
• Diabeetikon suun terveys
• Lääkekorvausjärjestelmän uudistus ja diabetes
• Hoitotarvikkeiden kilpailutus ontuu

Diabetes ja lääkäri

3 ❘ 2014 ❘ kesäkuu
43. vuosikerta

Suomen Diabetesliitto

Ku
va

: J
an

ne
 V

iin
an

en

diabetes.fi





Diabetes ja lääkäri

Sisältö

K
uv

a:
 M

ar
ja

 H
aa

pi
o

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

 TIETEELLISET TOIMITTAJAT: dosentti Jorma Lahtela, 0400 920 672, jorma.lahtela@uta.fi , LK (väit.), kansainvälinen koordinaattori Carol Forsblom, p. 09 4717 1905,  
carol.forsblom@hus.fi  ❘ DIABETESHOITAJAT RY:N EDUSTAJA: Päivi Lehtimäki, tiedotus@diabeteshoitajat.fi  ❘ TOIMITUS: päätoimittaja Tarja Sampo, p. 03 2860 222,   
tarja.sampo@diabetes.fi , toimitussihteeri Mervi Lyytinen, p. 03 2860 221, mervi.lyytinen@diabetes.fi  ❘ LEHDEN YHTEYSTIEDOT: Diabetes ja lääkäri -lehti,   
Kirjoniementie 15, 33680  Tampere, p. 03 2860 111 (ma–pe klo 8–13), f. 03 2860 422, sähköinen arkisto ja pdf-lehti: www.diabetes.fi /lehdet, selailtava näköislehti:  
www.diabetes.fi /ediabetesjalaakari ❘ JULKAISIJA: Suomen Diabetesliitto ry ❘ ILMOITUKSET: myyntisihteeri Tarja Pentti, p. 03 2860 223, tarja.pentti@diabetes.fi  ❘   
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: jäsensihteerit Anneli Jylhä, p. 03 2860 235 ja Juha Mattila, p. 03 2860 231, jasenasiat@diabetes.fi  ❘ ILMESTYMINEN JA TILAUSHINTA: 
Lehti ilmestyy helmi-, huhti-, kesä-, syys- ja joulukuussa Diabetes-lehden liitteenä. Vuosikerta 15 e + Diabetes-lehden tilaushinta 40 e/vuosikerta (10 numeroa), jäsenetu-
hinta 14 e/vuosikerta ❘ ULKOASU: Aino Myllyluoma • PAINO: PunaMusta ❘ 43. vuosikerta ❘ ISSN-L 1455-7827 ❘ ISSN 1455-7827 (Painettu) ❘ ISSN 2242-3036 (Verkkolehti)

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

 4  ajankohtaista: Diabetestutkimussäätiö jakoi  
  450 000 euroa

 5  Pääkirjoitus: suu auki! Carol Forsblom

 7 Diabetes ja suu: mitä jokaisen diabeetikoita  
  hoitavan lääkärin pitäisi tietää    
  Tanja Ketola-Kinnula

 12 Diabetesliitto: Kenenkään ei pidä joutua   
  maksamaan elämälle välttämättömästä   
  lääkehoidosta Riitta Vuorisalo 

 14 näin Kela korvaa. Katsaus uusien   
  diabeteslääkkeiden korvattavuuteen 

 17  Diabetesliiton hoitotarvikeselvitys: riippumaton  
  laadunvarmistus, koekäyttö ja palautteen  
  kuuntelu takaavat kilpailutuksen onnistumisen  
  Annika Helin

 21  EasD vaatii diabeteksen hoidossa käytettävien  
  laitteiden hyväksymismenettelyn pikaista  
  korjaamista

 28  miten minusta tuli tutkija: Haastateltavana  
  anna Parkkola. Diabetesrekisteri ja biopankki  
  ovat tutkijan aarrearkku Mervi Lyytinen

 26  Turvallista matkaa! Diabeetikon ajoterveyden  
  arviointi. Diabetesliiton lääkärineuvoston  
  ohjeet lääkäreille

 32  Diabeteksen hoidon erityispätevyydet

 34  Diabeteshoitajat: suun kunto voi vaikuttaa  
  hoitotasapainoon. Tarkasta vastasairastuneen  
  diabeetikon suu Kirsi Autonen-Honkonen ja   
  Päivi Lampi

 38 Koulutusta

 17

Suunhoito 
kuntoon
Suun terveydenhuolto 
tulisi nivoa oleelliseksi 
osaksi jokaisen diabetesta 
sairastavan hoitoa. Koska 
diabeetikon suun ja muun 
hoidon tavoitteet ovat pitkälti 
yhteiset, kannattaa hoitoon 
osallistuvien ammattiryhmien 
tiivistää yhteistyötään.  

Hintalappu 
elämälle 

Harva uskoo, että 
lääkekorvausjärjestelmän 
uudistus selkiyttää nykyistä 
järjestelmää, kuten 
toivottiin. Elämää yläpitävää 
insuliinihoitoa tarvitseville 
suunnitelmien toteutuminen 
merkitsisi, että he joutuvat 
maksamaan vuosimaksun 
omasta hengestään. Aluksi 
40 euroa, myöhemmin ehkä 
enemmän.

Huh, huonoa laatua
 

Kun kunnat hankkivat diabeetikoiden hoitotarvikkeita,  
hinta korostuu ja laatunäkökohdat jäävät usein toissijaisiksi. 
Suuri osa ongelmista olisi ehkäistävissä, jos riippumaton 
ulkopuolinen tutkimuslaitos varmistaisi tarvikkeiden  
laadun ennen ostopäätöstä ja prosessissa kuultaisiin  
myös diabeetikoita. 
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Ajankohtaista  

Suomalaista diabetestutkimusta tukeva Diabetestutkimus-
säätiö on jakanut vuoden 2014 apurahansa, 450 000 eu-
roa 20 tutkijalle. Hakemuksia säätiö sai ennätysmäärän, 
yhteensä 89.

Kaksivuotinen suurapuraha, 100 000 e
Outi Vaarala, LKT, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos: IL17-immuniteetin plastisuus tyypin 1 dia-
beteksen kehittymisen ennustajana. Hankeapurahasta 
myönnetyt henkilökohtaiset apurahat: Laura Orivuori, FM,             
28 000 e, Linnea Reinert-Hartwall, FM, 12 000 e ja Janne 
Nieminen, LT, 14 400 e.

Kaksivuotinen suurapuraha, 50 000 e
Sanna Lehtonen, FT, dosentti, apulaisprofessori, Helsingin 
yliopisto: Identification of novel drug leads to treat insulin 
resistance in type 2 diabetes. Hankeapurahasta myönnetty 
henkilökohtaiset apurahat: Vincent Dumont, FM, 12 000 e 
ja Sonja Lindfors, FM, 12 000 e.

Yksivuotiset hankeapurahat, noin 25 000 e
Robert M. Badeau, Ph.D., Turun yliopisto: Diabetes pre-
vention by mapping human hepatic genes in liver samples 
from the morbidly obese combined with serum lipoprotein 
subclass profiling.

Laura Elo-Uhlgren, FT, dosentti, Turun yliopisto: Early mo-
lecular markers and networks to predict Type 1 Diabetes. 
Hankeapurahasta myönnetty henkilökohtaiset apurahat: 
Fatemehsadat Seyednasrollah, FM, 12 000 e ja Anna 
Pursiheimo, FM, 12 000 e.

Laura Hokkanen, psykologian tohtori, professori, Helsingin 
yliopisto: Memory and cognition in the adult offspring of 
mothers with diabetes.

Diabetestutkimussäätiö jakoi 450 000 euroa
Kati Juuti-Uusitalo, FT, Tampereen yliopisto: In vitro -solu-
malli diabeettiseen retinopatiaan.

Maria Lindahl, PhD, Helsingin yliopisto: Characterization of 
the therapeutic potential for beta cell specific overexpression 
of MANF in different diabetes mellitus mouse models.

Vesa Olkkonen, FT, dosentti, Tutkimuslaitos Minerva: Mak-
san ja viskeraalirasvan mikro-RNAiden rooli alkoholista 
riippumattoman rasvamaksan, insuliiniresistenssin ja tyypin 
2 diabeteksen kehittymisessä. Hankeapurahasta myönnetty 
henkilökohtainen apuraha: Raghavendra Mysore, M.Sc., 
16 000 e.

Satu Pekkala, FT, Jyväskylän ja Turun yliopisto: Suolistomik-
robiston ja rasvakudoksen rooli maksan insuliiniresistenssis-
sä ja rasvoittumisessa.

Peter Würtz, dosentti, FT, Oulun yliopisto: Comprehensive 
metabolic reflections of the risk for type 2 diabetes in young 
adults. Hankeapurahasta myönnetty henkilökohtainen apu-
raha: Peter Würtz, dosentti, FT, 8 400 e.

Henkilökohtaiset apurahat
Mari Aikio, FT, Oulun yliopisto, 9 600 e, Rohini Emani, gra-
duate student, Turun yliopisto, 10 000 e, Maija Feodoroff, 
LL, Helsingin yliopisto, 8 000 e, Erika Nina Gurzeler, MSc, 
Itä-Suomen yliopisto, 10 000 e, Ilkka Heinonen, LitM, FM, 
FT, Erasmus University Medical Center Rotterdam, 9 600 e, 
Dorota Kaminska, M.Sc., Itä-Suomen yliopisto, 10 000 e, 
Pirkka-Pekka Laurila, LL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
10 600, Kirsi Mikkola, FM, Turun yliopisto, 10 000 e, Nina 
Tolonen, LL, Helsingin yliopisto, 10 000 e, Maija Vaittinen, 
FM, Itä-Suomen yliopisto, 12 200 e.

Diabetesliiton opas äitiysneuvoloiden käyttöön. 
Tarkoitettu jaettavaksi raskausdiabetekseen sairastuneille.

Diabetesliiton julkaisemaan oppaaseen on koottu vastauksia yleisimpiin 
raskausdiabetesta koskeviin kysymyksiin. Painopiste on ruokavalio-
hoidossa. Ateriaesimerkkeihin on merkitty hiilihydraattipitoisuudet. 
Mukana on kymmenen grammaa hiilihydraattia sisältävien ruoka-
annosten luettelo. Se auttaa päivän aterioiden koostamisessa, kun  
tavoitteena on pitää verensokeri mahdollisimman hyvin hallinnassa.

• Koko A5, 24 sivua
• Hinta 5,50 euroa
• 4., uudistettu painos

Raskausdiabetes – pidä huolta itsestäsi ja vauvastasi

Tilaukset: 
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa
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Carol Forsblom

suu auki!

Jokainen on joskus pelännyt hammaslääkärin vastaanotolle menoa. 
Pikkupoikana oma suu aukeni vasta kolmannella hammaslääkärikäyn-
nillä, kun seurana oli suosikkitäti. Tätä seurasi ”lahjontakausi”, jonka 
aikana pikkuautokokoelma karttui vinhaa tahtia, kunnes äiti kuivasi 
märät autot vanhassa leivinuunissa maalla ja autojen sisukset sulivat.

Diabeetikolle hampaiden ja suun hygienia ovat erityisen tärkeitä, 
diabeetikoilla kun on muuhun väestöön verrattuna huomattavasti suu-
rempi riski menettää hampaitaan. Tämä koskee varsinkin munuais-
tautia sairastavia. Onkin harvinaista löytää munuaistautia sairastava 
diabeetikko, jolla on kaikki omat hampaat suussa. Hammaslääkärille 
pääsy on monissa kunnissa varsin hidasta, ja jos ei halua käyttää yk-
sityisen hammaslääkärin palveluksia, tarkastuskäynnit jäävät usein 
tekemättä. Vikaa löytyy myös potilaista, jotka ehkä tarvitsisivat jon-
kinlaisia lahjuksia muistaakseen hampaidentarkastuskäynnit. 

Tanja Ketola-Kinnulan katsauksessa (sivu 7)  käydään läpi muutamia hyödyllisiä ohjeita diabeeti-
kon suun terveyden tavallisiin pulmatilanteisiin. Lopuksi todetaan, että suun terveydentilan ongelmat 
voitaisiin rinnastaa muihin diabeteksen pitkäaikaiskomplikaatioihin ja luoda terveydenhuollon raken-
teet sen mukaisesti. Hammaslääkäri voisi olla osa diabetestiimiä.

Toisessa suuaiheisessa jutussa kerrotaan, että Äänekosken terveyskeskus aikoo ottaa käyttöön dia-
beetikon suun terveyttä koskevan lomakkeen (sivu 34). Sen tavoitteena on madaltaa kynnystä kartoittaa 
suun terveyttä ja tehostaa suun terveyden seurantaa. Tämäntyyppinen kysely voisi kuulua esimerkiksi 
diabeetikoiden vuositarkastuksen yhteyteen. 

Monipistoshoito ja verensokerin omaseuranta ovat selvästi parantaneet diabeetikon ennustetta ja 
tätä kautta alentaneet diabeteksen hoidon – myös hammashoidon – kustannuksia Suomessa. Nyt kuiten-
kin taloudellinen tilanne uhkaa tätä kehitystä, kun kunnat säästävät. Omaseurantalaitteiden valinnassa 
päätöksiä ohjaavat valitettavan usein ensisijaisesti taloudelliset seikat. Usein hankinnat keskitetään ja 
valitaan yksi laite, joka on ehkä halvin, mutta ei välttämättä sovellu kaikenikäisille ja -kuntoisille dia-
beetikoille yhtä hyvin. Potilaan hoitomyöntyvyys on tällöin vaarassa heikentyä. Tästä aiheesta on tehty 
Diabetesliitossa selvitys (sivu 17). EASD esittää apuvälineiden ja insuliinipumppujen tarkempaa laadun-
valvontaa, joka takaisi kaikkien diabeetikoiden turvallisuuden nykyistä paremmin (sivu 21).
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Suun terveydenhuolto tulisi nivoa oleel-
liseksi osaksi jokaisen diabetesta sairasta-
van hoitoa. Koska diabeetikon suun ja 
muun hoidon tavoitteet ovat pitkälti 
yhteiset, kannattaa hoitoon osallistuvien 
ammattiryhmien tiivistää yhteistyötään.  

Suun terveydenhuolto on osa terveydenhuoltoa, mut-
ta se on eriytynyttä koulutuksellisesti, rakenteellises-
ti ja kunnan palveluverkossa usein myös fyysisesti. 
Diabeetikkojen hoidossa yhteinen tavoitteemme on 
terveempi potilas. Ravitsemussuositukset ovat samat, 
tupakoida ei saa, diabeteksen hyvä hoitotasapaino 
edesauttaa suun terveyttä ja suun infektioiden hoidolla 
helpotetaan diabeteksen hoitoa sekä vähennetään sy-

Diabetes ja suu: 
Mitä jokaisen diabeetikoita hoitavan 
lääkärin pitäisi tietää 

Tanja KETola-KInnUla

dän- ja verisuonisairauksien riskiä. Synergiaetua tulisi 
hyödyntää tehokkaammin.

biofilmi sairastuttaa

Suu ja hampaat ovat osa ruoansulatuselimistöä, ja 
suussa on meille hyödyllinen normaali bakteerifloora. 
Hampaiden pinnat tarjoavat hyvät olosuhteet baktee-
rien muodostaman biofilmin eli plakin kehittymiselle. 
Suuhygienian pettäessä tai olosuhteiden muuttuessa 
bakteereille erityisen suotuisiksi bakteereiden määrä 
lisääntyy, ja kudosten sairastuessa mikrobien valta-
suhteet muuttuvat. 

Hampaiden reikiintyminen eli karies, hampaan 
juuren kärkeä ympäröivä tulehdus eli periapikaalinen 
parodontiitti, ientulehdus eli gingiviitti ja hampaan 
vieruskudoksen tulehdus eli marginaalinen parodon-
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Kun hoitotasapaino 
on hyvä, diabeetikon 

hampaiden 
reikiintymisen riski ei 
ole eidiabeetikoita 

suurempi.

On arvioitu, että 
hampaista lähtöisin 

oleva tulehdus tappaa 
Suomessa 5–10 ja vie 
sairaalahoitoon noin 

pari sataa ihmistä 
vuosittain.

tiitti ovat kaikki biofi lmisairauksia. Hammaslääkärin 
ydintehtävä on ehkäistä ja eliminoida suun infektioita. 
Yksin antibiootilla ei näitä infektioita voi hoitaa, vaan 
biofi lmi täytyy rikkoa. Hammaslääkärin työ on biofi l-
min rikkomista eri tavoin. 

Suurin osa hampaiston sairauksista olisi ehkäistä-
vissä puhdistamalla hampaat ja hammasvälit kahdesti 
päivässä. Vahingon tapahduttua varmin tapa elimi-
noida infektio on poistaa hammas. Muiden hoitovaih-
toehtojen yhteydessä tulee potilaskohtaisesti pohtia 
ennustetekijöitä, joita ovat yleissairaudet, lääkitykset, 
terveystottumukset sekä halu ja kyky 
päivittäiseen omahoitoon.

Korkea verensokeri
altistaa suun sairauksille

Kun hoitotasapaino on hyvä, diabeeti-
kon hampaiden reikiintymisen riski ei 
ole ei-diabeetikoita suurempi. Veren-
sokeripitoisuuden ollessa normaalia 
korkeampi myös suun nesteet ovat so-
kerisia ja toimivat ravintolähteenä reikiä aiheuttaville 
bakteereille. Oma merkityksensä on aterioiden laadul-
la ja tiheydellä. Normaali sylki kykenee suojelemaan 
hampaita, kun aterioiden määrä rajoittuu 5–6 kertaan 
päivässä. Janojuomaksi tulee valita vesi. 

Diabetes altistaa ientulehdukselle ja parodontiitil-
le. Diabeetikon riski sairastua parodontiittiin on 2–4 
-kertainen ei-diabeetikkoon verrattuna. Diabeetikon 
parodontiitti on myös vaikea-asteisempi, ja sen vaste 
hoidolle on huonompi. Huono hoitotasapaino saattaa 
vähentää syljen eritystä, mikä heikentää suun tilannet-
ta. Lisäksi hiiva viihtyy makeassa ympäristössä. 

Kun diabeetikon poski turpoaa:
suoraan erikoissairaanhoitoon?

Terve immuniteetti rajaa infektion 
paikalliseksi paiseeksi tai ihonalaisek-
si sidekudoksen tulehdukseksi, ja in-
fektion merkit ovat ilmeiset. Esiintyy 
turvotusta, punoitusta, kuumotusta, 
suun avaamisvaikeutta ja kuumetta. 
Tilanne ajaa potilaan hakeutumaan 
nopeasti hoitoon, usein lääkärin luo. 

Kun kyseessä on terve potilas, 
avoterveydenhuollon hammaslääkärin hoito voi olla 
riittävää, mutta jos potilaana on diabeetikko, kannattaa 

harkita erikoissairaanhoidon suu- ja leukasairauksien 
yksikköön lähettämistä suoraan lääkärin vastaanotol-
ta. 

Sairaalan päivystyspisteessä diabeetikolta otetaan 
veriviljelynäytteet ja tulehduspesäke eliminoidaan 
leikkaussaliolosuhteissa. Paiseen avaukseen yhdiste-
tään suonensisäinen antibiootti, ja infektion parane-
mista seurataan asianmukaisesti. Oma kokemukseni 
sairaalavuosilta on, että diabeetikkojen infektiot pa-
ranevat usein hitaasti ja paranemisvaiheet voivat tuot-
taa yllätyksiä. 

Vaarana etäinfektiot

Krooninen tulehdus voi levitä suun 
alueelta muualle kehoon verenkier-
ron, immunologisten mekanismien ja 
endotoksiinien välityksellä. Seurauk-
sena voi olla paise muualla elimistössä 
tai jokin etäinfektio, kuten sepsis, vie-
rasesineinfektio tai sydämen sisäkal-
von tulehdus. 

Diabeetikon heikentynyt immuniteetti altistaa 
etäinfektioille. Muualla kehossa esiintyvät infektio-
komplikaatiot hoidetaan hajautetusti terveyden-        
huollossa, ja usein niiden hammasperäisyys jää totea-
matta. On arvioitu, että hampaista lähtöisin oleva 
tulehdus tappaa Suomessa 5–10 ja vie sairaalahoitoon 
noin pari sataa ihmistä vuosittain. Endotoksiineilla 
lienee omat vaikutuksensa muun muassa metabolisen 
oireyhtymän synnyssä.

oireet usein 
epätyypillisiä

Infektioiden komplisoitumisriski riippuu diabeteksen 
hoitotasapainosta, mahdollisista elin-
komplikaatioista ja sairauden kestos-
ta. Mikäli diabeetikolla on munuaisten 
vajaatoimintaa, immuniteetti heikke-
nee vielä entisestään. 

Immuunipuutteisella potilaalla tu-
lehduspesäke voi olla vähäoireinen ja 
paikalliset tulehduksen merkit voivat 
jäädä hyvin vaatimattomiksi. 

Kun sepsiksen syy ei selviä, herää 
usein epäily hampaistossa sijaitsevasta 

infektiopesäkkeestä. Näiden potilaiden tutkimukseen, 
hoitopäätöksiin ja hoidon toteuttamiseen tarvitaan 

Älä unohda näitä

 ●  Monipuolisia aterioita 350–400 kcal
 -  lautasmallin mukaan koottuja aterioita

 ●  Monipuolisia aterioita 500–600 kcal      
 -  lautasmallin mukaan koottuja aterioita

 ●  Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal      
 -  koko päivän ateriat sekä aamupala-,        
  eväs- ja välipalavaihtoehtoja 

 ●  Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal      
-  koko päivän ateriat sekä aamupala-,          
  eväs- ja välipalavaihtoehtoja 

 ● Ole hyvä - Itämeren ruokavalio / Lautasmalliateria    
-  toisella puolella Itämeren ruokakolmio ja toisella lautasmallin    
    mukainen lohiateria

 ● Monta syytä syödä kuitua      
-  tietoa kuidun hyödyistä ja lähteistä

 ● Suojaruokaa diabeetikon munuaisille     
-  hoidonohjaukseen diabeetikoille, joilla on  alkavia munuaismuutoksia

 ● Hiilihydraattien arviointi: Noin 10 g/20 g      
hiilihydraattia/annos       
-  10 ja 20 grammaa hiilihydraattia sisältäviä ruoka-annoksia

 ●  Sinä valitset        
-  ruokien ja pikkupurtavien energiamääriä

- sopivat myös muiden kuin diabeetikoiden ohjaukseen

1/2 kg

Repäisylehtiöiden valikoima kasvaa edelleen
Tuoreutta ravitsemusohjaukseen

Diabetesliiton uudet repäisylehtiöt:
• Puoli kiloa kasviksia päivässä  • Vaihda pehmeään rasvaan

Hoidonohjaukseen tarkoitettuja esitteitä saa 50 ja 100 repäisysivun 
lehtiöinä. Osassa lehtiöitä on kansilehti, jossa on lisätietoa ohjaajalle. 
Diabetesliiton asiantuntijat ovat suunnitelleet kaikki julkaisemamme 
repäisylehtiöt.

Puoli kiloa kasviksia päivässä     
saa kokoon helposti  ja halvalla
Kasvisten syömiseen kannustava      
esite näyttää, miten helposti ja edullisesti     
puoli kiloa kasviksia tulee täyteen. 

Miten lisään pehmeää rasvaa ruokavalioon?
Repäisylehtiön kuvien ja tietojen avulla ravitsemusohjaaja voi  
havainnollistaa ruokavalion kovan ja pehmeän rasvan lähteitä. 

Tilaukset:
www.diabetes.fi/d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Koko:  A4, repäisysivut kaksipuolisia
Hinnat:  50 sivun lehtiö 17 euroa, 100 sivun lehtiö 24 euroa  
 Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Diabeteskeskus  ❘  Kirjoniementie 15  ❘  33680 Tampere  ❘  p. 03 2860 111

www.diabetes.fi

Uutta_Diabetesliitosta_D+L.indd   1 22.5.2014   12.03
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-  koko päivän ateriat sekä aamupala-,          
  eväs- ja välipalavaihtoehtoja 

 ● Ole hyvä - Itämeren ruokavalio / Lautasmalliateria    
-  toisella puolella Itämeren ruokakolmio ja toisella lautasmallin    
    mukainen lohiateria

 ● Monta syytä syödä kuitua      
-  tietoa kuidun hyödyistä ja lähteistä

 ● Suojaruokaa diabeetikon munuaisille     
-  hoidonohjaukseen diabeetikoille, joilla on  alkavia munuaismuutoksia

 ● Hiilihydraattien arviointi: Noin 10 g/20 g      
hiilihydraattia/annos       
-  10 ja 20 grammaa hiilihydraattia sisältäviä ruoka-annoksia

 ●  Sinä valitset        
-  ruokien ja pikkupurtavien energiamääriä

- sopivat myös muiden kuin diabeetikoiden ohjaukseen

1/2 kg

Repäisylehtiöiden valikoima kasvaa edelleen
Tuoreutta ravitsemusohjaukseen

Diabetesliiton uudet repäisylehtiöt:
• Puoli kiloa kasviksia päivässä  • Vaihda pehmeään rasvaan

Hoidonohjaukseen tarkoitettuja esitteitä saa 50 ja 100 repäisysivun 
lehtiöinä. Osassa lehtiöitä on kansilehti, jossa on lisätietoa ohjaajalle. 
Diabetesliiton asiantuntijat ovat suunnitelleet kaikki julkaisemamme 
repäisylehtiöt.

Puoli kiloa kasviksia päivässä     
saa kokoon helposti  ja halvalla
Kasvisten syömiseen kannustava      
esite näyttää, miten helposti ja edullisesti     
puoli kiloa kasviksia tulee täyteen. 

Miten lisään pehmeää rasvaa ruokavalioon?
Repäisylehtiön kuvien ja tietojen avulla ravitsemusohjaaja voi  
havainnollistaa ruokavalion kovan ja pehmeän rasvan lähteitä. 

Tilaukset:
www.diabetes.fi/d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Koko:  A4, repäisysivut kaksipuolisia
Hinnat:  50 sivun lehtiö 17 euroa, 100 sivun lehtiö 24 euroa  
 Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Diabeteskeskus  ❘  Kirjoniementie 15  ❘  33680 Tampere  ❘  p. 03 2860 111

www.diabetes.fi

- sopivat myös muiden kuin diabeetikoiden ohjaukseen
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Kuva: Marja Haapio

Suun terveydenhuollos
sa tulisi nimetä 
diabeetikkojen 

ongelmiin perehtynyt 
hammaslääkäri, jolle 

lähetteet osoitettai siin.

osaamista, jota perusterveydenhuollossa ei yleensä 
ole, ja lääkärin kannattaakin olla suoraan yhteydessä 
erikoissairaanhoidon suu- ja leukasairauksien klini-
koihin. 

mikrobiestolääkitys
ennen toimenpiteitä

Hammaslääkärin toimenpiteet aiheuttavat bakteremi-
aa eli bakteerien siirtymistä verenkier-
toon. Siksi infektioalttiille potilaille 
suositellaan annettavaksi mikrobilää-
keprofylaksi ennen pintarakenteita 
rikkovia toimenpiteitä. Profylaksiaa 
tulee jatkaa toimenpiteen jälkeen. 

Käypä hoito -suosituksessa Ham-
masperäiset äkilliset infektiot ja mikrobi-
lääkkeet on taulukkoon koottuna eri 
potilasryhmiä infektioriskin suuruu-
den mukaisiin luokkiin, katso www.kaypahoito.fi. 
Antibioottikäytänteistä on suosituksessa luokkakoh-
taiset ohjeet.

onko potilaallani
infektiofokus?

Suun krooniset infektiot ovat pääosin oireettomia tai 
vain vähän ja ajoittain oireilevia. Suurimmalla osalla ai-
kuisista on suussaan jonkinlainen krooninen tulehdus.

Hammaslääkärit pitävät usein ydintehtävänään 
hampaiden säilyttämistä. Siihen on helppo päätyä, 
koska potilaat eivät itsekään halua luopua hampais-
taan. Hyvää tarkoittava seurantalinja saattaa joskus 
kääntyä potilasta vastaan. 

suunnitelmallisesti
eteenpäin

Suun terveydentila on diabeetikolle merkittävä asia. 
Jokaisen diabeetikon tulisi olla hammaslääkärin sään-
nöllisessä hoidossa. Hoidon tulisi olla oikeasti vaikut-
tavaa, yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettua ja siinä 
tulisi ottaa koko ihminen huomioon. 

Hoitopäätökset tulee tehdä yhteisymmärrykses-
sä potilaan kanssa. Suun terveys- ja 
hoitosuunnitelmasta tulisi käydä ilmi 
hoidon linjaus, kuinka säästävää hoi-
toa potilaalle voidaan tarjota lääke-
tieteellisin perustein, tarkastusväli ja 
hammashoitotiimin sisäinen työnjako 
ohjeistuksineen. 

Diabetes sinänsä ei oikeuta etuase-
maan hoitoon pääsyssä, mutta suun 
terveydenhuollon ammattihenkilön te-

kemän hoidontarpeen arvion perusteella voidaan hoi-
toon pääsyä tarvittaessa nopeuttaa. Laki turvaa kaikille 
päivystyksellisen hoidon akuuttitilanteessa. Lääkärin 
lähetteestä olisi näissä tilanteissa usein apua. Se lisää 
potilaan näkökulmasta asian tärkeyttä.

Hammaslääkäri ja suuhygienisti
mukaan hoitotiimiin

Kannustan lääkäreitä ja hammaslääkäreitä ammatti-
alojen väliseen yhteistyöhön. Suun terveydenhuollos-
sa tulisi nimetä diabeetikkojen ongelmiin perehtynyt 
hammaslääkäri, jolle lähetteet keskitetysti osoitettai-
siin. Ideaalitapauksessa potilaan lääkärijohtoiseen 
hoitotiimiin kuuluisivat myös hammaslääkäri ja suu-
hygienisti. 

Suun terveydentilan ongelmat voitaisiin rinnastaa 
yhdeksi diabeteksen pitkäaikaiskomplikaatioista ja 
luoda terveydenhuollon rakenteet sen mukaisesti. 

Tanja Ketola-Kinnula
suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri
lääkäri
apulaisylihammaslääkäri
suun terveydenhuolto, lohja
tanja.ketola-kinnula@lohja.fi

lähteet

•  Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet. Käypä hoito  
 -suositus (päivitetty 27.5.2011). www.kaypahoito.fi
• Parodontiitti. Käypä hoito -suositus (päivitetty 7.6.2010).   
 www.kaypahoito.fi.
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Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /d-kauppa

Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö
24 € / 100 sivun lehtiö 
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

www.diabetes.� /d-kauppa
D-kaupasta tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjaukseen

Perushoito 

� Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 8,50 €

� Insuliinihoidon ohjauspaketti 20,00 €
� Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 3,00 € /kpl, 37 €/50 kpl
� Hiilarivisa-kuvataulu hoidonohjaukseen 15,00 €
� Tyypin 1 diabeteksen hoito – Ohjelehtinen
     maahanmuuttajille, suomi, englanti, venäjä 2,00 €

Repäisylehtiöitä hiilihydraattien arviointiin
� Hiilihydraattien arviointi
� Monipuolisia aterioita 350–400 kcal
� Monipuolisia aterioita 500–600 kcal
� Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal
� Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal

Kirjoniementie 15 | 33680 Tampere | p. 03 2860 111 (klo 9–13) | f. 03 2860 422 | www.diabetes.fi 

Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /d-kauppa

Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö
24 € / 100 sivun lehtiö 
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

www.diabetes.� /d-kauppa
D-kaupasta diabeetikoiden hoidonohjaukseen

Havainnollisia 
repäisylehtiöitä 

� Näin mittaat verensokerin
� Näin seuraat ja säätelet       
 verensokeria
� Liian matalan verensokerin       
 oireet ja ensiapu
� Pistä insuliini oikein

Näin mittaat verensokerin antaa yksityiskohtaiset  
kuvalliset ohjeet verensokerin mittaamiseen käsien 
pesusta tuloksen kirjaamiseen ja arviointiin.

Näin seuraat ja säätelet verensokeria kertoo, miksi 
verensokeria mitataan ja miten verensokeria säädellään. 
Perusinsuliinin ja pikainsuliinin annosteluun sekä tilapäi-
sesti koholla olevan verensokerin korjaamiseen annetaan 
selkeät ohjeet.  Repäisylehtiö on tarkoitettu monipistos-
hoitoa käyttäville.

Liian matalan verensokerin oireet ja ensiapu -repäisy-
lehtiössä on toisella puolella kerrottu liian matalan veren-
sokerin eli hypoglykemian oireet. Toisella puolella annetaan 
ensiapuohjeet liian matalan verensokerin korjaamiseen.

Pistä insuliini oikein esittelee oikean pistotekniikan  
sel-keästi sanoin ja kuvin.  Repäisylehtiössä annetaan ohjeet 
neulan ja pistosalueen valintaan, pistosalueiden kunnon 
seurantaan sekä insuliinin pistämiseen.
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Uudistuksen lähtökohta 
ei ole hoidollinen, vaan 

perimmäinen tavoite 
on pienentää valtion 

menoja.

Hallituksen kaavailema lääkeostojen 40 
euron alkuomavastuu on Diabetesliiton 
mukaan perustuslain vastainen. Kenen-
kään ei pidä joutua maksamaan elämää 
ylläpitävästä lääkehoidosta. 

Ehdotus lääkekorvausjärjestelmän uudistamisesta pe-
rustuu hallitusohjelmaan ja hallituksen valtiontaloutta 
koskeviin kehyspäätöksiin (1). Halli-
tuksen ajatuksena on siirtää lääkekor-
vauksia lääkkeitä vähän käyttäviltä 
niille, jotka käyttävät lääkkeitä paljon 
ja pitkäaikaisesti. Uudistuksen lähtö-
kohta ei ole hoidollinen, vaan perim-
mäinen tavoite on pienentää valtion 
menoja. Uudistuksen on määrä tulla 
voimaan vuoden 2015 alusta.

Esityksen mukaan kaikille 18 vuotta täyttäneille 
ehdotetaan 40 euron vuotuista lääkeostojen alkuoma-
vastuuta. Lääkkeen hinnasta voisi saada korvausta 
vasta alkuomavastuun ylityttyä. Tämän vastapainoksi 
nykyinen lääkkeiden peruskorvausta-
so, joka on 35 prosenttia lääkkeen hin-
nasta, nousisi 45 prosenttiin. Samalla 
lääkekustannusten vuotuinen mak-
sukatto voitaisiin alentaa 599 euroon. 
Nyt lääkekustannusten maksukatto 
on 610 euroa. 

Alempi erityiskorvaus (65 pro-
senttia) ja ylempi erityiskorvaus (100 
prosenttia 3 euron lääkekohtaisen 
omavastuuosuuden ylittävältä osalta) 
säilyisivät nykyisellään. Alempaan 65 
prosentin erityiskorvausluokkaan kuuluvat esimerkik-
si verenpaine- ja kolesterolilääkkeet ja ylempään eli 100 

Diabetesliitto:
Kenenkään ei pidä joutua maksamaan
elämälle välttämättömästä 
lääkehoidosta rIITTa VUorIsalo

prosentin erityiskorvausluokkaan esimerkiksi insulii-
nit ja osa suun kautta otettavista diabeteslääkkeistä.

Vuosittaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta 
perittävä 1,50 euron suuruinen lääkekohtainen oma-
vastuuosuus säilyisi ennallaan. Tämä omavastuuosuus 
peritään joka ostokerralta. 

Korvausta sairauden alusta asti

Hallituksen esityksen mukaan erityiskorvaus voitai-
siin maksaa takautuvasti siitä alkaen kun sairaus on 

todettu. Nyt korvausta saa siitä päi-
västä lähtien, kun lääkärinlausunto on 
saapunut Kelaan.

Nykyisin lääkkeelle voidaan 
myöntää erityiskorvattavuus vasta, 
kun se on ollut ensin peruskorvattava 
vähintään kahden vuoden ajan. Esi-
tyksen mukaan tämä määräaika, joka 
alkaa lääkkeen tukkuhinnan vahvista-

misesta, poistetaan. Erityiskorvattavuuden arviointi 
perustuu jatkossa, jos esitys menee läpi, valmisteen 
terveyshyödyistä ja kustannuksista saatuun näyttöön.

Potilaan maksettavaksi jäävää osuutta apteekin 
annosjakelusta perimästä palkkiosta 
ei esityksen mukaan enää laskettaisi 
osaksi alkuomavastuuta eikä siitä olisi 
oikeutta saada lisäkorvausta.

Helppo kohde korotuksille?

Lääkekorvausesityksessä kaavailtuun 
alkuomavastuuseen sisältyy epävar-
muustekijöitä, joiden vuoksi Diabe-
tesliitto ja muut potilasjärjestöt ovat 
ilmaisseet huolensa. Alkuomavastuu 
olisi aluksi 40 euroa vuodessa, mutta 

sen osuutta olisi mahdollista kasvattaa jatkossa. Lääk-
keen käyttäjälle tämä kohta esityksessä jää täysin avoi-

Insuliinista täysin 
riippuvainen dia
beetikko joutuisi 

maksamaan omasta 
hengestään vuo

sittain aluksi 40 euroa 
ja myöhemmin ehkä 

enemmän
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meksi ja poliittisesta päätöksenteosta riippuvaiseksi. 
Osalle diabeetikoista insuliinivalmiste on elinehto, 

ja hoito on pysyvä. Insuliinista täysin riippuvainen dia-
beetikko joutuisi maksamaan omasta hengestään vuo-
sittain aluksi 40 euroa ja myöhemmin ehkä enemmän. 
Tätä Diabetesliiton on mahdoton hyväksyä.

oikeus elämään 
perusteena

Diabetes luokitellaan säännöksissä 
sellaiseksi vakavaksi ja pitkäaikaisek-
si sairaudeksi, jonka hoito edellyttää 
vaikutustavaltaan korvaavaa tai kor-
jaavaa välttämätöntä lääkettä (2). Ih-
minen ei elä ilman insuliinia. 

Oikeus elämään on kirjattu Suo-
men perustuslakiin. Diabetesliiton 
mielestä ei ole hyväksyttävää, että 
välittömästi elämää ylläpitävää lääke-
hoitoa tarvitsevat ihmiset joutuisivat 
vuosittain maksamaan hengestään 
”omavastuuosuuden”. Välittömäs-
ti elämää ylläpitävä lääkehoito tulee Diabetesliiton 
mielestä jättää vuosittaisen alkuomavastuun ulko-
puolelle. 

Eettinen ongelma koskee erityisesti niitä diabeetik-
koja, jotka ovat täysin riippuvaisia insuliinista eivätkä 
käytä muita korvattavia lääkkeitä. Kyseessä on pieni 
joukko, Kelan mukaan 6 057 ihmistä vuonna 2013, ja 
kustannusvaikutus kokonaisuuteen nähden on vähäi-
nen. Kustannuksia on mahdoton arvioida tarkasti, kos-
ka luvussa ovat mukana myös alle 18-vuotiaat, joilta 40 
euron omavastuuosuutta ei tultaisi perimään. 

 Käytettävissä olevan tuoreimman tutkimustiedon 
mukaan insuliinista kokonaan riippuvaisia diabeetik-
koja on Suomessa noin 43 000 (3). Valtaosalla tähän ryh-
mään kuuluvista on käytössään myös muita lääkkeitä 
elämää ylläpitävän insuliinin lisäksi.

Välittömästi elämää ylläpitävän lääkehoidon kus-
tannukset voitaisiin Diabetesliiton mielestä rahoittaa 
hienosäätämällä peruskorvausprosenttia tai lääkeku-
lujen vuosittaista omavastuuta tai molempia.  

Diabetestyyppi ei aina 
ratkaise lääkevalintaa

Lääkkeiden korvattavuudesta ja korvattavuuden pe-
rusteena olevasta kohtuullisesta tukkuhinnasta päät-
tää sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva 
lääkkeiden hintalautakunta. Vuosina 2012 ja 2013 use-
an diabeteksen hoidossa tarvittavan lääkkeen kuulu-

minen korvausjärjestelmään on ollut 
uhattuna. Pelkona on ollut myös insu-
liinijohdosten korvattavuuden rajaa-
minen vain tyypin 1 diabeteksen hoi-
toon. Tällöin nämä valmisteet olisivat 
vain erityisehdoin korvattavia tyypin 
2 diabeteksen hoidossa.

Diabeetikon lokeroiminen tiettyyn 
diabeteksen alaryhmään on usein käy-
tännössä mahdotonta. Käypä hoito 
-suosituksen mukaan jako alatyyppei-
hin on epätarkka, eikä sitä voida pitää 
hoidon valinnan ainoana perustana. 
Diabetesliitto on vedonnut sekä vi-
ranomaisiin että maahantuojiin, jotta 

hoidossa olisi mahdollisuus etsiä paras, yksilöllisesti 
sopivin insuliinivalmiste ja hoitomuoto potilaan varal-
lisuudesta riippumatta.

riitta Vuorisalo
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Diabetesliitto 
riitta.vuorisalo@diabetes.fi

lähteet

1. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muut-
tamisesta STM 096:00/2013.

2. Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja 
pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon 
kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin 
perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia 17.1.2013/25.

3. Jarvala T, Raitanen J, Rissanen P. Diabeteksen kustannukset 
Suomessa 1998 - 2007. Tampereen yliopisto 2010.

Diabetesliitto on 
vedonnut sekä 

viranomai siin että 
maahantuojiin, jotta 

hoidossa olisi mahdolli
suus etsiä paras, 

yksilöllisesti sopivin 
insuliinivalmiste ja 

hoitomuoto potilaan 
varallisuudesta 

riippumatta.
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Tähän katsaukseen on koottu tietoa niiden diabeteksen 
hoidossa käytettyjen lääkkeiden Kela-korvauksista, 
joiden korvattavuudessa on tapahtunut muutoksia 
äskettäin tai jotka ovat olleet markkinoilla Suomessa 
vasta vähän aikaa. 

liraglutidi   
Liraglutidin rajoitetun erityiskorvausoikeuden korvaus-
numero on 162. Liraglutidia sisältävä Victoza-lääke-
valmiste (6 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty        
kynä, 2 x 3 ml) on erityiskorvattava (100 %) diabeteksen 
hoidossa seuraavin ehdoin:
• kyseessä on vaikeahoitoinen tyypin 2 diabetes 
• valmistetta käytetään enintään annoksella 1,2 mg 

vuorokaudessa 
• hoidossa ei ole saavutettu riittävää glukoositasapai-

noa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmi-
en diabeteslääkkeillä 

• potilaan painoindeksi on liraglutidihoitoa aloitet-
taessa ≥ 35 kg/m².

Liraglutidiannoksen tulee käydä ilmi lääkemääräyk-
sestä, koska liraglutidi on korvattavaa ainoastaan, jos 
annos on enintään 1,2 mg vuorokaudessa.

Euroopan komissio vahvisti Victoza-valmisteen 
käyttöaiheen laajennuksen huhtikuun lopulla. Valmis-
tetta on nyt mahdollista käyttää yhdessä perusinsulii-
nin kanssa tyypin 2 diabeteksen hoitoon.

Hae samalla peruskorvausta

Erityiskorvausta ei voi saada lääkeostosta ennen kuin 
B-lausunto on tullut Kelaan. Potilaalle kannattaa tä-
män vuoksi hakea liraglutidin peruskorvausoikeutta 
samalla kertaa erityiskorvausoikeuden kanssa, ellei 
hänellä sitä ennestään ole, koska peruskorvausta saa 
takautuvasti puolen vuoden aikana tehdyistä ostois-
ta. Peruskorvatuista lääkkeistä maksetut omavastuu-
osuudet kerryttävät myös lääkeostojen maksukattoa. 

Peruskorvauksen ehdot ovat samat kuin erityis-
korvauksen (peruskorvauksen korvausnumero 358).

Eksenatidi 
Eksenatidi (Byetta- ja Bydureon-valmisteet) on ollut jo 
aikaisemmin rajoitetusti peruskorvattava tai rajoitetusti 

 Näin Kela korvaa: erityiskorvattava. 35 %:n peruskorvauksen korvausnu-
mero on 346 ja 100 %:n rajoitetun erityiskorvauksen 160.  

Eksenatidin erityiskorvausoikeus voidaan myön-
tää vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon 
samoin edellytyksin kuin liraglutidin, ainoastaan an-
nosrajoitus ei koske sitä. Byetta-valmiste on käyttöai-
heensa mukaisesti korvattava myös perusinsuliinihoi-
don yhteydessä edellä mainituin edellytyksin.

Ensisijaiset valinnat metformiini ja gliptiini

Diabeteksen Käypä hoito -päivityksessä 2013 liika-
painoisen tyypin 2 diabeetikon lääkehoidon ensi-
sijaiset valinnat ovat metformiini ja gliptiini, jos  
niille ei ole vasta-aiheita ja potilas niitä sietää. 

Jos riittävää glukoositasapainoa ei saavuteta, 
suolistohormonilääkkeelle eli inkretiinimimeetille 
(liraglutidi ja eksenatidi) voi hakea rajoitettua perus- 
ja erityiskorvausta. 

Kuka voi kirjoittaa Blausunnon?

Inkretiinimimeettien rajoitetun perus- ja erityis-
korvausoikeuden saamiseksi Kelaan on toimitettava 
B-lääkärinlausunto, jonka kirjoittajia voivat olla:

 › sisätautien tai endokrinologian 
erikoissairaanhoidon yksikön lääkäri

 › sisätautien, endokrinologian tai yleislääketieteen 
erikoislääkäri. 

Lausunnossa on kuvattava seuraavat asiat:
 › sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukainen 

hoitosuunnitelma
 › hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä 

käytettäessä saadut hoitotulokset 
 › potilaan pituus, paino ja painoindeksi 

inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa 
 › hoidossa käytettävä annos, jos käytössä on 

liraglutidi.

Liraglutidin käyttäjiltä ei vaadita   
uutta lausuntoa

Niille, joiden oikeus liraglutidin peruskorvaukseen 
(358) on voimassa, myönnetään Kelassa oikeus  
erityiskorvaukseen (162). Uutta B-lääkärinlausuntoa 
ei tarvita. 
Jos henkilöllä sen sijaan on eksenatidin perus- tai eri-
tyiskorvausoikeus, tarvitaan uusi B-lääkärinlausunto.
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liksisenatidi

Uusin GLP1-johdos liksisenatidi (Lyxumia) on tarkoi-
tettu aikuisten tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon hyvän 
hoitotasapainon saavuttamiseksi yhdessä tablettimuo-
toisten diabeteslääkkeiden ja/tai perusinsuliinin kans-
sa, jos kyseisillä hoidoilla sekä ruokavaliohoidolla ja lii-
kunnalla ei saavuteta riittävän hyvää hoitotasapainoa.

Valmisteesta ei toistaiseksi (15.4.2014) saa Kela-
korvausta.

Uusi pitkävaikutteinen insuliini 
degludec 
Markkinoille on tullut uusi pitkävaikutteinen insu-
liini degludec (Tresiba). Sitä on saatavilla kahta eri 
vahvuutta: Tresiba 100 yksikköä/ml esitäytetty kynä 
(FlexTouch) ja Penfill säiliössä (1 - 80 yksikköä) sekä 
Tresiba 200 yksikköä/ml esitäytetty kynä (FlexTouch) 
2 - 160 yksikköä. Valmisteesta ei toistaiseksi (15.4.2014) 
saa Kela-korvausta. 

Degludec-insuliini on tarkoitettu sekä tyypin 1 että 
tyypin 2 diabetesta sairastavien hoitoon kerran vuoro-
kaudessa annosteltavaksi perusinsuliiniksi.

linagliptiini
DPP4-estäjien uusin tulokas, linagliptiini (Trajenta), on 
erityiskorvattava tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Dapagliflotsiini

Uusinta tablettilääkettä, sokerinpoistaja dapagliflot-
siinia (Forxica) on saatavilla kahta vahvuutta. Näistä 
5 mg:n tabletilla ei ole Kela-korvattavuutta, mutta 10 
mg:n tabletti on peruskorvattava diabeteksen hoidos-
sa. Forxica on tarkoitettu tyypin 2 diabetesta sairasta-
ville verensokerin alentamiseen, ja sitä voi käyttää joko 
yksinään tai yhdessä muiden verensokeria laskevien 
lääkevalmisteiden, mukaan lukien insuliinin, kanssa.

akarboosi
Vanha diabeteslääke, alfaglukosidaasin estäjä akarboo-
si (Glucobay) on palannut Suomen markkinoille. Sitä 
voidaan käyttää aterian yhteydessä yksinään tai yh-
dessä muiden diabeteslääkkeiden kanssa.  Annoksesta 
riippuen akarboosi hidastaa tai estää hiilihydraattien 
pilkkoutumista ohutsuolessa ja vähentää verensokerin 
nousua aterian jälkeen. 

Glucobayta voidaan käyttää myös tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisyyn niille, joiden sokerinsieto on heiken-
tynyt. Lääkevalmisteesta ei saa Kela-korvausta. 

Ajantasaiset hinta- ja korvattavuustiedot diabetek-
sen hoitoon käytettävistä lääkevalmisteista saa Kelan 
lääkehausta. Myös rajoitettujen korvausten ehdot löy-
tyvät Kelan sivuilta.

Diabeetikon sosiaaliturva 2014 opas on 
nyt saatavilla painettuna ja Diabetesliiton 
nettisivustolta PDFtiedostona. 

Uutta oppaassa ovat muun muassa 
potilaan valinnanvapauden laajenemiseen 
liittyvät asiat.

Diabeetikon sosiaaliturva opas kattaa 
laajasti sairauden hoitoon, toimeentuloon 
ja lasten hoitoon liittyvän sosiaaliturvan.

Mukana on tietoa myös verotuksesta, 
ammatinvalinnasta ja asevelvollisuudesta.

Opas on maksuton. Yhtä kappaletta 
suuremmista tilauksista peritään lähetys
kulut.

Diabeetikon sosiaaliturva 2014 opas nyt saatavilla
Tilaukset:
www.diabetes.fi/d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Lähetyskulut:
2–20 kpl 10 €
21–40 kpl 20 €
41–100 kpl 30 €

Maksimitilausmäärä 100 kpl

Kirjoniementie 15
33680 Tampere
p. 03 2860 111 (klo 9–13)
www.diabetes.fi
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Markkinoille on tullut hinnaltaan 
kilpailukykyisiä hoitotarvikkeita, joiden 
laatu saattaa käytössä osoittautua huonoksi. 
Valitukset hoitotarvikkeiden laadusta ovat 
joillakin paikkakunnilla päivittäisiä, osoittaa 
Diabetesliiton selvitys.

Suuri osa ongelmista olisi todennäköisesti 
ehkäistävissä, jos hankintaprosessissa 
kuultaisiin diabeetikoita ja käytettäisiin 
ulkopuolista laadunvarmistusta..

Diabetesliitossa käynnistettiin alkuvuodesta selvitys 
diabeteksen hoitotarvikkeiden laadusta. Samalla ha-
luttiin kartoittaa hoitovälinesuosituksen toteutumista: 
annetaanko diabetesta sairastaville mahdollisuus valita 
itselleen parhaiten sopivat hoitotarvikkeet? Tavoitteena 
oli saada tietoa hankintaprosesseista, kuulla 
prosessiin osallistuvia sekä kartoittaa käyttäjien 
kokemuksia. 

Selvitys tehtiin kuudella paikkakunnalla 
eri puolilla Suomea, ja siinä otettiin huomioon 
eri näkökulmat mahdollisimman laajasti: dia-
betesyhdistykset, diabeteshoitajat, hankintayksiköt ja 
hoitotarvikkeiden maahantuojat saivat kertoa näke-
myksensä. 

Katsauksessa keskityttiin verensokerimittareiden 
ja insuliinikynäneulojen hankintoihin.

mittareiden analyyttisessä laadussa on eroja

Selvityksestä kävi ilmi, että diabetesyhdistyksille ja 
diabeteshoitajille tulee joillakin paikkakunnilla run-
saasti palautetta verensokerimittareiden epätarkoista 
mittaustuloksista. Käyttäjien mukaan heidän käyt-
töönsä valittu verensokerimittari ei näytä verensokeri-
pitoisuuksia luotettavasti varsinkaan matalilla arvoil-

riippumaton laadunvarmistus, 
koekäyttö ja palautteen kuuntelu 
takaavat kilpailutuksen onnistumisen

annIKa HElIn

la, vaan tulokset vaihtelevat liikaa. 
Kun mittaustulosten perusteella tehdään päivit-

täin insuliinin annosteluun liittyviä päätöksiä, luot-
tamuksen menettäminen mittarin antamiin tuloksiin 
heijastuu väistämättä hoitomotivaatioon ja hoitotasa-
painoon. Diabeetikon pitää voida luottaa mittariinsa. 

Markkinoille on tullut viime vuosina perinteisten 
maahantuojien mittareiden rinnalle uusia, hinnaltaan 
kilpailukykyisiä verensokerimittareita. On äärimmäi-
sen tärkeää, että mittareiden analyyttinen laatu var-
mistetaan ennen hankintapäätöstä riittävällä laadun-
tarkkailulla.

Vaihdokset hämmentävät

Kaikki mittareihin liittyvät valitukset eivät koske 
mittaustulosten luotettavuutta, vaan palautetta tulee 
monista muistakin seikoista mittareiden vaihtuessa. 
Joskus valitukset liittyvät siihen, että uudet mittarit 

näyttävät erilaista tulostasoa vanhoihin mit-
tareihin verrattuna. Tämä aiheuttaa hämmen-
nystä mittaustulosten tulkinnassa. Yleensä 
tilanne rauhoittuu, kun käyttäjät tottuvat uu-
teen tulostasoon.

riippumaton testaus
takaisi laadun

EASD (European Association for the Study of Diabetes) on 
ottanut kantaa diabeteksen hoidossa käytettävien lää-
kinnällisten laitteiden laadunvarmistukseen keväällä 
2013 (1). Kannanotossa huomautetaan, että lääkinnäl-
listen laitteiden valvonta ja säätely on Euroopan unio-
nissa nykyisellään heikkoa. Lääkinnällisiltä laitteilta, 
kuten verensokerimittareilta, vaaditaan CE-merkintä, 
joka kertoo laitteen turvallisuudesta.  Merkintään ei 
sisälly analyyttiseen laatuun liittyviä tiukkoja vaati-
muksia, eikä sitä näin ollen voida pitää laadun takeena. 

EASD suosittaa, että diabeteksen hoidossa käy-

Diabeetikon 
pitää voida 
luottaa 
mittariinsa.

Diabetesliiton hoitotarvikeselvitys:
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tettävät lääkinnälliset laitteet tulisi saattaa ulkopuo-
lisen riippumattoman tutkimuslaitoksen arvioitavik-
si. Tutkimuslaitos varmistaisi, että laitteet ovat niitä 
koskevien ISO-standardien mukaisia ja testauttaisi 
ne myös diabeetikoilla. EASD suosittaa myös jatku-
vaa jälkimarkkinaseurantaa. Näihin vaatimuksiin on 
muun muassa Diabetesliiton lääkärineuvosto yhtynyt.

naapurit edellä

Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on jo käytössä 
järjestelmä, jossa riippumaton laboratorio testaa veren-
sokerimittareiden analyyttista laatua. Ainakin Norjas-
sa riippumattoman laboratorion hyväksyntä on veren-
sokerimittareiden korvattavuuden edellytys.

Norjassa toimiva tutkimuslaitos SKUP (Scandinavi-
an evaluation of laboratory equipment for primary health 
care) tarjoaa objektiivista ja tavarantoimittajasta riip-
pumatonta tietoa vieritestauslaitteiden analyyttisesta 
laadusta ja käytettävyydestä (2). 

Verensokerimittarit testataan ISO-standardin mu-
kaisesti sekä optimaalisissa laboratorio-oloissa että 
diabeetikoiden käytössä. Testitulokset ovat myös dia-
beetikoiden saatavilla.

Ku
va

: J
oh

an
na

 H
äm

e-
Sa

hi
no

ja

tettävät lääkinnälliset laitteet tulisi saattaa ulkopuo-

Hankintaosaaminen korostuu 

Hoitotarvikkeiden kilpailuttaminen on yksi keino hal-
lita terveydenhuollon kasvavia kuluja. Positiivista on, 
että kilpailutus on johtanut ainakin verensokerimitta-
reiden liuskojen huomattavaan halpenemiseen viime 
vuosina. 

Hankintaprosessi on työläs ja aikaa vievä. Vain 
panostamalla hankintaprosessiin riittävästi voidaan 
onnistua ja tarjota mahdollisimman monelle diabee-
tikolle hyvän omahoidon mahdollistavat laadukkaat 
ja luotettavat hoitotarvikkeet. Myös diabeetikoiden 
erilaiset yksilölliset tarpeet tulisi huomioida hoitotar-

vikevalikoimassa.

onnistuneen hankinnan avaimia 

Hankintakriteerien tarkka määrittely on 
äärimmäisen tärkeää. Hankintatyöryh-
mässä on hyvä olla mukana sekä dia-

beetikoiden kanssa työskenteleviä tervey-
denhuollon ammattilaisia että diabeetikoiden 

edustajia esimerkiksi diabetesyhdistyksestä. Näin 
varmistetaan, että mittarit sopivat mahdollisimman 
hyvin diabeetikoiden tarpeisiin. Tarkoin määritellyillä 
kriteereillä on kuitenkin merkitystä vain, jos ne saavat 
hankinnassa oikean painoarvon.

Tarvikkeita jaetaan yksilöllisen  
hoitosuunnitelman mukaan
Diabeetikot saavat tarvitsemansa hoitotarvikkeet 
maksutta käyttöönsä terveyskeskuksesta tervey-
denhuoltolain perusteella. Näitä hoitotarvikkeita 
ovat muun muassa verensokerimittarit, niihin 
tarvittavat verensokeriliuskat ja insuliinikynien 
neulat. Hoitotarvikkeita tulee saada yksilöllisen 
tarpeen mukaisesti. Yksilöllinen hoitovälinetar-
ve kirjataan hoitosuunnitelmaan.
    Diabetesliiton lääkärineuvosto suosittelee, 
että sairaanhoitopiirissä olisi käytössä 5–7  
erilaista mittaria, joihin saa liuskoja hoito- 
tarvikejakelusta. Näistä mittareista diabeetikko 
voi valita itselleen käyttökelpoisimman.  
Insuliinikynistä tulisi olla saatavilla kaikkia 
markkinoilla olevia malleja ja niihin kuuluvia 
eripituisia neuloja. 
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Esimerkkinä tästä selvityksessä tuli 
vastaan tapaus, jossa mittarin hinnan pai-
noarvoksi oli määritelty 70 %. Valituksi 
tuli mittari, joka oli saanut analyyttisesta 
laadusta nolla pistettä.

On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 
mitä termillä ”laatu” tarkoitetaan. Tässä 
selvityksessä kävi ilmi, että verensoke-
rimittareiden hankinnoissa käsitteeseen 
”laatu” sisällytettiin usein myös mittarin käytettävyy-
teen liittyviä kriteerejä. Jos kriteereissä painotetaan 
mittarin käyttöominaisuuksia, kilpailutuksessa saattaa 
tulla valituksi mittari, jonka luotettavuus ei ole paras 
mahdollinen. 

Mittarin käytettävyys ja monipuoliset toimin-
not ovat monesta syystä tärkeitä, mutta niihin näh-
den ensisijaista on, että mittarin antamiin mittaus-
tuloksiin voidaan luottaa. Analyyttiselle laadulle 
asetettavat kriteerit olisi siis hyvä määritellä erillään 
käyttöominaisuuksille asetettavista kriteereistä.

Hankintaprosessin työläyden vuoksi sille on varat-
tava riittävästi aikaa. Kiireessä syntyy harvoin laadu-
kasta lopputulosta. 

Diabeteshoitajat ja diabetesyhdistysten edustajat 
kannattivat Diabetesliiton selvityksessä vahvasti hoi-

totarvikkeiden koekäyttöä ennen lopul-
lisen hankintapäätöksen tekemistä. Han-
kintakriteereissä on hyvä olla mukana 
pisteytettäviä kriteerejä, joiden perusteel-
la asiantuntijaryhmä testaa ja pisteyttää 
kilpailutukseen tarjotut mittarit.

Yhden mittarin monopoli

Aikana ennen kilpailutuksia diabeetikko 
ja häntä hoitava ammattilainen valitsivat diabeetikon 
käyttöön hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa parhaiten so-
veltuvan verensokerimittarin. Kilpailutukset ovat ra-
dikaalisti kaventaneet diabeetikoille tarjottavaa hoito-
tarvikevalikoimaa, ja monelta valinnan mahdollisuus 
on evätty kokonaan. 

Tässä selvityksessä huomattiin, että kilpailutuksis-
sa valittiin usein yksi ”perusmittari”, jonka tuli sopia 
suurimmalle osalle diabeetikoista. Vain erityisryhmil-
le, kuten näkövammaisille tai vanhuksille, oli tarjolla 
toinen mittari. 

Suurin osa diabeetikoista pärjännee hyvin perus-
mittarilla. Olisi kuitenkin hyvä miettiä, hyötyisivätkö 
erityisryhmät, kuten lapset, nuoret tai paljon urhei-
levat, ominaisuuksiltaan 
toisenlaisista mittareista. 
Selvitys paljasti, että hankin-
nan yksinkertaistamiseksi 
erityisryhmiä yhdistettiin 
usein: esimerkiksi lapsille 
hankittavan mittarin tuli 
sopia myös vanhuksille tai 
reumaatikoille. Tällöin jokin 
reumaatikoille tärkeä kriteeri saattaa sulkea lasten käy-
töstä pois heille paremmin soveltuvia mittareita. 

Jos mittarit valitaan mahdollisimman pienen hinnan 
perusteella, on selvää, että uusimmasta teknologiasta 
jäädään jälkeen. 

Mittareiden tietoteknisillä ominaisuuksilla ja 
esimerkiksi yhteensopivuudella hoitoyksiköiden 
käytössä olevien purkuohjelmien kanssa on tulevai-
suudessa yhä enemmän merkitystä. Kokonaisia 
palvelukonsepteja, joissa mittari toimii yhdessä verkko-
ohjelman ja viestipalvelun kanssa on jo saatavilla.

Yhden toimittajan varaan jättäytyminen on myös iso 
riski toimituskatkoksia ajatellen.

Mittarin hinnan 
painoarvoksi oli 
määritelty 70 %. 

Valituksi tuli mittari, 
joka oli saanut 
analyyttisesta 
laadusta nolla 

pistettä.

Kilpailutukset ovat 
radikaalisti kaventaneet 
diabeetikoille tarjottavaa 
hoitotarvikevalikoimaa, 
ja monelta valinnan 
mahdollisuus on evätty 
kokonaan.

Onnistuneen hankinnan 
avaimet

 › Määrittele hankintakriteerit tarkasti. Painota 
kriteerit harkitusti.

 › Ota hankintaryhmään mukaan sekä 
diabeetikoiden kanssa työskenteleviä 
terveydenhuollon ammattilaisia että 
diabeetikoiden edustajia esimerkiksi 
diabetesyhdistyksestä.

 › Arvioi käyttöominaisuudet ja tekninen laatu 
erikseen.

 › Varaa riittävästi aikaa hankintaprosessille.
 › Koekäytä tarvikkeet ennen hankintapäätöstä.
 › Ota huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet. 

Mieti, mitä seurauksia voi olla käyttäjäryhmien 
yhdistämisestä.

 › Kuuntele palautetta ja arvioi hankinta 
tarvittaessa uudelleen.
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ottaa käyttöön riippumattoman testaajan suorittama 
laadunvarmistus verensokerimittareiden ehdottoma-
na laatuvaatimuksena. Joillakin paikkakunnilla näin 
on jo tehty.

Hankinnoissa pitäisi aina kiinnittää erityistä huo-
miota laatukriteereihin ja antaa niille riit-
tävän suuri painoarvo. On ensisijaisen 
tärkeää, että mittari on luotettava, mutta 
samalla on huomioitava myös käytettä-
vyys. Laatukriteerien painoarvo on har-
kittava tarkkaan. 

Myös insuliinikynäneuloille olisi ase-
tettava tiukemmat laatukriteerit. Ehdolla 

olevat tarvikkeet tulisi aina koekäyttää hankintapro-
sessin aikana.  

Tilaajalla on vastuu hoitotarvikkeiden laadusta ko-
ko hankintakauden ajan, ja laatua tulisi seurata myös 
hankintakaudella. Jos diabeetikoilta tulee hyvin run-
saasti kielteistä palautetta, hankintaa olisi arvioitava 
uudestaan ja ryhdyttävä tarvittaviin jatkotoimiin. 

annika Helin
Terveystieteiden opiskelija, Diabetesliiton  
hoitotarvikeselvityksen tekijä
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
annika.helin@netti.fi

lähteet:

1. Medical Devices in Diabetes Care, A statement on behalf of the Eu-
ropean Association for the Study of Diabetes. http://www.easd.org/
images/easdwebfiles/statements/Medical_Devices_Statement.pdf

2. www.skup.nu

Kynäneulojen laadussa 
vakavia puutteita

Useilla paikkakunnilla tulee runsaasti palautetta insu-
liinikynäneulojen laadusta, diabeteshoitajien mukaan 
jopa päivittäin. Ongelmat ovat moninaisia: neula-
paketissa saattaa olla monta neulaa, jotka 
ovat tukossa; neulojen kierteet ovat huo-
not; neuloja katkeaa ihon sisään tai ne 
vetävät pistettäessä ihoa mukanaan tai 
neuloilla pistäminen sattuu enemmän. 
Seurauksena pistospaikkojen iho-ongel-
mat ovat yleistyneet ja lapsille on tullut 
pistoskammoa.

Eräs hoitaja kuvasi, kuinka he olivat yrittäneet 
viestiä eteenpäin neulojen huonosta laadusta sekä 
maahantuojalle että kunnan hankintatoimelle, mutta 
asia ei ollut edennyt. Muutamalta paikkakunnalta sen 
sijaan kerrottiin, että hankintasopimus oli purettu ja 
hankintakierros järjestetty uudelleen neulojen huonon 
laadun vuoksi.

Koekäytä ja seuraa palautetta

Tässä selvityksessä esiin tulleiden kokemusten pe-
rusteella näyttää siltä, että verensokerimittareiden ja 
insuliinikynäneulojen laadussa on ongelmia monilla 
paikkakunnilla. Syynä tähän saattavat olla hinnaltaan 
kilpailukykyisten tarvikkeiden maahantuonnin lisään-
tyminen yhdistettynä laatukriteereiden riittämättö-
myyteen hankinnoissa. Suomessakin olisi korkea aika 

Hankintasopimus 
oli purettu ja 

hankintakierros 
järjestetty uudelleen 

neulojen huonon 
laadun vuoksi.

Diabetestutkija, professori leif Groop varoittaa melatoniinin aiheuttamasta 
diabetesriskistä. Hänen mukaansa kannattaa seurata verensokeria, jos alkaa käyttää 
melatoniinia unilääkkeenä ja suvussa on diabetesta.

Melatoniini voi lisätä diabetesriskiä

tulosten mukaan kolmen kuukauden melatoniinihoito 
heikensi insuliinineritystä.

Melatoniinia käytetään aikaeroväsymykseen ja  
unettomuuteen, joka on jo itsessään tyypin 2 diabetek-
sen riskitekijä. Usein tilanteeseen yhdistyy myös stressi.

– Ehkä kannattaisi olla pikkuisen varovainen,  
erityisesti, jos perheessä tai suvussa on diabetesta.  
 Jos ryhtyy käyttämään melatoniinia unilääkkeenä, 
kannattaisi seurata verensokeriaan, Groop kehotti.

Groop nosti Kansallisessa diabetesfoorumissa  
toukokuussa esiin tutkimuksen, jossa MTNR1B-geenin 
havaittiin heikentävän insuliinineritystä. 

Geenivariantti on tavallinen, ja se löytyy 30 
prosentilta väestöstä. Tutkimus viittaa siihen, että 
geenivariantin kantajat muodostavat riskiryhmän, 
jos he käyttävät melatoniinia. Riskivariantin kantajilla 
melatoniinireseptorin määrä haiman saarekesoluissa 
on lisääntynyt. Nature Genetics -lehdessä julkaistujen 
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EasD vaatii diabeteksen hoidossa 
käytettävien laitteiden 
hyväksymismenettelyn pikaista 
korjaamista

CE-merkintöjä myöntävät laitokset eivät valvo 
verenglukoosin mittausjärjestelmille asetetun ISO-
standardin (DIN EN ISO 15197:2013) toteutumista. 
Euroopan komission ehdotukset nykyisen järjestelmän 
parantamiseksi eivät muuta epätyydyttävää ja epävar-
maa valvontajärjestelmää olennaisesti (5).

EasD vaatii pikaisia toimia

EASD esittää diabeetikkojen turvallisuuden takaami-
seksi seuraavia toimia: 
• Riippumattomien tutkimuslaitosten tulee arvioi-

da diabeteksen hoidossa käytettävät lääkinnälliset 
laitteet, koska CE-merkintämenettely ja merkinnän 
myöntävien laitosten toiminta ovat osoittautuneet 
tehottomiksi. Arvioinnin tulee perustua ISO-stan-
dardiin. 

• Arviointi ei saa perustua pelkästään laboratorio-
oloissa tehtyihin kokeisiin, vaan laitteet tulee arvioi-
da ennen kaikkea tosielämän tilanteissa. Tutkimus-
tulosten tulee olla julkisia.

• Laitteiden turvallisuutta tulee seurata satunnais-
näyttein niiden markkinoille tulon jälkeen. 

Insuliinipumppujen turvallisuus arveluttaa

Insuliinipumppujen laadunvarmennus on Euroopassa 
yhtä tehotonta kuin verensokerin seurantajärjestel-
mienkin. Myös pumppujen laadun valvonta perustuu 
CE-merkintämenettelyyn, eikä merkinnän myöntäjällä 
ole käsitystä insuliinipumppujen aiheuttamista kliini-
sistä ongelmista.  

Insuliinipumppujen turvallisuuden seuranta mer-
kinnän myöntämisen jälkeen on kaikkien lääketieteen 
normien alapuolella, EASD:n kannanotossa sanotaan. 
Pumpuista ei kerätä asianmukaista tietoa, eivätkä nii-
den mahdolliset viat tai toimintaongelmat tule välttä-
mättä yleiseen tietoon Insuliinipumppuhoitoa tulisi 
arvioida diabetesrekistereiden avulla jatkuvasti. EASD 
aikoo toimia tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten re-

Euroopan diabetestutkijoiden yhdistys 
EASD vaatii lääkinnällisten laitteiden 
CEhyväksymisjärjestelmän pikaista 
korjaamista. Nykymuodossaan järjestelmä 
ei takaa diabeetikoiden hoidossa 
käytettyjen välineiden turvallisuutta.

Diabeetikoiden hoidossa käytettäviä laitteita ovat 
muun muassa verenglukoosin seurantavälineet sekä 
insuliinipumput.  

Nykyisin lääkinnällisiä laitteita valvotaan ja niiden 
turvallisuutta säännellään Euroopan unionissa hyvin 
heikosti, mikä uhkaa diabeetikoiden terveyttä, EASD:n 
(European Association for the Study of Diabetes) kannan-
otossa todetaan. EASD aikoo tehdä kaiken mahdollisen 
tilanteen parantamiseksi.

EU vaatii lääkinnällisiltä laitteilta CE-merkinnän, 
joka ei ole verrattavissa niihin prosesseihin, joita lääk-
keiltä edellytetään. Euroopan lääkevirasto tarkastaa ja 
hyväksyy kaikki Euroopassa markkinoille tulevat lääk-
keet ja valvoo niiden turvallisuutta myös jälkeenpäin. 
CE-merkintä ei edellytä lainkaan laitteen turvallisuu-
den seuraamista merkinnän myöntämisen jälkeen.

EASD on aikaisemmin vaatinut parannuksia ny-
kyisin Euroopassa käytössä olevaan lääkinnällisten 
laitteiden rekisteröintijärjestelmään. Parannuksia ei 
ole toistaiseksi tehty (1).

CE-merkinnän väitetään takaavan myynnissä 
olevien laitteiden turvallisuuden. EASD:n mukaan 
merkintä ei kuitenkaan vastaa riippumatonta laadun 
varmistusta. Eri puolilla Eurooppaa sijaitsevilla CE-
merkintöjä myöntävillä laitoksilla on vähän, jos ollen-
kaan, tietoa diabeteksen hoidosta ja seurannasta tai sii-
tä, miten tarkastettavaa laitetta käytetään. Lonkka- ja 
PIP-rintaimplantteihin (2-4) liittyvät tapahtumat ovat 
osoittaneet nykyisen järjestelmän toimimattomuuden. 
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kisterinpitäjien kanssa kehittääkseen malleja insuliini-
pumppujen jatkuvaan arviointiin. 

EASD vaatii, että viranomaiset ja vakuutusyhtiöt 
hyväksyvät käyttöön ja korvattaviksi vain sellaiset in-
suliinipumput, jotka läpäisevät jatkuvan arvioinnin. 

Verenglukoosin sensoroinnin ja insuliinin annos-
telun yhdistävät suljetut järjestelmät, joita on tulossa 
diabeetikoiden hoitoon, asettavat tulevaisuudessa kas-
vavia vaatimuksia arvioinnille. Laitteiden turvallisuu-
den takaamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä diabe-
testa hoitavien ja hoitoteknologiaa kehittävien kesken. 
EASD lupaa edistää ja tukea alan tutkimusta.

 

Diabetes ja jalat -koulutus 

Diabetes ja jalat -koulutus antaa valmiudet   
diabeetikon jalkojen tutkimiseen, pienten  
vammojen hoitoon ja omahoidon ohjaukseen.   
Tule käytännönläheiseen ja keskustelevaan  
koulutukseen täydentämään ja päivittämään  
ammattitaitoa si! 

Diabetesliitto tarjoaa jalkojenhoitokoulutusta Helsin
gissä Metropoliaammattikorkeakoulun  auditoriossa 
syksyllä 2014. Koulutus kestää yhden päivän. Koulut
tajana toimii Diabetesliitossa pitkään työskennellyt 
jalkojenhoitaja jaana Huhtanen. 

Tunne vastuusi
Perusterveydenhuollon tehtävänä on tutkia kaikkien 
diabeetikoiden jalat kerran vuodessa ja seuloa poti
laat, joilla jalkaongelmien riski on suuri. Diabeteksen 
hoito on tiimityötä, jossa niin diabetesta sairastavalla 
kuin diabeetikkoa hoitavalla henkilökunnallakin on 
omat vastuunsa ja tehtävänsä.
       Tehokas jalkaongelmien ehkäisy edellyttää, että  
jokaisessa diabeetikoita hoitavassa terveydenhuol
lon yksikössä on hoitoketjumalli sekä sisäiseen että      

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väli
seen toimintaan. Niissä ohjeistetaan, mitkä tehtävät 
kuuluvat kenellekin.  

Diabetes ja jalat -koulutuksen jälkeen  
osallistuja 
• tietää, mitkä diabeetikon jalkojenhoidon ja jalka 
 ongelmien ehkäisyn tehtäväalueet kuuluvat hänelle
•  osaa tutkia diabeetikon jalat ja ymmärtää kerran  
 vuodessa tapahtuvan tutkimuksen merkityksen  
 diabeetikon hoidon ja seurannan osana
•  osaa ohjata diabeetikkoa jalkojen omahoitoon 
•  tietää, milloin diabeetikko lähetetään eteenpäin  
 toiselle asiantuntijalle
•  osaa hoitaa diabeetikon jalkojen pienet vammat
•  osaa ohjata diabeetikkoa kenkien valinnassa. 

➽ seuraa Diabetesliiton sivua: www.diabetes.fi /koulutus.    
      sieltä saat ajantasaiset tiedot Diabetesliiton koulutuksista.

    
   
hoitajille syksyllä 2014 

Kirjoniementie 15 | 33680 Tampere | P. 03 2860 111 (klo 9–13) | F. 03 2860 422 | www.diabetes.fi /koulutus

EASD:n kannanotto on kokonaisuudessaan luettavissa 
osoitteessa:
www.easd.org/images/easdwebfi les/statements/ 
Medical_Devices_Statement.pdf

lähteet

1. Boulton AJM, Del Prato S. Regulation of medical devices 
used in diabetology in Europe: Time for reform? Diabetologia 
2012;55:2295-2297.

2. Berry MG, Stanek JJ. The PIP mammary prosthesis: a product 
recall study. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2012;65(6):697-704.

3. Cohen D. Hip implants: how safe is metal on metal? BMJ 
2012;344:e3410.

4. Torjesen I. NHS should replace PIP implants even if they have 
been privately fi tted. BMJ 2012;344:e2379. Wilcox M. Assuring 
the quality of diagnostic tests: BMJ 2013;346:f836

➽ lisätiedot ja ilmoittautumiset: koulutussihteeri@diabetes.fi 
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Selvitettävä asia Ryhmä 1* Ryhmä 2 * *

Onko ajoterveyden ja hoidon 
seuranta säännöllistä?

•	Diabeetikko käy säännöllisesti 
lääkärintarkastuksessa.

•	Lääkäri arvioi ajoterveyden ja 
kirjaa arvion potilaskertomukseen 
1–5 vuoden välein.

•	Diabeetikko käy säännöllisesti lääkärin-
tarkastuksessa.

•	Lääkäri arvioi ajoterveyden ja kirjaa arvion 
potilaskertomukseen 1–3 vuoden välein.

Esiintyykö vaikeita tai toistuvia 
hypoglykemioita? Vaikealla hypo-
glykemialla tarkoitetaan tilan-
netta, jossa diabetesta sairastava 
on toimintakyvytön tai tajuton ja 
tarvitsee toisen apua liian mata-
lan verensokerin hoitamiseksi.

•	Diabeetikolla ei ole ollut kahta 
vaikeaa hypoglykemiaa edeltävän 
12 kuukauden aikana.

•	Yksittäisen vaikean hypogly-    
kemian syy on selvitetty. Hoidon-                                 
ohjauksella ja hoitomuutoksin 
ehkäistään tilanteen uusiu-
tumista.

•	Diabeetikolla ei ole ollut vaikeaa hypogly-
kemiaa edeltävän 12 kuukauden aikana.

Ovatko hypoglykemian varoitus-
oireet tallella?

•	Diabeetikko tunnistaa veren-
sokerin laskun oireet.

•	Diabeetikko tunnistaa verensokerin laskun 
oireet täysin.

Ymmärtääkö diabeetikko, että 
hypoglykemia aiheuttaa riskin 
ajoneuvon kuljettamiselle ja 
liikenteessä toimimiselle?

•	Osoittaa ymmärtävänsä.
•	On suositeltavaa kirjata lausuma 

potilaskertomukseen.

•	Osoittaa ymmärtävänsä.
•	On suositeltavaa kirjata lausuma potilas-

kertomukseen.

Seuraako insuliinia tai muita 
hypoglykemiariskiä lisääviä lääk-
keitä (sulfonyyliureat, glinidit) 
käyttävä itse verensokeriaan 
hoitosuunnitelman mukaisesti?

•	Seuraa. •	Seuraa itse verensokeriaan vähintään kaksi 
kertaa päivässä sekä ennen  ajamista ja 
pidemmillä matkoilla 2–3 tunnin välein.

Esiintyykö pitkäkestoista hyper-
glykemiaa eli onko verensokeri-
taso liian korkea?  
 

•	Ei esiinny. Diabeetikko tietää, 
että liian korkea verensokeri 
voi vaikuttaa vireystilaan ja ajo-
kykyyn haitallisesti.

•	Ei esiinny. Diabeetikko tietää, että liian kor-
kea verensokeri voi vaikuttaa vireystilaan ja 
ajokykyyn haitallisesti.

Onko diabeteksen lisäsairauksia 
tai muita sairauksia, jotka olen-
naisesti heikentävät ajoterveyttä? 
•	Kaikki sairaudet, niiden hoito 

ja yhteisvaikutukset otetaan 
huomioon. 

•	Ei ole. •	Ei ole.

Täyttyvätkö näkökyvyn 
vaatimukset?

•	Katso ajoterveysasetuksesta 
1181/2011, www.finlex.fi 
tai ajoterveyslomakkeesta,           
www.suomi.fi.

•	Katso ajoterveysasetuksesta 1181/2011, 
www.finlex.fi tai ajoterveyslomakkeesta,  
www.suomi.fi.

Ohjeet	lääkärille

Diabetesliitto on julkaissut repäisylehtiön, jossa on ajoterveysohjeita diabetesta sairastaville. Jokaisen 
lehtiön kannessa on ohjeita lääkärille diabeetikon ajokyvyn arviointia varten. Nämä Diabetesliiton 
lääkärineuvoston laatimat ohjeet julkaistaan tässä lehdessä sivuilla 23–25. Ne pohjautuvat sosiaali- ja 
terveysministeriön antamaan ohjeistukseen ajoterveysvaatimusten käytännön soveltamisesta (www.stm.fi). 
Potilaan ohjeet julkaistaan Diabetes-lehdessä 4/2014. Repäisylehtiöiden tilausohjeet ovat sivulla 26.    

Turvallista matkaa!  
Diabeetikon ajoterveyden arviointi 

* Mopon, moottoripyörän ja henkilöauton kuljettajat

** Kuorma- ja linja-auton kuljettajat sekä taksinkuljettajat
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Milloin lääkäri arvioi                  
diabeetikon ajoterveyttä?

•	Diabeteksen seurantakäyntien yhteydessä. 
•	Ajokorttia haettaessa ja uudistettaessa, viimeistään kun henkilö on 70-vuotias 

(R1) tai 45-vuotias (R2). Lääkäri voi edellyttää lausunnossaan, että potilaan on 
toimitettava uusi lääkärintodistus tietyn ajan kuluessa. Poliisi kirjaa tiedon liikenne-        
tietojärjestelmään, jolloin Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) lähettää automaatti-
sesti kortinhaltijalle muistutuksen asiasta.

•	70-vuotiaalle tehdään laajennettu terveystarkastus.
•	Poliisi voi tarvittaessa määrätä henkilön toimittamaan lääkärintodistuksen tai             

suorittamaan ajokokeen. Todistuksessa lääkäri voi suositella ajokoetta tai -näytettä.

Kuka laatii lausunnon               
diabeetikon ajoterveydestä?

•	Ensisijaisesti terveydentilan arvioi diabeetikon hyvin tunteva lääkäri.                       
•	Ammattiajoluvan terveysedellytysten täyttymisen arvioi ensisijaisesti työterveys-

lääkäri.

Miten sokeritasapainoa 
arvioidaan?

•	Sokeritasapainoa tulee arvioida objektiivisin menetelmin. Arvioinnissa voi hyödyn-
tää esimerkiksi verensokerimittarin purkuohjelmia ja tarvittaessa sensorointia.

Kenen on vastuu? •	Kuljettaja vastaa itse ajamisestaan eli siitä, että ajaa vain jos kykenee siihen.         
•	Lääkäri tukee diabeetikon ajokyvyn säilymistä neuvonnalla ja asianmukaisella 

hoidolla.

Milloin lääkäri määrää potilaan 
väliaikaiseen ajokieltoon? 
•	Väliaikaisesta ajokiellosta ei 

tarvita ilmoitusta poliisille.

•	Kun diabeetikolla on ollut 
kaksi vaikeaa hypoglykemiaa                
12 kuukauden aikana.
- Ajokielto merkitään potilas-
kertomukseen, josta annetaan 
kopio diabeetikolle.
- Myös diabeteksen lisäsairaudet 
voivat antaa aiheen ajokieltoon.
- Hoidonohjausta tehostetaan 
ja muutetaan tarvittaessa 
hoitoa. 

•	Kun diabeetikolla on yksikin vaikea             
hypoglykemia.
- R2-ajokielto merkitään potilaskertomuk-
seen, josta annetaan kopio diabeetikolle. 
R1-ajolupa jää voimaan.
- Myös diabeteksen lisäsairaudet voivat 
antaa aiheen ajokieltoon.
- Hoidonohjausta tehostetaan ja muutetaan 
tarvittaessa hoitoa.
- Ammattiautoilijalle myönnetään sairaus- 
lomaa tilanteen selvittelyn ja korjaamisen 
ajaksi. Jos vakava hypoglykemia on ilmaan-
tunut ajoneuvoa kuljetettaessa, lääkäri 
neuvottelee tarvittaessa diabeteksen hoitoon 
perehtyneen lääkärin kanssa potilaan ajo-
terveydestä.
- Tarvittaessa arvioidaan ammattiautoili-
jan pitkäaikainen työkyky ja ammatillisen        
kuntoutuksen tarve.

Milloin ajokielto voidaan purkaa? •	Jos vaikea hypoglykemia ei        
uusiudu 6 kuukauden seuran-
nassa kiellon asettamisesta ja 
muut kriteerit täyttyvät.

•	Jos vaikea hypoglykemia ei uusiudu 12       
kuukauden seurannassa kiellon asettami-
sesta ja muut kriteerit täyttyvät.

Milloin lääkärillä on ilmoitus-
velvollisuus poliisille?

•	Jos diabeetikolle tulee kolmas 
vaikea hypoglykemia 12 kuu-
kauden aikana hoitotoimista  
huolimatta. Aika lasketaan         
toisesta vaikeasta hypogly-
kemiasta.

•	Ilmoitusvelvollisuus voi syntyä 
myös diabeteksen lisäsairauksien 
tai muiden sairauksien vuoksi.

•	Jos diabeetikolle tulee toinen vaikea hypo-
glykemia 12 kuukauden aikana hoitotoimista 
huolimatta.

•	Jos diabeteksen hoidon tilanne paranee 
jatkossa olennaisesti, diabeetikko voi hakea 
uutta R2-ajolupaa. Hakemuksen liitteeksi 
tarvitaan diabeteksen hoitoon perehtyneen 
erikoislääkärin lausunto.

•	 lmoitusvelvollisuus voi syntyä myös               
diabeteksen lisäsairauksien tai muiden     
sairauksien vuoksi.
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www.diabetes.fi		❘  Tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa, tilausohjeet sivulla 26

ajoterveyden arviointiin liittyvät 
lait, asetukset ja ohjeet

Palaute: tiedotus@diabetes.fi, www.diabetes.fi/palaute

miten toimit vaikean hypoglykemian jälkeen?

•	Selvitä verensokerin laskuun johtaneet tekijät yhdessä potilaan kanssa. Syitä voivat olla esimerkiksi liian vähäinen         
syöminen ennen liikuntaa tai liikunnan jälkeen, liian suuri insuliiniannos, ruokailun ja insuliinin epäsuhta, saunominen 
tai muu altistuminen lämmölle sekä alkoholin käyttö.

•	Tarkista pistospaikkojen kunto ja sopivuus.

•	Vähennä insuliinin määrää ja/tai muuta insuliinipistosten ajoitusta tai laatua, ellei hypoglykemialle todeta jotain             
muuta selvää syytä.   

•	Selvitä sokeritasapaino: sokerihemoglobiini (HbA1c) ja potilaan omaseurannan tulokset.                                           
Onko insuliinihoitoisen sokeritasapaino liiankin hyvä (HbA1c alle 6,5 % eli 48 mmol/mol), jos hypoglykemioita esiintyy? 
Esiintyykö verensokeriarvoja, jotka ovat alle 3–4 mmol/l? 

•	Selvitä oireettomien hypoglykemioiden esiintyminen potilaan omaseurannan avulla tai kudossokerin seurannalla  
(sensorointi). 

•	Jos matalan verensokerin varoitusoireet ovat heikentyneet, verensokeri tulee pitää yli 5 mmol:n/l omaseurannassa        
ja vastaavasti sallia HbA1c-tason lievä nousu.

•	Harkitse insuliinipumppuhoitoa sopivan insuliinihoidon toteuttamiseksi ja hypoglykemioiden estämiseksi.

•	Ajokorttilain (386/2011) 17 ja 18 pykälät.
•	Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajotervey-

destä (1181/2011). Ajoterveysasetukseen liitettiin  
19.1.2013 säännös iäkkäiden laajennetusta ajo-
terveystarkastuksesta.

•	Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/126/EY, liite III. Liitettä III on muutettu muun 
muassa diabeteksen osalta direktiivillä 2009/113/EY.

•	Sosiaali- ja terveysministeriön lääkärin ilmoitusvelvol-
lisuutta ajoterveysasioissa koskevat soveltamisohjeet 
(STM 8.12.2006) ja Ajoterveysohjeet lääkäreille (STM 
10.6.2013).

lisätietoja:

•	www.stm.fi
•	www.finlex.fi
•	www.terveyskirjasto.fi
•	Ajoterveyden arvioinnissa ja lääkärin ilmoitus- 

velvollisuuden täyttämisessä käytettävät lomakkeet:  
www.suomi.fi
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Turvallista matkaa! ajoterveysesite diabetesta sairastaville 

Diabetesliitto	on	julkaissut	kaksi	uutta	esitettä,	
joissa	on	ajoterveyteen	liittyviä	ohjeita	diabetesta	
sairastaville	sekä	ohjeita	lääkäreille	diabeetikon	
ajokyvyn	arviointia	varten.	Esitteiden	pdf:t	voi	

avata	omalle	koneelle	maksutta	netistä	osoitteesta	
www.diabetes.fi	/d-kauppa.
					Esitteitä	on	saatavissa	myös	painettuina	repäisy-
lehtiöinä	Diabetesliitosta.	Repäisylehtiöt	ovat	
maksullisia.	Jokaisen	viidenkymmenen	sivun	lehtiön	
päällä	on	kansilehti,	jossa	on	ohjeita	lääkärille	dia-
beetikon	ajoterveyden	arviointia	varten.	
       Potilasohje	julkaistaan	myös	Diabetes-lehdessä	
4/2014.	Lääkäreille	tarkoitettu	ohje	on	julkaistu	
tämän	lehden	sivuilla	23–25.	Lehtiöt	on	tarkoitettu	
terveydenhuoltoon	jaettaviksi	diabetesta	sairastaville.	

Koko: A4, repäisysivut kaksipuoleisia

Hinnat:

• 50 sivun lehtiö 17 euroa
• 100 sivun lehtiö 24 euroa
• Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Uusi kiinnostava havainto:

Kansilehdessä ohjeet lääkärille

Hermokasvutekijä elvyttää beetasolujen toimintaa
Hermosolujen kuolemaa estävä manF-proteiini 
edistää haiman insuliinia tuottavien solujen  
lisääntymistä ja toimintaa. Tästä havainnosta   
voi tulevaisuudessa olla apua diabeteksen  
hoidossa ja parantamisessa.

Hermosolujen kuolemaa estävän MANF-proteiinin on 
havaittu edistävän haiman beetasolujen lisääntymistä. 
Uusi havainto on tehty Helsingin yliopiston professorin 
mart saarman johtamassa tutkimusryhmässä Bioteknii-
kan instituutissa.

Asia tuli esille sattumalta toisen tutkimuksen yhtey-
dessä, kun osa tutkittavista hiiristä, joiden elimistö ei 
tuota lainkaan MANF-proteiinia, sairastui yhtäkkiä rajuun 
diabetekseen. Syyksi havaittiin, että niiden beetasolut 
olivat tuhoutuneet. 

Seuraavaksi saarekesoluviljelmään kokeiltiin MANF-
proteiinin vaikutusta. Kun MANF-proteiinia tuotettiin 
ylimäärin diabeettisen hiiren haimassa, beetasolut eivät 
tuhoutuneet yhtä helposti kuin normaalit saarekesolut. 

Tämän lisäksi beetasolut lähtivät jakautumaan MANF-
proteiinin ansiosta.

Tämä tuo tutkijoiden mukaan uutta toivoa siitä, 
että MANF voisi tulevaisuudessa palauttaa diabetesta 
sairastavien omien saarekesolujen määrää ja toimintaa 
normaalille tasolle. 

Tutkimusryhmä on saanut kolmivuotisen apurahan 
yhdysvaltalaiselta tyypin 1 diabeteksen tutkimusta edistä-
vältä Juvenile Diabetes Research Foundation ( JDRF) -sää-
tiöltä. Ryhmä alkaa tutkia yksityiskohtaisemmin toisessa 
hiirimallissa MANF:in toimintamekanismia saarekesolu-
jen suojelemisessa ja ylipäänsä elimistössä. Samalla 
halutaan varmistaa, että MANF:in avulla jakaantuneet 
saarekesolut tuottavat insuliinia.

Tutkimusyhteistyössä ovat mukana myös akatemia-
tutkija jari rossi Helsingin yliopiston biolääketieteen 
laitokselta Biomedicumista ja professori Timo oton-
koski Biomedicumin kantasolukeskuksesta.

Lähde: Maria Lindahl, Tatiana Danilova, Erik Palm, ym. MANF is 
Indispensable for the Proliferation and Survival of Pancreatic Cells. Cell 
Reports 2014;7(2):366-375.

Tilaukset: www.diabetes.fi /d-kauppa • materiaalitilaukset@diabetes.fi 
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Tilaukset: www.diabetes.fi /d-kauppa • materiaalitilaukset@diabetes.fi 

3.–4.10.2014
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Lääkäreille ja muille  
diabetestiimien ammattilaisille

DIABETESKESKUKSESSA TAMPEREELLA 
Ohjelma perjantaina 3.10.2014
8.30 Ilmoittautuminen, kahvi ja tee
9.15 Klubin avaus
9.30 Diabetes ja neuropatia 
10.30  Tauko
10.45 Neuropaattisen kivun hoito
11.45 Lounas
12.45 Autonominen neuropatia
13.30 Diabetekseen liittyvät tuki- ja liikuntaelinongelmat
14.15 Tauko
14.45 Nefropatian Käypä hoito -suositus päivittyy
15.30 Retinopatian Käypä hoito -suositus päivittyy
16.15 Diabeetikon jalkaterapia – miksi ja miten lisää osaamista? 
 Opintokokonaisuus verkossa uutta Diabetesliitolta.
17.00    Virvokkeita ja pientä suolaista, sauna 
20.00 Illallinen

Ohjelma lauantaina 4.10.2014
8.00 Aamupala
8.30 Tyypin 1 diabeteksen hoidon kehittäminen
8.45 Onko insuliinipumppuhoidon osaamisessa kehitettävää?
9.30 Tyypin 1 diabetes ja hypoglykemia eri näkökulmista 
10.15 Tauko
10.30 The Psychological Side of Type 1 Diabetes
12.00 Klubin yhteenveto ja päätös 
12.30 Lounas

Teemana 
Tyypin 1  
diabetes ja 
lisäsairaudet

Lue lisää 
ja ilmoittaudu 

netissä 
www.diabetes.fi/

tiimiklubi

Tiimiklubi
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Diabetesrekisteri ja biopankki ovat
tutkijan aarrearkku mErVI lYYTInEn

Anna Parkkola on tutkijanuran alussa: väitöskirja 
valmistuu hyvää vauhtia. Kolmas artikkeli on arvioi-
tavana lehdessä julkaisemista varten, ja neljättä hän 
viimeistelee parhaillaan. Väitöskirjan yhteenvetoteksti 
on loppusuoralla.

 Parkkolan työ kulkee hänen mu-
kanaan sylimikrossa Biomedicumin 
työhuoneeseen, kahvioon, kotiin ja 
vaikka laiturinnokkaan. Se on diabe-
testutkimuksen aarrearkku, josta riittää 
tutkittavaa monille tutkijasukupolville: 
diabetesrekisteriaineisto ja biopankki, 
johon on kymmenen viime vuoden aika-
na kerätty sairastumisvaiheen tiedot ja 
HLA-näytteet noin kuudelta tuhannelta diabetekseen 
sairastuneelta suomalaiselta lapselta. Biopankki sisäl-
tää verinäytteitä myös näiden lasten vanhemmilta ja 
sisaruksilta. 

Koko maan kattavaa diabetesrekisteriä, jossa olisi 
tiedot kaikista diabetesta sairastavista, ei toistaiseksi 
ole Suomessa saatu aikaiseksi. Siksi esimerkiksi tark-
koja tietoja diabeetikoiden määrästä on mahdotonta 

saada, ja luvut ovat aina arvioita. 
Tutkimustarkoitukseen kerätty tyy-

pin 1 diabetekseen sairastuneiden lasten 
rekisteri on HUS:n koordinoima maanlaa-
juinen hanke, joka käynnistettiin vuonna 
2002. Kaikki diabetekseen sairastuvat 
lapset kutsutaan mukaan, ja heidän van-
hempansa saavat täytettäväksi kyselylo-
makkeen, jolla selvitetään diagnoosihet-
ken tietoja, kuten perheessä esiintyviä 

autoimmuunitauteja. Biopankkiin pyydetään verinäyt-
teet lasten vanhemmilta ja sisaruksilta. Osallistuminen 
ja näytteen antaminen on vapaaehtoista.

Vaikka Parkkolan työ tätä nykyä on rekisterin 

Miten minusta tuli tutkija  

Tyypin 1 diabetekseen 
sairastuneista lapsista 
kymmenen vuoden 
aikana kerätty 
diabetesrekisteri 
ja tuhansittain 
verinäytteitä sisältävä 
biopankki ovat 
nuoren tutkijan Anna 
Parkkolan aarrearkku.

Autoimmuniteetin 
kertymiseen 
geneettisillä 

tekijöillä näytti 
olevan vähemmän 

vaikutusta kuin 
oletimme.
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penkomista, tilastollisten menetelmien soveltamista ja 
muiden rekistereiden tietojen yhdistämistä diabetes-
rekisterin tietoihin, on hän ehtinyt toimia muissakin 
tutkimustehtävissä. Hän on pipetoinut ja analysoinut 
autovasta-aineita biopankin verinäytteistä laboratori-
ossa ja tehnyt kliinisiä terveystutkimuksia TRIGR-tut-
kimuksen  lapsille, jotka kutsutaan seurantakäynneille 
säännöllisin väliajoin. 

Keliakia periytyy vahvemmin kuin  
muut autoimmuuunisairaudet 

Parkkolan väitöstyön tutkimushypoteesina on, että jos 
perheessä esiintyy paljon diabetesta ja muita autoim-
muunisairauksia, lapsen diabetes todennäköisesti 
poikkeaa sellaisen lapsen diabetesta, jolla vastaavaa 
perhehistoriaa ei ole. 

– Eroja esiintyy. Jos lapsen lähisukulaisella on dia-
betes, lapsen verensokeri on sairauden toteamisen ai-

kaan vähemmän korkea ja hänen sokerimetaboliansa 
vähemmän pielessä, Parkkola sanoo.  

Yllättävää tuloksissa on se, että geneettiset tekijät 
näyttävät vaikuttavan autoimmuunisairauksien ker-
tymiseen vähemmän kuin tutkijat olivat olettaneet. 
Vaikka perheessä oli paljon eri autoimmuunisairauk-
sia, lasten geneettinen riski sairastua ei ollut juurikaan 
suurempi kuin niiden, joiden perheessä sairauksia ei 
ollut. Keliakia muodosti kuitenkin poikkeuksen: lap-
silla, joiden perheessä oli keliakiaa, oli huomattavasti 
useammin keliakiaan liittyvä HLA DR3-DQ2 -geno-
tyyppi.

Tyypin 1 diabeteksen diagnoosivaiheessa vain 
puolellatoista prosentilla lapsista oli jokin muu au-
toimmuunisairaus. Diagnoosin jälkeisinä vuosina luku 
näyttäisi nousevan noin kolmeen prosenttiin. 

Noin 20 prosentilla lapsista oli perheessään joku 
tyypin 1 diabetesta sairastava. Perheeseen luettiin 
vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat ja vanhempi-
en sisarukset. Kolmasosalla lapsista oli perheenjäseniä, 
joilla oli jokin muu autoimmuunisairaus kuin tyypin 
1 diabetes. 

Ympäristö vaikuttaa
perimää enemmän? 

Alun perin Parkkolan tutkimus rajoittui vain HLA-
alueeseen, mutta sittemmin tutkimusta on laajennettu 
muihin, pienempiin geenialueisiin. Tällaisia diabetek-
sen kehittymiseen mahdollisesti vaikuttavia geenialu-
eita on kymmeniä.

– Tähän mennessä saadut.tulokset vahvistavat kä-
sitystä, että diabeteksen syntyyn vaikuttavat monet eri 
tekijät. Diabeteksen altistava perimä on sairastumisen 
edellytys, mutta jotkin elinympäristöön liittyvät tekijät 
ovat aivan ratkaisevassa asemassa. 

– Kiinnostavaa on nähdä, mihin suoliston mik-
robiflooraan liittyvät tutkimukset johtavat, Parkkola 
sanoo.

Kiinnostus diabetekseen
virisi jo nuoruudessa

Diabetes ei valikoitunut Parkkolan tutkimusaiheeksi 
sattumalta. Hänen nuoruudenystävällään on tyypin 1 
diabetes, ja hän muistaa, miten uutiset lehmänmaidon 
mahdollisesta osuudesta sairastumiseen pohdituttivat 
aikoinaan ystävän äitiä.

Kun lääketieteen opiskelija kurssikavereineen vie-
raili syventävien opintojen vaiheessa Lastenklinikalla, 
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ANNA PARKKOLA
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jossa professori Mikael Knip esitteli käynnissä ole-
via tutkimuksia, maitohypoteesi tuli jälleen esiin.                
Imeväisiän ruokavalion ja tyypin 1 diabeteksen yh-
teyttä on selvitetty suuressa kansainvälisessä The Trial 
to Reduce IDDM in the Genetically at Risk (TRIGR) 
-tutkimuksessa. 

Parkkola tiesi heti löytäneensä oman aiheensa, ja 
teki syventäviin opintoihin kuuluvan tutkimuksen 
IA2-vasta-aineista. Se sytytti kipinän tutkimukseen, ja 
hän päätti jatkaa, kun Knip myöhemmin tarjosi kahta-
kin erilaista projektia opiskelijalle.

Haaveena erikoistuminen 
lastentauteihin 

Tulevaisuudessa Parkkola haluaisi yhdistää tutkijan ja 
kliinikon työn. Haaveissa ovat lastentautien erikoistu-
misopinnot. Lääketieteen lisensiaatiksi valmistumisen 
jälkeen Parkkola on tutkijan työn ohessa työskennellyt 
sairaalassa sisätautien klinikassa ja terveyskeskuksessa 
kesäisin.

– Tutkijana toimiminen vaatii töitä rahoituksen 
varmistamiseksi. Onneksi Knip projektin johtajana 

pitää kliinistä ja tutkijan työtä yhtä tärkeinä, ja on aut-
tanut järjestelyissä tarvittaessa. Valtakunnalliseen tut-
kijakouluun pääsy on hyvä juttu, koska se takaa palkan 
ja työterveyshuollon tutkijalle. 

Kansainväliset tehtävät 
kiinnostavat

Huhtikuussa Parkkola osallistui viikon kestäneeseen 
kansainväliseen koulutukseen, jonka International 
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 
järjestää vuosittain. Tänä vuonna kokous järjestettiin 
Bostonissa, ja ohjelmasta vastasivat Harvardin lääke-
tieteellinen tiedekunta ja Jos-
linin diabeteskeskus. Koulu-
tuksen aikana osallistujilla oli 
mahdollisuus esitellä omia 
projektejaan, keskustella nii-
den pohjalta ja verkottua eri 
vaiheissa olevien tutkijoiden 
kanssa.

Parkkola on jo aiemmin-
kin esitellyt tutkimustuloksi-
aan kansainvälisissä kongres-
seissa, ja pitää esiintymisiä ja 
niiden jälkeen käytyjä keskus-
teluja yhtenä työnsä antoisis-
ta puolista. 

– Tuntuu hienolta huomata, että osaa esittää tutki-
muksensa tulokset niin, että ne herättävät kiinnostusta 
ja kysymyksiä, jotka voivat viedä tutkimusta eteen-
päin. Kun esittelin HLA-alueisiin liittyvää tutkimus-
tani kansainvälisessä kongressissa, minulta kysyttiin, 
mitkä muut geenialueet voisivat liittyä autoimmuu-
nitautien kertymiseen, ja siitä sain ajatuksen laajentaa 
tutkimustani uuteen suuntaan.

– Voisin ajatella lähteväni ulkomaille jossain vai-
heessa. Tosin konkreettisia suunnitelmia ei vielä ole.

Toistaiseksi Parkkola ei ole kokenut tarvetta erot-
taa työtä ja vapaa-aikaa tiukasti toisistaan. Diabetes-
tutkimusta tehdään paljon, ja artikkeleita riittää ilta- ja 
lomalukemiseksi. 

– Kirurgimieheni mainitsi kerran luettuaan oman 
alansa kirjallisuutta, että oli nyt käynyt läpi kaiken, mi-
tä aiheesta on kirjoitettu. Itse en voi kuvitellakaan, että 
voisin sanoa niin jostakin diabeteksen aihealueesta.

mervi lyytinen
Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri
mervi.lyytinen@diabetes.fi  

– Tuntuu hienolta 
huomata, että 
osaa esittää 
tutkimuksensa 
tulokset niin, että 
ne herättävät 
kiinnostusta 
ja kysymyksiä, 
jotka voivat 
viedä tutkimusta 
eteenpäin. 

The Trial to reduce IDDm    
in the Genetically at risk (TrIGr) 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vähentääkö 
täydellinen lehmänmaidon proteiinien poistaminen 
ruokavaliosta ensimmäisen 6–8 elinkuukauden  
aikana tyypin 1 diabeteksen esiintymistä lapsilla, 
joilla on perinnöllinen riski sairastua. 
Tutkimus käynnistyi vuonna 2002 ja päättyy 2017. 
Tutkimukseen ei oteta enää mukaan uusia lapsia.

Valtakunnallinen     
diabetesrekisteri ja biopankki

Tutkimustarkoitukseen kerätty rekisteri, johon  
ilmoitetaan kaikki Suomessa tyypin 1 diabetekseen 
sairastuneet lapset. Rekisteriin on koottu 12 toiminta-
vuoden aikana sairastumisvaiheen tiedot noin  
6 000 lapsesta. 

Biopankkiin on talletettu lasten ja heidän  
vanhempiensa ja sisarustensa HLA-verinäytteitä. 
Tietojen ja verinäytteiden antaminen on vapaa- 
ehtoista. 

Hanketta koordinoi HUS.
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Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto
p. 03 2860 111 (klo 8-13)
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Jalkojenhoitoon
liittyvät aineistot
Diabetes ja jalkojen omahoito
• 6,50 euroa
• Selkeä perusopas diabeetikoille ja muille jalkojen kunnosta huolehtiville
• Koko B5, sivuja 36, saatavana myös ruotsiksi

Diabeetikon jalkojen tutkimus- ja seurantalomake
• 7 euroa / 50 sivun repäisylehtiö
• Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteereissä (Dehko-raportti 2003:6) 
 julkaistu lomake
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen   
• Koko A4, mustavalkoinen

Jalkajumppa
Repäisylehtiö
• Lähes kaikille sopivia perusharjoitteita lämmittely- ja venyttelyohjeineen
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4

Kenkäresepti
Repäisylehtiö
• Kenkäreseptiin piirretään mallipohjallinen, jolla on helppo mitata kengät ja   
 varmistaa, että niissä on riittävä käyntivara  
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen 
• Koko 14,5 x 31 cm

Vinkkejä kenkien valintaan
Repäisylehtiö
• Ohjeita sopivien ja turvallisten kenkien valintaan
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4

Mihin riskiluokkaan jalkasi kuuluvat? – 
Jalkojen pikkuvammojen hoito UUSI
Repäisylehtiö
• Tietoa riskijalan tuntomerkeistä, neuvoja ihorikkouman ja hiertymän omahoitoon
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4
 

Repäisylehtiöiden hinnat
• 50 sivun lehtiö 17 euroa
• 100 sivun lehtiö 24 euroa
Hinnat sisältävät lähetyskulut
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Hyvät kengät eivät hierrä eivätkä purista, ja niillä on huoletonta liikkua.  
Ne pitävät jalat lämpiminä ja terveinä – siksi ei ole pikku juttu,  

millaiset kengät valitset. 

Valitse kengät käyttötarkoituksen  
ja vuodenajan mukaan
• Kenkiä tulisi olla työhön, vapaa-aikaan, harrastuksiin ja 
juhlaan. Niitä tarvitaan niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. 
Kiinnitä erityistä huomiota eniten käyttämiesi kenkien 
valintaan. Materiaaleista nahka on paras, koska se 
hengittää ja mukautuu hyvin jalkaan.

Oikea koko löytyy mallipohjallisella   
• Pyydä avustajaa piirtämään molempien jalkojen ääriviivat 
paperille. Lisää pidempään piirrokseen yhden senttimetrin 
käyntivara. Leikkaa pohjallinen irti ja työnnä se kenkään. Jos 
pohjallisen reunat rypistyvät, kenkä on liian pieni. Jos jaloissa  
on rakennemuutoksia, tarvitaan hoidon ammattilaisen  
laatima kenkäresepti. Reseptilomakkeita saa Diabetes liitosta.  
Myös mittalaite auttaa oikean koon löytymisessä. 

Sukansuu ei saa kiristää
• Hyvissä kengissä on tilaa kosteutta imeville ja siirtä  ville 
sukille ja pestäville, iskua vaimentaville irto poh jal lisille. 
Ne pitävät jalat lämpiminä ja kenkien sisä puolen  
puhtaana. Joskus tarvitaan tilaa yksilöllisesti valmistetuille  
tukipohjallisille.

Kantapää tarvitsee tukea
• Kengän kanta tukee parhaiten kantapäätä, kun se on tiukasti 
kantapään mukainen ja riittävän napakka. Arvioi kengän 
kannan tukevuus painamalla sitä peukalolla. Liian löysän 
kengän kanta painuu sisään. 

Hyvät kengät tukevat jalkaa askeleen kaikissa vaiheissa 

• Askeleen alussa kantapää 
koskettaa lattiaan.

• Kantapäältä paino siirtyy 
jalan etuosaan.

vinkkejä valintaan

• Askeleen aikana jalkaterät osoittavat suoraan eteenpäin. 
Varpaat leviävät alustaan ja työntävät kehoa eteenpäin.

• Huomaatko, miten jalan 
pituus ja leveys muuttuvat 
askeleen aikana?
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Diabeteksen hoidon erityispätevyydet
Suomen Lääkäriliiton myöntämä diabeteksen hoidon erityispätevyys oli toukokuun lopussa yhteensä 158 lääkärillä. 
Vuoden 2013 aikana erityispätevyyden saivat Tom Forsén Vaasasta, suvi Hietaniemi Ähtäristä, ritva Kannisto 
Tampereelta, nina Karjanlahti Espoosta, satu Kolehmainen Joensuusta, liina linnasmägi Mäntsälästä, lorenzo 
sandini Lappeenrannasta ja liisa sorakivi Tampereelta. 
     Diabeteksen hoidon erityispätevyyden vaatimukset on julkaistu Suomen Lääkäriliiton sivustolla www.laakariliitto.fi > 
Opiskelu ja koulutus. Lisätietoja diabeteksen hoidon erityispätevyyden ehdoista saa Suomen Endokrinologiyhdistyksen 
sihteeriltä Satu Vehkavaaralta, satu.vehkavaara@hus.fi. 
     Suomen Lääkäriliitossa erityispätevyyteen liittyviä asioita hoitaa koulutusasiantuntija Ulla anttila, p. 09 393 0744, 
ulla.anttila@laakariliitto.fi.

Diabeteksen hoidon erityispätevyys on seuraavilla lääkäreillä: Alar Abram, Saku Harjumaa, Viro, Tuula Aho, 
Jyväskylä, Ari Aimolahti, Helsinki, Juha Alanko, Tampere, Suvimarja Aranko, Helsinki, Anne Artukka, Turku, Stig-Erik 
Bergkulla, Vaasa, Pertti Ebeling, Espoo, Tapani Ebeling, Oulu, Eija Eloranta, Haukipudas, Tom Forsén, Vaasa, Seppo 
Gummerus, Tampere, Hannu Haapamäki, Lahti, Ruuth Hallanoro, Naantali, Päivi Hannula, Pirkkala, Kari Harno, Jär-
venpää, Suvi Hietaniemi, Ähtäri, Liisa Hiltunen, Oulu, Mikko Honkasalo, Nurmijärvi, Tuula Huupponen, Tampere, Ville 
Hällberg, Hämeenlinna, Anu-Maaria Hämäläinen, Espoo, Jouko Hänninen, Norola, Pirjo Ilanne-Parikka, Tampere, Vesa 
Ilvesmäki, Järvenpää, Bo Isomaa, Pietarsaari, Kirsti Jalovaara, Oulu, Leena Juurinen, Riihimäki, Hannu Järveläinen, 
Turku, Jarmo Jääskeläinen, Kuopio, Risto Kaaja, Helsinki, Vuokko Kallioniemi, Tampere, Tero Kangas, Vantaa, Ritva 
Kannisto, Tampere, Anu Kareinen, Joensuu, Nina Karjanlahti, Espoo, Marjut Kauppila, Turku, Ritva Kauppinen-Mäkelin, 
Espoo, Päivi Kekäläinen, Joensuu, Paula Kemppainen, Kajaani, Päivi Keskinen, Tampere, Esa Kilkki, Espoo, Anne Kinna-
la, Kaarina, Ulla Kiviniemi, Tampere, Mikael Knip, Helsinki, Otto Knutar, Vaasa, Minna Koivikko, Oulu, Veikko Koivisto, 
Helsinki, Päivi Kokkila, Turku, Satu Kolehmainen, Joensuu, Jorma Komulainen, Kuopio, Päivi Korhonen, Harjavalta, 
Timo Korhonen, Kuopio, Eeva Korpi-Hyövälti, Seinäjoki, Pirkko Korsoff, Rauma, Anna-Mari Koski, Jyväskylä, Eila Kujan-
suu, Tampere, Riitta Kurttila, Vaasa, Arto Kuusisto, Espoo, Jorma Lahtela, Tampere, Kaj Lahti, Maalahti, Hanna Laine, 
Turku, Kaisa Laine, Lappi, Merja Laine, Helsinki, Tiina Laine, Helsinki, Helena Lanki, Helsinki, Jouni Lapinleimu, Turku, 
Eeva Leinonen, Helsinki, Sari Lemberg, Pirkkala, Eeva Leppävuori, Helsinki, Helena Levänen, Mikkeli, Liina Linnasmä-
gi, Mäntsälä, Marita Lipsanen-Nyman, Helsinki, Raisa Lounamaa, Helsinki, Niina Matikainen, Helsinki, Saara Metso, 
Tampere, Päivi Miettinen, Espoo, Leena Moilanen, Leppäkaarre, Taina Mustila, Vaasa, Sari Mäkimattila, Helsinki, Harri 
Niinikoski, Turku, Katriina Nikkilä, Helsinki, Anita Nikkola, Espoo, Jukka Nikula, Lapua, Leo Niskanen, Helsinki, Leena 
Norvio, Helsinki, Anja Nuuja, Espoo, Pirjo Nuutila, Turku, Päivi Nykänen, Mikkeli, Kirsti Näntö-Salonen, Turku, Marja 
Ojaniemi, Oulu, Heikki Oksala, Tampere, Anja Orvola, Parola, Tuula Pekkarinen, Helsinki, Paula Piekkala, Turku, Pirjo 
Pirttiniemi, Tampere, Anna Pullinen, Riihikoski, Anne Putto-Laurila, Turku, Eeva Pälikkö-Kontinen, Kotka, Paavo Pääk-
könen, Pori, Saale Pöykkö, Rovaniemi, Taneli Raivio, Espoo, Jukka Rajantie, Vantaa, Aslak Rautio, Luulaja, Ruotsi, Anna-
kaisa Reponen, Kajaani, Leena Ryysy, Kotka, Tapani Rönnemaa, Piispanristi, Timo Saaristo, Tampere, Karita Sadeharju, 
Seinäjoki, Marja-Terttu Saha, Urjala, Pasi Salmela, Oulu, Jorma Salmi, Pirkkala, Seppo Salo, Juupajoki, Tuula Salokangas, 
Järvenpää, Tuula Salonen, Espoo, Juha Saltevo, Jyväskylä, Lorenzo Sandini, Lappeenranta, Timo Sane, Espoo, Markku 
Saraheimo, Helsinki, Susanna Satuli-Autere, Hyvinkää, Tero Saukkonen, Helsinki, Camilla Schalin-Jäntti, Helsinki, Ilkka 
Sipilä, Helsinki, Minna Soinio, Turku, Liisa Sorakivi, Tampere, Paula Summanen, Espoo, Kaj Sund, Helsinki, Kirsi Sävelä, 
Pori, Timo Talvitie, Seinäjoki, Marjo Tamminen, Kotka, Päivi Tapanainen, Oulu, Airi Tarkiainen, Varkaus, Tarja Teikari-
Myyrä, Tuusula, Sirpa Tenhola, Kotka, Mirja Tiikkainen, Espoo, Tuula Tikkanen, Helsinki, Hilkka Tirkkonen, Outokum-
pu, Jukka Toivonen, Helsinki, Tytti Tolonen, Joensuu, Jorma Toppari, Nousiainen, Sirkku Tulokas, Tampere, Tiinamaija 
Tuomi, Lohja, Timo Tuominen, Savonlinna, Helena Tuuteri, Espoo, Nina Uhlenius, Helsinki, Atte Vadén, Tampere, Eija 
Valtonen, Tampere, Ilkka Vauhkonen, Kellokoski, Satu Vehkavaara, Helsinki, Riitta Veijola, Oulu, Jorma Viikari, Turku, 
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iabeteshoitajat

Suun ja hampaiden kunnon tarkastaminen 
kuuluu terveydentilan kokonaiskartoitukseen 
diabeteksen toteamisen jälkeen. Suun 
hoitotottumukset on luontevaa ottaa 
puheeksi samalla kun keskustellaan 
ruokavaliosta ja ateriarytmistä. 

Terve suu on diabeetikon yleisterveyden, hyvinvoin-
nin ja elämänlaadun keskeinen tekijä. Yleisimmät suun 
sairaudet, kuten hampaiden reikiintyminen, ientuleh-
dus ja parodontiitti, ovat kroonisia, hitaasti eteneviä 
tauteja, jotka eivät useinkaan aiheuta oireita suussa. 
Kipuja ja yleisterveyden huonontumista ei välttämättä 
osata yhdistää suun ja hampaiden tulehdusten aihe-
uttamiksi. Kuitenkin suun sairaudet voivat edesaut-
taa esimerkiksi keuhkokuumeen tai muun vakavan 
tulehdussairauden syntymistä tai 
pahenemista. 

Diabetes ei aiheuta suun sairauk-
sia, mutta huono suun terveyden tila 
voi vaikuttaa diabetekseen ja hoito-
tasapainoon. Diabeetikko sairastuu 
suun sairauksiin muita herkemmin, 
ja heidän sairautensa etenevät nope-
ammin. Heidän suunsa myös reagoi 
hoitoon hitaammin. 

Erityisesti parodontiitilla eli 
hampaiden kiinnityskudossairaudella on osoitettu 
olevan yhteys sydän- ja verisuonisairauksien sekä 
diabeteksen ilmaantuvuuteen (1,2). Diabeetikoilla pa-
rodontiittia esiintyy yleisemmin kuin muilla, ja sen 
hoitaminen on vaativampaa (3). Jäljellä oleva elinaika 
on todennäköisesti pidempi niillä, joiden suussa on 
paljon omia hampaita ja joilla ei ole todettu akuutteja 
hammasperäisiä infektioita (4). 

Suun kunto voi vaikuttaa hoitotasapainoon 
Tarkasta vastasairastuneen 
diabeetikon suu  

KIrsI aUTonEn-HonKonEn ja PÄIVI lamPI

omahoito perustana

Suun terveys vaikuttaa fyysiseen ja psykososiaaliseen 
elämänlaatuun, jotka ilmenevät kykynä nauttia elä-
mästä, puhua, pureksia, maistaa ruokaa, seurustella ja 
tuntea sosiaalista hyvinvointia (5,6). Diabeetikon suun 
terveyttä yritetään edistää korostamalla säännöllistä 
suun omahoitoa, kannustamalla tupakoimattomuu-
teen ja opastamalla terveellisiin ruokailutottumuksiin. 

Säännölliset ateriat ovat tärkeitä verensokeritasa-
painon, mutta myös diabeetikon syljen pH:n laskun ja 
kariesriskin kannalta. Jokainen ateria, välipala, juoma 
– myös sokeriton – ja erilaiset napostelutuotteet aiheut-
tavat hampaistoon puoli tuntia kestävän happohyök-
käyksen. Hampaisto kestää 5 – 6 happohyökkäyskertaa 
päivässä. 

Jos diabeetikon verensokeri laskee liian matalaksi, 
hänen on syötävä tai juotava jotain hii-
lihydraattipitoista, esimerkiksi mehua, 
eikä hänen silloin pidä miettiä happo-
hyökkäysmääriä. Happohyökkäys kat-
keaa ksylitolipurukumilla tai -pastil-
leilla, jotka neutraloivat suun happoja 
mutta eivät nosta verensokeria. 

Suun terveyden peruselementit ovat 
huolellinen hampaiden harjaus aamuin 
illoin fl uorihammastahnalla, hammas-
välien puhdistus päivittäin, säännölliset 

ateriat ja yksilöllisesti määritellyt suun terveystarkas-
tuskäynnit (7). Jos käytössä on hammasproteesit, ne tu-
lee myös puhdistaa huolellisesti kaksi kertaa päivässä. 

Tarkista vastasairastuneen 
diabeetikon suu

Diabeteshoitajat tapaavat kuukausittain vastasairastu-
neita diabeetikoita. Diabetesdiagnoosi aiheuttaa usein 

Erityisesti parodontiitilla 
eli hampaiden 

kiinnityskudossairaudella 
on osoitettu olevan 

yhteys sydän ja 
verisuonisairauksien 

sekä diabeteksen 
ilmaantuvuuteen.
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monenlaista huolta, kysymyksiä ja uuden opettelemis-
ta sairastuneelle. Ensimmäisillä käynneillä kartoite-
taan laajasti potilaan taustatietoja: sukurasitusta, muita 
sairauksia, työhön ja harrastuksiin liittyviä asioita se-
kä keskeisenä asiana elintapoja. On suositeltavaa, että 
alkukartoituksen yhteydessä selvitetään myös suun ja 
hampaiden kunto (8). 

Hampaiden ja suun terveydentila on tärkeää ottaa 
esille jo alkuvaiheessa, sillä suun alueen hoitamatto-
mat tulehdukset saattavat hidastaa sokeritasapainon 
korjaamista. 

Yleensä jo ensimmäisellä tai viimeistään toisel-
la hoidonohjauskäynnillä kartoitetaan diabeetikon 
ruokavaliota mahdollisimman tarkasti. Ateriarytmin 
selvittäminen on osa ravintoanamneesia. Samassa 
yhteydessä on luontevaa ottaa puheeksi ateriarytmin 
vaikutus hampaiden terve-
ydentilaan. Diabeetikoiden 
ruokavaliosuosituksessa 
mainitaan näkyvän sokerin 
päivittäisen käytön välttä-
minen (8,9). 

näin otat puheeksi 
suunhoitotottumukset 

Diabetesta sairastavat käy-
vät hoitajan vastaanotolla 
tarpeen mukaan kolmen 
kuukauden – puolen vuo-
den välein. Diabeteshoitajilla on näin ollen hyvä tilai-
suus ottaa säännöllisin väliajoin puheeksi suun terveys 
ja mahdolliset vaikeudet suun hoidossa. Vaikka diabe-
teksen sairastamisvuosia olisi takana jo kymmeniä, on 
silti tärkeää ottaa suun terveys huomioon esimerkik-
si hoitotasapainon huonontuessa ilman selvää syytä. 
Vähintään kerran vuodessa olisi hyvä kysyä vastaan-
ottokäyntien yhteydessä suun hoitotottumuksista. 
Diabeteshoitaja voisi lyhyesti kerrata hampaiden har-
jaustekniikkaan, hammasharjan vaihtoon ja hammas-
langan käyttöön liittyviä perusasioita (10). 

Minimitavoitteena omahoidon tukemisessa tulisi 
olla, että suun terveys otetaan säännöllisesti puheeksi. 
Mikäli kysyttäessä ilmenee ongelmia, diabeetikko tu-
lisi ohjata joko suuhygienistin vastaanotolle tai akuu-
teissa vaivoissa hammaslääkärin särkypäivystykseen. 

Diabeteshoitajan hoidonohjaustyössä olisi tärkeää 
huomioida nykyistä enemmän diabeetikon suun ter-
veyden edistäminen (10). 

   
 

DIABEETIKON SUUN TERVEYDENTILAN JA KOTIHOIDON KARTOITUS SEKÄ 
HOIDON TARPEEN ARVIOINTI DIABETESVASTAANOTTOKÄYNNILLÄ 

 

1. Onko suunne/hampaidenne tila tällä hetkellä hyvä? 
kyllä          ei  en osaa sanoa 
             

2. Onko teillä ollut hammassärkyä tai muuta hampaisiin tai hammasproteeseihin 
liittyvää vaivaa? 

ei           ajoittain jatkuvasti 
jos vastaus ajoittain tai jatkuvasti, sanallinen vastaus ongelmasta kirjataan 
riville 
______________________________________________________________ 

 
3. Voitteko syödä monipuolista ruokaa ilman, että hampaat/ikenet aiheuttavat 

ongelmia? 

ei           ajoittain jatkuvasti 

jos vastaus ei, sanallinen vastaus ongelmasta kirjataan riville 
______________________________________________________________ 

 
4.  Montako syönti-/juontikertaa (ei lasketa vettä ja xylitolituotteita) sinulla on 

päivässä?    
 
 alle 5 tai 5-6 x pv     yli 6 x pv 
 
 

5. Tuntuuko suunne kuivalta? 
ei           ajoittain jatkuvasti 
 
 
 

6. Onko teillä suussanne 

1  omia hampaita, ei hammasproteeseja 

2  osaproteesit/omia hampaita   
3 kokoproteesit (ei omia hampaita )à siirry kysymykseen 9       
4   ei lainkaan hammasproteeseja/hampaita (hampaaton suu)  

 

   

7. Harjaatteko omat hampaanne? 

1  useammin kuin kaksi kertaa päivässä 

2  kaksi kertaa päivässä   

3  yhden kerran päivässä             
4 harvemmin 
5    ei koskaan  

  
8. Käytättekö omien hampaidenne hoitoon 

2xpv         1x pv    viikoittain     harvemmin      ei lainkaan 
a) tavallista hammasharjaa      

 tai sähköhammasharjaa     1             2              3            4                    5 
b) fluorihammastahnaa     1             2              3            4                    5 
c) hammaslankaa      1             2              3            4                    5 
d) hammastikkuja      1             2              3            4                    5 
e) hammasväliharjaa     1             2              3            4                    5 
f) jotain muuta, mitä    _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

9.   Kuinka usein puhdistatte irrotettavat hammasproteesinne? 

1  useammin kuin kaksi kertaa päivässä 

2 kaksi kertaa päivässä   

3  yhden kerran päivässä             

4  harvemmin 

5 ei koskaan  

 
10. Käytättekö proteesien puhdistusaineena? 

1  astianpesuainetta (myös laimennettu) 

2 käsien pesuainetta   

3  hammastahnaa             

4     ei mitään 

 

11. Onko hammasproteesinne yön ajan? 
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2. Onko teillä ollut hammassärkyä tai muuta hampaisiin tai hammasproteeseihin 
liittyvää vaivaa? 

ei           ajoittain jatkuvasti 
jos vastaus ajoittain tai jatkuvasti, sanallinen vastaus ongelmasta kirjataan 
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______________________________________________________________ 

 
3. Voitteko syödä monipuolista ruokaa ilman, että hampaat/ikenet aiheuttavat 

ongelmia? 

ei           ajoittain jatkuvasti 

jos vastaus ei, sanallinen vastaus ongelmasta kirjataan riville 
______________________________________________________________ 

 
4.  Montako syönti-/juontikertaa (ei lasketa vettä ja xylitolituotteita) sinulla on 

päivässä?    
 
 alle 5 tai 5-6 x pv     yli 6 x pv 
 
 

5. Tuntuuko suunne kuivalta? 
ei           ajoittain jatkuvasti 
 
 
 

6. Onko teillä suussanne 

1  omia hampaita, ei hammasproteeseja 

2  osaproteesit/omia hampaita   
3 kokoproteesit (ei omia hampaita )à siirry kysymykseen 9       
4   ei lainkaan hammasproteeseja/hampaita (hampaaton suu)  

 

Hampaiden ja suun 
terveydentila on 

tärkeää ottaa esille 
jo alkuvaiheessa, 
sillä suun alueen 

hoitamattomat 
tulehdukset 

saattavat hidastaa 
sokeritasapainon 

korjaamista. 

Diabeetikon suun terveyden arviointilomake 
diabetesvastaanottokäynnille.

moniammatillista yhteistyötä
Äänekosken malliin

Äänekosken terveyskeskuksen aluehoitajien ja diabe-
teshoitajan vastaanotolla on tarkoituksena ottaa koe-
käyttöön suunnittelemamme lomake, jonka avulla on 
helppo kartoittaa uuden diabeetikon suun terveyteen 
liittyvät asiat (kuva). 

Kyselylomake on konkreettinen työkalu, jonka toi-
votaan madaltavan kynnystä kartoittaa suun tervey-
teen liittyviä asioita hoitajien vastaanotoilla. Lomak-
keen täytön myötä diabeetikoiden suun terveyden 
seuranta tehostuu. Jos kyselyssä ilmenee asioita, jotka 
vievät vastauksen ”punaiselle” eli vastaaja esimerkiksi 
harjaa hampaitaan tai puhdistaa irrotettavat proteesit 



Liikkuva ihminen kaipaa enemmän energiaa. 
Jaksaa jaksaa vielä – ja palautuu nopeammin. 
Mikset tekisi maistuvaa mandariinipossua, 
joka on samalla 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

”Vielä jaksaa  
painaa…”

400 g vähärasvaista porsaanlihaa, 

rasvaa max 7%

1 rkl öljyä

2 isoa sipulia

2 porkkanaa

2  prk (á 175 g) mandariinisäilykettä

(2 valkosipulinkynttä)

7 dl vettä

1 suolaton liemikuutio

1 ½ tl suolaa

½ tl pippuria

1 tl sitruunamehua tai etikkaa 

Mandariinipossu

5-6 annosta 

Valmista hyvää!

Katso valmistusohjeet  

ja muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet



suosituksia harvemmin, 
diabeteshoitaja tai alue-
hoitaja voi ohjata henkilön 
varaamaan ajan suuhygie-
nistille.

Äänekosken terveys-
keskuksessa on viime 
vuosina yritetty tietoisesti 
ylläpitää eri yksiköiden 
välistä moniammatillista 
yhteistyötä suun tervey-
teen liittyvissä asioissa. 

Terveyskeskuksessa on toiminut painonhallintaan 
painottuvia elämäntaparyhmiä, ja jokaisessa ryhmäs-
sä osalla osallistujista on ollut diabetes. Suun terveys 
on ollut ryhmissä yksi kiinnostusta herättänyt teema ja 
suuhygienisti odotettu vierailija. 

Olemme järjestäneet diabetesta sairastaville suun-
nattuja diabetesiltoja, joissa on ollut mukana suun 
terveyden ammattilainen. Tänä keväänä Äänekosken 
kaupungin vanhuspalveluihin kuuluvissa seniorineu-
voloissa on organisoitu eri teemojen mukaisia asian-
tuntijavierailuja. Sekä diabeteshoitaja että suuhygienis-
ti vierailevat vuorollaan seniorineuvoloissa jakamassa 
tietoa ja keskustelemassa ajankohtaisista aiheista.

Suun terveyden edistäminen ei ole pelkästään 
suun terveydenhuollon tehtävä, vaan siinä tarvitaan 
moniammatillista yhteistyötä. Asiakkaan ja terveyden-
huollon ammattilaisten välinen luottamus ja yhteistyö 
vahvistavat puolestaan asiakkaan sitoutumista suun 
terveyttä edistävään toimintaan. 

Kirsi autonen-Honkonen   
suuhygienisti, Ttm, tohtorikoulutettava 
Itä-suomen yliopisto
Äänekosken kaupungin terveyskeskus 
kirsi.autonen-honkonen@aanekoski.fi  

Päivi lampi
sairaanhoitaja, Ttm
Diabetesvastaanotto
Äänekosken kaupungin terveyskeskus
paivi.lampi@aanekoski.fi 
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Diabetesliiton lääkärineuvoston ohje 
diabeetikon haitta-asteen arvioinnista verotuksen
invalidivähennystä varten

Tyypin 1 diabeetikoiden haitta-aste verotuksen 
invalidivähennystä varten on 40 prosenttia  
marraskuun alusta lähtien. Vähennyksen  
saamiseksi tarvitaan B-lääkärintodistus, josta 
ilmenee haitta-aste ja haitan alkamisajankohta.

Haitta-asteen määrittämisessä käytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetusta tapaturmavakuutuslais-
sa tarkoitetusta haittaluokituksesta 1649/2009. 
Invalidivähennyksen edellytyksenä on, että haitta-
aste on vähintään 30 prosenttia.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-
asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osaeläkettä 
saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia ilman eri sel-
vitystä. 

Haitta määritetään toiminnanvajauksen asteita 
kuvaavien asetuksen kohtien perusteella ottamalla 
huomioon niissä kuvattujen erilaisten toiminnan-
vajausten lukumäärä ja vaikeusaste. Myös sairau-
den hoitoon liittyviä näkökohtia huomioidaan.

Koska insuliinihoidon laiminlyönti aiheuttaa 
vakavaa vaaraa terveydelle, käytetään keskivaikean 
toiminnanvajauksen kriteereitä. Täysin insuliini-
hoitoisen diabeteksen perushaittaluokka on 8–10. 
Haitta-aste on 40 prosenttia.

Tabletti- tai GLP1-analogihoitoisen diabeetikon 
haitta-aste ei ylitä 30:tä, mikäli diabeetikolla ei ole 
haitta-astetta korottavia muita sairauksia. Oikeutta 
vähennykseen ei synny, vaikka käytössä olisi iltain-
suliini.

Täyden vähennyksen (100 %) määrä vuoden 
2011 valtionverotuksessa on 115 euroa. Kunnal-
lisverotuksessa vähennystä ei voida tehdä eläketu-
losta, vaan ainoastaan ansiotulosta.  Kunnallisvero-
tuksessa täysi vähennys on 440 euroa.

B-todistuksesta tulee näkyä haitan alkamis-
ajankohta ja haitta-aste. Potilas toimittaa ensim-
mäisellä kerralla verottajalle B-todistuksen. Jat-
kossa verottaja tekee vähennyksen viran puolesta. 
Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti viiden 
vuoden ajalta

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksen  
             hoidossa ja ehkäisyssä

Tilaukset ja lisätiedot: www.diabetes.fi/d-kauppa  •  materiaalitilaukset@diabetes.fi  •  03 2860 111

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.
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Koulutusta

www.diabetes.fi/koulutus

Tilaa ammatillinen uutiskirje: www.diabetes.fi/amt-uutiskirje.

P = peruskoulutus
S = syventävä koulutus

Ammatillinen koulutus Diabeteskeskuksessa 2014 

Toteutamme myös tilauskoulutuksia tarpeidenne mukaan. 

 

 10.–12.9.	ja	 Koulutus	Pieni	päätös	päivässä	 	
23.–24.10.		 -painonhallintaryhmien	ohjaajille	(P)
		 22.–26.9. Diabeetikon	hoidon	peruskurssi	(P)
29.9.–1.10.	 Tyypin	2	diabeetikon	haastava	hoito	(S)
  2.–3.10.	 Insuliinipumppuhoidon	koulutus	(S)
  27.–29.10.	 Tyypin	1	diabeetikon	hoidon		 	
	 	 tehostaminen	(S)
  30.–31.10.	 Työterveyslääkäreiden	ja	-hoitajien		
	 	 diabetespäivät	(P)
  10.–11.11.	 Ikäihmisten	diabetes	(P)
  12.–13.11.	 Lasten	ja	nuorten	parissa		 	
	 	 työskentelevien	seminaari	(S)

syksy

lisätietoja ja ilmoittautumiset 
u www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen
u kurssisihteeri Pirkko Toivonen p. 03 2860 315

  17.–21.11.	 Diabeetikon	hoidon	peruskurssi	(P)
  24.–26.11.	 Diabeetikon	hoidon	kurssi	osastotyötä		
	 	 tekeville	(P)
  1.–2.12.	 Raskaus	ja	diabetes	(S)
		 4.–5.12.	 Kehitysvammaisen	ja	mielenterveys-	
	 	 kuntoutujan	tyypin	2	diabeteksen			
	 	 hoito	ja	omahoidon	tukeminen	
  vk 50 Ravitsemusterapeuttien			 	
	 	 koulutuspäivät	(S)

Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 30.–31.10.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää ja syventää 
perustietoja tyypin 2 diabeteksen hoidosta ja sen vaiku-
tuksista työkykyyn.

Kenelle?
Työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille ja  
hoitajille

Koulutuksen jälkeen
 › tiedät tyypin 2 diabeteksen riskitekijät ja pääasiat 

sairauden patofysiologiasta
 › tiedät elintapojen merkityksen tyypin 2 diabeteksen 

ehkäisyssä ja metabolista oireyhtymää (MBO) 
sairastavien hoidossa 

 › osaat hoitaa tyypin 2 diabetesta yleisimmin käytetyillä 
tableteilla ja pitkävaikutteisella insuliinilla

 › osaat tukea potilasta omaseurantaan ja opit 
hyödyntämään seurannan tuloksia

 › tunnet määräaikaistarkastukset sekä 
hoitosuunnitelman merkityksen

 › olet saanut ajatuksia ja ideoita asiakkaiden 
elintapamuutoksen ohjaamiseen ja tukemiseen

 › tunnistat diabeteksen hoidon ja työn yhdistämiseen 
liittyvät haasteet.

Kouluttajat
Sisätautien erikoislääkäri, diabeteshoitaja ja ravitsemus-
terapeutti 

Paikka
Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, Tampere

Hinta
443 euroa opetus, materiaali ja ruokailut sekä majoitus 
63 euroa (alv 0 %). Kun samasta työpisteestä osallistuu 
useampia, yksi maksaa täyden hinnan, muut saavat 10 % 
alennusta opetuksen hinnasta. 

 › Kurssisihteeri Pirkko Toivonen p. (03) 2860 315, pirkko.toivonen@diabetes.fi 
 › www.diabetes.fi/koulutus ja  www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen

lisätietoja ja 
ilmoittautumiset



 › Kurssisihteeri Pirkko Toivonen p. (03) 2860 315, pirkko.toivonen@diabetes.fi 
 › www.diabetes.fi/koulutus ja  www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen



Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 3/2014

■ Ajankohtaista: Diabetestutkimussäätiö jakoi   
 450 000 euroa

■  Pääkirjoitus: Suu auki!

■  Diabetes ja suu: Mitä jokaisen diabeetikoita   
 hoitavan lääkärin pitäisi tietää

■  Diabetesliitto: Kenenkään ei pidä joutua    
 maksamaan elämälle välttämättömästä hoidosta

■  Näin Kela korvaa. Katsaus uusien     
 diabeteslääkkeiden korvattavuuteen

■  Diabetesliiton hoitotarvikeselvitys: Riippumaton   
 laadunvarmistus, koekäyttö ja palautteen kuuntelu   
 takaavat kilpailutuksen onnistumisen

■  EASD vaatii diabeteksen hoidossa käytettävien   
 laitteiden hyväksymismenettelyn pikaista korjaamista

■  Miten minusta tuli tutkija: Haastateltavana    
 Anna Parkkola. Diabetesrekisteri ja biopankki ovat   
 tutkijan aarrearkku

■  Turvallista matkaa! Diabeetikon ajoterveyden arviointi.  
 Diabetesliiton lääkärineuvoston ohjeet lääkäreille

■  Diabeteksen hoidon erityispätevyydet

■  Diabeteshoitajat: Suun kunto voi vaikuttaa    
 hoitotasapainoon. Tarkasta vastasairastuneen   
 diabeetikon suu 


