireet palasivat

25 %:lla niistä 501:stä, joilta saatiin tiedot vaka-
vista matalista verensokereista eli hypoglykemiois-
ta, oli ollut ainakin yksi hypoglykemiaepisodi DAF-
NEa edeltäneen vuoden aikana. Heistä 62 %:lla 
ei esiintynyt liian matalia verensokereita DAFNEa 
seuranneen vuoden aikana. 

Vakavien hypoglykemioiden määrä putosi keski- määrä putosi keski-i keski-
määrin 1,93:sta 0,61 episodiin vuodessa tutkitta-
vaa kohti. Merkittävä tulos on, että DAFNE pienensi 
liian matalien verensokereiden esiintymistä riippu-
matta diabeteksen kestosta.

Tutkittavista 40 % ilmoitti lähtötilanteessa, et-
tei heillä ollut liian matalan verensokerin oireita 
lainkaan tai oireet olivat heikentyneet eli ne ilmaan-
tuivat vasta, kun verensokeri oli alle 3 mmol/l. Vuo-
den kuluttua oireet olivat palanneet 43 %:lla niistä, 
joilla oireita ei ollut lainkaan.  

Vakavien hypoglykemioiden määrä väheni 
molemmissa ryhmissä (sekä niillä, joiden oireet 
olivat kokonaan kadonneet, että niillä, joiden oireet 
olivat heikentyneet) vuoden aikana tilastollisesti 
merkitsevästi. Tämä on merkittävää erityisesti siitä 
syystä, että tiukentuneen sokeritasapainon odottaisi 
näkyvän hypoglykemioiden lisääntymisenä.

Vointi koheni

Tutkittavista 459 täytti itse koettua terveyttä ja hy-
vinvointia mittaavat EQ-5D-, PAID (Problem Areas in 
Diabetes)- ja HADS (Hospital Anxiety and Depressi-
on Scale) -kyselylomakkeet ennen DAFNEa ja vuosi 
sen jälkeen. EQ-5D osoittautui epäsensitiiviseksi 
diabeetikoiden terveydentilan kuvaajana ja osoitti 
vähäistä tilastollisesti merkitsevää paranemista vain 
kokonaishyvinvointia mittaavalla arviointiasteikolla. 

Alkutilanteessa masennusta ja ahdistusta ku-
vaavat PAID- ja HADS-pisteet olivat erittäin kor-
keat DAFNE-koulutukseen ohjatuilla verrattuna 
muihin tyypin 1 diabeetikoihin. DAFNEn jälkeen 
pisteet laskivat, mikä kuvastaa henkisen stressin 
merkittävää lievittymistä. Vuoden kuluttua DAF-DAF-
NEsta tutkittavien kokema stressi oli alle koko vä-
estön stressitason.

Varsinaista psykologista tai psykiatrista tukea ei 
kuulunut DAFNEen tutkimusaikana. Tutkijat olet-
tavat, että stressin lievittyminen johtuu suoraan 
diabeteksen hoitotaitojen paranemisesta.

Mitä DAFNE maksaa? 

Terveydenhuollon yksiköt (keskimäärin noin         
250 000 potilaan alueita) maksavat DAFNEen 
osallistumisesta vuosimaksun, joka on noin 3 650 
puntaa (4 560 euroa). Siihen sisältyvät ohjelman 
hallinnolliset kulut ja laadunvalvonta. Lääkäreiden 
ja -hoitajien koulutus DAFNE-työkalun käyttöön 
maksaa koulutettavien määrän mukaan. Lisäkulu-

Diabetesliiton ylilääkäri 
Pirjo Ilanne-Parikka (vas.), 
DAFNE-kouluttaja Alison Cox 
ja DAFNE-tutkija, lääkäri 
David Hopkins diabetes-
tiimien koulutuspäivässä 
 Diabeteskeskuksessa 
 Tampereella.
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ja tulee sijaisten palkkaamisesta, tilavuokrista ja 
ruokailuista.

DAFNE-hoidonohjauskurssin kustannukset 
diabeetikkoa kohden ovat 400–500 puntaa (500 
–625 euroa), ja ne maksaa terveydenhuollon yksik-
kö. Potilaalle DAFNE on maksuton.

Kurssille tulevat jäävät yleensä työpaikastaan 
sairauslomalle kurssin ajaksi. Pienissä työpaikoissa 
kurssille pääsy voi tuottaa ongelmia, mutta Hopkin-
sin mukaan vapaa yleensä järjestyy DAFNE-koulut-
tajien yhteydenoton jälkeen. Yksityisyrittäjät ovat 
yksi ryhmä, jonka voi olla hankala päästä päiväkou-
lutukseen. Tästä syystä kursseja järjestetään jonkin 
verran myös iltaisin ja opiskelijoita varten koulujen 
ja yliopistojen loma-aikoina.

Syntyykö säästöä?

Oleellinen kysymys DAFNE-koulutuksen tilaaji-
en (siis hoitoyksiköiden) kannalta on, vähentääkö 
strukturoitu monipistoshoidon koulutusohjelma 
pumppuhoidon tarvetta. David Hopkinsin mukaan 
67 % niistä, jotka olivat ennen DAFNEa harkinneet 
pumppuhoitoon siirtymistä, oli monipistoshoidossa 
vuoden kuluttua, ja vain noin kolmasosa oli siirtynyt 
insuliinipumppuhoitoon.

Jatkossa tarvitaan tutkimuksia siitä, miten 
hoitotulokset muuttuvat vuotta pidemmän ajan 
kuluessa ja millaista tukea diabeetikot tarvitsevat 
kurssin jälkeen. 

Kuluvan vuoden aikana odotetaan tuloksia 
DAFNE Hart -tutkimuksesta, jossa on selvitetty 
tarkemmin liian matalien verensokereiden esiinty-
mistä. REPOSE-tutkimukseen, jossa verrataan in-
suliinipumpun käyttäjien ja DAFNE-koulutettujen, 
monipistoshoitoa käyttävien hoitotuloksia toisiinsa, 
rekrytoidaan parhaillaan tutkittavia.

Parin vuoden kuluessa odotetaan DAFNEn pit-
käaikaisia taloudellisia vaikutuksia selvittäneen 
tutkimuksen tuloksia. Samalla selvinnee, keille 
DAFNE-koulutusta kannattaa erityisesti tarjota.

Mervi Lyytinen

Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri

Diabetesliitto

mervi.lyytinen@diabetes.fi

Lähteet:

1. DAFNE-tutkija, lääkäri David Hopkinsin (FRCP, Fellow of 
the Royal College of Physicians, Kings College Hospital) ja 
diabeteshoitaja, DAFNE-kouluttaja Alison Coxin (King’s Ciollege 
Hospital) Diabeteskeskuksessa 12.10. pitämät luennot.

2. Hopkins D, Lawrence I, Mansell P, Thompson G, Amiel S, 
Campbell M, Heller S. Improved Biomedical and Psychological 
Outcomes 1 Year After Structured Education in Flexible Insulin 
Therapy for People With Type 1 Diabetes. The U.K. DAFNE 
experience. Diabetes Care 2012:35;1638-1642.

Kuva: Janne Viinanen
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Düsseldorfista  Diabeteskeskukseen
paljon ennen DAFNEa

Düsseldorfin yliopistossa kehitetty hoidonohjausohjelma on suomalai-
sille tuttu. Siitä omaksuttiin vaikutteita tyypin 1 diabeetikoiden hoidon-
ohjaukseen nopeasti, esimerkiksi Diabetesliiton ylläpitämässä Diabe-
teskeskuksessa jo 1980-luvun alkuvuosina.

Monipistoshoidossa jäjitellään elimistön toimintaa annostelemalla 
pitkävaikutteista perusinsuliinia kerran tai kahdesti vuorokaudessa ja 
aterioilla pika- tai lyhytvaikutteista ateriainsuliinia ruoan sisältämien 
hiilihydraattien perusteella. 

Monipistoshoito on nykyisin vallitseva hoitomuoto Suomessa insuliinipumppuhoidon yleistymi-
sestä huolimatta. Hoitomuoto otettiin 1980-luvun alussa innostuneesti vastaan, sillä sen odotettiin 
parantavan hoitotuloksia ja helpottavan diabeetikoiden elämää. Sen ansiosta päästiin eroon tiukasta 
ateriarytmistä ja tarkoista ruokamääristä, joita aiemmat hoitomuodot vaativat.
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Tilaukset: p. 03 2860 230 (klo 8–15.30)Tilaukset: p. 03
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi 

Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraatti-sisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan
28 €

Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille, 
jotka haluavat valmistaa maukasta ruokaa 
ilman turhaa rasvaa ja suolaa.
Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia. 
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
225 ohjetta, 157 sivua
Koko 21 x 24 cm, kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit
15 €

Diabetes-lehden reseptejä vuosien  
varrelta. Sisältää mm. makuja maail-
malta ja juhlavia ateriakokonaisuuksia. 
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
53 ohjetta, 54 sivua
Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

26 €
Ruokia kalasta, kanasta ja kasviksista.Ruokia
Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita.  
Hiilihydraatti- ja energiasisältö sekä
proteiinin määrä ja gluteenittomat
ohjeet merkitty.
125 ohjetta, 107 sivua
Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

iiton 
kirjat

a kasviksiaKalaa, kanaa ja kas
26 €

Maukasta ruokaa ilm
an turhaa rasvaa ja suolaa
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Ratkaisukeskeisen psykoterapian keinot 
sopivat terveyskeskuslääkärin työkalupakkiin

Suunvuoro potilaalle
Mervi Lyytinen

Seppälä yhdistää vastaanotollaan motivoivan 
haastattelun ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian me-
netelmiä. Työtapaa voi käyttää ensimmäisestä po-
tilaskäynnistä lähtien. Tällainen keskustelu ei ole 
jaarittelua tai itsestäänselvyyksien ja ohjeiden late-
lemista, vaan tavoitteellista, aktiivista vuoropuhelua.

Motivoivan haastattelun tai ratkaisukeskeisen 
menetelmän tekniikka ei ole mitenkään suojattu, 
vaan kuka tahansa voi opiskella niitä ja hyödyntää 
työssään. Niin Outi Seppäläkin teki jo ennen varsi-
naista psykoterapeuttikoulutustaan ja valmistumis-
taan psykoterapeutiksi 2003.

Hän sanoo, että ratkaisukeskeinen psykotera-
peuttinen lähestymistapa ei ole mitään salatiedet-
tä, vaan potilaslähtöinen auttamisen käytäntö. Sa-
mantapainen lähestymistapa on todettu toimivaksi 
myös esimerkiksi parhaillaan Suomessa meneillään 
olevassa Potku-hankkeessa.

– Aloittaa voi vaikkapa kysymällä potilaalta: 
Mitkä itse arvelet parhaiksi keinoiksi päästä tavoit-
teeseesi? Mikä tai kuka voisi auttaa pääsemään 
alkuun? Mikä olisi ensimmäinen askel parempaan?

Ratkaisukeskeinen psykoterapia ja sitä 

muistuttava motivoiva haastattelu sopivat

 hyvin työotteeksi diabeetikoita 

hoitavalle terveyskeskuslääkärille. 

Niiden käyttöönotto vaatii jonkin 

verran perehtymistä ja 

harjoittelua sekä valmiutta 

muuttaa perinteisiä rooleja. 

Seurauksena työ muuttuu 

antoisammaksi ja vastaanoton ilmapiiri 

miellyttävämmäksi – ja useampi potilas pääsee 

alkuun elämäntapamuutosten vaikealla tiellä.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, psykoterapeutti 
Outi Seppälä toimii terveyskeskuslääkärinä Kallion 
terveysasemalla Helsingissä. Suurella osalla hänen 
potilaistaan on metabolinen oireyhtymä, häiriöitä 
sokeriaineenvaihdunnassa eli prediabetes tai jo 
varsinainen diabetes. Hän käy päivittäin potilaiden-
sa kanssa keskusteluja sairauden ehkäisemisessä 
tai hoidossa tarvittavista elämäntapamuutoksista. 

– Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttinen työ-
ote on tehnyt työstäni entistä antoisampaa ja 
syvällisempää. Kun toiveikkuus lisääntyy, stressi 
vähenee ja sitä kautta jaksaa itsekin paremmin, 
Outi Seppälä sanoo.
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Eroon syiden setvimisestä

Perinteisesti olemme tottuneet syy-seurausajatte-
luun eli siihen, että ongelmien ratkaisemiseksi on 
saatava selville niiden syyt. Ehkäpä näin ei aina 
olekaan?

Suuri osa potilaista on moniongelmaisia, ja 
syy- ja seuraussuhteita voi olla mahdoton selvittää. 
Esimerkiksi liikapainon ja diabeteksen taustalla 
on usein masennus ja unihäiriö, mutta kumpi oli 
ensin? 

Tiedetään, että liikapaino aiheuttaa uniapneaa, 
haittaa nukkumista ja liikkumista. Huono nukku-
minen ja liikunnan puute voivat puolestaan johtaa 
masennukseen ja lihomiseen. Pitkäaikaisen sairau-
den toteaminen vaikuttaa yleensä myös sairastu-
neen mieleen, ja siitä voi seurata omat ongelman-
sa. Sairauden hoito ei ehkä onnistu ollenkaan, ellei 
näihin asioihin kiinnitetä huomioita. Tämä unohtuu 
Seppälän mukaan usein erikoissairaanhoidon hoi-
tosuosituksista. 

Keskity nykyhetkeen

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan 
perusidea on, että ohjauksessa kes-
kitytään menneen ruotimisen sijaan 
nykyhetkeen ja potilaan tavoitteisiin, 
keinoihin ja voimavaroihin. Toisaalta 
menneisyyskin voi olla voimavara. Jos 
potilas on esimerkiksi aikaisemmin 
onnistunut laihduttamaan, kannattaa 
selvittää, mitä keinoja hän tuolloin 
käytti. Ne voivat toimia yhä. Sen jälkeen voidaan 
ehkä löytää uusia keinoja saavutetun tuloksen säi-
lyttämiseen.

Näkökulman vaihdoksesta on joskus hyötyä. Jo 
painon nousun pysähtyminen voi olla ikääntyväl-
le potilaalle hyvä tulos, josta voi antaa potilaalle 
tunnustusta. Myönteinen palaute auttaa potilasta 
näkemään omat kykynsä ja saavutuksensa ja voi-
maannuttaa häntä uusiin muutoksiin.

Huomio onnistumisiin

Perinteisesti vastaanotolla on otettu esiin ikävät 
asiat, ympäröity punakynällä esimerkiksi kaikki 
tavoitteen ylittävät arvot verensokerin seurantavih-
kossa. Mielekkäämpää olisi kiinnittää huomio on-

nistumisiin ja myönteiseen kehitykseen. Vaikka on-
nistumiset olisivat poikkeuksia, niitä analysoimalla 
voidaan löytää potilaalle parhaiten sopivat keinot 
hoitotulosten parantamiseen.

– Saatan sanoa potilaalle, että nyt kannattaa 
kehystää tämä pitkäaikaissokerin myönteisen kehi-
tyksen osoittava printti ja panna kotona kehyksiin, 
että muistat, mitä olet jo saanut aikaan! 

Kun käytetään ratkaisukeskeistä otetta, katse 
kiinnitetään myönteisiin asioihin, luodaan toiveik-
kuutta ja vältetään syyllistämistä. Hyötyjen koros-
taminen tehoaa moniin paremmin kuin pelottelu. 
Voi esimerkiksi kysyä: Mitä hyötyisit, jos olisit kym-
menen kiloa laihempi?

Vaihda näkökulmaa

Pienet askeleet voivat osoittautua hyvin merkittä-
viksi muutoksen tiellä. 

– Eräs diabeetikkopotilaani kertoi, ettei hän syö 
mitään kasviksia eikä vihanneksia. Ainoat, mitä hän 

saattoi kuvitella voivansa lisätä ruoka-
valioonsa, olivat sipuli ja ananas. Nä-
mä sitten lisättiin, ja kuinka ollakaan, 
ajan mittaan sokeritasapaino parani 
hämmästyttävän hyvin. 

Terveydenhoitoalalla toimivia vai-
vaa usein voimakas täydellisyyden ta-
voittelu.

– Unohdamme helposti huomioida 
myönteisen kehityksen kiiruhtaessam-
me tavoittelemaan vielä parempaa. Pi-

täisi muistaa, että pienetkin askeleet parempaan vä-
hentävät komplikaatioiden riskiä: on paljon parempi, 
että HbA1c on yhdeksän kuin kaksitoista. 

– Joskus pelkkä hoitotasapainon jatkuvan huo-
nonemisen estäminen voi olla suuren työn takana. 
Potilas tarvitsee myönteistä palautetta tekemästään 
työstä. Täydellisyyteen ei päästä: ketään ei ole vielä 
saatu lääketieteen keinoilla jäämään lopullisesti hen-
kiin. Elämänlaatu merkitsee eri ihmisille eri asioita, 
emmekä voi päättää siitäkään potilaan puolesta.

– Kyse on ennen kaikkea asennemuutoksesta. 
Myönteisten puolien korostaminen ei ole valehtelua 
tai ”pehmustamista”, vaan kyse on valinnasta, mitä 
asioita vastaanotolla nostetaan esille. Sen mitä sano-
taan, on oltava totta, ja faktat on kerrottava potilaalle.

Jos potilas on 

esimerkiksi 

aikaisemmin

onnistunut 

laihduttamaan, 

kannattaa selvittää,

mitä keinoja hän 

tuolloin käytti. 

Ne voivat toimia yhä.
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Myös kirjallista informaatiota tarvitaan

Kaikki potilaat, joilla todetaan metabolinen oi-
reyhtymä ensimmäisen kerran, saavat Seppälän 
laatiman kaksisivuisen kirjallisen ohjeen. Siinä 
kerrotaan perusasiat: mistä korkea verensokeri 
johtuu, mitä se voi aiheuttaa ja miten metabo-
lista oireyhtymää hoidetaan. 

Ohjeessa korostetaan, ettei lääkäri voi estää 
sairastumista diabeteksen komplikaatioihin, 
ellei potilas itse huolehdi elämäntapahoidosta, 
säännöllisestä lääkkeiden ottamisesta ja seu-
rantatutkimuksissa käymisestä. Ohjeessa kan-
nustetaan myös omatoimiseen verenpaineen ja 
-sokerin seurantaan.

Osa potilaista lukee tekstin hyvin tarkkaan, 
toinen vilkaisee sitä nopeasti ja kolmas unohtaa 
kaapin hyllylle. 

– Jokaisella potilaalla on oikeus saada re-
hellistä tietoa sairaudestaan ja myös lisäsaira-
uksista. Joitakin informaation saaminen motivoi 
muuttamaan elintapojaan, muttei läheskään 
kaikkia. Useimmiten ei voi ennakolta varmasti 
tietää, kuka onnistuu muuttamaan elämänta-
pojaan ja kuka ei – voi tulla suuriakin yllätyk-
siä.  Jos joudun potilaan kanssa umpikujaan, 
kokeilen jotain uutta keinoa, kunnes tuloksia 
alkaa syntyä.

Nuoret tarvitsevat vahvempaa tukea

Nuorilla tyypin 1 diabeetikoilla, joilla on oma-
hoidossa ongelmia, on usein taustalla masen-
nus- ja päihdeongelmia. Seppälän mukaan 
olisi erittäin tärkeää, että heille tarjottaisiin 
tavallisen, somaattisen sairauden hoitoon kes-
kittyvän vastaanoton ja sen yhteydessä käydyn 
keskustelun lisäksi mahdollisuus ainakin lyhyi-
siin tiheämpiin psykoterapiajaksoihin vaikeissa 
elämänvaiheissa. 

Keskustelu vie aikaa, eikä siksi aina ota on-
nistuakseen yleislääkärin vastaanotolla, vaikka 
taitoa ja halua olisikin. Nuoriin diabeetikoihin 
panostaminen olisi myös taloudellisista syistä 
erittäin perusteltua ja maksaisi itsensä takaisin 
vähentyneinä komplikaatioina, hän uskoo. 

Potilaat ovat olleet tyytyväisiä ratkaisu-
keskeiseen työtapaan. Kun lääkäri suhtautuu 
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Motivoiva haastattelu
Motivoivaa potilashaastattelua tarvitaan silloin, kun sairau-
den hoidossa tai ehkäisyssä tarvitaan muutoksia potilaan 
elämäntavoissa. Tyypillisiä tilanteita ovat tupakoinnin 
lopettaminen, alkoholin käytön vähentäminen ja ruoka- ja 
liikuntatottumusten muuttaminen. Myös pitkäaikaislääkkeen 
käytön alkaessa tarvitaan potilaan motivoitumista lääkkeen 
säännölliseen käyttöön.

Hoidonohjaaja tekee potilaalle avoimia kysymyksiä, jotka 
saavat potilaan aktiivisesti pohtimaan ratkaisuvaihtoehtoja 
sen sijaan, että hän kuuntelisi passiivisena, kun hänelle 
ladellaan ohjeita. 

Nykyisen toiminnan ja muutoksen jälkeisen toiminnan 
hyötyjä ja haittoja punnitaan prosessissa. Muutos ei usein-
kaan onnistu kerrasta, vaan muutosyrityksiä voidaan tarvita 
useita. Myös taka-askeleet ovat tavallisia.

Motivoivan haastattelun periaatteisiin kuuluu, että 
osoitetaan potilaalle empatiaa ja kiinnostusta, vältetään to-
distelua ja väittelyä (ei kannata todistella tutkimuksin, vaan 
siirtyä asiassa eteenpäin, jos jostain asiasta tulee erimieli-
syyttä), myötäillään vastahankaa eli ei moitita potilasta sekä 
tuetaan potilaan itseluottamusta ja kykyjä. 

(Pertti Mustajoki ja Ilkka Kunnamo, www.terveyskirjasto.fi)

Ratkaisukeskeinen psykoterapia 
eli lyhytterapia
Ratkaisu- eli voimavarakeskeisestä psykoterapiasta käytetään 
Suomessa myös nimitystä lyhytterapia.  Yleinen käyntimäärä 
on 4–5 käyntiä. 

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa tutkitaan sitä, 
miten päästään ratkaisuun, eikä sitä, miten on jouduttu 
ongelmiin. Se on tavoitteellista keskustelua, jossa jokaisella 
ohjaajan tekemällä kysymyksellä on jokin tarkoitus. Kysy-
myksin ohjaaja yrittää saada potilaan löytämään itselleen 
sopivat keinot toimia. Tavoitteet kannattaa muotoilla ennem-
min uusien, hyvien asioiden aloittamiseksi kuin huonojen 
asioiden lopettamiseksi. Potilaiden kanssa yhteistyössä 
etsitään uusia ratkaisuja tuloksettomien ratkaisumallien 
tilalle. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on 
suuri merkitys terapiassa.

(Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan – ongelmista   
onnistumisiin syömisen hallinnassa, Liisa Heinonen,  
2. painos Suomen Diabetesliitto ry, Kirjapaino   
Hermes Oy, Tampere 2004.)

Kirjallisuutta:

Rollnick, Stephen, Miller, William R. ja Butler, Christopher C. 
Motivational Interviewing in Health Care – Helping Patients 
Change Behavior. s.l.: The Guildford Press, 2008.

Ben Furman, Tapani Ahola, Ratkaisukeskeisen terapian 
oppikirja, Lyhytterapiainstituutti Oy 2012
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heidän ajatuksiinsa, kykyihinsä ja saavutuksiinsa 
myönteisemmin, tunnelma vastaanotolla muodos-
tuu mukavammaksi. Työstä tulee toiveikkaampaa 
ja mielekkäämpää. Hoitosuhde ja sen myötä hoito-
tulokset paranevat.

Haluatko painia vai tanssia?

Ratkaisukeskeisen terapian idea on, että terapeutti 
käynnistää muutoksen ja auttaa potilasta saamaan 
omat voimavaransa käyttöön. Sen jälkeen potilas 
jatkaa työtä itse. Tämä lähestymistapa 
sopii hyvin yleislääkärin työhön.

Sekä ratkaisukeskeisessä psykotera-
piassa että motivoivassa haastattelussa 
vallitsee keskustelussa tasa-arvo ja vas-
tavuoroisuus. Ne johtavat potilaan näke-
mysten parempaan kuulemiseen ja myön-
teisempään vuorovaikutukseen. 

Seppälä pitää osuvana vertausta, 
jossa motivoivaa haastattelua on kuvattu tanssi-
miseksi, ei painimiseksi. Perinteisen vastaanoton 
autoritaarisuus ja potilaan vastustus voivat tehdä 
vuorovaikutuksesta kuin painimista: molemmille 
raskasta ja hikistä hommaa. 

Uuden työskentelytavan käyttöönotto merkitsee 
jossain määrin rooliodotusten murtamista. Lääkärin 
tai hoitajan on laskeuduttava jalustaltaan ja luo-
vuttava auktoriteettiasemastaan. Roolia vaihdetaan 
joustavasti vastaanoton aikana moneen kertaan: 
asiantuntijan rooli on vuoroin lääkärillä ja vuoroin 
potilaalla. Lääkärillä on lääketieteen asiantunti-
juus, mutta potilas on oman elämänsä asiantuntija. 
Valta-asema on vuoroin potilaalla, vuoroin lääkärillä 
– ja samoin kuuntelijan rooli. 

Hoitosuunnitelma laaditaan vastaanotolla yh-
teistyössä, kirjataan, ja kummatkin hyväksyvät sen. 
Kun potilas on hyväksynyt suunnitelman, on myös 
todennäköisempää, että hän toimii sen mukaisesti.

Kaikkia ei tarvitse juoksuttaa vastaanotolla

Seppälä pitää yhteyttä potilaisiinsa usein myös 
puhelimitse. Esimerkiksi lääkitystä aloitettaessa 
masentuneelle potilaalle voi soittaa ja kysyä, onko 
lääke sopinut. Näin potilas tietää, että lääkäri on 
kiinnostunut hänestä ja seuraa tilannetta. Ammat-
tilainen pystyy arvioimaan hyvässä hoitotasapai-

nossa olevan potilaan tilanteen ainakin ajoittain 
puhelimitse tai sähköpostilla potilaan omaseuran-
tatulosten perusteella.

Työskentelytavoista kannattaa aina sopia yksilöl-
lisesti, potilaan tilanteen mukaan, Seppälä korostaa. 
Esimerkiksi insuliinihoidon aloituksessa tarvitaan 
tiiviimpää yhteydenpitoa. Monet potilaat tarvitsevat 
joko omalääkärin tai omahoitajan kannustusta insu-
liiniannosten omatoimiseen muuttamiseen. Tukea 
voi antaa puhelimessa tai sähköisesti.

Vertaistuki on elämäntapamuutoksis-
sa tärkeää, ja ryhmäohjausta tarvittaisiin 
nykyistä enemmän. Seppälä osallistuu 
säännöllisesti Irti tupakasta -ryhmien oh-
jaamiseen tupakkaklinikan tukilääkärinä 
toimiessaan, mutta sanoo, että Helsingis-
säkin ryhmäohjaus on vielä osin retuperäl-
lä: sitä ei hyödynnetä tarpeeksi. 

– Ryhmäohjauksen käynnistäminen 
edellyttää riittävää sekä taloudellista että henkistä 
panostamista. Ryhmien vetäjät tarvitsevat erityis-
koulutusta ja tukea toimintaansa. Työpareittain 
työskentelystä on saatu hyviä kokemuksia. Hyvä 
tapa kouluttaa uusia ohjaajia olisi antaa heille 
mahdollisuus ohjata ryhmiä kokeneemman ohjaa-
jan kaverina. 

– Ohjaajakoulutuksen jatkuvuudesta ja am-
matillisen laadun ylläpitämisestä pitää huolehtia 
ohjaajaverkoston täydennyskoulutuksilla. Yksilöoh-
jaukseen verrattuna ryhmäohjaus on useissa tutki-
muksissa todettu vaikuttavammaksi ja tehokkaam-
maksi. Hyvin toimiessaan se siis maksaa takaisin 
siihen käynnistysvaiheessa uhratut resurssit.

Hyviä kokemuksia suorasta työnohjauksesta

Joillakin Helsingin 26 terveysasemasta toimii 
diabetesvastuulääkäri, mutta tavallisinta on, että 
kaikki lääkärit hoitavat diabeetikoita – niin myös 
Kalliossa. Terveyskeskuslääkärin työ on itsenäistä, 
mutta usein myös yksinäistä.

Terveyskeskustyön laatua parannettaisiin Sep-
pälän mukaan perustamalla työnohjausryhmiä ja 
lisäämällä tutorohjausta. Potilastapauksia ohjaajan 
johdolla vertaisryhmässä pohdittaessa työyhteisön 
yhteishenki paranee ja yhteenkuuluvuus lisääntyy. 
Tästä seuraa, että työntekijät alkavat useammin tu-

Lääkärin

tai hoitajan on 

laskeuduttava 

jalustaltaan ja 

luovuttava

auktoriteetti-

asemastaan.
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kea toisiaan myös ryhmätilanteiden ulkopuolella, ja 
heidän kokemansa yksinäisyys ja stressi lievittyvät. 
Samalla leviävät hyvät työkäytännöt ja työtavat yh-
tenäistyvät. Nämä kaikki parantavat hoidon laatua 
ja lisäävät potilasturvallisuutta.

– Minulla on myös jonkin verran 
kokemusta suorasta työnohjauksesta 
terveysasemalla. Hankalassa tilantees-
sa olemme tavanneet potilaan yhdessä 
kollegan kanssa. Tällaisessa vertaista-
paamisessa tavoitteena on ollut hyvän 
hoitosuunnitelman aikaansaaminen ja 
lukkiutuneen tilanteen laukaiseminen. 
Työtapa on osoittautunut antoisaksi, ja 
potilaat ovat arvostaneet vertaistapaa-
misia.

Epäsuora työnohjaus ja konsultaatio eivät ole 
riittäviä. Ne voivat pahimmillaan johtaa aivan vää-
rän kuvan syntymiseen tilanteesta, ja sen myötä 
vääränlaisiin ratkaisuyrityksiin.

Kovaa lääketiedettä

Tieteellisissä tutkimuksissa on kyetty osoittamaan, 
että motivoiva haastattelu ja lääkärin tarjoama em-
patia todella parantavat hoidon tuloksia. On voitu 
osoittaa empatian aikaansaamia myönteisiä neu-
robiologisia ja immunologisia vaikutuksia. Tämän 
vuoksi huomion kiinnittäminen hoitosuhteen laa-
tuun on ensiarvoisen tärkeää.

Erilaisten psykoterapeuttisten lähestymistapo-
jen välillä ei tutkimuksissa ole saatu selviä eroja, 
vaan on todettu tulosten riippuvan enemmän yk-

sittäisestä terapeutista ja hoitosuhteen muodostu-
misesta. 

Psykoterapeuttikoulutus on Suomessa äskettäin 
siirretty yliopistoihin. Outi Seppälä on toiveikas, et-

tä tämä voisi johtaa aihepiirin käsittelyn 
lisääntymiseen lääkärin perusopinnois-
sa. Lääkäreiden olisi hyvä tietää, mitä 
terapiamuotoja on tarjolla, ja ehkä lää-
kärinopintoihin voitaisiin liittää vielä 
lisää vuorovaikutuksen rakentumisen 
periaatteita avaavia elementtejä.

Vuorovaikutustaitoja tulisi niiden 
avulla paranevien hoitotulosten vuoksi 
Seppälän mielestä pitää ”kovana me-
disiinana”. Hän uskoo, että vuorovaiku-
tuksen ja psykoterapian tehoa somaat-

tisten sairauksien kulkuun voitaisiin tutkia kovilla 
mittareilla, esimerkiksi sairauden aktiivisuutta ku-
vaavilla laboratorioparametreillä. Hän toivookin, et-
tä tutkimukset psykoterapiakeinojen vaikuttavuu-
desta somaattisten sairauksien kulkuun lisääntyvät 
nyt, kun oppiaine on yliopistoissa. 

Mervi Lyytinen

Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri

Diabetesliitto

mervi.lyytinen@diabetes.fi

Artikkeli perustuu yleislääketieteen erikoislääkäri, 
psykoterapeutti Outi Seppälän haastatteluun ja hä-
nen haastattelua täydentäneisiin kirjallisiin kom-
mentteihinsa.
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Tue koko yhteisöä
Lisäpotkua elämäntapojen muuttamiseen

Helena Nuutinen

Keskeisiä aihealueita olivat muun muassa stres-
sin ja unen sekä masennuksen ja fyysisen terveyden 
väliset yhteydet. Tutkimuksia esiteltiin myös muun 
muassa sosioekonomisten tekijöiden, sosiaalisen 
eristyneisyyden, uskonnollisuuden, työhyvinvoin-
nin ja työuupumuksen sekä uutena aihealueena 
organisatorisen oikeudenmukaisuuden yhteyksistä 
fyysiseen terveyteen. 

Diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään 
liittyviä tutkimuksia esiteltiin omassa luentokoko-
naisuudessaan, mutta myös muiden aiheiden yh-
teydessä. 

Kohtalokas yhdistelmä 

Yksi pääpuhujista oli Kansainvälisen diabetesliiton 
IDF:n (International Diabetes Federation) presi-
dentti Jean Claude Mbanya. Hän puhui painokkaasti 

Yksilö onnistuu helpommin muuttamaan elä-

mäntapojaan, jos myös läheiset ja lähiympäristö 

voivat hyvin. Käyttäytymislääketieteen asiantun-

tijoiden mukaan kannattaa tukea koko yhteisöä, 

ei vain yksilöitä. 

Miten hyödyntää käyttäytymistieteen aloilla räjäh-
dysmäisesti lisääntyvää tietoa elämäntapainter-
ventioihin? Miten edistää pysyviä, ihmisten hyvin-
vointia ja terveyttä pitkän ajan kuluessa tukevia 
muutoksia? Miten saada käyttäytymistieteiden 
teoriat ja tutkimukset elämään terveyden edistä-
misen ja hoidon käytännöissä? Näitä kysymyksiä 
pohdittiin kansainvälisessä käyttäytymislääketie-
teen kongressissa (ICBM, International Congress 
of Behavioral Medicine) elo-syyskuun vaihteessa 
Budapestissa.
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diabeteksen ja masennuksen yhteisvaikutuksista. 
Masennus voi pahentaa diabetesta ja diabetes ma-
sennusta. Yhdessä nämä kaksi vaikuttavat ihmisten 
hyvinvointiin kaikkialla maailmassa. 

Masennuksen ja diabeteksen yhdistelmään 
liittyy noin 54 prosenttia suurempi 
kuolleisuus kuin yksin diabetekseen. 
Masennus lisää terveydenhuollon pal-
veluiden käyttöä ja kustannuksia sekä 
heikentää elämän laatua. Sen yhte-
yksiä omahoitoon on selvitetty tutki-
musasetelmin. Yhteistyössä muun 
muassa Maailman mielenterveysliiton 
WMFH:n (World Federation for Mental 
Health) kanssa on laadittu kansain-
välinen ohjelma, The Dialogue on Diabetes and 
Depression (DDD), jonka tarkoituksena on tutkia ja 
arvioida masennuksen ja diabeteksen syntymeka-
nismeja, kliinisiä ongelmia ja seurauksia sekä lisätä 
tietoisuutta yhteisvaikutuksista (www.diabetesand-
depression.org).

Lääkkeet eivät yksin riitä

Suomessa lievään masennukseen tarjotaan avuksi 
lääkitystä. On kuitenkin todettu, että suurin hyöty 
masennuksen hoidossa saavutetaan 
terapeuttisen lähestymistavan ja lää-
kehoidon yhdistelmillä. 

Diabeteksen ehkäisyn tavoittee-
na on yrittää vaikuttaa riskitekijöihin 
mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa. Kun on tiedossa, että masennus 
on yksi keskeisistä riskitekijöistä, 
huomiota ja resursseja tulisi suunna-
ta ennaltaehkäisevään ohjaukseen ja 
mielenterveystyöhön. Ei-lääkkeellistä 
terapeuttista apua hyödynnetään kuitenkin käy-
tännössä harvoin, ja usein vasta tilanteen edettyä 
fysiologisten muutosten tasolle. 

Mielialalääkkeille ovat auenneet suuret markki-
nat, mutta ihmisiä on mahdollista tukea jo ennen 
kuin lääkkeet ovat välttämättömiä. Tämä tapahtuu 
paitsi yksilöllisellä, myös yhteisöllisellä tasolla voi-
mautumisen kautta eli tukemalla ihmisten edelly-
tyksiä vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinoloihinsa.

Amerikan psykologiyhdistys (American Psycho-

logical Association, APA) julkaisi vastikään tutki-
muskatsauksen, joka nostaa esiin psykoterapian 
suotuisia vaikutuksia psyykkiseen ja fyysiseen 
terveyteen sekä terveyskäyttäytymiseen. APA:n jul-
kaisemaa materiaalia psykososiaalisen tuen hyö-

dyntämisestä löytyy sivuilta www.apa.
org/helpcenter. Mainioita psykotera-
pian eduista kertovia videoleikkeitä 
löytyy osoitteesta www.youtube.com/
watch?v=CvcOivVzCaI.

Henkinen pahoinvointi

uhka sydämelle 

Neil Schneiderman (USA) on tutki-
mustyössään perehtynyt malleihin, 

jotka kuvaavat stressin vaikutuksia sydän- ja veri-
suonitautien syntyyn. Schneiderman on johtanut 
laajoja kliinisiä tutkimuksia, joissa on selvitetty 
kognitiivis-behavioraalisten stressin hallintaa tuke-
vien hoitomuotojen vaikutuksia sydän- ja verisuoni-
sairauksiin. 

Sekä masennukseen että stressiin liittyvistä 
tutkimuksista välittyi sama huomio: käyttäytymis- 
ja lääketieteellisten näkökulmien yhdistäminen on 
havaittu monissa terveyden edistämisen interven-

tioissa vaikuttavimmaksi. Tukemalla 
psykososiaalisen stressin kanssa sel-
viytymistä lisätään terveyden edistä-
misen interventioiden vaikuttavuutta. 

Vastaavasti on todettu, että sekä 
diabeteksen että masennuksen hoidon 
yhdistävillä interventiomalleilla pääs-
tään parempiin tuloksiin kuin keskit-
tymällä vain jompaankumpaan.  Nämä 
tulokset haastavat kehittämään ja yl-
läpitämään moniammatillista yhteis-

työtä terveydenhuollossa: sitä tarvitaan sairauksien 
yhteisvaikutusten huomioimiseksi.   

Tietoinen läsnäolo diabeteksen hoidon tukena

Linda Carlson (Kanada) esitteli Mindfulness- poh-
jaisia eli tietoisen läsnäolon ja tietoisuustaitojen 
harjoitteluun perustuvia interventioita. Hän on jul-
kaissut aiheesta yli sata tutkimusartikkelia ja me-
netelmien hyödyntämistä tukevan käsikirjan The 
Art and Science of Mindfulness: Integrating Mind-
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fulness into Psychology and Helping Professions. 
Diabeteksen kanssa selviytymiseen sovellettuina 
menetelmän hyödyt voivat olla sekä fysiologisia et-
tä emotionaalisia. 

Stressi voi vaikuttaa veren sokeriarvoihin ja 
näkyä myös diabeteksen omahoidossa. Tietoisuus-
taitojen harjoittelusta voi olla hyötyä stressinhal-
lintakeinona.  Lähestymistapa saattaa auttaa myös 
tunteiden käsittelyssä ja sairauteen liittyvien aja-
tusten työstämisessä. Tietoisuusharjoituksista voi 
olla apua myös painonhallinnassa, jos ihminen 
oppii niiden avulla tunnistamaan esimerkiksi kyl-
läisyydentunnettaan.

Osalliset voivat paremmin

John Cacioppo (USA) puhui laajan tutkimusuransa 
pohjalta yksinäisyyden ja sosiaalisen eristyneisyy-
den syistä ja seurauksista. Ryhmän ulkopuolelle 
jäämisellä on vaikutuksia fyysiseen terveyteen ja 
terveyskäyttäytymiseen. Sama voidaan havaita 
marginaaliin jäävissä ihmisryhmissä. Sosiaalipoli-
tiikassa puhutaan nykyään paljon osallisuudesta ja 
osallisuuden tukemisesta, ja osallisuuden tukemi-
sen on mielekästä näkyä selkeästi myös terveyden 
edistämisen interventioissa. 

Diabetekseen usein liittyvä stigma ja sosiaali-
nen problematiikka ei ollut suuremmin kokouksessa 
esillä. Tiedetään kuitenkin, että moniin sairauksiin 
ja ylipainoon liittyy kielteinen leima, joka saattaa 
yhteisöistä riippuen edesauttaa yhteisön ulkopuo-
lelle jäämistä ja jopa heikentää terveyspalvelujen 
saantia. 

Ylipainoon liittyvän stigman vaikutuksia tervey-
teen, terveyskäyttäytymiseen ja terveyspalvelujen 
saantiin on Yhdysvalloissa tutkinut muun muassa 
Rebecca Puhl. Lihavuuden ehkäisykampanjoissa on 
tarpeen kiinnittää huomiota mahdollisiin stigmaan 
liittyviin negatiivisiin sivutuotteisiin (ks. www.
psychologicalscience.org).

Auttajien vointi vaikuttaa potilaisiin

Työhyvinvoinnin ja organisatorisen oikeudenmukai-
suuden yhteydet fyysiseen terveyteen olivat vahvas-
ti esillä omina tutkimusalueinaan. Kiinnostavana 
uutena näkökulmana nousi esiin työhyvinvoinnin 
yhteys ei vain henkilökunnan, vaan myös asiakkai-

den/potilaiden fyysiseen terveyteen.  
Sakari Suominen esitteli Turussa tehtyä tutki-

musta, jossa on löydetty yhteyksiä terveydenhuollon 
yksiköiden työhyvinvoinnin ja asiakkaiden sokerita-
sapainon välillä. Vaikutusmekanismeja on mielen-
kiintoista pohtia. Pahoinvoivat yhteisöt voivat siis 
olla riski paitsi henkilökunnan, myös asiakkaiden 
terveydelle. 

Tietoa paljon, tekoja vähän

Tarve soveltaa käyttäytymistieteellisten tutkimus-
ten tuloksia ja teorioita interventioihin oli esillä 
erityisesti Brian Oldenburgin ohjaamassa, ennen 
kongressia järjestetyssä satelliittifoorumissa. 

Oldenburg totesi implementoinnin (käytäntöön 
viemisen) tarpeesta Shonkoffia siteeraten: ”Kuilu 
sen välillä, mitä tiedämme ja mitä emme tee, on 
suurempi kuin kuilu sen välillä, mitä tiedämme ja 
mitä emme tiedä.”  

Kuilu käyttäytymistieteellisen näytön ja sen so-
veltamisen välillä on Oldenburgin mukaan vieläkin 
suurempi niissä yhteiskunnissa ja ihmisryhmillä, 
jotka ovat haavoittuvimpia ja heikoimmassa ase-
massa. Huono-osaisuutta lisää, jos vähäiset resurs-
sit joudutaan käyttämään tulipalojen sammutte-
luun, eikä varoja riitä psykososiaalisia riskitekijöitä 
ehkäisevään työhön. 

Käytännön toimintaan sopivina sovelluksina 
esiteltiin muiden muassa tutkimuksia ja kokemuk-
sia yhteisölähtöisistä vertaistuki-interventioista eri 
puolilta maailmaa. Vertaistukiprojekteja ja orga-
nisaatioita yhdistämään on luotu kansainvälinen 
verkosto Peers for Progress (peersforprogress.org). 

Ei oikotietä onneen

Yhdessä yhteiskunnassa tai ryhmässä toimivia mal-
leja ei voida suoraan soveltaa toiseen. Ei ole oiko-
tietä onneen, vaan malleja tulee räätälöidä paitsi 
yksilöiden, myös ryhmien ja yhteiskuntien tarpei-
siin. Haasteena on usein, miten saada interventi-
oilla aikaansaadut muutokset säilymään yksilöiden 
lisäksi yhteisöjen ja organisaatioiden käytännöissä. 
Interventiot eivät elä, jos ne eivät sovi niihin osal-
listuvien arvoihin ja jos niitä ei sisäistetä osaksi 
toimintakulttuuria. 

Yksilöohjauksessa sovellettavaa itsesäätelyn 
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teoriaa voidaan soveltaa myös toimintaympäristöi-
hin: pysyvämpi muutos kulkee arvojen, ajatusten ja 
tunteiden kautta. Ulkoa ohjatut interventiot ja mal-
lit jäävät helposti lyhytaikaisemmiksi kuin toiminta, 
joka perustuu yksilö- ja yhteisötasolla pohdittuihin 
tavoitteisiin ja motiiveihin. 

Vaikutuksiltaan lyhytaikaisiksi jääneitä inter-
ventioita uskallettiin esitellä  kongressissa.  Olden-
burg totesi puhujalle: ”Kiitos, kun 
tulitte esittelemään meille epäonnis-
tumisianne.” 

Miksei tieto mene perille?

Käyttäytymistieteellistä tietoa ja 
osaamista tarvitaan myös muilta 
aloilta tulevan tiedon soveltamises-
sa käytäntöön. Puhtaasti terveyteen 
tai elintapoihin liittyvät viestit eivät 
mene kovin helposti perille yksilö- sen kummem-
min kuin yhteisötasollakaan. Helpommin menevät 
perille viestit, joissa osoitetaan myös sosiaalisten ja 
psykologisten näkökohtien ymmärtämystä ja tukea 
niille. 

Tieto terveysasioista ei riitä, jos ihminen jää yk-
sin ongelmiensa ja tiedon käytäntöön soveltamisen 
kanssa. Terveyskeskustelu kutistuu tällöin helposti 
oikein–väärin-väittelyksi yksilön kokemusten ja tie-
teellisen tiedon välillä. Tämä voi johtaa torjuntaan 
tai vastareaktioihin. Samalla tavoin kuin tarvitaan 
tutkimusta taitavasti yksilötilanteisiin soveltavia 
lääkäreitä, tarvitaan tutkimusta taitavasti yksilölli-
sissä tilanteissa ja kohtaamisissa soveltavia elinta-
paohjaajia, psykologeja ja muita terveydenhoidon 
ammattilaisia. 

Elämänlaatu lähtökohdaksi

Psykososiaaliset tekijät nähdään usein lääketie-
teellisille ja taloudellisille näkökulmille alisteisina. 
Niiden huomioiminen joudutaan usein perustele-
maan terveysvaikutuksilla tai kustannushyödyillä. 
Psyykkinen kipu on kuitenkin kipua siinä missä 
fyysinenkin. Kroonistuessaan se voi lisäksi altistaa 
tarttuville taudeille ja edesauttaa ei-tarttuvien tau-

tien syntyä ja etenemistä. 
On tarpeen työstää terveyden edis-

tämisen perimmäisiä tavoitteita. Toi-
menpiteitä ja valintoja suuntaa paljolti 
se, nähdäänkö ensisijaisena tavoitteena 
taloudellinen hyöty, fyysinen terveys vai 
esimerkiksi elämänlaatu. Vaikeutena 
yhteistyössä voi olla myös yhteisen kie-
len ja käsitteiden löytäminen. 

Elämänlaadun käsite voi toimia tien 
avaajana ja kompromissina: se on laajempi kuin ter-
veys tai elintaso, ja se ja haastaa kaikki yhteiseen 
työhön. Elämänlaatuun vaikuttavat yhtä lailla fyysi-
set, psyykkiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Se 
luo siltaa kokemuksen ja tieteellisen tiedon välille. 

Elämänlaatua voidaan tutkia objektiivisesti, 
mutta viime kädessä kokemus on yksilön tai yh-
teisön oma. Tavoitteena elämänlaadun tukeminen 
tarkoittaa kokemuksen huomioivaa, monialaista, 
ihmis-, yhteisö- ja yhteiskuntalähtöistä voimautu-
misen tukemista. 

 
Helena Nuutinen

PsL, YTM, terveyspsykologian erikoispsykologi

Diabetesliitto

helena.nuutinen@diabetes.fi

 ”Eristyneisyyden 

tai yksinäisyyden 

kokemus on 

jäytävä...krooninen 

sairaus, jossa ei ole 

mitään hyviä puolia.” 

(Robert Weiss) 
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Varusmiesaikainen kestävyysliikunta

kumoaa diabetesgeenien vaikutuksia
Henna Cederberg

Liikunnan määrä lisääntyy varusmiespalvelusai-

kana etenkin siviilissä vähän liikkuvilla nuorilla 

miehillä. Kestävyys- ja lihaskunnon lisääntymi-

sen ansiosta kehon koostumuksessa tapahtuu 

edullisia muutoksia, jotka heijastuvat myös 

glukoosi- ja rasva-aineenvaihduntaan. Nämä 

muutokset saattavat vähentää nuorten miesten 

riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja 

verisuonisairauksiin aikuisiällä.

Diabetestutkijoiden ja diabetologien yhdistys 

myönsi Cederbergille vuoden 2012 Nuoren  

diabetestutkijan palkinnon.

Ylipaino lisääntyy kaikissa ikäryhmissä, mukaan 
lukien nuoret aikuiset. Painonnousu liittyy usein 
vähäiseen liikuntaan ja huonoon fyy-
siseen kuntoon (1). Sekä ylipaino 
että vähäinen liikunta ovat tärkeitä 
sydän- ja verisuonitautien, insuliini-
resistenssin ja tyypin 2 diabeteksen 
vaaratekijöitä (1–4). 

Varusmiespalvelus   

liikuntainterventiona

Monet interventiotutkimukset ovat 
osoittaneet, että elämäntapamuutokset ovat avain-
asemassa ylipainon ja tyypin 2 diabeteksen ehkäi-
syssä aikuisväestöllä (5, 6). Sen sijaan nuorten 
aikuisten osalta on vähän tutkimustietoa liikunnan 
vaikutuksista sydän- ja verisuonitautien vaarateki-
jöihin, kehonkoostumukseen ja aineenvaihduntaan. 

Varusmiespalvelus on maassamme pakollinen 
kaikille miehille, ja siihen sisältyy runsaasti liikun-
taa ilman merkittäviä muutoksia ruokavaliossa. Väi-
töstutkimuksessa selvitettiin varusmiespalveluksen 

aikana tapahtuvan liikunnan ja kuntomuutosten 
terveyshyötyjä. Tutkimusaineiston muodostivat So-
dankylän jääkäriprikaatissa vuonna 2005 palvel-
leet miehet (N=1 112). Kestävyys- ja lihaskunnon, 
kehonkoostumuksen sekä sydän- ja verisuonisai-
rauksien vaaratekijöiden muutokset määritettiin 
palveluksen alussa ja lopussa (seuranta-aika 6–12 
kuukautta).

Rasva suli keskivartalosta

Sodankylän varusmiestutkimuksessa todettiin, että 
varusmiespalvelun aikana keskimääräinen Cooper-
juoksutestitulos parani 170 metriä (2 500 metris-
tä 2 670 metriin). Vastaavasti varusmiesten paino 
laski palveluksen aikana keskimäärin 0,5 kilogram-
maa ja keskivartalorasva väheni 40 prosenttia (7). 

Eniten armeija-aikaisesta liikunnasta hyötyi-
vät ylipainoiset ja ennen armeijaa vain 
vähän liikuntaa harrastaneet miehet. 
Heidän rasvamassansa pieneni keski-
määrin 8,9 kilogrammaa palveluksen 
aikana (7). 

Fyysisen suorituskyvyn lisääntymi-
nen ja samanaikainen painonlasku ja 
keskivartalolihavuuden väheneminen 
vaikuttivat edullisesti sydän- ja veri-
suonisairauksien vaaratekijöihin (8). 

Painonlasku ja etenkin keskivartalorasvan vähene-
minen vaikuttivat edullisesti nuorten miesten ko-
konais- ja LDL-kolesterolitasoihin sekä systoliseen 
verenpaineeseen ja HDL- kolesterolipitoisuuteen. 

Sekä kestävyys- että lihaskunnon lisääntymi-
nen vaikuttivat edullisesti nuorten miesten rasva-
arvoihin ja verenpainetasoon (8). Kestävyyskunnon 
lisääntyminen vaikutti sydän- ja verisuonisairauksi-
en vaaratekijöihin kuitenkin selvästi edullisemmin 
kuin lihaskunnon lisääntyminen. Samoin Cooperin      

NUORI TUTKIJA

Eniten armeija-

aikaisesta 

liikunnasta hyötyivät 

ylipainoiset ja 

ennen armeijaa vain 

vähän liikuntaa 

harrastaneet miehet.
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testin tulosten suureneminen liittyi lihaskuntomuu-
toksia selvemmin sydän- ja verisuonisairauksien 
vaaratekijöiden edullisiin muutoksiin. 

Kestävyyskunnon paranemisen edullinen vaiku-
tus sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin 
selittyi samanaikaisesti tapahtuneella painonlas-
kulla ja keskivartalorasvan vähenemisellä. 

Kestävyysliikunta kumoaa 

riskigeenien vaikutuksen

Geneettiset tekijät selittävät ainakin 
osittain yksilöiden välisiä eroja lii-
kuntaintervention vaikutuksissa. Li-
sätieto geenien ja liikunnan välisestä 
vuorovaikutuksesta on tärkeää uusien, 
yksilökohtaisten hoitomuotojen kehit-
tämiseksi. 

Tyypin 2 diabeteksen ja hyper-
glykemian riskiin vaikuttavia yleisiä 
geenimuutoksia (single nucleotide 
polymorphism, SNP) oli tutkimuksen 
alkaessa tunnistettu hieman yli 40 
(9). Suurin osa tyypin 2 diabeteksen 
tunnetuista geenimuutoksista vaikuttaa insuliini-
neritykseen (10). Muutamilla geenimuutoksella, 
mukaan lukien PPARG, IRS1 ja TCF7L2, on vai-
kutusta insuliiniherkkyyteen. Kuntomuutosten, 
etenkin kestävyyskunnon ja lihaskunnon, vuoro-
vaikutuksesta tyypin 2 diabeteksen riskigeenien 
kanssa tiedetään kuitenkin varsin vähän. 

Väitöstutkimuksessa totesimme tärkeitä geeni-
liikuntainteraktioita insuliiniherkkyyttä säätelevi-
en geenien (PPARG, IRS1 ja TCF7L2) vaikutuksis-
sa painon ja/tai kehonkoostumuksen muutoksiin. 
Esimerkiksi PPARG-geenin Ala-alleelin (Pro12Ala) 
keskivartalorasvaa lisäävä vaikutus kumoutui niil-
lä, joiden kestävyyskunto kohentui merkittävästi 
(11). 

Säännöllisellä kestävyysliikunnalla voidaankin 
torjua ainakin osa tyypin 2 diabeteksen riskigee-
nien haitallisista, rasvamassaa lisäävistä vaikutuk-
sista.

Greliinipitoisuuden kasvu selittää

liikunnan hyviä vaikutuksia

Ylipainon kehittymiseen vaikuttavat liikunnan mää-
rä, ravitsemus, geneettinen alttius ja myös monet 
hormonaaliset tekijät (12). Greliini, mahalaukusta 
erittyvä, muun muassa ruokahaluun vaikuttava ai-
neenvaihdunnan hormoni (13), esiintyy verenkier-
rossa pääosin asyloimattomassa muodossa (> 90 
%).  Asyloimattoman aktiivisen greliinin vaikutuk-
sesta aineenvaihduntaan ja vasteesta liikuntaan 

tiedetään varsin vähän (14).  
Väitöstutkimuksessa totesimme, 

että liikunnan ansiosta asyloimatto-
man greliinin pitoisuus plasmassa 
suureni ja että tämä muutos korreloi 
kehonkoostumuksessa, rasvan jakau-
tumisessa (15) sekä insuliiniherkkyy-
dessä ja rasva-aineenvaihdunnassa 
tapahtuneisiin edullisiin muutoksiin 
(16). 

Asyloimattoman greliinin edulliset 
vaikutukset glukoosiaineenvaihdun-
taan olivat riippumattomia painon-

muutoksesta, kun taas rasva-aineenvaihdunnan 
edulliset muutokset välittyivät painonlaskun kaut-
ta. Näin ollen pitkäkestoisen liikunnan aiheuttama 
asyloimattoman greliinin pitoisuuden suurenemi-
nen tarjoaa uuden mekanismin, jolla voidaan se-
littää liikunnan edullisia vaikutuksia kehonkoos-
tumukseen, glukoosi- ja rasva-aineenvaihduntaan.

Myös nuoren aikuisen kannattaa

harrastaa liikuntaa

Väitöstutkimus osoitti, että varusmiespalvelun 
aikainen liikunta vaikuttaa edullisesti nuorten 
miesten sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöi-
hin.  Tutkimustulokset tuottivat myös uutta tietoa 
niistä mekanismeista, jotka säätelevät liikunnan 
vaikutusta insuliiniresistenssiin ja valtimotautien 
riskitekijöihin. 

Nuorten aikuisten liikunta-aktiivisuutta lisää-
mällä voidaan saavuttaa merkittävää hyötyä tyypin 
2 diabeteksen ja valtimotautien ennaltaehkäisyssä.

Säännöllisellä 

kestävyysliikunnalla 

voidaan torjua 

ainakin osa tyypin 

2 diabeteksen 

riskigeenien 

haitallisista, 

rasvamassaa 

lisäävistä 

vaikutuksista.
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Väitöskirja valmistui professori Sirkka Keinänen-
Kiukaanniemen ja akatemiaprofessori Markku 
Laakson tutkimusryhmissä Oulun ja Itä-Suomen 
yliopistoissa.

Väitöskirja: Relationship of physical activity, una-
cylated ghrelin and gene variation with changes in 
cardiovascular risk factors during military service. 
Oulun yliopisto 2011.
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Palkinto innovatiiviselle hoidonohjauksen 
opintokokonaisuudelle 

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 
valitsi Empowering patient education -opintoko-
konaisuuden viime vuoden parhaaksi opintoma-
teriaaliksi. Oppimateriaalin ovat tuottaneet pro-
fessorit Helena Leino-Kilpi ja Sanna Salanterä 
tutkimusryhmineen. 

Empowering patient education -opintokokonai-
suuden vahvuutena ovat siinä sovellettavat nyky-
aikaiset opetusmenetelmät. Opintokokonaisuus 
on ainutlaatuinen hoitotieteen alalla myös kan-
sainvälisesti tarkasteltuna. 

Opintokokonaisuus tukee opiskelijan osaa-
misen kehittymistä asteittain teoreettisten läh-

tökohtien ymmärtämisestä ja soveltamisesta 
potilasohjaustutkimusten arviointiin, toteut-
tamiseen ja hyödyntämiseen ja on herättänyt 
laajaa kiinnostusta kansainvälisesti.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekun-
nan oppimateriaalin tuottajapalkinto jaetaan 
vuosittain tunnustuksena erityisen ansiokkaasta 
työstä tiedekunnassa käytettävän oppimateriaa-
lin kehittämisessä.

Tänä vuonna palkinto jaettiin kahdelle ta-
holle. Leino-Kilven ja Sanna Salanterän lisäksi 
palkittiin professori Markku Koulu Farmakolo-
gia ja toksikologia -kirjan toimittamisesta. 
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Työpajateatteri innosti lääketieteen opiskelijoita
vuorovaikutustaitojen harjoitteluun

Riitta Ahonen

Puheviestinnän lehtori Jonna Koponen totesi 

väitöstutkimuksessaan työpajateatterin hyväksi 

keinoksi opettaa vuorovaikutustaitoja lääketie-

teen opiskelijoille.

Puheviestinnän lehtori Jonna Koposen väitöstutki-
muksessa verrattiin kolmea erilaista oppimismene-
telmää, joilla lääketieteen opiskelijat harjoittelevat 
potilaan kohtaamista. Aikaisemmin vastaavia ver-
tailuja ei juuri ole tehty.  

Ensimmäisessä ryhmässä opiskelijat olivat itse 
sekä potilaan että lääkärin rooleissa ja harjoittelivat 
roolipelin avulla vuorovaikutustaitoja. Toisessa ryh-
mässä opiskelijat olivat lääkärin roolissa ja kohta-
sivat vastaanotolla näyttelijäpotilaan. Kolmannessa 
ryhmässä käytettiin uutta oppimismenetelmää eli 
työpajateatteria. Siinä opiskelijoille esitettiin lyhyt 
näytelmä, joka herätti heidän kiinnostuksensa lää-
käri-potilasvuorovaikutusta kohtaan. Sen jälkeen 
näytelmän kohtauksia esitettiin uudestaan, jolloin 
opiskelijat saivat kokeilla, miten he itse toimisivat 
näissä tilanteissa. 

Draamaopettajataustainen Koponen halusi ko-
keilla työpajateatterimenetelmää ja tutkia samalla 
aihetta. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomak-
keella, asennemittarilla ja täsmäryhmähaastatte-
luissa.

Työpajateatteri yhtä tehokas

kuin muut menetelmät

Tulosten perusteella kaikki kolme menetelmää so-
veltuvat lääketieteen opiskelijoiden mielestä hyvin 
vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Vähintään 84 
prosenttia kussakin ryhmässä olleista opiskelijoista 
koki työpajateatterin, simuloitujen potilastilantei-
den ja roolipelin soveltuvan hyvin tai erittäin hyvin 
vuorovaikutustaitojen oppimiseen.

Opiskelijat kokivat tulleensa tietoisiksi sekä 
omasta että lääkärin työssä vaadittavasta vuorovai-
kutusosaamisesta. Lisäksi he oppivat potilaskes-
keisyyttä. Heidän asenteensa vuorovaikutustaitojen 
oppimista kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi 
vuorovaikutuskoulutuksen aikana.  

Työpajateatteri on Koposen tutkimuksen mu-
kaan yhtä tehokas kuin perinteisemmät roolipeli ja 
näyttelijäpotilaat. 

Kuva: Rodeo
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Vertailussa ei ollut 

oikeita potilaita

Tässä väitöskirjassa ei tutkittu lääkärin ja potilaan 
kohtaamista aidon potilaan eli mallipotilaan avulla. 
Jonna Koposen mukaan Suomessa ei ole tehty kan-
sallista selvitystä lääketieteen vuorovaikutusopinto-
jen tilasta, sisällöstä, laajuudesta, menetelmistä tai 
arviointitavoista. Siksi ei voida arvioida 
kovin tarkasti, missä päin Suomea on 
Oulun lisäksi käytetty aitoja potilaita 
vuorovaikutuskoulutuksessa.

 Joka tapauksessa aitojen potilai-
den kohtaaminen on Koposen mukaan 
aina ollut keskeinen osa lääketieteen 
koulutusta. Silti varsinaisissa vuorovaikutusharjoi-
tuksissa opintojen varhaisessa vaiheessa käytetään 
usein potilassimulaatioita.

– Yksi keskeinen syy siihen on potilasturvalli-
suus. Vuorovaikutustaitojen harjoitteluvaiheessa 
halutaan varmistaa, että opiskelijat saavat rauhassa 
harjoitella potilashaastattelun tekemistä, mokata, 
ottaa tilanteen uudelleen ja toistaa harjoituksen il-
man että siitä on aidoille potilaille haittaa, vaaraa 

tai riskiä. Aitoja potilaita ei myöskään ole aina saa-
tavilla, Koponen sanoo.

Ainutkertainen tilanne

Jokainen lääkärin ja potilaan kohtaaminen on Ko-
posen mukaan aina ainutlaatuinen ja -kertainen 
tilanne. Potilaan näkemysten, ajatusten ja koke-

musten kuuleminen on tärkeää hoi-
don onnistumiseksi.

Huonosti toimiva vuorovaikutus on 
keskeinen potilasvalitusten syy. Lää-
kärin ja potilaan onnistunut vuorovai-
kutus lisää molempien tyytyväisyyttä, 
auttaa potilasta ymmärtämään ja nou-

dattamaan hoito-ohjeita ja on yhteydessä potilaan 
kohentuneeseen terveydentilaan.

Jonna Koposen väitöskirja Kokemukselliset op-
pimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden vuo-
rovaikutuskoulutuksessa tarkastettiin Tampereen 
yliopistossa kesäkuussa 2012.

Riitta Ahonen

Toimittaja

Huonosti toimiva 

vuorovaikutus 

on keskeinen 

potilasvalitusten syy.

 SUOMEN DESG -SEMINAARI

Mitä meille kuuluu? – laatua elämään ja ohjaukseen

1–

 
15.3.2013 TAMPERE  
Juvenes-sali, käyntiosoite Åkerlundinkatu 1
(vastapäätä Tampere-taloa)  

8.30–9.20 Ilmoittautuminen ja kokousaamiainen
9.20 Tervetuloa! Avaus päivän teemaan
9.30–10.30 Näkökulmia elämänlaatulähtöiseen  
 ohjaukseen 
 PsL, YTM, terveyspsykologian   
 erikoispsykologi  
 Helena Nuutinen, Diabetesliitto
Taukoliikuntaa
10.45–11.30  Ohjauksen haasteita ja helmiä 
 Diabeteshoitaja, psykiatrinen sh,  
 työnohjaaja Terttu Ohma,   
 Diabetesliitto
11.30–12.30  Buffetlounas ja näyttelyyn   
 tutustuminen

12.30–13.30 Edellinen teema jatkuu draaman   
 keinoin  
13.30–15.00  Laatua työn ilosta – Miten?  
 FT, YTM, professori    
 Marja-Liisa Manka
15.00   Iltapäiväkahvi

Klo 15.15 alkaen Suomen DESG ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous.

Osallistumismaksu: DESG:n jäsenet 70 €,  
ei-jäsenet 90 € , opiskelijat 70 € sisältäen 
kokousaamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautumiset 1.3.2013 mennessä:  
pirkko.toivonen@diabetes.fi tai p. 03 2860 315. 
Mahdolliset ruokavaliorajoitukset pyydetään  
ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
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EASD, Berliini 2.–5.10.2012
1–5 October 2012

Uudet diabeteslääkkeet tulevat 
monen molekyylin voimin 

Uusi diabeteslääkeryhmä, johon kuuluvat lääke-

aineet alentavat verensokeria estämällä sokerin 

takaisinottoa munuaisissa, oli näyttävästi esillä 

Euroopan diabetestutkijoiden kokouksessa.

Euroopan diabetestutkijoiden (EASD) 48. vuosiko-
kous pidettiin Berliinissä lokakuussa. Kokoukseen 
osallistui yli 18 000 diabeteksen ongelman ratkai-
susta kiinnostunutta diabeteksen hoidon ammatti-
laista ja tutkijaa 131 maasta. 

EASD:n kokous on maailmanlaajuisesti yksi 
merkittävimmistä alan tapahtumista. Tutkimusra-
porteissa (postereissa) huomiota kiinnitti lääketeol-
lisuusvetoisten tutkimusten suuri määrä. Uudehko, 
lähiaikoina ilmeisesti käyttöön tuleva lääkeryhmä 
ovat glukosuriaa aiheuttavat lääkkeet (SGLT2), ja 
niitä käsittelevä laaja tutkimus ja lukuisat rapor-
tit olivat näyttävästi esillä. Lääkeryhmästä tullee 
useita eri molekyylejä. Ne hallitsivat isoa osaa pos-
terialueesta.

Talchai ym. Columbian yliopistosta ovat tutkineet 
diabeteksen patogeneesia ja erityisesti beetasolu-
jen kohtaloa (abstrakti 141). Tyypin 2 diabeteksen 
luonnollisesta kulusta tiedetään, että beetasolujen 
insuliinintuotanto huononee jatkuvasti. Tämän on 
arveltu johtuvan solukuolemasta. Nyt voi olla niin-
kin, että beetasolut eivät kuole (apoptoosi), vaan 
palaavat erilaistumattomaan tilaan, jolloin ne eivät 
tuota insuliinia. 

Talchai tutkimusryhmineen teki transkriptio-
faktorittoman (FOX01) -hiirikannan, joka tuotti 
stressin yhteydessä vähän insuliinia. He pystyivät 
osoittamaan, että hiirellä oli kantasoluja, vaikkei 
sillä ollut FOX01-transkriptiofaktoria, mutta tuo-
ta tekijää tarvittiin muuntamaan solut insuliinia 
tuottaviksi. Kroonisen metabolisen stressin yhte-
ydessä beetasolut voivat menettää FOX01-tekijän 

ja palata erilaistumattomaan tilaan. Kyse saattaa 
olla suojamekanismista. Jos tämä pitää paikkansa 
myös ihmisillä, muuttaa se käsitystämme tyypin 
2 diabeteksen patogeneesista ja tuo täysin uuden 
hoitomahdollisuuden.

 
Uusia paloja

palapeliin

Uudehkoista ja uusista diabeteslääkkeistä saadaan 
koko ajan lisää tutkimustietoa. Vielä emme tiedä 
riittävästi uutuuksien vaikutuksista esimerkiksi 
verisuonipäätetapahtumiin. Palapelin osia kertyy 
hiljalleen. DPP-4-estäjien mahdollisista kardiovas-
kulaarisista vaikutuksista oli useita tutkimusabst-
rakteja. Niiden osoitettin vähentävän albuminuriaa 
(abstrakti 36), parantavan LADA-potilaiden bee-
tasolutoimintaa glimepiridiin verrattuna (148) ja 
vähentävän kardiovaskulaarisia päätetapahtumia 
(meta-analyysi, linagliptiini, 1233). 

Myös pitkävaikutteinen, kerran viikossa otettava 
DPP-4-estäjä on kehitteillä. Se näyttäisi toimivan 
kuten lyhytvaikutteiset (MK-3102). Ganz ym. (110) 
annostelivat 2b-faasin tutkimuksessa viittä erivah-
vuista MK-3120-DPP-4-estäjää kerran viikossa 
noin sadalle potilaalle. Tutkimuspotilaat (685) oli-
vat tyypin 2 diabeetikoita, ja heidän keskimääräi-
nen HbA1c-prosenttinsa 8,0 (64 mmol/mol). 

HbA1c:n muutos (varsinainen päätetapahtuma) 
oli 0,28–0,71 prosenttiyksikköä (p < 0.001). Tut-
kimus kesti 12 viikkoa. Muita diabeteslääkkeitä ei 
ollut käytössä. Sekä paasto- että aterian jälkeinen 
verensokeri alenivat myös merkittävästi. Haittavai-
kutukset olivat samankaltaisia kuin lumeryhmäs-
sä, eikä mitään merkittäviä haittoja havaittu. Ehkä 
saamme diabetestabletin, jonka voi annostella ker-
ran viikossa?

Insuliinin ja GLP1-reseptorin agonistien tehoa 
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Linagliptiinin voi yhdistää insuliinihoitoon

Euroopan komissio on hyväksynyt käyttöaiheen laajennuksen DPP-4-estäjä linagliptiinille.   
Linagliptiinia voi nyt käyttää yhdessä insuliinin kanssa. 

Linagliptiinia voidaan käyttää yhdessä insuliinin ja metformiinin kanssa (tai ilman metformiinia) silloin, 
kun riittävää glukoositasapainoa ei ole saavutettu näillä lääkeaineilla, ruokavaliolla ja liikunnalla. 

Linagliptiini on DPP-4 (dipeptidyylipeptidaasi-4 )-entsyymin estäjä, ja sitä käytetään ruokavalion 
ja liikunnan ohessa alentamaan aikuisten tyypin 2 diabeetikoiden verensokeria. Muita gliptiinejä ovat 
sitagliptiini, vildagliptiini ja saksagliptiini. 

Lääke laskee verensokeria lisäämällä elimistön tuottaman suolistohormonin (inkretiinin) määrää. 
Tästä seuraa, että insuliinin eritys aterian yhteydessä lisääntyy ja glukagonin eritys sekä maksan soke-
rintuotanto vähenevät.

diabeteksen hoidossa arvioitiin LEAD-5- ja DURA-
TION-3-tutkimuksissa. Potilailla oli tablettihoito 
1–2 valmisteella, eikä hoitotasapaino ollut riittävä. 
Tulosten mukaan GLP1-Ra näyttää yhtä tehokkaal-
ta kuin insuliini, ellei jopa tehokkaammalta (800). 
Painon kehityksen suhteen ero GLP1-Ra:n eduksi 
on selvä. 

 
Insuliinien

hienosäätöä

Myös insuliinit kehittyvät. Aiemmin tässä lehdessä 
on esitelty pitkävaikutteisen degludec (Tresiba®) 
-insuliinin ominaisuuksia (EASD-abstraktit 39, 
911, 912, 920).  Lyhytvaikutteisten insuliinien ke-
hittelyssä tavoitellaan edelleen nopeampaa insulii-
nivaikutuksen alkua ja lyhyempää kestoa. Näyttää 
siltä, että hyaluronidaasin (41) tai EDTA/sitraatin 
(906) lisääminen analogi-insuliineihin parantaa 
niiden farmakologisia ominaisuuksia. Lisproinsulii-
nin liittäminen polyetyleeniglukoliin (pegylointi) voi 
muuttaa insuliinin ominaisuuksia voimakkaammin 
maksaspesifiseen suuntaan (24). 

Täysin uuden tyyppinen diabeteslääke (sodium-
glucose co-transporter-Type2 inhibitor, SGLT-2) 
saapunee markkinoillemme lähiviikkoina. Tässä 
lääkeryhmässä on useita molekyylejä lähellä klii-
nistä käyttöä. Ensimmäisinä ehtinevät dapa- ja 
kanaglifloziini. Nämä lääkkeet poistavat virtsaan 

noin 70 grammaa sokeria ja alentavat HbA1c-tasoa 
saman verran kuin muutkin diabeteksen hoidossa 
käytetyt tablettilääkkeet (noin yhden prosenttiyksi-
kön). Lääkkeet alentavat painoa ja verenpainetta, 
mutta nostavat LDL-kolestorolia. Ensimmäiset pitä-
käaikaistulokset valmistuvat 2–4 vuoden kuluttua. 
Joka tapauksessa EU:n ja USA:n lääkeviranomai-
set EMEA (dapagliflotsiini) ja FDA (kanagliflotsiini) 
ovat hyväksyneet tai hyväksymässä nämä diabetes-
lääkkeet arsenaaliimme.

Painon merkitys sekä diabeteksen vaaratekijä-
nä että hoitoon liittyvänä ongelmana on ilmeinen.  
Lihavuusleikkaukset yleistyvät monissa maissa, 
ja usein diabeteslääkitystä voidaan vähentää tai 
se voidaan lopettaa. Kokouksessa esiteltiin uusi 
teknologiasovellus, jossa duodenumiin asetetaan 
endoskoopilla duodenumin ohittava kalvo (Endo-
Barrier™). Potilaiden HbA1c laski merkittävästi, in-
suliiniherkkyys parani ja paino laski. Potilaat olivat 
tavanomaiseen leikkaukseen soveltumattomia (9). 
Kalvo on poistettavissa tilanteen niin vaatiessa.

Abstraktit ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
EASD:n nettisivulta sulkeissa mainituilla numeroil-
la (www.easd.org).

Jorma Lahtela

Professori, Keski-Suomen keskussairaala

Diabetes ja lääkäri -lehden tieteellinen toimittaja

jorma.lahtela@uta.fi
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Miten usein diabeetikon tulisi syödä?

Kaksi suurta ateriaa päivässä osoittautui monin 

tavoin paremmaksi kuin kuusi pientä, kun verrat-

tiin kahta koostumukseltaan ja energiapitoisuu-

deltaan samanlaista laihduttavaa ruokavaliota 

toisiinsa. 

Tsekkitutkijat esittelivät Euroopan diabetestutki-
joiden kokouksessa Berliinissä mielenkiintoisen 
tutkimuksen, jossa kahta energiarajoitteista (- 500 
kcal) ateriamallia verrattiin toisiinsa. Tavoitteena 
molemmissa malleissa oli koostumukseltaan ja 
energiasisällöltään samanlainen ravinto, mutta toi-
nen ryhmä söi kaksi pääateriaa (aamiainen ja yh-
distetty lounas/päivällinen) ja verrokkiryhmä kuusi 
pienempää ateriaa päivässä. 

Tutkimus kesti 12 viikkoa. Sen jälkeen tutkijat 
selvittivät hyvin perusteellisesti tutkittavien aineen-
vaihdunnan muutoksia sekä maksan rasvoittumis-
ta. Tutkimukseen osallistui 54 tyypin 2 diabeetik-
koa, ja tutkimus oli satunnaistettu kaksoissokko-,  
”cross-over” -tutkimus. 

Molemmat ateriamallit vähensivät maksan ras-
voittumista, mutta kahden aterian malli vähensi 
tilastollisesti enemmän maksan rasvoittumista ja 
paastoplasman glukoosia, eikä tulos riippunut pai-
noindeksin (BMI) muutoksesta. Myös HbA1c laski 
enemmän kahden aterian mallissa kuin kuuden 
aterian mallissa, joskaan tämä muutos ei ollut ti-
lastollisesti merkitsevä. 

Tutkimukseen oli yhdistetty osio, jossa arvioi-
tiin epäsuoralla kalorimetrialla ateriointimallien 
vaikutusta kehon lämmöntuottoon. Molemmat 
energiarajoitteiset ruokavaliot laskivat perusener-
giankulutusta, mutta tässä ei ryhmien välillä voitu 
osoittaa tilastollisia eroja. 

Kaksi suurta ateriaa piti tutkittavat

kylläisempinä kuin kuusi pientä

Kahden aterian mallilla paino laski keskimäärin 3,7 
kilogrammaa ja kuuden aterian mallilla 2,3 kilo-
grammaa. Veren rasvoissa ei ilmennyt tilastollisesti 
merkittäviä eroja. 

Mielenkiintoista oli se, että kaksi pääateriaa 
syöneiden kylläisyyden tunne vuorokauden aikana 
oli parempi. Kahden aterian malliin liittyi luonnol-
lisesti pitkittynyt paasto, ja tämä voidaan teoreet-
tiselta pohjalta yhdistää parantuneeseen insulii-
niherkkyyteen. Se voi osaltaan selittää positiivisia 
metabolisia muutoksia. 

Keskustelussa tuli esille aamiaisen ja pääateri-
an koostumuksen tärkeys. Tutkijat suosittelivatkin 
”ruhtinaallista” kuitupitoista aamiaista ja ”hyvää” 
pääateriaa, mutta tähän aterioinnin soisi loppuvan. 

Tämän tutkimuksen perusteella syntyy kysy-
mys, tulisiko meidän arvioida suosituksia uudelleen 
ainakin ateriointikertojen osalta. (Abstraktit 74 ja 
75)

Kaj Lahti

Ylilääkäri 

Vaasan kaupunginsairaala

kaj.lahti@vaasa.fi

1–5 October 2012
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Berlin 28.9–29.9.2012

Arvosta potilasta ja itseäsi   
– ja hoidonohjaus onnistuu 

Terttu Ohma ja Kristiina Salonen

Euroopan diabeteshoitajien kokous tarjosi tänä 

vuonna rakennuspuita hyvän hoitosuhteen  

luomiseen. 

Euroopan diabeteshoitajien järjestön FENDin kon-
ferenssiin Berliinin messukeskuksessa osallistui yli 
500 diabeteksen hoidon ammattilaista viime syys-
kuussa. Suomesta osallistujia oli parikymmentä.

Diabeetikoiden hoitoa ja hoidon ohjausta käsi-
teltiin kahden päivän aikana hyvin monialaisesti. 
Tähän artikkeliin olemme koonneet muutamia mie-
lenkiintoisia ja ajankohtaisia teemoja.

Filosofista pohdintaa

omahoidon edellytyksistä

Professori Gerard Reach työskentelee diabetologina 
ja sisätautien ylilääkärinä Aviencen sairaalassa Bo-
bignyssä Ranskassa.

Hän pohti luennossaan hoitosuhdetta oma-
hoidon ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Hän 
lainasi filosofeja ja selvensi ajatuksiaan kreikankie-
listen lainausten, care-sanan etymologian ja meta-
forien avulla. 

Ihminen hoitaa itseään, jos hän 
on sitoutunut hoidon tavoitteisiin ja 
ajattelee tulevaisuuttaan. Tärkein 
omahoidon edellytys on itsensä rakas-
taminen. Sairauden puhkeaminen ai-
heuttaa joillekin ristiriitaisia tunteita 
ja estää heitä rakastamasta itseään, ja 
he ahdistuvat. Tällöin ihminen sitou- Tällöin ihminen sitou- sitou-
tuu mieluummin nykyhetkeen, hakee lohdutusta, 
palkintoa ja mielihyvää heti, eikä kykene näkemään 

tulevaisuutta ja tekojensa (tai tekemättä jättämis-
tensä) merkitystä terveydelleen. Meissä kaikissa on 
kaksi puolta.

Reach totesi, että hoitajat eivät vain hoida ja 
anna tietoa, vaan yrittävät auttaa potilasta pois epä-
varmasta ja ristiriitaisesta tilanteesta. Ilmaisemalla 
huolensa potilaan tulevaisuudesta he johtavat tätä 
oman itsen rakastamisen tielle. 

– Puolustan provokatiivisesti ajatusta, että 
kun kunnioittaa potilasta ja hänen taitojaan, löy-
tää kelvollisen tavan tukea hänen itsenäisyyttään. 
Kun hoitaja toimii työssään muita arvostaen, myös 
hänen oma itsetuntonsa vahvistuu, Reach muotoili 
ja lainasi filosofi Spinozaa: ”Rakastaa itseään, olla 
tyytyväinen itseensä, on tärkein asia, mitä voimme 
toivoa».

A theory of care in chronic diseases, professori  
Gerard Reach 

Suolistohormonilääkkeiden

käyttöaiheet lisääntynevät

Professori Bo Ahrén Lundin yliopis-
tosta on työskennellyt pitkään suo-
listohormoni- eli inkretiinilääkkeiden 
tutkimuksen parissa, ja hän piti niitä 
hyvin lupaavina tyypin 2 diabeteksen 
hoidossa. Käytössä ovat pistettävät 
GLP-1-analogit sekä tabletteina nau-
tittavat DPP-4 -estäjät. Niillä voidaan 
vaikuttaa sekä paastoverensokeriin et-

tä aterian jälkeiseen verensokeriin ilman merkittä-
vää liian matalan verensokerin vaaraa. 

Kun hoitaja 

toimii työssään 

muita arvostaen, 

myös hänen oma 

itsetuntonsa 

vahvistuu.
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Luennoitsija piti tätä erittäin tärkeänä, sillä hy-
poglykemialla on paljon erilaisia sosiaalisia, psyyk-
kisiä ja fyysisiä haitallisia vaikutuksia.

Inkretiinivalmisteille hän ennusti laajentuvaa 
käyttöä muun muassa tyypin 1 diabeetikoiden 
hoidossa ja diabetesta sairastamattomien laihdu-
tuslääkkeenä. Inkretiinien käyttömahdollisuuksia 
tutkitaan myös Alzheimerin taudin, psoriasiksen, 
Parkinsonin taudin ja sydänsairauksien hoidossa.

 
Type 2 diabetes: treatment with incretin therapy, 
professori Bo Ahrén

Jalkaongelmien ehkäiseminen

kuuluu kaikille 

Ruotsalainen Magdalena Annersten on 
työskennellyt ja puhunut Ruotsissa 
ansiokkaasti diabeetikoiden jalkaon-
gelmien ennaltaehkäisyn ja paremman jalkojenhoi-
don puolesta. Hän piti erittäin käytännönläheisen 
luennon ja esitti pysäyttäviä potilasesimerkkejä 
omasta työstään. 

Annersten haastoi kaikki terveydenhuollossa 
työskentelevät toimimaan jalkaongelmien ehkäise-öskentelevät toimimaan jalkaongelmien ehkäise- toimimaan jalkaongelmien ehkäise-
miseksi ja hoidon aloittamiseksi mahdollisimman 
varhain. Se on jokaisen velvollisuus. Avainasemas-
sa olevina hän piti kotihoidossa työskenteleviä, 
ja katsoi, että olisi taloudellisesti ja inhimillisesti 
tehokasta panostaa heidän kouluttamiseensa huo-
mattavasti nykyistä enemmän.

Prevention of diabetes foot ulcers and outcome, 
PhD (tohtori) Magdalena Annersten    

Ryhmäohjaus pelottaa 

Åsa Hörnsten Uumajan yliopistosta on tehnyt usei-
ta tutkimuksia hoidonohjauksesta ja ryhmäohjauk-

sesta Ruotsissa. Niiden perusteella hän suositteli 
ryhmäohjausta tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon. 
Diabeetikoille on tärkeää ymmärtää sairautensa 
merkitys, mitä ryhmissä tapahtuvan vuorovaiku-
tuksen on katsottu edistävän.

Hörnsten kertoi viimeisimpien, osin vielä jul-
kaisemattomien, tutkimusten perusteella, että 
voimaannuttavalla ohjauksella voidaan saavuttaa 
parempi HbA1c-taso kuin perinteisellä yksilöoh-
jauksella. Yksilö- ja ryhmäohjaus ovat molemmat 
tehokkaita, mutta ryhmäohjauksen etuna ovat 

pienemmät kustannukset ohjattavaa 
kohden. Ryhmäohjauksen tulos on 
sitä parempi, mitä useammin ryhmä 
kokoontuu. 

Vaikka ryhmäohjaus ja voimaan-
nuttava ohjaustapa ovat tehokkaita, 
diabeteshoitajat kokevat vaikeaksi pe-
rinteisen asiantuntijaroolinsa muutta-

misen ja tarvitsevat muutoksen tueksi koulutusta. 
Hörnsten katsoi, että voimaannuttavan hoidonoh-
jauksen esteenä ei niinkään ole ajanpuute, vaan 
asenteet, rooliodotukset ja valmistautumattomuus 
muutokseen.

Focusing on personal understanding of diabetes 
in group support, PhD (tohtori) Åsa Hörnsten   

Terttu Ohma

Diabeteshoitaja

Diabetesliitto

terttu.ohma@diabetes.fi

Kristiina Salonen

Diabeteshoitaja

Diabetesliitto

kristiina.salonen@diabetes.fi

Osa FENDin kokouksessa pidetyistä luennoista   
on julkaistu videotallenteina osoitteessa  
www.fend-lectures.org. 

Diabeteshoitajat 

kokevat vaikeaksi 

muuttaa perinteistä 

asiantuntijan 

rooliaan.
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He tietävät ihan ite, mistä pitävät.
Mikset pyöräyttäisi heille takuuvarmoja  
annoksia aineksista, jotka ovat samalla koko 
perheen sydämen asialla?

Huolehdi omasta ja läheistesi hyvinvoinnista. 
Osta Sydänmerkki-tuotteita tai valmista niistä 
ruokaa. Valikoimaa riittää – testaa myös  
reseptejämme.

Lisää tietoa Sydänmerkistä: www.sydanmerkki.fi

”Niillä 
on taas se

  lihapullailme.
  Molemmilla…”

1 ½ dl kauraleseeitä

1 ½ dl vettä

1 sipuli

1-2 valkosipulinkykynttä

400 g vähärasvaiststa jauhelihaa 

(rasvaa max 7%)

1 muna

½ dl (sokeritonta) oomenasosetta

1tl paprikajauhetta

½ tl rouhittua mustapapippuria

1-2 tl Provencen yrttisisekoitusta

¾ tl suolaa

Yrttiset lihapapyörykät

4 annosta

Valmista hyvää!

Katso valmistusohjeet ja muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet
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DIABETESHOITAJAT

Salutogeeninen lähestymistapa:
Kohti terveyttä – riskejä unohtamatta

Anna-Maija Pietilä, Mari Kangasniemi ja Arja Halkoaho

Pitkäaikaissairaiden hoidonohjauksen tavoit-

teeksi voidaan asettaa potilaan omien voima-

varojen vahvistaminen.  Riskien tunnistamisen 

ohella on aika kysyä: Mikä sinun elämässäsi saa 

aikaan terveyttä? 

Ihmisen omien voimavarojen ja olo-
suhteiden huomioiminen luo perus-
tan terveyden arvioinnille. Tarvitaan 
kokonaisvaltaista tarkastelua, jonka 
tavoitteena ei ole ratkaista yksittäistä 
sairauteen liittyvää kysymystä, vaan 
kiinnittää huomio terveysvalintoihin ja 
siten edistää potilaan elämänlaatua. 
Terveysvalinnat ovat erityisen ajankoh-
tainen kysymys, ja olennaista on miet-
tiä, voiko niitä erottaa muista elämän valinnoista.

Tunnistatko koherenssin?

Kysymykset terveydestä ja sairaudesta sekä nii-
den vaikutuksista yksilöiden hallinnan tunteeseen 
ja elämänlaatuun ovat ajankohtaisia, mutta eivät         
sinänsä uusia. Jo 1970-luvulla sosiaalilääketie-
teilijä Aaron Antonovsky piti tärkeänä, että huomio 
kiinnitetään tekijöihin, jotka edistävät ja ylläpitävät 
yksilöiden terveyttä. 

Kiinnostavan näkökulman pitkäaikaissairaiden 
ohjaukseen tuo Antonovskyn koherenssin tunteen 
(sense of coherence) eli eheyden tunteen tarkastelu 
(1). Koherenssin tunne on jokaisen ihmisen sisäi-
nen tapa ajatella, olla ja toimia, ja sen on todettu 
muuttuvan iän myötä. 

Arvioitaessa aikuisen ihmisen koherenssin tun-
teen voimakkuutta, painotetaan yksilön valmiutta 

löytää voimavaransa ja saada ne toimimaan tietyn 
päämäärän puolesta. Koherenssi tarkoittaa ihmisen 
näkemystä elämästä ja kykyä vastata stressaaviin 
tilanteisiin (1, 2). 

Koherenssin tunteesta voidaan eritellä sisäiset 
resurssit, joilla tarkoitetaan pääasias-
sa hankittua koulutusta, kykyä vuo-
rovaikutukseen tai motivoituneisuut-
ta itsensä kehittämiseen. Ulkoisina 
voimavaroina ovat muun muassa yh-
teiskunnan tarjoamat koulutusmah-
dollisuudet ja tuki sekä apu ongel-
matilanteissa. (1)

Antonovsky (3) korostaa yksilön 
lähiympäristön merkitystä koherens-
sin tunteen kehittymisessä. Vahva 

koherenssin tunne luo perustaa itsestä huolehtimi-
selle ja terveysvalinnoille. Ohjauksen näkökulmasta 
voidaankin kysyä, miten potilaan koherenssin tun-
ne tunnistetaan ja mitä merkitystä sillä on. Voi-
daan olettaa, että vahva koherenssin tunne edistää 
myönteisten terveysvalintojen tekemistä, muun 
muassa auttaa vähentämään alkoholin käyttöä ja 
tupakointia sekä lisäämään liikuntaa ja syömään 
terveellisesti. Voidaankin ajatella, että mitä vah-
vempi koherenssin tunne on, sitä terveellisemmin 
ihmiset käyttäytyvät. (4)

Elämän tarkoitus ja mielekkyys muodostuvat 
monista asioista, muun muassa työstä, perheestä, 
läheisistä ihmisistä tai harrastuksista. Kokemus 
elämän mielekkyydestä auttaa selviytymään myös 
sairauden kohdatessa. Kun ihminen kokee elämän 
merkitykselliseksi, hän jaksaa hoitaa itseään, ottaa 
vastuuta, sitoutua ja ajatella tulevaisuutta. Usein 

Kun ihminen 

kokee elämän 

merkitykselliseksi, 

hän jaksaa 

hoitaa itseään, 

ottaa vastuuta, 

sitoutua ja ajatella 

tulevaisuutta.
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tieto pitkäaikaissairaudesta pysäyttää miettimään 
omaa vastuuta ja myös sitoutumista hoitoon.  (5)  

Salutogeenisen lähestymistavan mukaan voi-
daan tulkita, että se, mikä on toiselle hyvää ter-
veyttä, ei ole sitä välttämättä toiselle. Pitkäaikais-
sairaalle voi hyvä hoitotasapaino ja onnellinen 
parisuhde merkitä hyvää terveyttä, kun taas fyy-
sisesti hyväkuntoinen voi kokea itsensä sairaaksi.  
Terveyttä ei pidetäkään sinällään hyvän elämän 
päämääränä, vaan päämääränä voi olla hyvä elämä 
(4) tai hyvä elämänlaatu. 

Voimavaroja ei aina tunnisteta  

Ohjauksen näkökulmasta on kiinnostavaa, että vah-
va koherenssin tunne liittyy myönteisesti koettuun 
terveyteen (1,2,6) ja hyvään elämänlaatuun (7). 
Myös valmius huolehtia itsestään ja terveydestään 
sekä vastuunotto sairaudesta (8) ovat yhteydessä 
eheyden tunteeseen. 

Pitkäaikaissairauksia sairastavilla koherenssin 
tunne liittyy kokemukseen hyvästä terveydestä, ja se 
nähdään elämänlaatua edistävänä eli salutogeenise-
na tekijänä. Koherenssin tunne myös ennustaa hy-
vää terveydentilaa ja on tärkeä tekijä pitkäaikaissai-
rauteen mukautumisessa ja terveyden ylläpidossa. 

Antonovskyn mukaan erilaisista kuormittavista 
elämäntilanteen muutoksista (esimerkiksi sairaus) 
selviytymiseen vaikuttavat yksilön olemassa olevat 
hallintaresurssit eli voimavarat, jotka kehittyvät elä-
mänkokemusten myötä. Elämäntilanteen muutok-
siin ja uusiin asioihin suhtautuminen puolestaan pe-
rustuu yksilöiden kokemuksiin ja käsitemaailmaan 
(1, 3). Monien elämäntapahtumien kautta on mah-
dollisuus oppia, ja oppimiskokemukset vaikuttavat 
siihen, miten yksilöt toimivat (4). Elämänkokemus 
myös lisää tunnetta, että sairaus on hallittavissa. 

Omien voimavarojen tunnistaminen ei ole itses-
tään selvää. Esimerkiksi vaikeissa elämäntilanteis-
sa myönteiset asiat helposti unohtuvat ja ajatukset 
kiinnittyvät sairauteen. Ohjauksessa on tärkeää 
keskustella potilaan terveydestä ja niistä toimin-
noista, joita voi jatkaa normaalisti sairaudesta huo-
limatta.  Nämä voimavaratekijät ovat merkittäviä ja 
auttavat arjessa selviytymistä. 

Potilaita auttaa eheyden tunteen säilyttämises-
sä, jos hoitohenkilökunta tukee heitä jatkamaan 

niitä harrastuksia ja toimintoja, jotka ovat olleet 
heille tärkeitä ennen sairastumista. Mikäli sairaus 
estää tietyt harrastukset ja toiminnot, hoitaja voi 
yhdessä potilaan kanssa pohtia muita vaihtoehtoja.

 
Kohti terveyslähtöisyyttä

Miten terveydenhuollon ammattilaiset tunnistavat 
potilaiden terveyttä suojaavia tekijöitä? Miten voi-
daan ymmärtää tekijöitä, jotka antavat yksilöille 
voimavaroja selviytyä vaikeistakin elämäntilanteista 
(4,5,9)? Terveyttä ja voimavaroja painottava lähtö-
kohta (salutogeenisuus) antaa mahdollisuuksia teh-
dä ja kehittää hoitotyötä potilaan hallinnan tunteen 
vahvistamista tukevaksi. Ohjauksessa huomioidaan 
sairauden lisäksi potilaiden terveys ja sitä tukevat 
tekijät, sillä yksilöiden voimavarat löytyvät aina ter-
veyden puoleiselta jatkumolta, ei sairauden (4, 10).  

Psykososiaaliset taidot ovat keskeisessä ase-
massa pyrittäessä elämäntapamuutoksiin ja niiden 
toteuttamiseen. Päämääränä on hyvä omahoito, 
jonka avulla saavutetaan mahdollisimman hyvä 
terveys sekä elämänlaatu (11,12). 

Funnell ja Anderson (12) painottavat, ettei hoi-
tajan asiantuntemus sairaudesta korvaa tietämystä 
ohjattavan elämäntilanteesta. Ohjattava on ensisi-
jainen päätöksentekijä omahoitoa koskevissa asi-
oissa. Voidaankin kysyä, tulisiko potilaan ohjaus 
aloittaa kysymyksellä: Mikä sinun elämässäsi ai-
kaansaa terveyttä? 

Anna-Maija Pietilä

THT, professori

Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, 

hoitotieteen laitos

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet, Kuopio

anna-maija.pietila@uef.fi

Mari Kangasniemi

TtT, yliopistonlehtori, post doc -tutkija

Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, 

hoitotieteen laitos

mari.kangasniemi@uef.fi

Arja Halkoaho

TtT, post doc -tutkija, tutkimuskoordinaattori

Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, 

hoitotieteen laitos

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen 

toimikunta

arja.halkoaho@kuh.fi
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Kutsu pohjoismaisesta 
diabetestutkimuksesta kiinnostuneille

Scandinavian Society for the Study of Diabetes 

(SSSD) järjestää 48. vuosittaisen kokouksensa 

Espoossa 17. –19.5.2013.

SSSD:n kokoukset on tarkoitettu Pohjoismaiden 
ja niiden naapureiden diabetestutkijoille ja diabe-
tesalalla työskenteleville terveydenhoidon ammat-
tilaisille. Kokous tarjoaa osallistujille mahdollisuu-
den tavata, saada tietoa uusimmasta tutkimuksesta 
ja kehittää omaa diabetesosaamistaan. 

Vuoden 2013 kokouksessa pyritään käsittele-
mään diabetesaihepiirejä perustutkimuksesta aina 
uusiin hoidollisiin sovelluksiin. Näin ollen ohjelma 
painottuu yhä enemmän diabeteksen hoitoon ja sen 
kehittämiseen. Toivomme, että kokouksen ohjelma 
houkuttelisi paitsi tutkijoita, myös diabeteslääkä-
reitä ja -hoitajia osallistumaan. Kokouksesta tiedo-
tetaan lisäksi Baltian maiden ja Venäjän diabetesa-
lan asiantuntijoille. Toivomme laajaa osallistumista 
ja uusia tuulia SSSD:n vuosittaiseen kokoukseen. 

Kokouspaikkana on Espoon Dipoli. Kokous 
alkaa 17.5. perjantaina lounaalla ja jatkuu sun-

nuntaihin 19.5. puolelle päivin. Osallistumismak-
su kattaa tieteellisen ohjelman, kokousruokailut 
ja kaikille yhteisen illallisen sekä perjantai- että 
lauantai-iltana. 

Tutkimusabstraktit tulee lähettää 15.2. men-
nessä. Nuorten tutkijoiden, joiden tutkimusa-
bstrakti hyväksytään esitettäväksi kokouksessa, 
on mahdollista saada matka-avustusta SSSD:ltä. 
SSSD:n verkkosivuilla on tietoa matka-apurahan 
hakemisesta: www.medisin.ntnu.no/sssd.

Toivotamme SSSD:n kokouksen järjestelytoimi-
kunnan puolesta kaikki kiinnostuneet terve- 
tulleiksi  Espoon Dipoliin toukokuussa 2013.

Outi Vaarala, tutkimusprofessori, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Olli Simell, professori, Turun yliopisto

Lisätietoja: 
www.thl.fi/sssd2013
tai sähköpostilla 
sssd2013@thl.fi 
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Kokenut yleislääkäri, 

joka on keskittynyt 

diabeteksen hoitoon, 

selviää monista 

ongelmista itse – 

yhdessä potilaan ja 

hoitajan kanssa.
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Maalaislääkäri tuntee potilaansa

Juttusarjassa 

diabeetikoita 

hoitavat lääkärit 

kertovat työstään 

ja pohtivat alan 

ajankohtaisia 

teemoja.

Työhuoneeni ikkunasta näkyy Alastaron kirkonkylän 
liikuntahalli ja yläaste, juuri nyt pakkasen huur-
ruttamien puiden ympäröiminä. Katselen niitä jo 
kahdeksatta vuotta. Terveyskeskusvuosia minulla 
on jo yli kolmekymmentä, ja mel-
kein yhtä monta diabetestyövuotta. 
Toimin kahden lääkärin terveys-
asemalla lounaisessa Suomessa, 
Loimaan pienessä kaupungissa, jo-
hon Alastaron kunta liitettiin kolme 
vuotta sitten. Väestöpohjamme on 
noin 17 000. Diabetestyö on meil-
lä aika hyvin resursoitua: meitä on 
kaksi lääkäriä, joilla on diabetek-
sen hoidon erityispätevyys, ja kaksi 
diabeteshoitajaa. Lääkärit tekevät 
työtään osapäiväisesti, hoitajat ovat kokopäiväisiä. 
Toimimme keskitetyllä diabetesvastaanotolla.

Sairastuin itse tyypin 1 diabetekseen 38 vuotta 
sitten valittuani jo lääkärin ammatin. Suuntautumi-
seeni diabeteslääkäriksi oma sairaus toki vaikutti. 
Olen aina pitänyt potilastyöstä, enkä koskaan hai-

kaillut hallintotehtäviin. Diabeetikko-
jen pitkäjänteinen hoitaminen on pal-
kitsevaa; siitä minulla on kokemusta. 
Edellisessä työpaikassani Turussa vie-
rähti 24 vuotta. Työ on myös mielen-
kiintoista, haasteellista ja kehittävää. 
Syntyy pitkäaikaisia hoitosuhteita, 
eräänlaisia ystävyyssuhteita, joissa 
tehdään yhteistyötä yhteisen vastus-
tajan – diabeteksen – selättämiseksi. 
Diabetekseen keskittyneet lääkärit 
muodostavat epävirallisen diabetesyh-

teisön, jossa toiset tunnetaan ja heitä arvostetaan. 
Erinomaista koulutusta on tarjolla.

MINUN MAISEMANI
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Terveyskeskuksien 

kehittämisestä 

halutuiksi 

työpaikoiksi 

puhuvat kaikki. 

Kunpa joku tekisikin 

jotain!

Jossain päin terveyskeskuksia ollaan muut-
tamassa hyvinvointikeskuksiksi, mikä tarkoittaa 
muun muassa erikoislääkäripalvelujen siirtämistä 
entisiin terveyskeskuksiin. Pitkien matkojen Suo-
messa tämä voi olla hyvä ajatus, mut-
ta onko se sitä diabeetikoiden kan-
nalta? Lääkärin pitää tuntea potilaan 
kokonaistilanne, ja diabetes on varsin 
yleinen sairaus. Varsinkin kakkostyyp-
piläisillä on yleensä useita kroonisia 
sairauksia. Pelkän diabeteksen viipa-
lointi konsultaatioina hoidettavaksi ei 
minusta ole hyvä ajatus, vaikka itse-
kin toki lähetän ongelmallisimmat po-
tilaani erikoislääkärin konsultaatioon. 
Mutta sitä tarvitsevia ei ole onneksi 
kovin monta. Kokenut yleislääkäri, joka on keskit-
tynyt diabeteksen hoitoon, selviää monista ongel-
mista itse – yhdessä potilaan ja hoitajan kanssa.

Myös potilasjärjestö eli Diabetesliitto on ajanut 
asiaansa hyvin. Sen luottamuselimiin pitkään kuu-
luneena olen saanut ystäviä myös muista diabee-
tikoista kuin omista potilaistani. Olen ehkä voinut 
jopa vaikuttaa joihinkin asioihin. Paikallisessa dia-
betesyhdistyksessä (meillä Loimaan Seudun Diabe-
tesyhdistys) toimiminen antaa kosketuspintaa dia-
beetikon arkipäivään. Johtotehtäviin ei kuitenkaan 
kannata pyrkiä, jottei istu kahdella tuolilla.

Perusterveydenhuollon nykyongelma tuntuu 
olevan nuorten lääkäreiden rekrytoiminen. Pitkät 
työpäivät ja hienojen arvonimien puuttuminen eivät 
houkuttele. Arvostusta kyllä saisi, mutta sen eteen 
täytyy tehdä työtä. Olen monena vuotena saanut 
pitää luennon valmistuvien lääkärien kurssinpää-
tösjuhlassa. Siellä näkee, että tiedekunta houkutte-
lee edelleen fiksua ja aktiivista porukkaa. Joidenkin 
tyttöjen Vuitton-laukut hiukan epäilyttävät (tulisiko 
tuo Alastarolle?).  Tasosta varmistuu, kun seuraa 
eurolääkärien toimintaa. Vastuuntuntoa ja sopeu-
tumiskykyä löytyy yhä. 

Nykyterveyskeskus ei kuitenkaan ole kovin hou-
kutteleva työpaikka. Työssä pitäisi voida viihtyä ja 
työolojen pitäisi olla hyvät. Tätä on vaikea tarjota, 
kun vastuulle siirretään koko ajan uusia tehtäviä. 

Potilaiden kasvanut tietämyskin 
nostaa vaatimustasoa. Palkkaa ko-
rottamalla ei asiaa yksin ratkaista, 
mutta työstä pitää toki saada kun-
non korvaus. Terveyskeskuksien ke-
hittämisestä halutuiksi työpaikoiksi 
puhuvat kaikki. Kunpa joku tekisi-
kin jotain!

Kun (tai jos) nuori lääkäri aset-
tuu terveyskeskukseen, kiinnostuu 
hän usein myös diabetestyöstä. 
Tässä suhteessa en pelkää lainkaan 

jälkikasvun puutetta. Jopa kilpailua esiintyy. Nel-
jästä työpaikastani vain yksi luopui keskitetystä 
diabetesvastaanotosta työparityöskentelyn hyväksi. 
Keskitetyn diabetesvastaanoton pitäminen on kui-
tenkin juuri se tarvittava positiivinen ammatillinen 
haaste, joka houkuttelee. Erityispätevyys kannattaa 
hankkia, ja siinä johto voisi jopa olla aloitteellinen.

Jos maalaislääkärinä jaksaa pysytellä use-
amman vuoden, alkaa ymmärtää, miksi vanhan 
kunnanlääkärin työtä arvostettiin, ja tuntee työn 
myönteiset puolet. Työnsä täytyy kuitenkin jaksaa 
tehdä, vieläpä kohtuuajassa. Ihan pelkälle työlle 
haluaa nykyään vain harva elämänsä omistaa. Itse 
olen perikaupunkilainen, mutta kahdeksan harjoit-
teluvuoden jälkeen tunnen itseni jo maalaiseksi: 
en viljele maata, mutta minulla on kaksi maalaisen 
tunnusmerkkiä: talossani ovat sudet ulkona ja hiiret 
sisällä – sananmukaisesti.

Markku Vähätalo

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Diabeteksen hoidon 

erityispätevyys

Alastaron terveysasema

Loimaan kaupungin sosiaali- ja 

terveyspalvelut

vahatalo@iki.fi
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VÄITÖKSIÄ

käytännössä naiset vaihtoivat leipärasvan voista tai voi-
pohjaisesta tuotteesta kasvirasvapohjaiseen margarii-
niin. Käytetyn rasvan laatu säilyi parempana raskauden 
loppuun saakka. 

Kuidun saanti oli suurimmillaan ja kovien rasvojen 
määrä pienimmillään keskiraskaudessa, mutta naiset 
eivät omaksuneet pysyvästi parempia ruokailutottu-
muksia. Ohjausta saaneidenkin naisten ruokailussa 
herkkujen määrä oli yllättävän suuri raskauden loppu-
vaiheessa.

Liikunta lisääntyi

Fysioterapeutti rohkaisi naisia jatkamaan liikuntaa ras-
kauden aikana tai aloittamaan liikunnan. Naisille puhut-
tiin liikunnan merkityksestä ja vasta-aiheista raskauden 
aikana, selän venytyksestä, rentoutumisesta ja rohkais-
tiin jatkamaan liikuntaa lapsen kanssa. 

Ohjatut naiset lisäsivät liikuntaa tunnin viikoittais-
ta kävelyä vastaavan määrän (2,7 MET-tuntia, MET = 
suorituksen teho kertaa käytetty aika) verrattuna saman-
suuruiseen laskuun kontrolliryhmässä (3 MET-tuntia). 
Naiset vähensivät vapaa-ajan liikuntaa merkittävästi 30. 
raskausviikon jälkeen.

Terveydenhuollon ammattilaisten tulee aktiivises-
ti neuvoa raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvia 
naisia ruokavalion parantamiseksi, painonlisäyksen 
kohtuullistamiseksi ja liikunnan lisäämiseksi alkuras-
kaudesta lähtien. Liikuntahoito on myöhässä, jos se 
aloitetaan vasta raskausdiabetesdiagnoosin jälkeen ras-
kauden loppuvaiheessa.

Harva osallistuu seurantaan

Raskausdiabeteksen sairastaneiden myöhempi seuranta 
jää puutteelliseksi, koska naiset eivät enää synnytyk-
sen jälkeen noudata kutsua saapua glukoosirasitusko-
keeseen. Terveyskeskuksissa tehtiin vuoden kuluttua 
synnytyksestä glukoosirasitus vain noin 15 prosentille 
riskiryhmän naisista. 

Keskussairaalan yhteydenotto neuvolaan ja kehotus 
kutsua naiset glukoosirasitukseen paransi rasitukseen 
osallistumista (31 %). Tutkimukseen osallistuneet nai-
set tulivat useammin glukoosirasitukseen (82 %) kuin 
muut riskiryhmään kuuluvat naiset tutkimuskunnissa 
samaan aikaan.

Synnytyssairaaloiden naistentautien ja sisätautien 
yksiköiden tuleekin tehostaa yhteistyötä perustervey-
denhuollon kanssa, jotta riskiryhmään kuuluvat naiset 
saadaan paremmin osallistumaan glukoosirasitukseen 
synnytyksen jälkeen. Ammattilaisten välinpitämättö-
myys ei kuitenkaan yksin selitä naisten huonoa osallis-
tumista glukoosirasitukseen raskauden jälkeen.”

Lääketieteen lisensiaatti Eeva Korpi-Hyövältin väitös-
tutkimus Lifestyle intervention on women at high risk 
for gestational diabetes mellitus – Eat for one, exercise 
for two (Elämäntapaohjauksen merkitys raskausdiabe-
teksen riskiryhmään kuuluvilla naisilla – Syö yhden, 
liiku kahden puolesta) tarkastettiin joulukuussa Itä-
Suomen yliopistossa.

”Äitiysneuvoloissa kannattaa kiinnittää huomiota 
raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluviin naisiin 
alkuraskaudesta lähtien. Etelä-Pohjanmaalla tehdys-
sä tutkimuksessa elämäntapaohjausta saaneet naiset 
pystyivät parantamaan sekä ravitsemuksen laatua että 
lisäämään liikuntaa raskauden aikana.

Raskausdiabetesdiagnoosi tarkoittaa sekä naisil-
la että heidän lapsillaan huomattavasti lisääntynyttä 
riskiä sairastua myöhemmin elämässä diabetekseen 
ja valtimonkovettumatautiin. Raskausdiabeteksen 
riskitekijöitä ovat äidin ylipaino, yli 40 vuoden ikä, 
lähisukulaisen diabetes, aikaisemmin sairastettu ras-
kausdiabetes tai yli 4 500 grammaa painavan lapsen 
synnyttäminen aikaisemmasta raskaudesta.

Raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvat naiset 
satunnaistettiin interventioryhmään ja verrokkiryh-
mään. Kummassakin ryhmässä oli 27 naista. Kaikki 
painoivat tutkimuksen alussa 100 kiloa tai enemmän. 

Ravitsemusterapeutti rohkaisi naisia syömään 
runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä, käyttämään 
rasvattomia tai vähän rasvaa sisältäviä maitotuotteita, 
vähärasvaista lihaa ja pehmeitä margariineja sekä kas-
viöljyä ja suosimaan täysjyväviljaa. 

Ruokatottumukset muuttuivat,

mutteivät pysyvästi

Ohjatut naiset saivat ruoasta energiaa noin 600 kilojou-
lea (140 kilokaloria) vähemmän kuin verrokkiryhmän 
naiset. Ohjausta saaneiden naisten painonnousu oli 
vähäisempää varsinkin keskiraskaudessa, johon men-
nessä heidän painonsa oli noussut keskimäärin 6,0       
kilogrammaa. Verrokkiryhmään kuuluneiden paino 
nousi vastaavassa ajassa 8,4 kilogrammaa. Ohjausta 
saaneet naiset pystyivät parantamaan rasvan laatua: 
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Diabeteskeskus kouluttaa

www.diabetes.fi/koulutus

Peruskoulutus 2013
 Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv) 22.–26.4. | 
2.–6.9. | 7.–11.10. | 18.–22.11.
 Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidon-
ohjaus 9.–11.4.
 Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille 16.–17.4.
 Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 
16.–17.9.
 Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja hoitotarvike-
yritysten työntekijöille 23.–24.9.
 Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 
21.–23.10.

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut koulutukset: 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

 

KOULUTUSTA

PPP (Pieni Päätös Päivässä) -painonhallintaryhmän oh-
jaajakoulutukselle kuuluu hyvää: tähän mennessä on 
koulutettu jo melkein kaksituhatta ohjaajaa ja PPP-kir-
jainyhdistelmästä on tullut laadukkaan ohjauksen tun-
nus. Sitä kuvastaa, että koulutusta suositellaan Aikuisten 
lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa.  

Diabetesliiton ja Sydänliiton kehittämiä koulutuksia on 
järjestetty vuodesta 2001 lähtien. Vuodenvaihteeseen 
2012–2013 mennessä PPP-koulutuksia oli pidetty yh-
teensä 101 ja koulutuksen käyneitä ohjaajia on maas-
samme jo yli 1 800.

Painonhallintaohjaajien koulutus on ajankohtaisem-
paa kuin koskaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on 
käynnistänyt kansallisen lihavuusohjelman 2012–2015, 
jonka avulla pyritään ehkäisemään väestön lihomista ja 
kääntämään lihomiskehitys laskuun. PPP-painonhallinta-
ryhmän ohjaajakoulutusta suositellaan Aikuisten lihavuu-
den Käypä hoito -suosituksessa niille terveydenhuollon 
ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään painonhallinta-
ongelmien kanssa painiskelevia ihmisiä.

PPP-koulutuksen tavoitteena on lisätä ohjaajien ryh-
mänohjausvalmiuksia niin tiedollisella, taidollisella kuin 
asenteellisellakin tasolla. Ideologiaan kuuluvat valmen-
tava ohjauksellinen ote, liikuntapainotteisuus, ryhmän 
tarpeiden kuunteleminen ja ryhmädynamiikan hyödyntä-

minen ohjauksessa. PPP-ryhmissä ryhmäläisiä kannuste-
taan pienten arkisten muutostekojen ja oman painonhal-
lintasuunnitelman avulla nopeasta laihdutuksesta kohti 
pysyvämpää painonhallintaa.   

Valmentavassa ohjauksessa motivaatiota pyritään tu-
kemaan voimaantumisen sekä omien kokeilujen reflek-
toinnin kautta. Malli perustui alun perin ratkaisukeskei-
sen lähestymistavan periaatteille, ja siinä hyödynnetään 
kokemuksellisen oppimisen sekä konstruktivistisen op-
pimiskäsityksen näkökulmia. Nämä lähestymistavat ovat 
edelleen, yli kymmenen vuotta myöhemmin, ajankohtai-
sia painonhallintaohjauksessa. 

PPP-koulutukseen kuuluu erikseen kehitetty painon-
hallintaryhmämalli, jota ohjaajat voivat muokata omas-
sa toimintaympäristössään toteutettavaksi. Jatkotuke-
na ohjaajille on tarjolla yhteinen kotiverkko. Perus- ja 
jatkokoulutuksia on edelleen tarjolla myös räätälöityinä 
tilauskoulutuksina. 

Lisätietoja 

www.diabetes.fi/pppkoul
tuija.pusa@sydanliitto.fi, puh. 09 7527 5230 
outi.himanen@diabetes.fi, puh. 03 286 0318 

Ilmoittautuminen 

Helsinki: katja.hohtari@sydanliitto.fi, puh. 09 7527 5209 
Tampere: annette.mathlin@diabetes.fi, puh. 03 286 0338

 Raskausdiabetes 4.–5.11.
 Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP 
25.–27.9. ja 5.–6.11.

Syventävä koulutus 2013
 Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä 23.4.
 Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 21.–23.10.
 Insuliinipumppuhoidon koulutus 24.–25.10.
 Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 6.–8.11.
 Lastenalan seminaari 7.–8.11. 
 Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivä, syksyllä 
(tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

PPP kouluttaa painonhallintaryhmän valmentajaksi 

01-40_PERUS 1-2013.indd   39 31.1.2013   12.29



Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 1/2013

■  Ajankohtaista: Omahoidon osaajaksi    

 Diabeteskeskuksen vahvalla tuella

■  Pääkirjoitus: Korvauskäytännöt nykivät       

■  DAFNE – Hoidonohjaustuote vailla vertaa 

■  Ratkaisukeskeisen psykoterapian keinot sopivat   

 terveyskeskuslääkärin työkalupakkiin.     

 Suunvuoro potilaalle 

■  Käyttäytymislääketieteen kongressi: Tue koko yhteisöä.   

 Lisäpotkua elämäntapamuutoksiin 

■  Nuori tutkija: Varusmiesaikainen kestävyysliikunta   

 kumoaa diabetesgeenien vaikutuksia

■  Työpajateatteri innosti lääketieteen opiskelijoita   

 vuorovaikutustaitojen harjoitteluun 

■  EASD 2012: Uudet diabeteslääkkeet tulevat monen   

 molekyylin voimin

■  EASD 2012: Miten usein diabeetikon tulisi syödä? 

■  FEND 2012: Arvosta potilasta ja itseäsi –    

 ja hoidonohjaus onnistuu 

■  Diabeteshoitajat: Salutogeeninen lähestymistapa:   

 Kohti terveyttä – riskejä unohtamatta

■  Minun maisemani: Maalaislääkäri tuntee potilaansa 

■  Väitöksiä

■  Koulutusta

 

01-40_RINNAKKAIS 1-2013.indd   40 31.1.2013   12.22


