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KATSAUS TYYPIN 1 DIABEETIKON HOITOON

Tyypin 1 diabeetikoiden korvaava insuliinihoito 
aloitetaan aikuisilla nykyään useimmiten käyttäen 
perusinsuliinina pitkävaikutteista insuliinijohdosta, 
detemiriä tai glarginia, ja ateriainsuliinina pikainsu-
liineja. Heti hoidon alussa diabeetikolle opetetaan 
aterioiden hiilihydraattimäärien arviointi.

AKUUTISTI SAIRASTUNEEN POTILAAN 
HYPERGLYKEMIAN HOITO KANNATTAA
Vähintään joka kymmenes päivystyspoliklinikalla 
käyvä potilas on selvästi hyperglykeeminen. Akuutis-
ti sairastuneen stressihyperglykemia on yhteydessä 
huonoon ennusteeseen ainakin aivoinfarktin, sy-
däninfarktin, sydänpysähdyksen, vaikean vammau-
tumisen, aivoverenvuodon, septisen sokin ja ylipään-
sä kriittisen sairauden yhteydessä. 

MUISTA KEVENNYS

Diabeteskeskuksen jalkojenhoitajan potilasesimerkki 
muistuttaa, että paikallishoidon valintaa tärkeämpää 
on keventää haavan alue asianmukaisesti.
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Opas iäkkään diabeetikon hyvään hoitoon
Uudistettu Ikäihmisen diabetes – Hyvän hoidon opas on 
tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaisille, jotka työskentelevät iäkkäiden diabeetikoiden 
parissa.

Oppaassa kerrotaan perustiedot ikäihmisen diabeteksesta, 
hyvinvoinnin edellytyksistä ja hoidonohjauksessa huomiota 
vaativista asioista. Keskeistä sisältöä ovat diabeetikon 
ruokavalio- ja lääkehoito sekä jalkojenhoito.

Ikäihmisen diabetes -oppaassa on 72 sivua. 
Sen hinta on 14,50 euroa lähetyskuluineen.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto

p. (03) 2860 111

materiaalitilaukset@diabetes.fi 

www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen perushoito beteksen perushoito

y

AJANKOHTAISTA  

Etkö päässyt Dehko-päiville? 
- Osallistu Diabetesliiton aluetapahtumaan!

Joukko tammikuun lopussa pidettyjen Dehko-päivien 
luennoitsijoita jalkautuu Diabetesliiton järjestämiin           
keväisiin aluetapahtumiin. 

Tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia diabetek-
sesta -luentotilaisuudet ovat kaikille kiinnostuneille 
avoimia ja maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoit-
tautua.

Tampere, 28.3. klo 12–16, Tampereen yliopiston  
päärakennus, luentosali D 11, Kalevantie 4

Diabetekseen liittyvät taloudelliset kustannukset   • 
Suomessa – Tiina Tampsi-Jarvala, kustannustutkija
Diabeetikon elämänlaatu Suomessa –    • 
Helena Nuutinen, psykologi
Diabeetikon kuntoutus – Vuokko Kallioniemi, lääkäri • 
Käytännön kokemuksia painonhallintaryhmistä –   • 
Pirjo Aromaa, diabeteshoitaja

Jyväskylä, 4.4. klo 12–16, kaupunginkirjaston  
Minnansali, Vapaudenkatu 39–41

Mitä uusi terveydenhuoltolaki tarjoaa – Pehr Löv,  • 
yleislääketieteen erikoislääkäri 
Diabeetikon kuntoutus – Vuokko Kallioniemi, lääkäri • 
Diabeetikon elämänlaatu Suomessa – Helena   • 
Nuutinen, psykologi

Kouvola, 4.4. klo 12–16 Kouvolan Kansalaisopisto, 
Salpausselänkatu 38

Diabeteksen ja sen lisäsairauksien ilmaantuvuus ja • 
esiintyvyys Suomessa – Sari Koski, laatuasiantuntija 
Luotettava ja tavoitteellinen omaseuranta –   • 
Pirjo Ilanne-Parikka, ylilääkäri 
Riittääkö pelkkä tieto – Pertti Mustajoki, professori • 

Joensuu, 25.4. klo 12–16, Carelia-salin auditorio,   
C 2, Yliopistonkatu 4

Diabeteksen ja sen lisäsairauksien ilmaantuvuus ja • 
esiintyvyys Suomessa – Sari Koski, laatuasiantuntija
Luotettava ja tavoitteellinen omaseuranta –   • 
Pirjo Ilanne-Parikka, ylilääkäri  
Vertaistuesta potkua ennaltaehkäisyyn – Tuija Pusa, • 
ravitsemusasiantuntija 

Pudasjärvi, Iso-Syöte, 25.4. klo 12–16
Dehkon 2D-hanke – Timo Saaristo, projektipäällikkö• 
”Videovastaanotto” ja tekniikka hoidon tukena –   • 
Liisa Hiltunen, lääkäri   
Diabeettisten jalkaongelmien ehkäisy ja hoito –   • 
Jaana Huhtanen, jalkojenhoitaja  

Aluetapahtumien näyttelyyn on kutsuttu hoitovälineyrityksiä esittelemään tuotteitaan.   
Näyttely on avoinna luentojen tauolla klo 14–15. 
Lisätietoa maaliskuun Diabetes-lehdessä sekä www.diabetes.fi  > Tapahtumat > Aluetapahtumat. Tervetuloa!



Yt-neuvottelut ovat nyt suosittua pariterapiaa. Ja supistusten 
jälkeen syntyy ei-niin-toivottu vauva. Taantuma vai lama? Aika 
samantekevää, kun tummanpuhuvat korpit leijuvat taas talous-
orientoituneen maailman yllä. Lääketeollisuuskin irtisanoo, kurs-
sit laskevat, viitehinnat hirvittävät, eläkepommia viritellään, työn-
antajat supistavat etujaan. 

Tuoreen ilmaisjakelumainoksen kannessa kaupan sisäänheit-
totarjouksessa ovat spagettivuoka, vehnäpaahtoleipä ja lauantai-
makkara – palanpainikkeeksi edullinen keskiolutsalkku. Ihmiset-
kin taantuvat ja lamaantuvat. He punovat kotiensa turvaverkkoja: 
ostetaan halvempaa (lue rasvaisempaa) ja vähemmän (kasviksia 
ja hedelmiä), perutaan kuntosalien kausikortit ja kiinnostutaan 
kuluttamaan lähinnä sohvan päällistä ja jääkaapin saranoita.

Kun kansantalouden kasvukäyrät syöksyvät alamäkeen, kansan 
kasvukäyrät jatkavat vääjämätöntä nousuaan. Lihavuus ja diabetes 
yleistyvät vakaata vauhtia. Aiempienkaan nousu- ja laskukausien 
aikana notkahduksia ei ole juuri tapahtunut. Taantuman aikana 
resurssien hiipuessa Suomi ja sen terveydenhuollon ammattilaiset 
haastetaan jälleen hankalaan otteluun.

Toivoa kuitenkin sopii, että rahaa ja energiaa riittää ehkäisy-
työhön ja sairastumisen riskiä lisäävien tekijöiden hoitoon. Kun 
korkoa kertyy korolle, diabeteskäyrä realisoituu lisäsairauksina ja 
olemme entistäkin kalliimpien optiopottien lunastajina.

Tarjoamme tässä numerossa työkaluja diabetesammattilaisille 
pureutumalla muun muassa diabeetikon jalkakomplikaatioihin, 
aikuisen tyypin 1 diabeetikon insuliinihoitoon sekä päivystyspoti-
laan hyperglykemiaan.

Vuoden vaihtuessa tehdään lupauksia ja pohditaan tulevai-
suutta, joskus kohennetaan ulkoistakin olemusta. Diabetes ja 
lääkäri -lehti lähtee kohti vuosikymmenen vaihdetta ulkoasultaan 
uudistettuna. Kuin ruokavaliosuositusta lainaten olemme nyt liik-
keellä entistä keveämmin ja värikkäämmin. 

Laskusuhdanteessa
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Tilapäisiin veren-

sokerin nousuihin 

tarvitaan pikainsu-

liinin lisäannoksia, 

korjausinsuliinia.
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Aikuisen tyypin 1 
diabeetikon insuliinihoito

Pirjo Ilanne-Parikka

Insuliininpuutoksen korvaushoidon tavoitteena 

on pitää diabeetikon veren glukoosipitoisuus 

niin lähellä normaalia kuin mahdollista siten, 

että vältetään hypoglykemiat ja ruokailun ja 

elintapojen turhat rajoitukset sekä pidetään 

paino sopivana. Tarkoituksena on myös vähen-

tää diabeteksen lisäsairauksien riskiä.

Hyvän hoitotasapainon saavuttaminen edellyttää 
sitä, että hyväksyy diabeteksen osaksi omaa elä-
mää. Muita edellytyksiä ovat mahdollisuus riittäviin 
verensokerin omamittauksiin, hiilihydraattien las-
keminen kaikista syömisistä sekä insuliiniannosten 
säätäminen päivärytmin, omamittausten tulosten 
ja hiilihydraattien perusteella sopivaksi. 

Nämä edellytykset voidaan saa-
vuttaa vain silloin, kun diabeetikko 
saa terveydenhuollon ammatti-ihmi-
siltä riittävää opetusta ja ohjausta 
sekä neuvoja vaihteleviin tilantei-
siin. Hoitohenkilökunnalta kaivataan 
myös pitkäjänteistä ja kannustavaa 
tukea omahoidon toteuttamiseen ja 
hoidossa jaksamiseen. 

Hoidonohjauksen tavoitteena on, että diabee-
tikko oppii itse tulkitsemaan verensokerimittauk-
sia, arvioimaan ruokailun ja liikunnan vaikutusta 
ja säätelemään insuliiniannoksia vaihtelevissa ti-
lanteissa. 

Tyypin 1 diabeetikon on kuitenkin hyväksyttävä, 
että vaikka hänen hoitonsa olisi hyvinkin huolellis-
ta, verensokeriarvoissa voi olla päivittäin reilujakin 
vaihteluita. Kaikkea ei pysty ennakoimaan.

Perus-, ateria- ja

korjausinsuliini

Tyypin 1 diabeetikon elimistö tarvitsee aterioiden 
välillä ja yöllä perusinsuliinia maksan sokerin-
tuotannon ja perusaineenvaihdunnan säätelyyn.      
Ateriainsuliinia elimistö tarvitsee syömisen yhtey-
dessä, jotta ruuasta tulevat ravintoaineet saadaan 
käyttöön tai varastoon. 

Koska insuliinin imeytyminen, ruuan koostu-
mus ja imeytyminen sekä verensokeriin vaikutta-
vien hormonien määrät vaihtelevat, myös veren-
sokeriarvot heilahtelevat. Tilapäisiin verensokerin 
nousuihin tarvitaan pikainsuliinin lisäannoksia, 
korjausinsuliinia, jotta verensokeri pysyy tavoitel-
lulla tasolla.

Sokeritasapainon

tavoitteet

Perusinsuliinia annostellaan niin, että 
verensokeri yöllä, aamulla heräämisen 
jälkeen ja muulloin ennen aterioita on 
useimmiten välillä 4–7 mmol/l. 

Ateriainsuliinia annostellaan ruu-
assa olevien hiilihydraattien mukaan niin, että ve-
rensokeri nousee ateriasta korkeintaan noin kaksi 
mmol/l. Yötä vasten verensokeritaso 6–8 mmol/l on 
useimmille sopiva. 

Sokeritasapainon yksilöllisten tavoitteiden tu-
lee olla saavutettavissa olevia, realistisia ja yhdessä 
sovittuja.

Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen mukaan 
tavoiteltava sokerihemoglobiinin taso on alle 7 % 
ilman vakavia hypoglykemioita. Täydellisessä insu-
liininpuutoksessa ja hoitoyksiköiden nykyisillä voi-
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Diabetesliitto järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. 
Koulutukset järjestetään pääosin Diabeteskeskuksessa Tampereella. 

Lisätietoja vuoden 2009 koulutus-
tarjonnasta saa internetistä 
(www.diabetes.fi /koulutus), 
Kuntoutus ja koulutus 2009 

-esitteestä tai koulutussihteeri 
Annette Mathlinilta, 

p. (03) 2860 338, 
annette.mathlin@diabetes.fi .

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 
on tarkoitettu sekä monipistoshoidossa oleville että 
siihen  siirtyville aikuisille tyypin 1 diabeetikoille. Op-
paassa käydään läpi nykyaikaisen monipistoshoidon 
perusasiat sekä annetaan runsaasti vinkkejä hoidon 
soveltamiseen erilaisissa tilanteissa. Oppaan käytännön 
esimerkeissä ateriainsuliinina on pikainsuliini ja perus-
insuliinina detemir tai glargiini.

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -oppaas-
sa on 52 sivua. Sen hinta on 7 euroa lähetyskuluineen. 
Kirjoittajat ovat Diabetesliiton asiantuntijoita. Opas on 
ilmestynyt vuonna 2008.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen perushoito 
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mavaroilla tämä tavoite on tyypin 1 diabeetikoille 
haasteellinen, osalle epärealistinen. 

Liian tiukka tavoite, siihen liittyvät hoitotasa-
painoa sotkevat oireettomat hypoglykemiat ja epä-
onnistumisen kokemukset voivat johtaa hoitoväsy-
mykseen ja hoidon laiminlyöntiin.

Kohtuullisena HbA1c-tavoitetasona voidaan pi-
tää yksilöllisesti tasoa alle 7,5 %. Tiukemman ta-
voitteen saavuttaminen vaatii asenteiden muutosta 
eri osapuolilta, tehostettua ohjausta sekä nykyistä 
useammin insuliinipumppuhoitoa ja jatkuvaa ve-
rensokerin seurantaa (CGMS, continuous glucose 
monitoring system).

Insuliinihoidon aloittaminen

Korvaava insuliinihoito aloitetaan aikuisilla nykyään 
pääsääntöisesti käyttäen perusinsuliinina pitkävai-
kutteista insuliinijohdosta, detemiriä (Levemir®) tai 
glarginia (Lantus®) ja ateriainsuliinina pikainsulii-
neja: aspart- (NovoRapid®), glulis- (Apidra®) tai 
lisproinsuliinia (Humalog®). 

Näiden insuliinien vaikutus jäl-
jittelee pumppuhoitoa lukuun ot-
tamatta parhaiten elimistön oman 
insuliinin toimintaa.  Niitä käytettä-
essä liian matalan verensokerin ris-
ki on vanhempia insuliinivalmisteita 
vähäisempi.

Insuliinihoitoa aloitettaessa 
diabeetikko käy aluksi hoitajan ja 
lääkärin kanssa läpi tavanomaisen 
päivärytminsä ja ruokailunsa sekä niiden vaihtelun 
arkipäivinä, viikonloppuisin ja harrastusten ja lii-
kunnan mukaan. 

Avohoidossa tapahtuvassa aloituksessa perus-
insuliini aloitetaan pienillä annoksilla, esimerkiksi 
8–10 yksiköllä vuorokaudessa. 

Glargininsuliinia pistetään yhtenä annoksena, 
esimerkiksi illalla nukkumaan mennessä tai aa-
mulla heräämisen jälkeen. 

Detemirinsuliinin kokonaisannos jaetaan kah-
teen osaan. Pienillä annoksilla pistos suositellaan 
otettavaksi 12 tunnin välein (50 % + 50 %, esimer-
kiksi 5 yksikköä + 5 yksikköä). Jatkossa annostelu 
onnistuu myös jakamalla annos aamuun ja iltaan. 

Perusinsuliinin annosta titrataan 1–2 kertaa 
viikossa 5–10 prosentin kertamuutoksilla. Kun  
diabetes todetaan, sokeriarvot ovat saattaneet olla 
koholla viikkokausia, joten niiden korjaamisen ei 
tarvitse eikä pidäkään tapahtua muutamassa päi-
vässä vaan muutamassa viikossa. 

Jos hoito aloitetaan sairaalassa, insuliiniannok-
set voi aloittaa ja säätää nopeammin verensokerita-
son mukaan. Kotiin lähtiessä insuliiniannoksia on 
tosin yleensä tarve pienentää. 

Hiilihydraattien arviointi ja 

ateriainsuliinin aloitus

Heti hoidon alussa diabeetikolle opetetaan ateri-
oiden hiilihydraattimäärien arviointi. Sitä on syytä 
kerrata aika ajoin mahdollisten vääristymien kor-
jaamiseksi.

On hyvä, että ruoka-ajat ja eri aterioiden hiili-
hydraattimäärät ovat aluksi suhteellisen säännölli-
set ja samanlaiset, jotta sopiva pikainsuliinin annos 
löytyy helpommin. 

Kun hoito aloitetaan polikliini-
sesti, pikainsuliini aloitetaan pienillä 
2–4 yksikön annoksilla (noin 0,5 yk-
sikköä / 10 grammaa hiilihydraattia). 
Annoksia tarkennetaan mittaamalla 
verensokeri ennen ruokaa ja noin 1,5 
tuntia ruuan jälkeen. 

Kun hiilihydraattien arviointi su-
juu, voi niiden määrää ja vastaavasti 
tarvittavaa insuliiniannosta vaihdella. 

Koska päivän aterioiden koko ja hiilihydraattimää-
rät yleensä vaihtelevat, samoin käy ateriainsulii-
niannoksille. Hiilihydraattitaulukot löytyvät muun 
muassa Diabetesliiton internetsivustolta (www.dia-
betes.fi ) ja Diabetes-kirjasta (www.terveysportti.fi ). 

Verensokerin omamittaukset

Insuliinihoidon aloituksen ja hoitomuutosten yhtey-
dessä tarvitaan varsin paljon verensokerimittauksia. 
Verensokeri on syytä mitata aamuisin ylösnoustes-
sa ennen aamupalaa, illalla nukkumaan mennessä, 
ennen aterioita ja noin 1,5 tuntia aterian jälkeen. 

Mittaustulokset, insuliiniannokset sekä syöty-
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jen hiilihydraattien ja liikunnan määrät tulee aluksi 
merkitä huolellisesti seurantavihkoon tai sähköi-
seen järjestelmään. Yhdessä hoitajan ja lääkärin 
kanssa tutkitaan kirjanpitoa ja selvitetään sopivat 
insuliiniannokset. 

Kun sopiva ateriainsuliinin ja hiilihydraatin suh-
de on selvinnyt, erityistilanteita lukuun ottamatta 
yleensä riittää, että diabeetikko mittaa verenso-
kerinsa aamulla ja ennen aterioita. Käytännössä 
mittauksia tulee 4–5 päivässä. Insuliiniannosten 
säädön yhteydessä tarvitaan lisämittauksia ateri-
oiden jälkeen.

Perusinsuliinin

tarve vaihtelee 

Elimistön perusinsuliinin tarve vaihtelee paitsi vuo-
rokausien välillä, myös saman vuorokauden sisällä. 
Insuliinin tarve on aikuisilla yleensä pienimmillään 
puolenyön jälkeen ja suurimmillaan aamulla ennen 
ja jälkeen heräämisen. Fyysisen rasituksen ja lii-
kunnan määrä, kuukautiskierto, erilaiset stressiti-
lat ja sokeritasapaino vaikuttavat perusinsuliinin 
tarpeen vaihteluun. 

Perusinsuliinin tarve on vuorokaudessa noin 
0,3–0,5 yksikköä kilogrammaa kohden. Esimerkik-
si 70 kiloa painavalla, tavanomaisen insuliiniherk-
kyyden omaavalla aikuisella vuorokauden perusin-
suliinin annos on yleensä 21–35 yksikköä. 

Ei kuitenkaan ole olemassa tiettyä oikeaa pe-
rusinsuliinin annosta tai yksikkömäärää, vaan an-
nos on sopiva silloin, kun päivittäiset verensokeriar-
vot ja sokerihemoglobiini (HbA1c) ovat tavoitteiden 
mukaiset ja paino sopiva.

Jos perusinsuliinin annos on liian pieni tai vai-
kutusaika ei ole riittävän pitkä, verensokeri nousee 
aterioiden välillä, yöllä ja ennen seuraavaa pistosta. 

Jos perusinsuliinin annos on liian suuri, ennen 
aterioita tai yöllä esiintyy liian matalaa verensoke-
ria. Liian suuri perusinsuliinin annos johtaa pakol-
lisiin välipaloihin, tankkaustarpeeseen yötä vasten 
sekä verensokerin liialliseen laskuun erityisesti 
liikunnan yhteydessä ja yöllä. Kun perusinsuliini-
annos on liian suuri, ruualle ei voi pistää sen hiili-
hydraattien mukaista ateriainsuliiniannosta.

Perusinsuliinin sopivaa annosta eri vuorokauden 
aikoina voi testata jättämällä jonkin aterian väliin ja 
seuraamalla, miten se vaikuttaa verensokeriin.

Hoidonohjauksen tavoitteena on, että 
diabeetikko oppii itse tulkitsemaan 

verensokerimittauksiaan. 
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Ammattilaisaineistot

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 85 euron painotuotetilauksista annetaan 
15 %:n alennus (ei koske Diabetes-kirjaa, Lapsen diabetes -kansiota eikä d-Pes Clinic -CD:tä).  Yli 17 euron tilaukset 
toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 
8 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Jalkojen ja hampaiden hoito

3011 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee-  
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimiseen  
 tarjous  
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti   3030 Kenkien valinta
3062 Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan 
 – Pikkuvammojen hoito 
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-   
 lomake, 50 sivun lehtiö 

Silmänpohjamuutokset

2020 UUSI Diabetes ja silmänpohja-   
 muutokset -potilasopas

Ensiapu, sosiaaliturva, ajokortti

5114 Minulla on diabetes -kortti  
 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  
 
3035 Diabetes, ajokortti ja liikenne-   
 turvallisuus -suositus, 
 50 sivun lehtiö 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 50 sivun   
 lehtiö 
9037 Tuijota omaan napaasi – Onneksi 
 tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
 -esite  
9038 Testaa riskisi -juliste  
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta   
 itsestäsi ja vauvastasi -opas 

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä 
 – Opas päivähoitoon  
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 

* Repäisylehtiöt: 25-sivuinen 
   50-sivuinen 100-sivuinen 

AINEISTOA MYÖS 
 maahanmuuttajille tyypin 1 ja 

   2 diabeteksesta eri kielillä  

UUSI

1010 Diabetes-kirja, v. 2006 

Diabetesneuvonta

3013 Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 
3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti   
 (tyypin 1 diabetes) 
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 

 (tehtävävihkoja tilattavissa  
 myös erikseen lapsille  ja   
 nuorille )

Ruokavalio

3012 Diabetes ja ruoka – teoriaa 
 ja käytäntöä terveydenhuollon ja  
 ravitsemisalan ammattilaisille 
 -kirja 
3014 tarjous Ratkaisuja ravitsemus-   
 neuvontaan – ongelmista   
 onnistumisiin syömisen hallinnassa  
 -kirja 
3015 UUSI Diabeetikon ruokavaliosuositus  
 2008 
5117 UUSI Diabeetikon ruokavalinnat   
 -esite 
4012 Diabeetikon ruokavalinnat   
 -kalvosarja (10 kalvoa) 
3056 Sinä valitset -juliste 
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste

5127 Sydänmerkki-juliste 
3041 Sydänmerkki-esite ammatti-  
 henkilöstölle 
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille   
 
3011 Ruokapelikortit (hh-arviointi) 
Diabeetikon ruokavalinnat 
repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal
3018 Aterioita 350–400 kcal
3019 Aterioita 500–600 kcal
3020 UUSI Hiilihydraattien arviointi
3022 Valitse pehmeää/vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
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Pikavaikutteisen

ateriainsuliinin käyttö

Syömisen yhteydessä tarvitaan riittävästi insuliinia 
ruuasta imeytyvän ravinnon käsittelyä ja varastoin-
tia varten. 

Ateriainsuliinin annoskoko määräytyy ensisijai-
sesti aterian sisältämän kokonaishiilihydraattimäärän 

Esimerkki insuliinin annostelusta ja 
100-säännöstä (ks. sivu 15) 

Diabeetikko pistää perusinsuliinia yhteensä 
22 yksikköä vuorokaudessa. Ateriainsuliinia 
hän pistää eri aterioilla yhteensä noin 18 
yksikköä vuorokauden aikana. Hänen yhteen-
laskettu insuliinimääränsä on siis noin 40 
yksikköä vuorokaudessa. Jakamalla luku 100 
vuorokauden insuliinimäärällä (100 / 40) 
saadaan tulokseksi 2,5. 

Voidaan arvioida, että yksi yksikkö pikain-
suliinia laskee esimerkkihenkilöllä enintään 
kohtalaisesti kohonnutta (alle 13–15 mmol/l) 
verensokeria noin 2,5 mmol/l. Jos verensoke-
riarvot ovat kohonneet paljon ja erityisesti jos 
samalla esiintyy ketoaineita, insuliinin teho 
on alentunut ja tarvittava korjausannos on 
yleensä suurempi. 

Esimerkkihenkilön tavoitteena on pi-
tää verensokeri ennen ateriaa välillä 4–7 
mmol/l. Hänen verensokerinsa on kuitenkin 
12 mmol/l ennen ateriaa, eli 5–6 mmol/l yli 
tavoitetason.  

Ateria sisältää noin 50 grammaa hiilihyd-
raattia. Normaalisti esimerkin diabeetikko 
annostelee ruualle pikainsuliinia 1,2 yksikköä 
kymmentä hiilihydraattigrammaa kohden, eli 
50 hiilihydraattigrammalle sopiva annos on 
kuusi yksikköä pikainsuliinia. Koska verenso-
keri on koholla ennen ateriaa, hän annostelee 
aterian yhteydessä yhteensä kahdeksan yksik-
köä pikainsuliinia. Tästä insuliiniannoksesta 
menee kaksi yksikköä korjauksena korkealle 
verensokerille ja kuusi yksikköä ruuan hiili-
hydraateille.

mukaan. Ateriainsuliinin annos riippuu myös vuoro-
kaudessa tarvittavan insuliinin kokonaismäärästä, 
joka kuvastaa insuliinin tehoa (insuliiniherkkyyttä). 

Ateriainsuliinin osuus on noin 40–60 prosent-
tia koko vuorokauden yhteenlasketusta insuliinin-
tarpeesta. Tämä vastaa useimmiten yhteenlasket-
tua vuorokauden annostasoa noin 0,3 yksikköä 
kilogrammaa kohden. 

Pikainsuliinin pistosten lukumäärä riippuu ate-
rioiden ja välipalojen määrästä. 

Jos perusinsuliinina on detemir- tai glarginin-
suliinia, pikainsuliinia pistetään aina, kun syödään 
hiilihydraatteja, ellei kyseessä ole liikuntaan va-
rautuminen tai syöminen matalan verensokerin 
vuoksi. Eli jos syödään kuusi kertaa päivässä, myös 
pikainsuliinia annostellaan kuusi kertaa.

Ateriakohtainen hiilihydraattien arviointi on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta ateriainsuliini osataan 
annostella oikein. Noin 10 gramman hiilihydraatti-
annos vaatii katteekseen 0,5–1 yksikköä pikainsu-
liinia yksilöllisen insuliiniherkkyyden mukaan (3). 

Verensokerin omamittausten tarkoituksena on 
selvittää oma, yksilöllinen ateriainsuliinin ja hiili-
hydraattien suhde. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka 
paljon pikainsuliinia noin kymmenen gramman 
hiilihydraattiannos vaatii katteekseen eri aikoina 
vuorokaudesta. 

Ateriainsuliini-hiilihydraattisuhdetta voi selvit-
tää pistämällä aluksi 0,5 yksikköä pikainsuliinia 
kymmentä hiilihydraattigrammaa kohti. Suhteen 
toimivuuden voi tarkistaa, kun mittaa verensokerin 
ennen ateriaa ja noin 1,5 tuntia sen jälkeen. Jos 
suhde on sopiva, verensokeri pysyy melko vakaana 
ja on aterian jälkeen enintään noin 2 mmol/l kor-
keampi kuin ennen ateriaa.

Ateriainsuliinin annostelussa pitää huomioida 
myös edeltävä pistos. Jos edellisestä pikainsulii-
nin pistoksesta on alle kaksi tuntia, ateriainsuliinin 
tarve on tavallista pienempi, koska edeltävästä pis-
toksesta on vielä insuliinia jäljellä.

Ateriainsuliinin suhteellinen

tarve usein aamulla suurin

Insuliiniherkkyyden vaihtelu vuorokauden eri ai-
koina ja kyseisellä hetkellä verenkierrossa oleva 
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perusinsuliinin määrä vaikuttavat niin, että myös 
ateriainsuliinin suhteellinen tarve (ateriainsuliini-
hiilihydraattisuhde) saattaa vaihdella eri aikaan 
syödyillä aterioilla. 

Ateriainsuliinin suhteellinen tarve on usein 
aamupalalla suurempi kuin muulloin. Aamunkoit-
toilmiön lisäksi taustalla voi olla perusinsuliinin 
hiipuva vaikutus. 

Iltapalalla, erityisesti jos diabeetikko on harras-
tanut illalla liikuntaa, ateriainsuliinin suhteellinen 
tarve voi olla pienempi kuin muulloin. 

Jos ateriainsuliinin tarve kymmenen gramman 
hiilihydraattiannosta kohden on yleensä esimerkik-
si noin yksi yksikkö, aamupalalla (ellei aamupäi-
vällä ole liikuntaa) tarve voi olla 1,5–2 yksikköä 
ja iltapalalla 0,5 yksikköä. Esimerkiksi jogurtti ja 
pari leipäpalaa (noin 40 grammaa hiilihydraattia) 
saattavat aamupalalla vaatia kahdeksan, iltapäiväl-
lä neljä ja iltapalalla 2–3 yksikköä pikainsuliinia.  
Verensokerin omamittaus ennen ja noin 1,5 tuntia 
syömisen jälkeen kertoo yksilöllisen suhteen.

Ateriainsuliinin

pistämisen ajoitus

Pikainsuliinin vaikutus alkaa noin 10–20 minuutis-
sa. Siksi pikainsuliini pistetään aterian yhteydes-
sä heti, kun ruoka on laitettu lautaselle ja sopiva 
insuliiniannos laskettu. Jos pistosaika venähtää, 
verensokeri ehtii nousta ennen kuin insuliinin vai-
kutus alkaa. Pistäminen saattaa myös helpommin 
unohtua jälkikäteen. 

Poikkeustapauksissa insuliini voidaan pistää 
syömisen jälkeen. Näin voidaan tehdä, kun veren-
sokeri on matalalla ennen ateriaa tai kun ei tiedetä, 
paljonko aiotaan syödä tai mikäli pistäminen ruoka-
pöydässä yleisissä tiloissa ei tunnu luontevalta. 

Myös aterian koostumus voi vaikuttaa siihen, 
missä vaiheessa pikainsuliini kannattaa pistää. 
Runsasrasvainen ateria imeytyy yleensä hitaam-
min kuin vähärasvainen ateria. Tällöin pikainsuliini 
kannattaa pistää vasta syömisen jälkeen tai mah-
dollisesti kahdessa osassa: osa juuri ennen syömis-
tä ja osa myöhemmin. Näin voi myös menetellä, jos 
esimerkiksi ei etukäteen ole varma, jaksaako tai 
haluaako syödä jälkiruokaa. 

Mitä ennen syömistä ja ateriainsuliinin 
pistosta kannattaa miettiä?

Mitä oma olotila kertoo siitä, millaiset          1. 
verensokeriarvot ovat nyt?
Aina ei välttämättä pääse mittaamaan, ja • 
siksi on hyvä opetella miltä elimistössä 
tuntuu eri verensokeritasoilla. Tähän ei 
kuitenkaan pidä luottaa liikaa.
Onko verensokeri ennen ateriaa tavoite-2. 
tasolla?
Onko verensokeri liian matala? Tarvitaan-• 
ko nopeaa hiilihydraattia?
Onko verensokeri liian korkea? Tarvi-• 
taanko korjaava lisäannos pikainsuliinia? 
Kuinka paljon?
Kuinka paljon ateriassa on hiilihydraat-3. 
teja?
Paljonko pikainsuliinia hiilihydraatit • 
tarvitsevat katteekseen?
Onko edellisestä pikainsuliinin pistokses-4. 
ta alle kaksi tuntia?
Jos edellistä insuliinia on vielä vaikutta-• 
massa, annostarve voi olla pienempi. 
Mitä ruokailun jälkeen tehdään? Vaikut-5. 
taako tekeminen ateriainsuliinin annok-
seen? Miten verensokeri on aikaisemmin 
käyttäytynyt vastaavassa tilanteessa?

Jos verensokeri on korkea ennen ateriaa, kan-
nattaa pistää mieluummin jo 10–20 minuuttia 
ennen ateriaa. Esimerkiksi silloin, kun verensokeri 
on aamulla korkea, diabeetikko voi ensin pistää 
korjaavan pikainsuliiniannoksen ja aamutoimien 
jälkeen aamupalalla hiilihydraatteja vastaavan an-
noksen.

Arkisin kotona syöty aamupala on useimmilla 
varsin samanlainen päivästä päivään. Koska aa-
mulla insuliinintarve on yleensä suurempi kuin 
muuhun aikaan päivästä, aamupalan ateriainsu-
liinin ajoituksen kanssa kannattaa olla tarkkana. 
Voi olla hyödyllistä pistää aamupalan pikainsuliini 
10–15 minuuttia ennen aamupalaa, jotta insuliini 
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vaikuttaisi tehokkaasti. Jos aamupalan ateriainsu-
liinin annos myöhästyy, verensokeri voi olla pitkään 
koholla.  

Liikunta voi vähentää

ateriainsuliinin tarvetta

Liikunta 1–2 tuntia syömisen ja pikainsuliinin pis-
tämisen jälkeen altistaa verensokerin liialliselle 
laskulle. Liikunta ajoittuu tällöin insuliinin huip-
puvaikutukseen. Lisäksi lihasverenkierron kiihtymi-
nen liikunnassa nopeuttaa insuliinin imeytymistä 
ja lisää siten veren insuliinipitoisuutta. 

Tällaisissa tapauksissa on yleensä tarpeen pie-
nentää ateriainsuliinin annosta 10–30 prosenttia 
(joskus jopa 50 prosenttia) riippuen liikunnan ras-
kaudesta ja verensokerin aikaisemmasta käyttäy-
tymisestä. 

Verensokeri tilapäisesti

koholla ennen syömistä – 100-sääntö

Jos verensokeri on tilapäisesti koholla ennen ateri-
aa, tarvitaan pieni korjaava pikainsuliiniannos sen 
lisäksi, mitä annostellaan aterian sisältämille hiili-
hydraateille. 

Kokemusperäisesti on havaittu, että henkilöllä, 
jolla on tavanomainen insuliiniherkkyys ja vuoro-
kauden yhteenlaskettu insuliinimäärä on noin 50 
yksikköä, yksi yksikkö pikavaikutteista insuliinia 
laskee verensokeria noin 2 mmol/l. 

Tästä on johdettu insuliinin tehon arvioimisek-
si 100-sääntö: Jakamalla luku sata vuorokauden 
kokonaisinsuliinimäärällä saadaan suuntaa antava 
pikainsuliinin yhden yksikön teho.  

Verensokeri koholla aterioiden välillä tai

ennen nukkumaan menoa

Aterian jälkeisiä verensokeria korjaavia insuliini-
annoksia kannattaa välttää (sairauspäiviä lukuun 
ottamatta), koska edeltävää insuliinia on vielä 
imeytymättä. 

Edellisen ateriainsuliinin vaikutuksen arviointi 
on vaikeaa, ja lisäinsuliinin pistolla saadaan usein 
aikaan verensokerin liiallinen lasku ja hypoglykemi-

an jälkeinen verensokerin reaktionousu. 
Aterioiden välillä tehtävä korjailu johtaa herkäs-

ti heittelehtiviin verensokereihin – vuoristorataan. 
Korjaavaa pikainsuliinin annosta voi varovasti 

käyttää, jos vointi on epämiellyttävä tai tuli syötyä 
enemmän kuin oli tarkoitus ja pistettyä liian vä-
hän. Tällöin verensokeri korjataan vain noin 8–10  
mmol/l tasolle. 

On syytä olla varovainen myös silloin, jos korjaa 
korkeaa verensokeria pikainsuliinilla yötä vasten. 
Illalla ja alkuyöstä insuliiniherkkyys on päiväsaikaa 

Insuliiniannostelun ohjeet
reseptiin ja potilaalle

Insuliiniannos kannattaa kirjoittaa reseptiin sopi-
valla ”haarukalla”, joka huomioi insuliinintarpeen 
vaihtelun ja mittatappion. Resepti voidaan kirjoit-
taa esimerkiksi seuraavasti: 

Rec. Insulin XXX, 3 x 5 ml, vuoden annos. 
DS. Erillisen ohjeen mukaan aamulla ja illalla, 
yhteensä noin 22–26 yksikköä vuorokaudessa, 
perusinsuliini.  

Rec. Insulin XXX, 3 x 5 ml, vuoden annos
DS. Erillisen ohjeen mukaan ruuan yhteydessä, 
yhteensä noin 20–26 yksikköä vuorokaudessa, 
ateriainsuliini.

Annostelun ohjeeksi potilaalle kannattaa kirjoittaa 
omaseurantavihkoon esimerkiksi seuraavasti:

Perusinsuliini:
Lantus 0 + 0 + 0 + 24 yks. tai Levemir 14 + 
0 + 0 + 10 yks. 
Ateriainsuliini:
Apidra/Humalog/NovoRapid 1,5 + 1 + 1 + 0,5 
yks. / 10 gHH, kun vs  4–7 mmol/l ennen ate-
riaa. 
Korjausinsuliini:
+ 1 yks. / 2 mmol/l, jos verensokeri on yli 7 
mmol/l ennen ateriaa.

n
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Kolesterolilääke 
Inegy poistuu 
korvausjärjestelmästä 

Kohonneen kolesterolin hoitoon tarkoitettu 
Inegy (simvastatiini + etsetimibi) poistuu 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmästä 
1.4.2009 alkaen. Inegy-potilaita kehotetaan 
ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriin 
ja keskustelemaan heille soveltuvan koleste-
rolihoidon jatkamisesta. Yhdistelmähoitoa on 
mahdollista jatkaa peruskorvattuna kahdella 
erillisellä valmisteella.
 
Inegy on ollut Suomessa peruskorvattuna 
käytössä 1.1.2006 alkaen, ja sen hinta on 
ollut Euroopan alhaisin. Korvattavuuden 
päättyminen tulee vaikuttamaan yli 6 000 
vaikeahoitoista rasva-aineenvaihdunnan 
häiriötä sairastavan potilaan lääkehoitoon. 
Korvattavuuden päättymisen jälkeen Inegy 
on edelleen markkinoilla ja potilaiden saata-
villa, vaikka valmisteesta ei enää saa sairaus-
vakuutuskorvausta.
 
Nyt tehty päätös ei vaikuta Inegyn sisältä-
män etsetimibin (Ezetrol) korvattavuuteen. 
Tämä kohonneen kolesterolin lisähoidoksi 
tarkoitettu lääkevalmiste on edelleen perus-
korvattava. 

parempi, ja insuliini vaikuttaa tehokkaammin.  
Jos verensokeri on jatkuvasti koholla tiettyyn 

aikaan päivästä, toistuvan korjailun sijaan on syytä 
miettiä verensokerin nousun syytä ja pyrkiä vaikut-
tamaan tilanteeseen.

Pirjo Ilanne-Parikka

Sisätautien erikoislääkäri, diabeteslääkäri

Ylilääkäri

Suomen Diabetesliitto ry

pirjo.ilanneparikka@diabetes.fi 
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LÄÄKEUUTISIA

GLP-1-analogi liraglutidi tulossa  
tyypin 2 diabeteksen hoitoon

Liraglutidi on kerran päivässä pistettävä GLP-1:n 
(glukagonin kaltainen peptidi 1) analogi, joka on 
97-prosenttisesti yhdenmukainen ihmisen GLP-1:n 
kanssa. Liraglutidin puoliintumisaika plasmassa on 
13 tuntia. Muiden inkretiinimimeettien tavoin li-
raglutidi lisää haiman insuliinineritystä, vähentää 
glukagonin eritystä sekä hidastaa mahan tyhjene-
mistä ja lisää kylläisyyttä.

Liraglutidin faasi 3 -tutkimusohjelmassa (LEAD 
= Liraglutide Effect and Action in Diabetes) sel-
vitettiin liraglutidin tehoa ja turvallisuutta tyypin 
2 diabeteksessa. Tutkimusohjelman viiteen tutki-
mukseen osallistui 4 000 potilasta 41 maassa, 
muun muassa Suomessa. 

Liraglutidia annettiin monoterapiana tai yhdis-
tettynä metformiiniin, glimepiridiin ja/tai rosiglitat-
soniin. Aktiivisina vertailulääkkeinä olivat glimepi-
ridi, rosiglitatsoni ja glargininsuliini. 

Näissä tutkimuksissa 1,2 milligramman lira-
glutidiannoksella HbA1C-keskiarvo laski 0,8–1,5 
prosenttiyksikköä ja 1,8 milligramman annoksella 
1,1–1,6 prosenttiyksikköä (1–5). Kaikissa tutki-
muksissa HbA1C-tavoitteen (alle 7,0 %) saavutti 
merkitsevästi suurempi osa liraglutidiryhmän kuin 
vertailuryhmän potilaista.  

Liraglutidi alensi sekä paastoglukoosia että 
aterianjälkeistä glukoosipitoisuutta. Liraglutidin 
vaikutusta beetasolufunktioon arvioitiin HOMA-B-
indeksillä ja mittaamalla proinsuliinin ja insuliinin 
suhdetta. Näillä epäsuorilla mittareilla mitattuna 
liraglutidi paransi beetasolujen toimintaa (2).

Liraglutidimonoterapian (1,8 mg) aikana poti-
laiden paino laski keskimäärin 2,5 kiloa vuoden 
aikana (3) ja metformiiniin yhdistettynä 2,8 kiloa 
kuuden kuukauden aikana (2). Painonlasku näyt-
täisi johtuvan suurimmaksi osaksi viskeraalisen 
rasvan vähenemisestä (6). 

Systolinen verenpaine laski liraglutidihoidon 
aikana 2–4 mmHg (1–2). Verenpaineen lasku to-

dettiin jo kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana, 
joten sitä ei voitu selittää laihtumisella.

Liraglutidi oli yleisesti ottaen hyvin siedetty. 
Hypoglykemioita todettiin lumelääkettä enemmän 
vain silloin, kun liraglutidi yhdistettiin sulfonyyli-
ureaan (1). Yleisin haittavaikutus (7–29 %:lla poti-
laista) oli pahoinvointi, joka oli tavallisesti lievää ja 
ohimenevää. Oireet kestivät useimmiten alle neljä 
viikkoa (1–3, 5). Monoterapiatutkimuksessa kol-
me prosenttia potilaista keskeytti liraglutidihoidon 
gastrointestinaalioireiden takia (3).

Liraglutidia on verrattu rinnakkain myös ek-
senatidiin (7). Tässä 26 viikon tutkimuksessa 
keskimääräinen HbA1C laski enemmän liragluti-
diryhmässä, ja suurempi osa potilaista saavutti 
HbA1C-tavoitteet (< 7,0 % ja ≤ 6,5 %). Potilaiden 
paino laski molemmissa ryhmissä suunnilleen sa-
man verran. Lieviä hypoglykemioita oli vähemmän 
liraglutidiryhmässä. Tavallisin haittavaikutus kum-
massakin ryhmässä oli pahoinvointi, jonka kesto oli 
merkitsevästi pidempi eksenatidiryhmässä. 

Liraglutidille on haettu myyntilupaa Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa. Suomalaisten potilaiden 
käyttöön se saadaan todennäköisesti tämän vuo-
den lopulla tai vuoden 2010 alussa.

Liisa Hiltunen

Tutkimusjohtaja, yleislääketieteen dosentti

Oulun yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

liisa.hiltunen@oulu.fi  

Tero Saukkonen 
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Novo Nordisk Farma Oy

tskk@novonordisk.com
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johon on kutsuttu 
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diabetesyhdistysten 

jäsenet. Uusien jäsenten 

ja heitä rekrytoineiden 

tahojen kesken arvotaan 
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palkintoja. 

Diabetesliitto toivoo tavoittavansa mahdollisimman suuren osan 
jatkuvasti kasvavasta diabeetikoiden joukosta, jotta kaikille voi-
taisiin taata liiton palvelut sekä paikallisyhdistysten tuki omahoi-
toon. 

Uusia jäseniä rekrytoineiden terveydenhuollon ammattilaisten ja 
diabetesyhdistysten jäsenten kesken arvotaan 

kerran kuussa paketti, joka sisältää Iittalan Teema-sarjan vuoan • 
ja Diabetes-lehden ruokavinkit -keittokirjan 
lokakuun lopussa 1 000 euron matkalahjakortti.• 

Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten kesken arvotaan lokakuun 
lopussa kaksi täydennyskoulutuspakettia Diabeteskeskukseen 

vuonna 2010.
Kaikkien uusien jäsenten kesken arvotaan maaliskuun ja lokakuun 
lopussa Matka-Vekan 500 euron matkalahjakortti. Lisäksi joka 
kuukausi arvotaan Diabetes-lehden ruokavinkit -keittokirja, jonka 
arvo on 15 euroa.

Terveydenhuollon ammattilaisille on postitettu joulukuussa 
kampanjaesitteitä (sisältää ilmoittautumislomakkeen), -julistei-
ta ja ohjeet, miten osallistua palkintojen arvontaan. Kaikki tie-
dot ja ilmoittautumislomake löytyvät osoitteesta www.diabetes.fi /                 
liityjaseneksi.

Esitteitä ja julisteita voi tilata maksutta 
Diabetesliitosta, p. (03) 2860 111 tai 
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
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Päivystyspotilaan hyperglykemian 
tehokas hoito kannattaa

Jouni Nurmi

Vähintään joka kymmenes päivystyspoli-           

klinikalla käyvä potilas on selvästi hypergly- 

keeminen. Kuitenkin vain alle puolella heistä  

on aiemmin diagnosoitu glukoosiaineen-       

vaihdunnan häiriö. Aikaisemmin hyödyllisenä 

ja elimistön luontaisena reaktiona pidetty    

hyperglykemia voi suorastaan huonontaa  

potilaan tilaa, siksi se kannattaa hoitaa  

tehokkaasti. 

Päivystyspoliklinikan aikuispotilaista 12 prosenttia 
on retrospektiivisen tutkimuksen perusteella hy-
perglykeemisiä (seerumin glukoosi 7,0 mmol/l tai 
enemmän) (1). Heistä alle puolella on ennestään 
diagnosoitu glukoosiaineenvaihdun-
nan häiriö. 

Päivystyspoliklinikalla havaitut 
hyperglykeemiset arvot voivat tarjo-
ta tarpeellisen sykäyksen diabetek-
sen seulontaan kotiutuksen jälkeen, 
kunhan huolehditaan siitä, että tie-
to kulkee potilaan omalääkärille asti 
(2). Vaikeasti sairaat tai vammautu-
neet potilaat näyttäisivät hyötyvän myös alkuvai-
heen hyperglykemian aktiivisesta hoidosta. Heillä 
akuuttivaiheen hyperglykemia vaikuttaa olevan vie-
läkin yleisempää kuin lievemmin sairastuneilla tai 
vammautuneilla.

Normoglykemiaan

pyrkiminen kannattaa

Normaalisti glukoosiaineenvaihdunnaltaan terveen 
henkilön akuutin sairastumisen aikaisen hypergly-
kemian katsotaan olevan seurausta insuliinin vas-
tavaikuttajahormonien glukagonin, adrenaliinin, 

kortisolin, kasvuhormonin ja IGF:n pitoisuuksien 
kasvusta sekä tulehdusvälittäjäaineiden, kuten 
TNF-alfan, IL-1:n ja IL-6:n, liikatuotannosta (3). 

Akuutti hyperglykemia johtaa monien tuleh-
dusta aiheuttavien sytokiinien lisääntyneeseen 
tuotantoon (4). Tulehdusvälittäjäaineet taas ovat 
keskeinen tekijä tehohoitopotilaiden yleisen kuol-
leisuuden aiheuttajan, monielinvaurion, patofysio-
logiassa. Toisaalta hyperglykemia vaikuttaa epä-
suotuisasti myös valkosolujen toimintaan, mikä voi 
altistaa infektioille. Tämä vaikutus on estettävissä 
infusoidulla insuliinilla (5).

Merkittävä osa vaikeasti sairaista potilaista 
kuolee nimenomaan infektiokomplikaatioihin tai 
monielinvaurioon, joiden molempien kehityksessä 

hyperglykemialla lienee roolinsa. 
Useassa tutkimuksessa on osoi-

tettu, että aggressiivinen normo-
glykemiaan pyrkiminen vähentää 
tehohoidettavien potilaiden sairaa-
lakuolleisuutta (absoluuttinen ris-
kinvähenemä 3–4 %) (6). Vaikutus 
on tullut esiin kaikissa tutkituissa 
alaryhmissä. Alaryhmässä, joka on 

saanut yli kolmen päivän ajan aktiivista insuliini-
hoitoa, absoluuttinen riskinvähenemä on kasvanut 
peräti kahdeksaan prosenttiin.

Tehokas insuliinihoito näyttäisi vähentävän 
myös akuuttipotilaiden munuais- ja infektiokomp-
likaatioita (7).

Insuliini alentaa veren glukoosipitoisuutta, 
mutta myös sen muut vaikutukset saattavat olla 
akuutisti sairaalle potilaalle hyödyllisiä. Näitä ovat 
muun muassa insuliinin vaikutukset endoteelisolu-
jen, trombosyyttien, valkosolujen ja autonomisen 
hermoston toimintaan. Insuliini vaikuttaa myös so-
lukuolemiin ja antioksidantteihin.
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Hyperglykemia lisää

aivoverenvuodon riskiä

Iskeemisen aivohalvauksen vuoksi sairaalaan toi-
mitetuista potilaista noin puolet on hyperglykee-
misiä (8). 

Lukuisissa tutkimuksissa on havaittu, että 
sairaalaan tulovaiheessa havaittu hyperglykemia 
heikentää potilaan selviytymismahdollisuuksia. 
Jos potilas on akuuttivaiheessa hyperglykeeminen, 
suhteellinen kuolemanriski kuukauden kuluessa on 
diabeetikoilla 1,3 ja ei-diabeetikoilla jopa 3,1 (9). 

Hyperglykemia on erityisen haitallista aiemmin 
glukoosiaineenvaihdunnaltaan terveillä potilail-
la (10) ja niillä henkilöillä, jotka saavat nopeasti 
liuotushoidon aivoinfarktiinsa (11). Hyperglykemia 
myös lisää aivoinfarktin yhteydessä esiintyvän ai-
voverenvuodon riskiä  liuotushoidon antamisesta 
riippumatta.

Siitä, onko hyperglykemialla kausaalinen yhteys 
huonoon ennusteeseen vai onko hyperglykemia vai-
keamman aivoinfarktin merkki, ei ole toistaiseksi 
varmuutta.

Hyperglykemian suorasta hermosolutuhoa edis-
tävästä vaikutuksesta on saatu paljonkin viitteitä. 
On muun muassa voitu osoittaa, että iskeemisen 
aivoalueen ajautuminen lopulliseen kuolioon on 
huomattavasti nopeampaa, jos potilas on hypergly-
keeminen, kun aivovaltimo on tukkeutunut (12). 

Hyperglykemia on myös itsenäinen huono 
ennustetekijä riippumatta aivoinfarktin vaikeus-
asteesta ja muista tunnetuista ennustetekijöistä 
(10).  Mahdollisia mekanismeja, joilla hyperglyke-
mia vaikuttaa epäsuotuisasti aivoinfarktipotilaiden 
ennusteeseen, ovat ainakin lisääntynyt maitohapon 
tuotanto, solunulkoisen glutamaatin kertyminen, 
turvotuksen lisääntyminen ja veri-aivoesteen toi-
mintahäiriö (13).

Kliinisiä tutkimuksia

vasta vähän
 

Eläinkokeiden perusteella näyttäisi siltä, että hy-
perglykemian varhaisemmalla hoidolla voitaisiin 
mahdollisesti estää osaa iskeemisestä, mutta vielä 
elinkelpoisesta aivokudoksesta ajautumasta lopul-

liseen infarktiin. Näiden hyvien tuloksien jälkeen 
ensimmäinen suurimittainen aivoinfarktipotilailla 
tehty interventiotutkimus oli kuitenkin pettymys. 

UK-GIST-tutkimuksessa ei havaittu kolmen 
kuukauden kuolleisuudessa eroa tavalliseen tapaan  
hoidettujen potilaiden ja niiden potilaiden välillä, 
joiden hoidossa oli aktiivisesti tähdätty normogly-
kemiaan (14). Tutkimuksessa käytettiin glukoosi-
insuliini-kalium-infuusiota (GIK), joka ei laskenut 
verensokeria kovinkaan tehokkaasti. Hoito aloitet-
tiin keskimäärin 13 tuntia oireiden ilmettyä eli 
vaiheessa, jossa infarktialueen koko on jo määräy-
tynyt.

Sittemmin on julkaistu pilottitutkimus, jossa 
varhaisessa vaiheessa käytettiin pelkkää insuliini-
infuusiota. Se osoittautui tehokkaaksi ja turvalli-
seksi hyperglykemian hoidoksi (15). Vaikutus sai-
rastavuuteen tai kuolleisuuteen selvinnee jatkotut-
kimuksessa.

Omassa, vielä julkaisemattomassa pilottitut-
kimuksessamme ensihoitajat aloittivat insuliini-
infuusion ilman ongelmia jo potilaan kotona tai 
matkalla sairaalaan. Näin hyperglykemia alkoi kor-
jaantua jo ennen aivoinfarktin liuotushoitoa. 

Kyseessä oli kuitenkin vasta tämän hoitomuo-
don käyttökelpoisuutta selvittävä tutkimus. Tutki-
muksessa ei tarkasteltu, oliko hoitomuodosta hyö-
tyä potilaan selviytymisen kannalta.

Varsinainen näyttö aktiivisen normoglykemiaan 
pyrkimisen hyödyistä aivoinfarktipotilailla siis puut-
tuu vielä. Hyperglykemian yhteys kuolleisuuteen ja 
huonoon toipumiseen on kuitenkin niin vahva, että 
aivoinfarktin Käypä hoito -suosituksessakin keho-
tetaan akuuttivaiheessa pyrkimään normoglykemi-
aan.

Vahva yhteys

sydäninfarktikuolemiin

Myös sydäninfarktipotilaista (ST-nousuinfarkti) 
noin puolet on hyperglykeemisia. Heistä puolella 
on aiemmin diagnosoitu diabetes (16). Toisaalta 
aiemmin glukoosiaineenvaihdunnaltaan terveiksi 
luulluista sydäninfarktipotilaista jopa 65 prosentil-
la voidaan glukoosirasituksella todeta diabetes tai 
heikentynyt glukoosinsieto (17). 
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Hyperglykemialla on vahva yhteys myös sy-
däninfarktipotilaiden lisääntyneeseen sairaalakuol-
leisuuteen, sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen 
ja kardiogeeniseen sokkiin (18). Hyperglykemialla 
on kuolleisuuteen selvä annos-vastesuhde: diabe-
testa sairastamattomien sydäninfarktipotilaiden 
kuolleisuus lisääntyy neljä prosenttia jokaista ve-
rensokerin millimoolin nousua kohden (19).

Sydäninfarktin yhteydessä hy-
perglykemialla on monia haitallisia 
vaikutuksia. Se muun muassa estää 
verenvirtauksesta riippuvaa veri-
suonten laajenemista ja huonontaa 
mikrovaskulaaritason sepelvaltimo-
kiertoa. Tämä voidaan nähdä kliini-
sissä tutkimuksissa hyperglykeemis-
ten potilaiden huonompana ST-tason 
normaalistumisena onnistuneenkin 
pallolaajennuksen jälkeen. 

Mielenkiintoista on, että huo-
no koronaarivirtaus ei ole yhteydessä koholla ole-
vaan glykolysoituneeseen hemoglobiiniin (HbA1C). 
Akuuttitilanteessa siis akuutti hyperglykemia on 
ongelmallisempaa kuin krooninen.

Insuliinista hyötyä

sydäninfarktipotilaille

Kokeellisissa malleissa on todettu insuliinista 
olevan monin tavoin hyötyä infarktin yhteydessä.       
Virtauksen palautumisen aikaisen insuliini-infuu-
sion on osoitettu vähentävän sydäninfarktin kokoa 
(20). 

Glukoosi-insuliini-kalium-infuusion (GIK) on 
vuosikymmenten ajan ajateltu stabiloivan solukal-
voja ja olevan hyödyksi sydäninfarktipotilaalle. Yli 
20 000 potilaan satunnaistetussa tutkimuksessa 
se osoittautui kuitenkin hyödyttömäksi (21). 

Koska GIK sisältää glukoosia, se ei johda te-
hokkaaseen glukoosikontrolliin. Edellä mainitussa 
tutkimuksessa kuuden ensimmäisen tunnin aikana 
GIK-infuusio nosti glukoositasoa, verrokkien glu-
koositaso sen sijaan laski. 

DIGAMI I -tutkimuksessa tarkasteltiin 520:tä 
diabeetikkoa, jotka olivat saaneet akuutin sydänin-
farktin ja joita oli hoidettu pelkällä insuliinilla. Hei-

dän glukoositasapainonsa parani huomattavasti ja 
pitkäaikaisesti akuuttivaiheen insuliini-infuusion ja 
jatkohoidon subkutaani-insuliinin avulla (22). 

Suuremmassa DIGAMI II -tutkimuksessa inten-
siivisestä insuliinihoidosta ei sen sijaan vaikuttanut 
olevan hyötyä. Tosin glukoositasapaino ei intensii-
visestikään hoidetussa ryhmässä ollut kovin hyvä. 
Potilaille infusoitiin myös glukoosia, ja 24 tunnin 

kuluttua verensokeri oli vielä keski-
määrin yli 9 mmol/l (23).

Samoin kuin aivoinfarktipotilai-
den osalta, sydäninfarktipotilaiden 
intensiivisen glukoositasapainon hoi-
don hyödyistä ei vielä ole lopullista 
tai ristiriidatonta näyttöä. 

Amerikan diabetesliitto, Ame-
rican Diabetes Association ADA, 
suosittelee tehostetussa valvonnas-
sa olevien sydäninfarktipotilaiden 
glukoositavoitteeksi 6,1  mmol/l tai 

alle. Kun potilas siirtyy vähemmän intensiiviseen 
hoitoon, tavoiteltava arvo on 10 mmol/l. 

Hyperglykemia huono

merkki elvytetyillä

Voitaisiin ajatella, että ohimenevästä aivo- ja sy-
däniskemiasta kärsivät, tehohoitoon ohjautuvat 
elvytetyt potilaat olisivat otollisin ryhmä insuliini-
interventioille. Sydänpysähdys aiheuttaa kuitenkin 
yleisen sydän- ja aivoiskemian, joka patofysiologi-
silta mekanismeiltaan eroaa paikallisesta yhden 
suonen ongelmasta. 

Suomalaisessa retrospektiivisessä tutkimukses-
sa todettiin, että alkuvaiheen hyperglykemia on yksi  
merkittävimmistä elvytettyjen potilaiden huonoon 
ennusteeseen yhteydessä olevista tekijöistä (24). 

Suomalaiset tutkijat ovat satunnaistetussa tut-
kimuksessa selvittäneet myös tehohoidon aikaisen 
tiukan (4–6 mmol/l) ja melko tiukan (6–8 mmol/l) 
glukoositavoitteen vaikutusta ennusteeseen (25). 
Selviytymisessä ei havaittu eroa ryhmien välillä. 
Ero toteutuneessa glukoositasossa ryhmien välillä 
oli kuitenkin melko pieni, ja potilasmäärä suhteel-
lisen niukka. 
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Taulukko 1. Esimerkki intensiivisestä insuliinihoitokaaviosta teho-osastolla. Mukaeltu Kanji S et al. 2004.

1. 50 KY lyhytvaikutteista insuliinia / 50 ml fysiologista keittosuolaliuosta (konsentraatio 1 KY/ml).

2. Jos potilas ei syö/ei enteraalista ravitsemusta, jompikumpi seuraavista:
50 %:n  glukoosiliuos 16 ml/h keskeiseen laskimoon• 
10 %:n  glukoosiliuos 80 ml/h perifeeriseen laskimoon.• 

Kun enteraalinen ravitsemus alkaa, glukoosi-infuusio lopetetaan vähentämällä infuusionopeutta tunnin välein 4 ml/h (50 % glu-
koosi) tai 20 ml/h (10 % glukoosi).

3. Infuusionopeus: glukoosin mittaus pikamittarilla ja insuliini-infuusion aloitus, jos glukoosi > 6,1 mmol/l.

Verensokeri (mmol/l) < 6,1 6,1–8 8,1–12 > 12

Infuusionopeus (KY/h) Ei 1 2 3

4. Insuliini-infuusion säätäminen: glukoosin mittaus pikamittarilla 1–2 h välein ja infuusion säätäminen*

Verensokeri (mmol/l) Infuusion muutos

0–2,5 Ota yhteys lääkäriin. Lopeta insuliini-infuusio. Anna glukoosi 50 % 25 ml. Tarkista verensokeri         
30 minuutin kuluttua.
Kun verensokeri > 6,1 aloita insuliini 50 %:n nopeudella aiemmasta.**

2,6–3,9 Lopeta insuliini-infuusio. Tarkasta verensokeri 30 minuutin kuluttua.***
Kun verensokeri > 6,1 aloita insuliini 50 %:n nopeudella aiemmasta.**

4–4,4 Jos infuusionopeus > 5 KY/h: vähennä 2 KY/h.
Jos infuusionopeus ≤ 5 KY/h: vähennä 0,5 KY/h.

4,5–6 Tavoitealue (ei muutosta).

6,1–8 Jos verensokeri matalampi kuin edellisessä mittauksessa: ei muutosta.
Jos verensokeri sama tai korkeampi kuin edellisessä mittauksessa: lisää infuusionopeutta 0,5 KY/h.

8,1–10 Jos verensokeri matalampi kuin edellisessä mittauksessa: ei muutosta.
Jos verensokeri sama tai korkeampi kuin edellisessä mittauksessa: lisää infuusionopeutta 1 KY/h.

10,1–14 Jos verensokeri matalampi kuin edellisessä mittauksessa: ei muutosta.
Jos verensokeri sama tai korkeampi kuin edellisessä mittauksessa: lisää infuusionopeutta 1,5 KY/h.

14,1–22 Lisää infuusionopeutta 2 KY/h. Jos verensokeri on > 14,1 kolmessa peräkkäisessä mittauksessa, 
lisää infuusionopeutta 50 % (esimerkiksi 8 KY/h -> 12 KY/h) ja ota yhteys lääkäriin. Tarkista veren-
sokeri 30 minuutin kuluttua.

> 22 Ota yhteys lääkäriin.

5. Jos missään tilanteessa verensokeri laskee > 50 %, vähennä insuliini-infuusion nopeutta 50 % ja tarkasta verensokeri   
 tunnin kuluttua.

6. Jos verensokeri ei ole laskenut matalammaksi kuin 10 mmol/l ensimmäisen kahdeksan tunnin aikana, ota yhteys   
 lääkäriin insuliinikerta-annoksen määräämistä varten.

7. Kun potilas ei enää jatkuvasti saa ravintoa enteraalisesti tai parenteraalisesti, ota yhteys lääkäriin subkutaaniseen   
 insuliiniin siirtymistä varten.

* Jos verensokeri on pysynyt vakaana 12 h (insuliini-infuusion muutokset +/- 0,5 KY/h), verensokerin seurantaa voi harventaa 3–4 tunnin  
 välein tapahtuvaksi. Jos infuusiomuutokset palaavat yli 0,5 KY/h suuruisiksi, palataan 1–2 tunnin välein tapahtuviin mittauksiin.

** Insuliini-infuusiota ei saa kokonaan pysäyttää insuliiniriippuvaiselta tyypin 1 diabeetikolta. Näillä potilailla vähennä infuusionopeudeksi  
 0,5 KY/h infuusion lopettamisen sijasta.

*** Jos verensokeri on sama tai matalampi kuin edellisessä mittauksessa 30 minuutin insuliini-infuusion tauon jälkeen, anna glukoosi 50%  
 25 ml ja mittaa verensokeri 30 minuutin kuluttua. 
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Samoja glukoositasoja verrattiin myös elvytyk-
senjälkeistä hypotermiahoitoa tutkineessa monikes-
kustutkimuksessa (26), eikä tässäkään aineistossa 
havaittu eroja ryhmien välillä. Suurempi hypergly-
kemia sen sijaan oli selvästi yhteydessä huonoon 
ennusteeseen. 

Elvytyksen Käypä hoito -suositus (www.kaypa-
hoito.fi ) kehottaa hoitamaan hyperglykemiaa aktii-
visesti.

Insuliini-infuusio

protokollan mukaan

Kriittisesti sairaan potilaan normaalin verensokeri-
tason ylläpitäminen vaikuttaisi onnistuvan parhai-
ten insuliini-infuusiolla. Koska potilaiden insuliini-
herkkyys vaihtelee huomattavasti,  jatkuvasti sopi-
van infuusionopeuden löytäminen voi olla vaikeaa. 
Tämä lisää riskiä hypoglykemiaan, jonka runsaan 
(12 %) esiintymisen vuoksi yksi viimeisimmistä te-
hohoidon insuliinitutkimuksista keskeytettiin (27). 

Insuliini-infuusio olisi hyvä toteuttaa jokaisel-
le potilaalle samanlaisen ennalta määritellyn pro-
tokollan perusteella. Ainakin teho-osastolla tämä 
parantaa hoidon tehokkuutta ja vähentää hypogly-
kemioita potilas- tai lääkärikohtaisiin määräyksiin 
verrattuna (28).

Tutkimuksissa enimmäkseen käytetyissä pro-
tokollissa glukoosimittauksen perusteella tehtävä 
infuusionopeuden muutos riippuu 
glukoosipitoisuuden muutosnopeu-
desta ja aiemmasta infuusionopeu-
desta (taulukko 1). Tämä kompensoi 
karkeasti potilaiden välistä huomat-
tavasti vaihtelevaa insuliiniherkkyyt-
tä. Optimaalista hoitoprotokollaa ei 
vielä ole.

Myös tietokoneen mallintamasta 
glukoositason muutosta ennakoivas-
ta infuusionohjauksesta on julkaistu tutkimuksia. 
Useimmat hoitoprotokollat edellyttävät verensoke-
rin seurantaa aluksi tunnin ja myöhemmin neljän 
tunnin välein. Koska tekniikka jatkuvaan glukoosi-
monitorointiin on jo olemassa, kirjallisuudessa on 
väläytetty näkemyksiä automaattisesti infuusiota 
ohjaavista glukoosimonitoreistakin. 

Joka tapauksessa glukoositaso näyttäisi olevan 
kehittymässä yhdeksi akuutisti sairaan peruselin-
toimintojen perusparametreista. Muita sellaisia 
ovat verenpaine, pulssitaajuus, hengitystaajuus, 
lämpö ja happisaturaatio.

Paljon avoimia

kysymyksiä

Edellä kuvattujen potilasryhmien lisäksi hypergly-
kemia on osoitettu ennustetta huonontavaksi te-
kijäksi monissa muissakin potilasryhmissä. Näitä 
ovat esimerkiksi palovammapotilaat, aivovamma-
potilaat ja lukinkalvonalaisen verenvuodon saaneet 
potilaat. 

Viitteitä hyperglykemian hoidon hyödyllisyydes-
tä siis on, mutta akuutisti sairaan potilaan glukoo-
sitasapainon hoitoon liittyy vielä monia tutkimatto-
miakin kysymyksiä. 

Optimaalisten hoitomenetelmien lisäksi myös 
hoidon ajoitus saattaa olla hyvinkin merkitykselli-
nen asia. Pitäisikö glukoositaso palauttaa normaa-
liksi ennen verenkierron palauttamista sydän- ja 
aivoinfarktipotilaille?

Glukoositasapainon merkitys ja hyperglykemian 
hoidon sopiva intensiteetti erilaisissa potilasryh-
missä ovat vielä pitkälti selvittämättä. Pitääkö pyr-
kiä normoglykemiaan, vai riittäisikö tavoitearvoksi 
esimerkiksi alle 8 mmol/l? Onko diabeetikkoja ja 

glukoosiaineenvaihdunnaltaan ter-
veitä syytä hoitaa eri tavalla? Entä 
kuinka haitallisia hetkelliset oireet-
tomat hypoglykemiat ovat esimerkik-
si aivoinfarktipotilaille?

Insuliini-infuusion ja GIK-in-
fuusion rinnalle on tulossa tutkitta-
vaksi myös kolmas hoitovaihtoehto: 
inkretiinijärjestelmään vaikuttavat 
lääkkeet. Ne ovat erityisen mielen-

kiintoisia akuuttipotilaan glukoositasapainon kan-
nalta, koska niiden yhteydessä oletetaan esiintyvän 
vähemmän  hypoglykemioita ja niillä on suoria sy-
dänvaikutuksia sekä mahdollisia vaikutuksia veri-
aivoesteeseen. Pallolaajennetuilla vajaatoimintai-
silla sydäninfarktipotilailla GLP-1 parantaa muun 
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hoidon lisänä verenvirtausta iskemia-alueelle ja 
vasemman kammion supistuvuutta (29).

Vaikka näyttö akuutisti sairastuneen potilaan 
hyperglykemian hoidosta on vielä puutteellista, se 
on jo useissa hoitosuosituksissa katsottu riittäväk-
si. Nykyisin toteutettava hoito ei kuitenkaan usein 
ole näin aktiivista, ja hoitokäytäntöjen merkittävä 
muuttuminen edellyttäneekin vielä lisänäyttöä. 

Yhtenäisten insuliini-infuusioprotokollien käyt-
täminen voisi monin paikoin olla ensimmäinen 
askel akuutisti sairaiden potilaiden glukoositasa-
painon parantamiseen päivystyspoliklinikoilla sekä 
sydän- ja muilla valvontaosastoilla.

Jouni Nurmi

LT, sairaalalääkäri

HYKS, anestesia ja tehohoito 

jouni.nurmi@helsinki.fi 
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Ylä-Pirkanmaalla diabeetikoiden hoito sujuu uuden mallin mukaan

Dilli-hankkeen huippusaavutuksia ovat 
jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin virat

Sinikka Torssonen

Ylä-Pirkanmaan kunnat Mänttä-Vilppula, 

Ruovesi ja Virrat eivät aina ole löytäneet sa-

manlaista säveltä kuntaliitosasioissa, mutta 

terveydenhuoltoalalla yhteistyö soi kauniisti. 

Kaksivuotisen Dilli-hankkeen aikana naapuruk-

set ovat urakoineet diabeetikoiden paremman 

hoidon puolesta ja taistelleet alueelleen jalkate-

rapeutin ja ravitsemusterapeutin virat. 

– Vaikka Pirkanmaa ei ole Suomen synkintä aluetta 
diabeteksen hoidossa, täälläkään ei ole voitu röy-
histellä rintaa. Dilli-hankkeen myötä asiat ovat ai-
van eri tolalla kuin ennen ja mitä ne ovat Suomessa 
keskimäärin, totesi Virtain terveyskeskuksen ylilää-
käri Kalevi Saloranta hankkeen päätösjuhlassa.

Dilli-hanke syntyi kansallisen diabetesohjelman 
Dehkon 2D-hankkeen jälkilöylyissä. Uusia diabee-
tikoita ja suuressa sairastumisriskissä olevia löytyi 
suuria määriä, mutta terveydenhuollon resursseihin 
ei saatu apuja samassa suhteessa. Hoidon organi-
sointi oli mietittävä uudelleen. 

Mäntän seudun terveydenhuoltoalueella, Ruo-
vedellä ja Virroilla päätettiin lyödä hynttyyt yhteen 
hankkeeseen, ja Virtain terveyskeskus tarttui veto-
vastuuseen. Hankkeen rahoituksesta 75 prosenttia 
saatiin valtiolta. Loput 25 prosenttia kunnat rahoit-
tivat asukasmääränsä mukaan.

Kun Dilli-hanke alkoi, diabeteksen hoito oli 
hankekunnissa hyvin erilaisissa kantimissa. Män-
tän seudun terveydenhuoltoalueella ja Virroilla 
oli jo hankkeen alussa diabeteshoitajat ja kirjattu 
diabeteksen hoitomalli. Ruovedellä tilanne oli han-
kalampi. Kunnassa ei ollut diabeteshoitajaa eikä 
vakituista lääkäriä, hoitosuunnitelmasta puhumat-
takaan.

Käyttöön alueellinen

diabeteshoitomalli

Projektipäällikkö Sanna-Leena Paarlahti kävi hank-
keen alussa läpi satoja sairauskertomuksia selvit-
tääkseen, miten diabeetikoita on tähän asti hoi-
dettu ja miten diabeetikoiden silmiä, jalkoja sekä 
munuaisten toimintaa on tutkittu. 

– Kaikissa hankekunnissa oli suuria puutteita. 
Yksi havainto oli, että keskimäärin vain joka viiden-
nen diabeetikon jalat oli tutkittu, Paarlahti kertoi.

Hankkeen aikana Ruoveden ja Virtain diabe-
teshoitajat Anitta Tuuna ja Anu Saunamäki suorittivat 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa diabeteksen 

Dilli-hankkeen projektipäällikkö Sanna-Leena Paarlahti 
esitteli Mäntän seudun terveydenhuoltoalueen, Ruoveden ja 
Virtain uutta diabeteshoitomallia. 
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hoidon ja ehkäisyn erikoistumisopinnot. Opintoihin 
kuului kehittämistehtävä, jonka aiheeksi he valitsi-
vat alueellisen diabeteshoitomallin.

– Nyt hankekunnissa käytössä olevassa hoito-
mallissa on nimenomaan painotettu lisäsairauksien 
seulontatutkimuksia. Siitä voi esimerkiksi tarkistaa, 
mitä tutkimuksia on tehtävä silloin, kun diabeeti-
kon jalat tutkitaan, Paarlahti kertoo.

Jo ensimmäisessä hankkeen seurantaryhmän 
kokouksessa nousi esille toive siitä, että alueelle 
saataisiin oma jalkaterapeutti ja ravitsemustera-
peutti. Uusi jalkaterapeutti aloitti työnsä viime 
marraskuussa, ja ravitsemusterapeutin viran saa-
minenkin on jo varmistunut.

– Tämän on mahdollistanut se, että Virrat ja 
Ruovesi ovat luvanneet ostaa omat palvelunsa 
Mäntän seudun terveydenhuoltoalueen jalkatera-
peutilta ja ravitsemusterapeutilta.

Diabeteshoitajille

lisää käyntejä

Yksi Dilli-hankkeen tavoitteista oli muuttaa ter-
veyskeskusten työnjakoa siten, että tyypin 2 dia-
beetikoiden seurantakäynneistä 60–70 prosenttia 
suuntautuisi diabeteshoitajille. 

Mäntän seudulla ja Virroilla oltiin jo hankkeen 
alussa lähellä tätä tavoitetta. Ruovedellä alkutilan-
ne oli huonompi, mutta tavoitteeseen päästiin, kun 
diabeteshoitajan työpanosta lisättiin. Yksi hoitaja 
toimii nyt kolme päivää viikossa diabeteshoitajana 
ja kahtena päivänä sydänhoitajana. 

Hoitajakäyntien lisääntyminen ei kuitenkaan 
ollut pelkästään hyvä asia. Huolestuttavana kään-
töpuolena havaittiin, että osa diabeetikoista jäi en-
simmäisenä ja toisena sairastumisvuotenaan täysin 
ilman lääkärikäyntejä. 

– Ehkä tavoitteena olisikin pitänyt olla lääkä-
rikäyntien turvaaminen, Sanna-Leena Paarlahti 
harmitteli.

Suuressa riskissä

olevat haaviin

Dilli-hankkeen avulla pyrittiin vähentämään dia-
beteksen lisäsairauksia tunnistamalla diabeetikot 

jo varhaisessa vaiheessa. Suuressa riskissä olevia 
etsittiin niin kaupoista kuin apteekeistakin. Pai-
kallisten diabetesyhdistysten toimijatkin riensivät 
mukaan verensokerinmittaus- ja riskitestitempauk-
siin.

Toukokuussa 2007 riskitestitempauksia pidet-
tiin alueen apteekeissa. Yli 15 riskipistettä saanei-
ta oli testin tehneistä Ruovedellä 35 prosenttia, 
Virroilla 29 prosenttia, Mäntässä 26 prosenttia, 
Vilppulassa 21 prosenttia ja Kolhossa 21 prosent-
tia.

Kaikille 15 riskipistettä tai enemmän saaneille 
tarjottiin mahdollisuus kahden tunnin sokerirasi-
tuskokeeseen ja elintapaohjaukseen.

Nonstop-ryhmään

milloin vain

Se hetki, kun diabeetikko saa diagnoosin sairau-
destaan, on tulevaisuuden kannalta tärkeä. Diabee-
tikot olisi hyvä saada oikeille hoitoraiteille alusta 
asti. Dilli-hankkeen kunnissa kattavan ja hyvän 
alkuohjauksen järjestäminen oli jo pitkään aiheut-
tanut päänvaivaa.

Ratkaisuksi keksittiin Nonstop-ryhmäohjaus-
malli. Hankekuntiin perustettiin ryhmiä, joihin 
vastasairastuneet, alkuohjausta kaipaavat tyypin 2 
diabeetikot ja sairastumisriskissä olevat saattoivat 
liittyä milloin vaan.

Hankkeen myötä koottiin myös työikäisten pai-
nonhallintaryhmiä ja iäkkäiden elintaparyhmiä, 
joiden vetäjänä toimi ravitsemusterapeutti. Kolme 
alueen diabeteshoitajaa kouluttautui psykologisten 
painonhallintaryhmien ohjaajiksi, ja näin ryhmät 
saavat jatkoa myös hankkeen jälkeen.

– Hankekunnissa on aikaisemminkin ollut pai-
nonhallintaryhmiä, mutta näissä ryhmissä lähde-
tään liikkeelle siitä, mitkä ovat osallistujien omat 
elämänarvot. On todettu, että näin saadaan parhai-
ta tuloksia, Paarlahti selvittää.

Koulutustarpeet

kartoitettiin

Diabeetikon hyvä hoito on aina yhteistyön taidon-
näyte. Dilli-hankkeessa haluttiin panostaa hoito-
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henkilökunnan osaamiseen ja eri työntekijäryhmien 
keskinäiseen luottamukseen. Yksi tavoitteista oli 
varmistaa erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon yhteistyön sujuvuus.

Henkilökunnan koulutustarpeita tiedusteltiin 
kyselyllä, jonka sai noin 500 työntekijää. Eniten 
koulutusta toivottiin tyypin 2 diabeteksen kokonais-
valtaisesta hoidosta ja joustavasta insuliinihoidosta. 
Sosiaalipuolen työntekijät toivoivat eniten koulutus-
ta iäkkään diabeetikon hoidon erityispiirteistä.

Kartoituksen jälkeen toiveita lähdettiin rivakas-
ti toteuttamaan. Koulutusta on järjestetty muun 
muassa tyypin 2 diabeetikoiden insuliinihoidosta, 
diabeettisen jalan hoidosta sekä iäkkään diabeeti-
kon kotihoidosta.

Hankekunnissa on otettu käyttöön myös diabe-
teksen hyvän hoidon osaamiskartta, jonka Diabe-

tesliitto on kehittänyt yhdessä Educa-instituutin ja 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (ks. www.
diabetes.fi  > Koulutus > Osaamiskartta).

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
edustajat ovat hankkeen aikana määritelleet yhdes-
sä kriteerit, joiden perusteella potilaita lähetetään 
erikoissairaanhoitoon.

– Kokonaisvastuuhan säilyy aina perustervey-
denhuollossa. Potilasta ei voida lähettää erikois-
sairaanhoitoon ja olettaa, että silmälääkäri tutkisi 
myös varpaanvälit, Sanna-Leena Paarlahti toteaa.

Vaikka Dilli-hanke päättyi, hyvistä toimintata-
voista ei aiota luopua.

Dilli-hankkeessa kyse ei ollut vain suunnitelmi-
en tekemisestä, vaan kaikki pyörii jo uudella tavalla. 
Tulokset ovat niin hyviä, että mikään ei pysäytä tätä 
pyörää, ylilääkäri Kalevi Saloranta huomauttaa.

Diabetestutkimussäätiön vuoden 2009 apurahat

Diabetestutkimussäätiö julistaa haettavaksi apura-

hoja diabetekseen liittyvään tutkimukseen. Säätiö 

tukee korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen 

perustutkimuksesta. Säätiö tukee myös muuta kuin 

lääketieteellistä diabetekseen liittyvää tieteellistä 

tutkimusta. Ensisijainen arviointiperuste on tutki-

mushankkeen tieteellinen taso.

Vuonna 2009 apurahoina jaettava summa on 

325 000 euroa. Haettavana on yksi kaksivuotinen 

apuraha (50 000 euroa/v) merkittävään tutkimus-

hankkeeseen, useita yksivuotisia apurahoja (25 000 

euroa) ja useita noin 5 000–10 000 euron tutkimus-

apurahoja. Pienemmät apurahat on tarkoitettu 

pääsääntöisesti nuorten tutkijoiden henkilökoh-

taisiksi apurahoiksi. 

Apurahan saajalta edellytetään selvitystä apu-

rahan käytöstä sekä tieteellisistä tuloksista kahden 

vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Diabetestutkimussäätiön hallitukselle osoi-

tetut, säätiön hakemuslomakkeelle laaditut suo-

men-, ruotsin- tai englanninkieliset hakemukset 

lähetetään seitsemänä kappaleena säätiön toimis-

toon (osoite: Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, 

33680 Tampere) 28.2.2009 (postileiman päivämää-

rä) mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä 

apurahatyyppiä haetaan sekä apurahan budjetti 

ja hankkeen kokonaiskustannusarvio. Jos kyseessä 

on väitöskirjatyö, tulee hakemuksessa ilmetä missä 

vaiheessa väitöskirjatyö on. 

Hakemuslomakkeen saa internetistä sivulta 

www.diabetes.fi  > Diabetestutkimussäätiö > Apu-

rahat. Hakemuslomakkeita voi tilata myös Diabe-

teskeskuksesta Seija Frangilta, p. (03) 2860 201, 

sp. seija.frang@diabetes.fi . Lisätietoja antaa tar-

vittaessa säätiön tieteellinen sihteeri Leena Moi-

lanen, p. (017) 173 311/haku, gsm 040 595 0646, 

f. (017) 173 790, sp. leena.moilanen@kuh.fi .



Krooninen jalkahaava vaatii   
huolellisen hoidon

Jaana Huhtanen

Vaikka osaaminen ja tieto jalkaongelmien 

ehkäisystä ja hoidosta ovat vuosi vuodelta 

lisääntyneet, parannettavaa on vielä paljon. 

Diabetesliiton jalkojenhoitaja Jaana Huhtanen 

kertoo tässä artikkelissa esimerkkipotilaan                    

avulla kroonisen jalkahaavan hoidosta. 

Terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta on viime 
vuosina lisätty diabeteksen ehkäisyn ja hyvän 
hoidon takaamiseksi. Muun muassa Diabeteksen 
ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman Dehkon ja 
Käypä hoito -suositusten luomat raportit ja hoito-
strategiat ohjaavat käytännön hoitotyötä tekeviä 
niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. 

Osaaminen ja tieto myös jalkaongelmien ehkäi-
systä ja hoidosta ovat jatkuvasti parantuneet. Toi-
saalta diabeetikkojen määrä lisääntyy yhä hurjem-
malla vauhdilla. Omilta potilailtani saamani tiedot 
ovat saaneet minut huolestumaan jalkaongelmien 
hoidon tasosta. 

Haavapotilaani Diabeteskeskuksessa ovat suu-
relta osin tämän artikkelin potilastapauksen kal-
taisia. Kroonisia haavoja on useammin miehillä 
kuin naisilla. Neuropatia on merkittävä alaraajan 
haavalle altistava tekijä, joskin ääreisverenkierron 
ja tulehdusten merkitys kasvaa koko ajan suurem-
maksi.

Seuraavan tapausselostuksen tarkoituksena on 
saada lukija miettimään hoitosuositusten mukai-
sesti diabetespotilaan jalkatutkimuksen tekemistä, 
potilastietojen kirjaamista sekä haavan tutkimista, 
hoitoa ja ehkäisyä. 

Tapausselostuksessa kuvaillun tyyppiset haavat 
ovat varmasti useimmille hoitoalalla toimiville ar-
kipäivää. Omasta kokemuksesta voin kertoa, että 
tämän haavan hoito ei ole läheskään vaikeimmasta 
päästä. 
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Esimerkkinä

neuropaattinen haava

Jalkojenhoitajan vastaanotolleni saapui 57-vuotias 
mies, joka oli sairastanut tyypin 2 diabetesta 17 
vuotta. Vuodesta 2004 alkaen hänen hoitonaan oli 
ollut monipistoshoito. Miehen hoitotasapaino oli 
kohtalainen: viimeisin HbA1c oli 7,5 prosenttia.  

Jalkojenhoitajan vastaanotolle tulon syy oli IV 
jalkapöydän luun alla oleva lihakseen ulottuva Wag-
ner 2 -luokan haava, joka oli pinnallisesti infek-
toitunut. Kyseessä oli neuropaattinen haava, koska 
alaraajoissa oli todettavissa niin tuntohermoston 
kuin autonomisen hermoston vaurioita sekä merk-
kejä myös motorisesta neuropatiasta. 

Suurten suonten valtimoahtautumatautia ei 
ollut todettavissa. Jaloissa oli havaittavissa kuor-
mitusmuutoksia.

Sensorinen ja motorinen hermostovaurio eli  
neuropatia ilmeni seuraavilla testeillä:

Kolmen kohdan monofi lamenttikokeella • 
tutkittaessa jalkapohjista puuttui kokonaan 
suojaava painetunto. 
Värinätunto oli lateraali-malleolin tasolla • 
hyvä, mutta ukkovarpaan kärkijäsenestä se 
puuttui molemmin puolin. 
Patellarefl eksit tulivat esiin molemmin puo-• 
lin. Akillesrefl eksit tulivat esiin molemmin 
puolin vaimeasti. 
Jalat olivat normaalia lämpimämmät, mikä • 
saattoi viitata autonomisen neuropatian 
aiheuttamaan oikovirtaukseen.

OMA POTILAS  



Koska potilaan jalkaterän pulssit olivat normaalisti 
sormin tunnusteltavissa (a.t.p +/+, a.d.p +/+), ABI-
mittausta ei tehty.

Varpaiden nivelistön jäykkyys ja ihonalaisen 
pehmytosan kovuus olivat aiheuttaneet kuormitus-
muutoksia, ja kuormitus ja paine olivat lisääntyneet 
päkiänivelten alla. Infektiosta oli merkkinä ainoas-
taan lisääntynyt haavaeritys, joka oli osittain väärän 
paikallishoitotuotteen aiheuttamaa.

Haavan kehittymisen laukaissut tekijä jäi epä-
selväksi. Taustalla oli mahdollisesti hiertyminen, 
mutta myös kovettuma oli mahdollinen. 

Potilaalla oli jaloissaan tavalliset kengät. Haa-
vakevennystä ei vastaanotolle tullessa ollut käytös-
sä. 

Oireet on

syytä kirjata

Haavapotilaat ovat usein monisairaita. Sairauksien 
ja oireiden koodaaminen sähköiseen järjestelmään 
auttaa hahmottamaan potilaan yleistilaa, jonka pe-
rusteella potilaan seurantaa, hoidon ja tutkimusten 
tarvetta voidaan hallita paremmin (taulukko 1). 

Kuva 1.

Mekaaninen rasitus

pois huopakevennyksellä

Edellä mainittujen tutkimusten jälkeen jalkahaava 
voitiin luokitella neuropaattiseksi haavaksi. Pitkit-
tyneen haavatilanteen vuoksi jalat kuuluvat riski-
luokkaan 3.

Kun potilas saapui vastaanotolleni, hänellä oli 
ollut hoitona viikon verran hydrokolloidilevy eli kei-
noiho. Käytetty paikallishoito oli hauduttanut haa-
van reunat laajalta alueelta (kuva 1.) 

Haavan koko oli 15 mm x 15 mm. Haavan poh-
ja oli kiinteän fi briinikatteen peittämä. Haava vuoti 

Kuva 2. Kuva 3.
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Esimerkkitapauksessa kirjattiin seuraavat diagnoosit:

E 11   DM, Tyyppi 2

G63.2*E11.4  Diabeettinen polyneuropatia

G99.0*E11.4 Autonominen neuropatia

E78 Rasva-aineenvaihdunnan häiriö

I10 Kohonnut verenpaine

K90 Keliakia

J45 Astma

L97;E11.4 Neuropaattinen haava vasemman  

  jalan IV jalkapöydänluun alla

L03.1;E11.4 Haavatulehdus

M21.5 Pes Cavus, jonka lisäksi varpaiden  

  MTP-nivelistön jäykkyys

Jalkojen riskiluokka 3
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herkästi verta, mikä lisääntyneen haavaerityksen li-
säksi oli merkki mahdollisesta infektiosta. Haavas-
sa ei ilmennyt lisääntynyttä kipua tai hajua.

Mekaanisessa puhdistuksessa katetta saatiin 
jonkin verran poistettua. Myös hautuneet haavan 
reuna-alueet puhdistettiin (kuva 2).  

Antibioottia ei aloitettu vielä tässä vaiheessa, 
koska haluttiin katsoa, rauhoittuuko haava-alueen 
infektio, kun haava on kunnolla puhdistettu ja 
alueen mekaaninen rasitus poistettu. Mekaaninen 
rasitus poistettiin ensiapuluonteisesti huopakeven-
nyksellä. Huopakevennyksessä käytettiin seitsemän 
millimetrin paksuista huopaa (kuva 3).

Haavan paikallishoidoksi laitettiin hydrokuitu 
ja peittositeeksi polyuretaanivaahtolevy. Kuitu peh-
mittää haavanpohjan fi briinikatetta, ja sen jälkeen 
katetta on helpompi poistaa.

Hoidon etenemisen aikataulu:

Diabeteskeskuksen kurssilla

19.9.2007: • Haavan puhdistus mekaanisesti. 
Eritystä on vielä kohtalaisesti, mutta reuna-
alueiden hautuminen on vähentynyt.
20.9.2007: • Reuna-alueiden hautumista ei 
enää ole, ja eritys on huomattavasti vähenty-
nyt. Haavan pohjalla on vielä katetta, mutta 
sitä irtoaa mekaanisessa puhdistuksessa 
hyvin. Huopa vaihdetaan, ja paikallishoito 
jatkuu samana.

21.9.2007: • Haava erittää nyt runsaammin, 
mutta haavan pohja on puhdistunut enti-
sestään. Päätetään aloittaa antibioottihoito 
erityksen ja kivun lisääntymisen vuoksi. Haa-
van reunojen muoto pyöristyy, joten haavan 
koossa tapahtuu kuitenkin pienenemistä.

Kotona

29.10.2007: • Haava on umpeutunut.

Haava siis parani, mutta ihan vaivattomasti Diabe-
teskeskuksen kurssin jälkeinen kuukausi ei kuiten-
kaan mennyt. Jostain syystä haavapotilaalle annet-
tiin perusterveydenhuollossa kotihoito-ohjeet, mikä 
oli tässä tapauksessa virhe. Haavan paraneminen 

koki suuren takaiskun.
Tällaisen haavan hoito ja seuranta kuuluvat am-

mattilaisille. Maallikko ei voi ottaa vastuuta infek-
toituneesta neuropaattisesta haavasta ja tarkkailla 
sen usein hidasta umpeutumista ja siinä mahdolli-
sesti tapahtuvia muutoksia. 

Esimerkkipotilaan onneksi hänen lähisuvus-
saan oli terveydenhuollon ammattilainen. Näin ei 
kuitenkaan kaikilla ole.

 

Haava tarkistettava

aluksi päivittäin

Esimerkkitapauksessa oli jatkon kannalta tärkein-
tä, että haava-alueelta poistettiin paine ja hankaus. 
Potilaalle suositeltiin kuormituksen vähentämiseen 
haavanhoitokenkää tai vastaavaa, joka olisi saata-
vissa mahdollisimman nopeasti.

Esimerkkitapauksen potilas oli motivoitunut 
haavanhoitokengän käyttöön, joten haavakipsiä ei 
harkittu. Myös huopaa voidaan käyttää tämäntyyp-
pisissä haavoissa, mutta ainoastaan ensiapuluon-
teisesti. W2-syvyysluokan haavaan se ei ole riittävä 
kevennys. 

Tulehduksen tunnistaminen jalassa voi olla 
vaikeaa. Neuropatian, hiussuonimuutosten sekä 
huonon hoitotasapainon vuoksi paranemisen eri 
vaiheet hidastuvat ja pitkittyvät.

Esimerkkitapauksessa haavan infektiosta olivat 
merkkeinä lisääntynyt kudoseritys sekä loppuviik-
koa kohden kivun lisääntyminen haavapohjassa. On 
kuitenkin huomioitava, että jalassa oli huomatta-
via tuntopuutoksia, joten kivun ilmaantuminen oli 
merkki jalan paranemisen kannalta hyvästä muu-
toksesta.

Tulehtuneen haavan tarkistaminen ja paikal-
lishoitotoimenpiteet on aluksi syytä tehdä päivit-
täin. Infektio ja haavan katteisuus hidastavat haa-
van paranemisesta, ja voivat nopeastikin pahentaa 
haavan tilaa. Myöhemmin hoitoväliä voidaan har-
ventaa.

Haavan paikallishoidossa on tärkeää saada 
pois kaikki kuollut kudos sekä kovettumat haavan 
reunoilta. Paras menetelmä on kuolleen kudoksen 
mekaaninen poisto. Esimerkkitapauksessa työväli-
neenä oli kirurgin veitsi. Kovettuman kehittyminen 



haavan ympärille kertoo riittämättömästä keven-
nyksestä. 

Paikallishoitotuotteiden tehtävä on helpottaa 
katteen poistoa ja tarvittaessa suojata tervehtyvää 
haavaa. Paikallishoitotuotteen valintaan vaikuttaa 
haavanpohjan väri, eritys ja tulehdus. Paikallishoi-
totuotteen valinnassa suositellaan käytettäväksi 
luokitusta, joka pohjautuu haavanpohjan väriin 
(vaaleanpunainen, punainen, keltainen/musta) se-
kä haavan eritykseen ja tulehduksen asteeseen.

Haavan paraneminen edellyttää yleensä hy-
vää hoitotasapainoa. Tavoite olisi päästä lähel le 
normaalia verensokeritasoa. Esimerkkipotilaan 
hoi totasapaino oli kohtuullinen, ja hän kykeni pa-
rantamaan sokeriarvojaan koko ajan. Lääkärin vas-
taanotolla tehtiin sokeritasapainon korjaamiseksi 
muutoksia insuliinihoitoon sekä tarkennettiin hii-
lihydraattien laskemista.

 Jalkahaavapotilas tarvitsee usein sairauslomaa 
rasituksen vähentämiseksi. Esimerkkitapauksessa 
kirjattiin sairauslomaa aluksi kahden viikon ajaksi. 
Potilas sai myös lähetteen perusterveydenhuollos-
ta jalkatyöryhmään, mikäli haavan paraneminen ei 
edistyisi parin viikon kuluessa.

Haavan umpeutumisen jälkeen jalkojen tehos-
tettu omahoito ja tarkkailu ovat tärkeitä, ja niistä 
vastuun ottaa diabeetikko itse. Lisäksi säännölliset 
käynnit jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan vas-
taanotolla ovat tarpeen. Käyntejä olisi aluksi hyvä 
olla kolmen kuukauden välein.

Jaana Huhtanen

Jalkojenhoitaja

Suomen Diabetesliitto

jaana.huhtanen@diabetes.fi 

Kirjallisuus

Diabeteksen Käypä hoito -suositus; • www.kaypahoito.fi  > Diabetes
Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteerit, DEHKO -raportti no: 6, • 
2003, www.diabetes.fi 
International Working Group on the Diabetic Foot, • www.iwgdf.org/, 
www.idf.org
American Diabetes Association, h• ttp://diabetes.org 
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Haavojen hoidossa paljon 
tehostamista

Jaana Huhtanen

Näyttää siltä, että haavojen hoidossa on harmillisen 
harvoin käytetty niitä toimia, joita sen umpeutuminen 
nopeasti ja infektoitumatta vaatisi. Haavoista puuttuvat 
muun muassa asianmukainen kevennys sekä paikal-
lishoito. Taustatekijöistä ei löydy tietoja, joten voidaan 
olettaa, että alaraajoja ei ole tutkittu haavan ilmaantu-
misen myötä.

Vaikka sähköinen potilastietojärjestelmä luo mah-
dollisuuden tilastointiin, jalkaongelmien tilastot enim-
mäkseen puuttuvat. Lukuja on saatavilla ainoastaan 
amputaatioista. Esimerkiksi kroonisen haavan ja siihen 
mahdollisesti liittyvien komplikaatioiden tietoa ei löydy. 
Krooninen haava on kuitenkin edeltänyt amputaatiota 
85 prosentissa tapauksista.

Myös vuosittaisesta jalkojen seulontatutkimuksen 
perusteella laaditusta jalkojen riskiluokituksesta säh-
köinen potilastietojärjestelmä tarjoaa vain hyvin vähän 
tietoja. Riskiluokituksen avulla olisi kuitenkin mahdol-
lisuus löytää haavariskipotilaat ja järjestää heidän hoi-
tonsa niin, että vakavat ongelmat voitaisiin paremmin 
estää.

Kevennyshoito

tärkeässä roolissa

Valitettavan usein asiakkaat tulevat vastaanotolleni il-
man asianmukaista haavakevennystä. Kevennys on vält-
tämätön osa hoitoa kaikkien haavojen hoidossa. Haavaa 
hoitavan henkilöstön tulee osata arvioida ja toteuttaa 
haavan kevennyshoito.

Haavojen paikallishoidon valinnassa täytyy miettiä 
monia asioita. Haavaa hoitavalta henkilöltä vaaditaan hy-
vät taidot ymmärtää haavan paranemismekanismit, jotta 
hän pystyy seuraamaan paranemisen edistymistä.

Tämän päivän käytännön haavan hoidossa turvau-
dutaan liikaa paikallishoitotuotteen voimaan. Hydrokol-
loidit eli niin sanotut keinoihot eivät ole diabeettisten 
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haavojen paikallishoitotuote. Hydrokolloidilevyt ovat 
okluusiosidoksia, jotka tulehtuneissa haavoissa ovat 
kohtalokkaita.

Hopeatuotteet tuntuvat olevan hyvin suosittuja, 
mutta niiden käyttö ei ole aina perusteltua ja käyttöai-
kakin usein ylitetään. Hopean käytöllä haavan hoidos-
sa ei ole näyttöä paremmuudesta muihin hoitotuottei-
siin verrattuna.

Huolellinen haavan taustatekijöiden selvittäminen 
antaa pohjan haavan hoidolle. Onko kyseessä neuro-
paattinen, iskeeminen, neuroiskeemien tai infektion 
pohjalta syntynyt haava? Esimerkiksi vakavan veren-
kiertovaurion pohjalta syntyneet haavat eivät korjaan-
nu paikallishoitotuotteella ja antibiootilla, vaan ne 
vaativat verisuonikirurgisen arvion.

Haavan laukaisevat tekijät jäävät usein myös sel-
vittämättä. Ne selvittämällä voidaan vaikuttaa haavan 
uusiutumisriskiin.

Yksilölliset kevennyspohjalliset ovat tarpeen var-
sinkin silloin, kun haavan taustatekijöinä ovat olleet 
jalan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset sekä 
yleisesti neuropatian esiintyminen.  

Esimerkkitapaus

olisi voitu ehkäistä

Olisiko esimerkkitapauksen kaltainen haava ollut eh-
käistävissä? Vastaukseni on helppo ja selkeä: kyllä! 

Vuosiseulonnassa olisi voitu löytää haavalle al-
tistavat tekijät, suojatunnon puutos sekä rakenne- ja 
toimintamuutokset. Tämän perusteella potilaalle olisi 
voitu laatia hoitosuunnitelma, jossa olisi määritelty 
hoitokäynnit jalkojenhoidon asiantuntijalla ja tarvit-
tavat hoitomenetelmät. Potilaalla olisi ollut käytössä 
yksilölliset tukipohjalliset. 

Diabeetikko olisi voitu ohjata ehkäisemään ja tun-
nistamaan vammoja sekä hakeutumaan ajoissa hoi-
toon, jos ongelmia ilmaantuu.

Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito -suositus 
ilmestynee keväällä 2009. Toivon, että jokainen dia-
beetikoiden kanssa työskentelevä tutustuu tähän kan-
sallisiin olosuhteisiin luotuun hoitostrategiaan. Näin 
turhat ongelmat saataisiin vähennettyä tavoitteiden 
mukaisiin lukemiin.

Uutta Diabetesliiton verkkosivuilla:

Ravitsemispalvelujen 
laatukriteerit ja 
itsearviointilomake

Diabeetikoiden ja metabolista oireyhtymää sai-
rastavien kuntoutuksessa tarjottava ruoka ja 
ruokailutilanteet ovat tärkeä osa kuntoutuspro-
sessia. Tarjottavan ruuan tulee tukea kuntoutuk-
sessa annettavaa ruokavalioneuvontaa ja mah-
dollista painonhallintaa. 

Parhaimmillaan ruokailutilanteet ovat oppi-
mistilanteita, joissa tarjottu ruoka toimii houkut-
televana mallina suositeltavasta ruokavaliosta. 
Näin hyviä ruokavalintoja ja syömisen hallintaa 
opitaan oman kokemuksen kautta. Lisäksi eri-
tyisruokavalioita tarvitseville (esimerkiksi kelia-
kia, vähäproteiininen ruokavalio, kasvisruokava-
lio jne.) tulee olla tarjolla sopivaa ruokaa. 

Diabetesliitossa laaditut ravitsemispalvelu-
jen laatukriteerit on julkaistu raportissa ”Sel-
vitys diabeetikoiden kuntoutuksesta Suomessa 
vuonna 2005”. Samanaikaisesti laatukriteerien 
kehittelyn kanssa lähdettiin muokkaamaan lo-
maketta, jonka avulla laatukriteereiden toteu-
tumista voi arvioida. Monet kuntoutuslaitokset 
ovat osallistuneet lomakkeen kehittelyyn. 

Sekä kriteerit että lomake on nyt julkaistu Diabetes-
liiton verkkosivuilla osoitteessa: www.diabetes.fi  > 
Diabetesammattilaiset > Kuntoutus.

UUTISIA  



Nuoret diabetestutkijat palkittiin

Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry jakoi tammikuun talvikokouksessaan 1 000 euron Nuori 
tutkija -palkinnon vuonna 2008 julkaistusta diabetesaiheisesta artikkelista kahdelle ansioituneelle 
nuorelle diabetestutkijalle. Palkinnon saivat lääketieteen lisensiaatti Lena Thorn Diabetes Care -leh-
dessä julkaistusta artikkelista ”The effect of parental type 2 diabetes on the offspring with type 1 
diabetes” sekä lääketieteen lisensiaatti Anne Hiukka Journal of the American College of Cardiology 
-lehdessä julkaistusta artikkelista ”Long-term effects of fenofi brate on carotid intima-media thickness 
and augmentation index in subjects with type 2 diabetes mellitus”. 

Thorn on tehnyt tutkimuksensa dosentti Per-Henrik Groopin FinnDiane-tutkimusryhmässä ja Hiuk-
ka professori Marja-Riitta Taskisen ryhmässä. Molemmat tutkijat viimeistelevät väitöskirjaansa Hel-
singin yliopistossa.

Vildagliptiini peruskorvattavaksi

DPP-4-estäjä vildagliptiini (kauppanimi Galvus®) sekä sen metformiiniyhdistelmä (Eucreas®) saivat pe-
ruskorvattavuuden 1.11.2008 lähtien. Vildagliptiini on tablettimuotoinen lääke tyypin 2 diabeteksen 
yhdistelmähoitoon metformiinin, sulfonyyliurean ja glitatsonin kanssa. Tämän ryhmän lääkkeet estävät 
inkretiinihormonien hajoamista elimistössä.

UUTISIA  
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Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

Diabetes ja ruoka -kirja on perusteos kaikille terveydenhuollossa 
diabeetikoita ohjaaville ja ammattikeittiöissä työskenteleville. 
Se sopii myös oppikirjaksi terveydenhuollon ja ravitsemisalan 
oppilaitoksiin. Kirjassa on näiden alojen ammattilaisille tärkeää 
tietoa ruoan merkityksestä diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Kirjan on toimittanut Diabetesliiton ravitsemusterapeutti Eliina 
Aro. Kirjoittajat ovat suomalaisia ravitsemuksen asiantuntijoita. 
Tekstiä on ryyditetty runsain käytännön esimerkein. 

Diabetes ja ruoka -kirjassa on 190 sivua.
Sen hinta on 26 euroa lähetyskuluineen.

Diabetesliitto
p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Ruoka ja liikunta

Lisätietoja ja tilaukset:
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EASD 2008  

Euroopan diabetestutkijoiden (European Association for the 

Study of Diabetes, EASD) vuosikokous järjestettiin syyskuussa 

Roomassa. Kokouksen aiheita on aiemmin käsitelty Diabetes 

ja lääkäri -lehdessä 5/2008. 

Täsmätietoa insuliinihoidoista

EASD:ssä pureuduttiin insuliinihoitoon mo-

nessa esityksessä. OPAL osoitti, että tyypin 

2 diabeetikko voi aluksi pistää pikainsuliinia 

vain päivän pääaterialla.

Pääaterialle vai aamiaiselle?

OPAL-tutkimus selvitti, mille aterialle pikainsuliini 
kannattaa aloittaa monipistoshoitoon siirryttäessä.

OPAL-tutkimukseen satunnaistettiin 316 aiem-
min yhdistelmähoidossa (tabletit + glargiini-insulii-
ni) ollutta tyypin 2 diabeetikkoa, joiden HbA1C oli 
lähtötilanteessa keskimäärin 7,3 %. Puoli vuotta 
kestäneen tutkimuksen aikana potilaat käyttivät 
ateriainsuliinina glulis-pikainsuliinia. He pistivät 
sitä joko aamiaiselle (A-ryhmä) tai päivän pääateri-
alle (lounas tai päivällinen) (P-ryhmä). 

Tutkimuksen lopussa glargininsuliiniannos oli 
säilynyt muuttumattomana. Vuorokausiannos oli A-
ryhmässä keskimäärin 32 yksikköä ja P-ryhmässä 
27 yksikköä. Pikainsuliinin annos tutkimuksen 
lopussa oli A-ryhmässä 11 ja P-ryhmässä 12 yk-
sikköä. 

Peräti kolmasosa potilaista saavutti erinomaisen 
sokeritasapainon (HbA1C ≤ 6,5 %), ja 44 % potilais-
ta oli tavoitteessa (≤ 7.0%). P-ryhmästä tavoitteen 
saavutti merkittävästi suurempi osa potilaista (52 
% vs. 36 %, p = 0.028). P-ryhmän matalammat 
paastoverensokeritasot saattavat selittää eroa. Hy-
poglykemioita (plasman glukoosi alle 3,3 mmol/l) 

oli ainoastaan kolme yhtä potilasvuotta kohti, ja 
niitä oli molemmissa ryhmissä saman verran.

Pikainsuliinihoitoon tulee siirtyä ajoissa. Mo-
nesta potilaasta monipistoshoitoon siirtyminen 
tuntuu vaivalloiselta ja työläältä. Tämä tutkimus 
osoitti, että aluksi pikainsuliinia voi pistää päivän 
pääaterialle. Tällä tavalla lähtötilanteessa kohta-
laisen hyvässä tasapainossa olevat potilaat saavut-
tavat erinomaisen sokeritasapainon. Myöhemmin, 
oman insuliininerityksen hiipuessa pikainsuliinia 
tulee sitten pistää muillekin aterioille mittausten 
mukaan. 

Ikävä kyllä iso osa potilaista on monipistoshoi-
toon siirryttäessä jo niin huonossa sokeritasapai-
nossa, että tämä hoitomalli harvoin riittää hyvään 
sokeritasapainoon pääsemiseksi. Silloin hoito tulee 
toteuttaa kuten tyypin 1 diabeetikoilla, eli pistetään 
pikainsuliinia aina ennen päivän pääaterioita. 

OPAL-tutkimuksen keskimääräinen pikainsulii-
niannos oli hieman yli 10 yksikköä, ja niinhän se 
käytännössä tyypin 2 diabeetikoilla on. Vaihteluväli 
tosin riippuu täysin aterioiden koosta ja insuliini-
herkkyydestä ja voi vaihdella 4:stä 40 yksikköön.

Moni- vai kaksipistoshoito?

GINGER-tutkimus vertasi monipistoshoitoa sekoitein-
suliinihoitoon pitkään sairastaneilla tyypin 2 diabee-
tikoilla.   

Vuoden kestäneessä GINGER-tutkimuksessa 
verrattiin monipistoshoitoa (M-ryhmä) sekoiteinsu-

Satu Vehkavaara
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liinihoitoon (S)(30/70). Potilaita oli mukana 153 
(M) ja 157 (S-ryhmä). Lähtö-HbA1C  oli 8,6 % ja 
8,7 % (M ja S). Potilaat olivat keskimäärin 61-vuo-
tiaita ja liikapainoisia (BMI 30 kg/m2). He olivat 
olleet insuliinihoidossa jo keskimäärin viiden vuo-
den ajan ja käyttäneet tablettilääkkeitä lähes kym-
menen vuoden ajan. 

Tutkimuksen tavoitteet olivat tiukat: paastove-
rensokeritavoite oli alle 5,6 mmol/l ja kaksi tuntia 
aterian jälkeen verensokerin tavoitetaso oli alle 7,5 
mmol/l. Monipistoshoidossa potilaat pistivät kerran 
päivässä glargininsuliinia, ja pikainsuliinina oli glu-
lisinsuliini ennen aterioita. Sekoiteinsuliini pistet-
tiin ennen aamiaista ja päivällistä. 

Tutkimuksen loputtua M-ryhmä saavutti parem-
man hoitotasapainon (HbA1C  7,3 %) kuin S-ryhmä 
(HbA1C  7,7 %)(p = 0.0001). M-ryhmässä lähes 
puolet potilaista saavutti hyvän hoitotasapainon 
(HbA1C ≤ 7,0 %), kun S-ryhmässä tähän pääsi vain 
joka kolmas. Keskimääräiset insuliiniannokset oli-
vat M-ryhmässä suuremmat kuin S-ryhmässä (98 
vs. 91 yksikköä, M vs. S). Painonnousu oli samoin 
suurempi M-ryhmässä (ryhmien ero 1,4 kg). Soke-
ritasapainon erosta huolimatta hypoglykemioiden 
määrissä ei ollut tilastollista eroa ryhmien välillä, 
vaikkakin niitä oli hiukan enemmän S-ryhmässä.  

Tämän tutkimuksen perusteella monipistoshoi-
dolla saavutetaan parempi sokeritasapaino kuin 
sekoiteinsuliinihoidolla. Hoito on turvallista, ja 
paremmasta sokeritasapainosta huolimatta liian 
matalia verensokeriarvoja on hyvin harvoin.

Glarginia vai liraglutidia?

Inkretiinimimeetti liraglutidia verrattiin glargininsulii-
niin tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa.  

Inkretiinimimeettiryhmän lääkkeet ovat mielen-
kiintoisia tulokkaita diabeteksen hoitoon. Niistä tu-
lee seuraavaksi kliiniseen käyttöön liraglutidi. Tätä 

kerran päivässä pistettävää GLP-1-analogia verrat-
tiin glargininsuliinihoitoon puoli vuotta kestäneessä 
tutkimuksessa. Aiemmin potilaat olivat käyttäneet 
metformiinin ja sulfonyyliurean yhdistelmähoitoa, 
ja heidät satunnaistettiin saamaan 1,90 mg lira-
glutidia (L) tai glargininsuliinia (I). Lähtötilanteen 
HbA1C oli 8,2 %. 

L-ryhmässä päästiin parempaan sokeritasapai-
noon (HbA1C  7,0 % vs. 7,2 %) ja suurempi osa 
potilaista saavutti erinomaisen sokeritasapainon 
(HbA1C ≤ 6,5 %)(37 % vs. 24 %). Insuliinihoito-
ryhmässä paino nousi keskimäärin 1,6 kiloa, mutta 
L-ryhmässä paino laski keskimäärin 1,8 kiloa. Hy-
poglykemioiden määrässä ei ollut eroja. 

Pahoinvointi oli L-hoidon tavallisin sivuvaikutus 
(14 %:lla), mutta ainoastaan harvoin hoito joudut-
tiin keskeyttämään pahoinvoinnin takia. Huomio 
kiinnittyi siihen, että ainoastaan muutama prosent-
ti I-ryhmässä saavutti paastoverensokeritavoitteen 
(alle 5,6 mmol/l) ja tutkimuksen lopussa I-ryhmän 
paastoverensokeritaso oli vielä kaukana tavoittees-
ta (7,4 mmol/l). 

Insuliiniannokset olivat vielä tutkimuksen lo-
pussa riittämättömät ja paastoverensokeriarvot 
korkeat. Paremmalla titrauksella ryhmien hoitota-
sapainoon ei ehkä olisi tullut eroa. Tähän ryhmään 
kuuluvilla lääkkeillä on kuitenkin yksi merkittävä 
etu insuliinihoitoon verrattuna: kaikissa tehdyissä 
tutkimuksissa potilaiden paino on laskenut samal-
la kun sokeritasapaino on parantunut. Inkretiini-
mimeetit tulevat olemaan erittäin mielenkiintoinen 
uusi lisä diabeteksen hoitoarsenaaliin.

Satu Vehkavaara

LT, sisätautien erikoislääkäri   

(endokrinologia, erikoistuva)

Osastonlääkäri (vs.), Peijaksen sairaala, 

endokrinologian pkl

satu.vehkavaara@hus.fi 

Jorgen Pedersen -tunnustus professori Kari Teramolle

Professori, senioritutkija Kari Teramolle on myönnetty arvostettu Jorgen Pedersen -palkinto 2009.  
Palkinto on raskauteen ja diabetekseen liittyvän tutkimusalan korkein tunnustus, ja sen myöntää 
Euroopan diabetestutkijoiden EASD:n Diabetes Pregnancy Study Group. Palkintoon kuuluu luennon 
pitäminen DPSG:n kokouksessa syyskuussa Frascatissa Italiassa, mutta ei rahapalkintoa.
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Diabetesliitto
p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Jalkojenhoito

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

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

d-Pes Clinic TARJOUS
• 190 euroa (normaalihinta 290 euroa)
• Interaktiivinen, runsaasti kuva- ja videomateriaalia sisältävä opetus-cd ohjaa jalkojen  
   kliiniseen tutkimiseen
• Tutustu: http://www.visiolink.fi /d-pes

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

Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan – Pikkuvammojen hoito
Repäisylehtiö
• Tietoa riskijalan tuntomerkeistä, neuvoja ihon pikkuvammojen hoitoon. 
• Tarkoitettu hoidonohjauksen

Kenkien valinta
Repäisylehtiö
• Ohjeita sopivien ja turvallisten kenkien valintaan
• Tarkoitettu hoidonohjauksen

Repäisylehtiöiden hinnat, koko A4

• 25-sivun lehtiö 10 euroa
• 50 sivun lehtiö 12 euroa
• 100 sivun lehtiö 17 euroa



Kattava kokonaiskuva 
hoidonohjauksen haasteista

Viime vuoden lopulla ilmestynyt kirja, Diabeetikon 
hoidonohjaus, tarjoaa mielenkiintoisella tavalla ko-
konaiskuvan diabeetikon hoidonohjauksesta. Kirja 
on kirjoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisil-
le ja oppikirjaksi alalla opiskeleville. Kirjoittajina 
ovat toimineet diabetestyön ja hoidonohjauksen 
ammattilaiset.

Tausta-ajatuksena kirjan toimittajilla on, että 
diabeetikon omahoitoa voidaan tukea empower-
ment-näkökulmaan perustuvalla, voimaannutta-
valla ja valmentavalla hoidonohjauksella. Näitä 
tausta-ajatuksia ja lähtökohtia kirjassa on kuvattu 
ansiokkaasti. Omahoitoa tarkastellaan sekä tavoit-
teellisena oppimisprosessina että elintapojen muu-
tosta tukevana prosessina. 

Motivaatiota, jota diabetekseen sairastunut tai 
itse kukin elintapoihinsa ja tottumuksiinsa muu-
toksia havitteleva toisinaan etsii kuumeisesti, on 
tarkasteltu kirjassa mielekkäällä ja käytännön oh-
jaustyötä palvelevalla tavalla. Lukijalle tarjotaan 
vuorovaikutuksellisia keinoja auttaa motivaation 
metsästäjiä löytämään omia voimavarojaan ja kul-
jettamaan keskustelua rakentavasti eteenpäin. Kir-
ja tarjoaa katsauksen ohjausmenetelmiin ja ohjaus-
muotoihin, joiden kehittämistä ja hyödyntämistä 
tarkastelevia tutkimuksia tarvitaan lisää. 

Kirja lähtee liikkeelle diabeteksesta sairautena. 
Olisin toivonut saavani lukea tästä aiheesta myös 
diabetesta sairastavan näkökulman. Mielestäni 
diabeetikon näkökulman olisi ollut hyvä olla ihan 
omana lukunaan. 

Diabeetikon hoidonohjauksen lähtökohtia tar-
kasteltaessa asiakkaan tilan ja tilanteen tunnista-
misen ja huomioimisen merkitys nostetaan kuiten-
kin ansiokkaasti esille. Diabeetikon omakohtaiset 

kuvaukset ja tapausselostukset vievät aihetta mu-
kavalla tavalla lähelle käytännön ohjaustyötä.

Diabeetikon hoidonohjauksen sisältöalueita 
tuodaan kirjassa esille yleiskatsauksen omaisesti. 
Kirjoittajat toteavatkin, että sisältöaiheisiin kan-
nattaa perehtyä tarkemmin tutustumalla Diabetes 
-kirjaan (Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Dia-
betesliitto ry, 2006). 

Kirjoittajat tuovat esiin mielenkiintoisen näkö-
kulman tarkastellessaan eri-ikäisten ja erityyppistä 
diabetesta sairastavien ohjauksen erityispiirteitä. 
Lukijalle tosin heräsi pieni lisätoive siitä, että kir-
jassa olisi kerrottu myös erilaisista ohjaus- ja op-
pimismenetelmistä ohjausprosessin eri vaiheisiin 
sovellettuna. Tämä olkoon vinkki toimituskunnalle 
ajatellen kirjan seuraavaa versiota, tai vaikkapa ihan 
erillistä kirjaa. Mukavaa olisi myös, jos lukijalle tar-
joutuisi mahdollisuus saada konkreettinen kuvaus 
ohjauksen tausta-ajattelusta osana eri-ikäisten dia-
beetikoiden ohjauksen erityispiirteitä.  

Diabeetikon hoidonohjaus -kirja tarjoaa hyvän 
ja kriittisen katsauksen hoidonohjauksen laadun 
arviointiin. Katsauksessa nostetaan esille indikaat-
toreiden, seurantajärjestelmien sekä mittareiden 
kehittämisen ja tutkimuksen tarve. Erityisesti ryh-
mäohjauksessa sekä voimaantumisen/valtaistumi-
sen tarkemmassa selvittelyssä on jatkossa paljon 
kehitettävää. Hoidonohjauksen laatua tulisi arvioida 
tarkastelemalla tavoitteita ja niiden saavuttamista. 

Haluan välittää onnitteluni kirjan tekijöille. He 
ovat onnistuneet kuvaamaan hyvin diabeetikon 
hoidonohjauksen moninaisuutta ja haasteita. Kir-
ja kannattaa mielestäni lukea ajatuksella, peilaten 
kirjoittajien ajatuksia omaan työhön ja hyödyntäen 
itserefl ektion taitoja. 

Hoidonohjauksessa tarvitaan kehittävää otetta 
– kyse ei ole revoluutiosta vaan evoluutiosta!

Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Suomen Diabetesliitto, outi.himanen@diabetes.fi 
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Diabeetikon hoidonohjaus. Tuula-Maria Rintala, 
Sirpa Kotisaari, Seija Olli, Ritva Simonen (toim.), 
Hygieia Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2008. 

KIRJA-ARVOSTELU  



Ensimmäiset kliinisen hoitotyön 

erityispätevyysnimikkeet jaettiin vuonna 2008

Diabeteshoitaja-nimike otti askeleen 
virallisempaan suuntaan

Paula Nikkanen
Sari Härmä-Rodriguez

Diabeetikoiden hyvän hoidon toteuttamiseksi ja 
kehittämiseksi tarvitaan laaja joukko osaajia, joilla 
on hyvä diabeteshoitotyön perusosaaminen. Lisäk-
si tarvitaan diabeteshoitotyön erityispätevyyden 
omaavia ammattilaisia.

Diabeteshoitajien erityispätevyyden ja diabe-
teshoitaja-nimikkeen selventämiseksi on työsken-
nelty useita vuosia. Diabeteshoitaja-tutkintoa ei 
Suomessa ole olemassa, eikä nimike ole virallinen, 
vaikka se on ollut käytössä jo yli 30 vuotta. Pä-
tevyyttä diabeteshoitajilta toki löytyy, mutta se on 
odottanut virallistamista näihin päiviin asti.

Suomen Sairaanhoitajaliiton kanssa tehdyn yh-
teistyön tuloksena diabeteshoitotyön kliinistä eri-
tyispätevyyttä sai hakea ensi kertaa syksyllä 2008. 
Sari Härmä-Rodriguez oli mukana pilottiryhmässä. 
Hän sai ensimmäisen kliinisen erityispätevyyden 
pitkäaikaisten terveysmuutosten hoitotyöstä diabe-
teshoitotyön asiantuntijana helmikuussa 2008.

Diabeteshoitajien

pitkä historia

Diabeteshoitajat ry:n jäsenrekisterin mukaan syys-
kuussa 2008 Suomessa oli 191 päätoimista ja 419 
osapäivätoimista diabeteshoitajaa (1).

Diabeteshoitaja-nimikettä käytettiin Suomessa 
ensimmäisen kerran virallisesti komiteamietinnössä 
”Suunnitelma sokeritaudin hoidon järjestämiseksi 
Suomessa” (1976). Mietinnössä diabeteshoitajal-

la tarkoitettiin erikoissairaanhoitajan koulutuksen 
saanutta henkilöä, joka on erityisesti perehtynyt 
diabeteksen hoitoon (2). 

Lääkintöhallituksen ohjekirjeessä vuonna 1983 
käsiteltiin diabeteshoitajan työnkuvaa. Ohjekirjees-
sä asetettiin suositukset diabeteshoidosta vastaa-
van sairaan- tai terveydenhoitajan työlle terveyskes-
kuksissa ja erikoissairaanhoitajan työlle keskussai-
raaloissa (3). 

Myös Dehkon toimenpideohjelmassa (2000) 
määritellään diabeteshoitajan ja diabetesvastuu-
hoitajan työnkuvat (4). Jouni Tuomen tekemässä 
esiselvityksessä suositeltiin diabeteshoitaja-ni-
mikkeen auktorisointia. Nimikettä tulisi Tuomen 
mukaan käyttää niin, että se viittaisi määriteltyi-
hin koulutuksellisiin ja ammatillisiin taitoihin (5). 
Diabeteshoitajat ry:n nimeämä työryhmä määritteli 
nämä diabeteshoitajan asiantuntijuuden osa-alu-
eet  ja diabeteshoitotyön erikoisosaamisen kriteerit 
(6).

Diabeteshoitajat ry perusti vuonna 2007 toi-
mikunnan selvittämään mahdollisuuksia diabe-
teshoitaja-nimikkeen virallistamiseen siihen asti 
tehtyjen selvitysten perusteella. Sairaanhoitajalii-
ton erityispätevyysjärjestelmä tuli kuin tilauksesta 
ja antoi myös vastauksen siihen, mikä instanssi 
olisi riittävän virallinen toteuttamaan asiaa. Dia-
beteshoitajat ry. pääsi mukaan erityispätevyyshaun 
pilottiryhmään.
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Erityispätevyys

auttaa uralla

Erityispätevyysprojektin lähtökohtana on se, et-
tä sairaanhoitajalla pitää olla mahdollisuus edetä 
urallaan myös siten, että voi jatkaa työtään välittö-
mässä potilastyössä. Erityispätevyys tukee sairaan-
hoitajia kliinisellä uralla etenemisessä.

Sairaanhoitajaliitossa on valmisteltu vuosi-
na 2007–2008 erityispätevyysjärjestelmä, jonka 
tarkoitus on tuoda esiin sairaanhoitajien erityistä 
osaamista ja asiantuntijuutta. Sen kautta sai viime 
syksynä  ensimmäisen kerran hakea kliinisen hoi-
totyön erityispätevyyttä. 

Erityispätevyyttä voi hakea kahdella alueella: 
akuuttien terveysmuutosten hoitotyö ja pitkäai-
kaisten terveysmuutosten hoitotyö. Diabeteshoi-
tajat hakevat erityispätevyyttä diabeteshoidon 
asiantuntijoina pitkäaikaisten terveysmuutosten 
hoitotyöstä. 

Kliinisen hoitotyön erityispätevyyden    
tarkoituksena on

tukea ja motivoida sairaanhoitajia kehittä-• 
mään osaamistaan näyttöön perustuvassa 
hoitotyössä ja siten edistää hoitotyön vaikut-
tavuutta väestön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä sai-
rauksien hoidossa.
tarjota vaihtoehtoisia tapoja kehittää amma-• 
tillista osaamista koulutuksen, työkokemuk-
sen ja monialaisen, tutkivan ja kehittävän 
työotteen avulla.
tehdä sairaanhoitajan ammatillinen osaami-• 
nen näkyväksi tunnustamalla toiminnan kan-
nalta tarkoituksenmukainen erityisosaaminen.

Sairaanhoitajaliiton

jäsenyys vaaditaan

Erityispätevyys voidaan myöntää sairaanhoitajalle, 
joka on hankkinut syventävää koulutusta ja vahvat 

näytöt joltakin kliiniseltä erityisalueelta (esim. dia-
betes). Edellytyksenä on myös, että hakija toimii 
potilastyössä.

Nimikettä voi hakea rekisteröity sairaanhoitaja, 
joka on ollut Sairaanhoitajaliiton jäsen kaksi vuotta. 
Jos on liittynyt Sairaanhoitajaliittoon vuonna 2008, 
nimikettä voi hakea aikaisintaan syksyllä 2009. 

Sairaanhoitajaliitto on vastannut erityispäte-
vyysjärjestelmän kehittämisestä ja toimii rekis-
terinpitäjänä. Tämän vuoksi Sairaanhoitajaliitto 
myöntää nimikkeen vain jäsenilleen. Esimerkiksi 
terveydenhoitajien on nimikkeen saadakseen liityt-
tävä Sairaanhoitajaliittoon.

Erityispätevyyttä hakevan on täytettävä vaa-
ditut kriteerit. Arviointikriteerit perustuvat Tehyn 
yhteistyöjäsenjärjestöjen (Suomen Sairaanhoitaja-
liitto, Suomen Bioanalyytikkoliitto, Fysioterapeut-
tiliitto, Suomen Kätilöliitto, Suun Terveydenhoidon 
Ammattiliitto) näkemykseen erityispätevyydestä ja 
sen arvioimisesta. 

Hakijoita arvioidaan seuraavilla osa-alueilla:

Tiedollinen ja taidollinen osaaminen• 
 - koulutus
 - työkokemus

Yhteistoimintaosaaminen• 
 - monialainen työote

Kehittämisosaaminen• 
 - tutkiva ja kehittävä työote
 - julkaisutoiminta

Diabeteshoitotyön erityispätevyys voidaan myöntää 
kriteerit täyttävälle sairaanhoitajalle. Hakijan on 
täytynyt syventää ja laajentaa ammatillista tieto-, 
taito- ja arvoperustaansa sekä rooliaan diabeteshoi-
totyön asiantuntijana. Tämän hän on voinut tehdä 
diabeteksen hoitoon liittyvän lisä-, täydennys- tai 
jatkokoulutuksen, kliinisen työkokemuksen, moni-
alaisen työotteen sekä tutkivan ja kehittävän toi-
minnan avulla (7).

Hakijalta vaaditaan myös kykyä itsenäiseen 
päätöksentekokykyyn potilaan hoidollisten ongel-
mien ratkaisemiseksi. 



Hakemus uusittava

joka viides vuosi

Erityispätevyyshakemus täytetään pääosin interne-
tissä  verkkoportfoliona Sairaanhoitajaliiton sivujen 
kautta (www.sairaanhoitajaliitto.fi /jasenetti). Sinne 
päästäkseen hakijan on oltava Sairaanhoitajaliiton 
jäsen. 

Jokaisella Sairaanhoitajaliiton jäsenellä on oma 
tunnusluku, joka löytyy muun muassa Sairaanhoi-
taja-lehden takaosasta yhdessä osoitteen kanssa. 

Verkkoportfolioon kirjaudutaan reittiä : Sairaan-
hoitajaliitto > Jäsennetti ( käyttäjätunnus ja salasa-
na) > Uraportti > Verkkoportfolio. 

Verkkoportfolioon täydennetään henkilötiedot, 
työhistoria, koulutus, luottamustehtävät ja jäse-
nyydet sekä julkaisut ja esitelmät. Ammatillisen 
osaamisen arviointi -kohtaan kirjataan myös itse-
arviointi. 

Tämän jälkeen verkkoportfoliosta tehdään julki-
nen, ja se lähetetään eteenpäin erityispätevyystoi-
mikunnalle arvioitavaksi. Erityispätevyyshakemus 
pitää uusia viiden vuoden välein, ja se on mak-
sullinen.

Diabeteshoitajien

vaatimukset uudistuvat

Kaikkien diabeteshoitotyötä tekevien ei tarvitse 
hakea erityispätevyyttä. Yhtä suuri haaste on taata 
riittävä diabeteshoitotyön perusosaaminen kaikil-
le diabetesalan ammattilaisille. Kaikkien panosta 
tarvitaan diabeteksen ehkäisyssä ja hyvän hoidon 
toteuttamisessa. 

Tähän asti henkilö on voitu nimetä diabeteshoi-
tajaksi, jos hänen työkuvansa organisaatiossa on 
osoittanut niin. Tulevaisuudessa virallisen erityis-
pätevyyden myötä vaatimukset tulevat tiukentu-
maan, ja diabeteshoitajana työtä tekeviltä tulta-
neen edellyttämään virallista pätevyyttä. 

Diabeteshoitajan työn pitäisi sisältää diabe-
teshoitotyötä vähintään puolet työajasta. Tämä 
on toivottavasti myös viesti työnantajille – diabe-
teshoitajien asiantuntemus ansaitsee tulla parem-
min esiin, kun mietitään resurssointia, työnkuvaa 
ja palkkausta.

Kliinisen hoitotyön erityispätevyysnimikettä 
voidaan pitää lisäansiona, jonka avulla tunnuste-
taan sairaanhoitajan erityinen osaaminen ja asian-
tuntijuus. Nimike antaa perusteet erilaisten kan-
nustimien käyttöön kuten osaamiseen perustuvaan 
palkkakehitykseen.

Toisaalta diabeteshoitotyön erityispätevyys tuo 
nimityksen saaneille myös vastuuta hoidon laadun 
parantamisessa. Sen tulisi kehittää kliinistä dia-
beteshoitotyötä, tutkimusta ja moniammatillista 
yhteistyötä.

Paula Nikkanen

Diabeteshoitaja, klinikkakoordinaattori

Mehiläinen Diabetesklinikka, Helsinki

paula.nikkanen@mehilainen.fi 

Sari Härmä-Rodriguez

Diabeteshoitaja

Diabetesliitto, kuntoutus-, koulutus- ja 

asiantuntijatoiminta

sari.rodriguez@diabetes.fi 
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•  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  •  p. (03) 2860 111 •  f. (03) 2860 422  

•  materiaalitilaukset@diabetes.fi  •  www.diabetes.fi/aineistot

2013  Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 9,50 euroa
● kattava ja käytännön- 
läheinen opaskirja lasten 
diabeteksesta 
● alle 15-vuotiaana 
diabetekseen sairastu- 
neiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat 
tutustua oppaaseen 
● tarkoitettu sekä 
sairastumisvaiheen perus- 
oppaaksi että tueksi jo 
kauemmin sairastaneiden 
lasten perheille 
● koko A5, 100 sivua, läm- 
minhenkinen piirroskuvitus 

 
3010  Lapsen diabetes 
– Perheen kansio 26 euroa 
(tehtävävihkoja tilattavissa 
myös erikseen lapsille 4 
euroa ja nuorille 6 euroa) 
● diabetekseen sairastu- 
neen lapsen perheen 
alkuohjaukseen 
● tarkoituksena on, että 
kansion asioita ja tehtäviä 
käydään läpi yhdessä 
hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään 
hoitopaikan omilla 
ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota 
voivat tilata sekä hoito- 
yksiköt että perheet 

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

3037  Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon
3,50 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, 
päivähoidon osapuolten 
yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

3011  Ruokapelikortit
10 euroa
● Hiilari-Hessu-pelikortit 
innostavat keskustelemaan 
ruokailuun liittyvistä 
asioista ja johdattavat 
hauskasti hiilihydraattien 
arvioimiseen; peli sopii 
7–13-vuotiaille, mutta myös 
5–7-vuotiaat voivat pelata 
aikuisen kanssa
● pakkauksessa 53 korttia; 
korttien koko 56 mm x 87 
mm; korttien mukana saa 
peliohjeet sekä lisätietoa 
kuvissa olevien ruokien 
hiilihydraattimääristä

Useimmat aineistot 
saatavana myös ruotsiksi.

● sisältää ensitietoa diabe- 
teksesta sekä osiot ruokai- 
lusta, insuliinihoidosta, 
omaseurannasta, sairaus- 
päivien hoidosta, liian mata- 
lan verensokerin hoidosta 
sekä jalkojen, suun ja ham- 
paiden hoidosta; lisäksi 
omat osiot päivähoitoa ja 
koulua varten ensiapu-
ohjeineen 
● kansio 28,5 x 32 cm, 
selkä 4 cm, sisältö A4, 
nelivärinen, 90 sivua

2027  Oy Haima Ab 
-kuva- ja värityskirja lapsille 
7 euroa
● 6–10-vuotiaille lapsille 
● kirja kertoo havainnolli- 
sesti ja hauskasti, mistä 
diabetes johtuu ja mitkä 
asiat ovat tärkeitä sen 
hoidossa; kuvat voi värittää 
itse; tilaa myös omille 
piirroksille ja 
muistiinpanoille 
● koko A4, 20 sivua

 
3036  Diabetes kouluikäisellä 
– Opas kouluille 3,50 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, kodin ja 
koulun yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät 
hintoihin. Yli 85 euron painotuote- 
tilauksista annetaan 15 %:n alennus 
(ei koske Lapsen diabetes -kansiota). 
Yli 17 euron tilaukset toimitetaan 
postiennakolla. Oikeus hinnan- 
muutoksiin pidätetään.



VÄITÖKSIÄ

■  THM Minna Aittasalon väitöskirja 
Työikäisten liikunnan edistäminen 
avoterveydenhuollossa – eri edistä-
mistapojen toteuttamiskelpoisuus, 
vaikuttavuus ja käyttöönotto (Pro-
moting Physical Activity of Working 
Aged Adults with Selected Personal 
Approaches in Primary Health Ca-
re. Feasibility, Effectiveness and an 
Example of Nationwide Dissemina-
tion) tarkastettiin kesäkuussa 2008 
Jyväskylän yliopistossa.

”Väitöstutkimuksessa todetaan, 
että liikkumisreseptillä, askelmitta-
rilla ja liikuntapäiväkirjalla saavu-
tetaan hyviä tuloksia. Niiden käyttö 
terveyskeskuksissa ja työterveys-
huollossa on perusteltua. Tulosten 
mukaan lääkärin laatima liikkumis-
resepti lisää terveyskeskusten ja työ-
terveyshuollon asiakkaiden liikuntaa. 
Myös askelmittarin käyttö ja liikun-
tapäiväkirjan pitäminen sekä näistä 
fysioterapeutilta saatu postipalaute 
lisäsivät terveyskeskusten ja työter-
veyshuollon asiakkaiden liikuntaa, 
mutta vain lyhytaikaisesti. Tehos-
tettu liikuntaneuvonta äitiysneu-
volassa auttoi naisia pitämään yllä 
reipastehoista liikuntaa raskauden 
loppuun saakka. Lastenneuvolassa 
sama neuvonta ei tuottanut tulosta. 
Henkilökohtainen liikuntaneuvonta 
työterveyshuollossa ilman kuntotes-
tausta tai kuntotestauksen kanssa 
ei lisännyt työntekijöiden liikunta-
aktiivisuutta. Vertailukohtana olivat 
työntekijät, jotka eivät osallistuneet 
neuvontaan, mutta käyttivät askel-
mittaria ja liikuntapäiväkirjaa liikun-
tatietojen keruuseen. Väitöskirjan 
mukaan valtakunnallisen Liikkumis-
resepti-hanke (2001–2004) ei on-
nistunut lisäämään liikkumisresep-
tin käyttöä eikä lääkärien antamaa 
liikuntaneuvontaa.”

■  LL Daniel Gordinin väitöskirja Ve-
rensokerin vaikutus verisuonistoon 
nuorilla tyypin 1 diabeetikoilla 

(The effect of blood glucose on 
the vasculature in young patients 
with type 1 diabetes) tarkastettiin 

lokakuussa Helsingin yliopistossa.
”Tyypin 1 diabetekseen liittyy sel-

keästi lisääntynyt kuolleisuus sydän- 
ja verisuonitauteihin. Niin sanotut 
tavanomaiset sydän- ja verisuonitau-
tien riskitekijät kuten hyperkoleste-
rolemia, verenpainetauti, lihavuus ja 
tupakointi eivät kuitenkaan täysin se-
litä suurta kuolleisuutta tässä potilas-
ryhmässä. Gordinin väitöstutkimuk-
sen tulokset osoittivat, että valtimot 
jäykistyvät ja sydämen johtuminen 
häiriintyy akuutin hyperglykemian 
aikana. Tulokset painottavat tyypin 
1 diabeetikoiden päivittäisen veren-
sokeritasapainon tärkeyttä. Sydän- 
ja verisuonitauteihin tiiviisti liitetty 
tulehdusprosessi vaikuttaisi olevan 
osaltaan selittävänä tekijänä. Lisäksi 
korkea päivittäinen keskiverensokeri 
näyttäisi jäykistävän nuorten tyypin 
1 diabeetikoiden valtimoita, kun taas 
päivittäin vaihteleva sokeritasapaino 
ja verenpaine korreloivat keskenään 
niin ikään korostaen tiukkaa soke-
ritasapainoa. Tutkimuksen mukaan 
raskauden aikainen pre-eklampsia 
ennusti diabeettisen nefropatian 
esiintyvyyttä. Näin ollen tyypin 1 
diabeetikoita hoitavien lääkäreiden 
tulisi herkästi aloittaa asianmukai-
nen lääkitys diabeettisen nefropati-
an ehkäisemiseksi, jos potilaalla on 
ollut pre-eklampsia.” 

■ LL Hilkka Ylihärsilän väitöskirja 
Varhainen kasvu ja aikuisiän terve-
ys: verenpaine, sokerinsietokyky ja 
kehon koostumus (Early growth and 
adult health: focus on blood pressu-
re, glucose tolerance status and body 
composition) tarkastettiin lokakuus-
sa Helsingin yliopistossa. 

”Jo aikaisemmat epidemiologiset 
tutkimukset ovat osoittaneet, että 
alhainen syntymäpaino näyttää al-
tistavan metaboliselle oireyhtymälle 
ja tyypin 2 diabetekselle. Ylihärsi-
län väitöstutkimuksessa havaittiin 
käänteinen yhteys syntymäpainon 
ja systolisen verenpainetason välillä 
65–75-vuotiaiden ryhmässä vain ve-
renpainetautiin sairastuneilta. Kiloa 

korkeampi syntymäpaino vastasi 6,4 
elohopeamillimetriä matalampaa 
verenpainetta. Tutkimuksessa löytyi 
viitteitä siihen, että insuliiniherkkyy-
dellä on merkitystä varhaiskasvuun 
liittyvän verenpainetaudin kehittymi-
sessä. Verenpainetautia sairastavilla 
tämä yhteys näytti esiintyvän vain 
tietyn PPARy2-geenimuodon kanta-
jilla, kun taas suurempaan insulii-
niherkkyyteen liitetyn geenimuodon 
kantajilla yhteyttä ei todettu. 

Diabetesta tai heikentynyttä soke-
rinsietoa esiintyi enemmän niillä tut-
kimushenkilöillä, jotka liikkuivat har-
vemmin kuin kolme kertaa viikossa. 
Selvimmin ilmiö näkyi korkeintaan 
kolmekiloisina syntyneillä. Liikunta 
saattaa siis suojata sokerinsietokyvyn 
heikkenemiseltä erityisesti pienipai-
noisina syntyneitä, joilla aiempien 
tutkimusten mukaan on suurentunut 
riski sairastua diabetekseen. 

Varhaisen kasvun ja kehon koostu-
muksen välisten yhteyksien tutkimi-
nen osoitti, että yhtä kiloa suurempi 
syntymäpaino vastasi 56–70-vuoti-
ailla miehillä 4,1 kg ja naisilla 2,9 
kg suurempaa rasvatonta painoa. Ai-
kuispituudella korjattu rasvattoman 
painon indeksi oli sitä suurempi 
mitä korkeampi oli syntymämitoista 
laskettu painoindeksi (BMI), tai jos 
BMI kasvoi minkä tahansa tutkitun 
neljän ikävaiheen aikana nopeammin 
kuin mitä aikaisempi kasvu ennusti. 
Toisen ikävuoden jälkeen nopea kas-
vu johti kuitenkin myös suurempaan 
rasvamassaan.”
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KOULUTUSTA
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KEVÄT 2009
11.3. Ajankohtaispäivä diabeteksesta: hoitoväsymys, • 
depressio, lääkehoito UUSI
12.–13.3. Diabetes ja jalat -koulutuspäivät hoitajille • 
UUSI
25.–27.3. Diabeetikon hoidon peruskurssi vuodeosastol-• 
la työskenteleville
27.3. Ruokavalion keinot osana painonhallintaa tyypin 2 • 
diabeetikoilla UUSI
6.–8.4. Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoido-• 
nohjaus
6.–7.4. Diabeetikko kotihoidon asiakkaana• 
15.–17.4. Insuliinipumppuhoidon aloitus ja arkipäivän • 
haasteet
16.–17.4. Ryhmäohjaus diabeetikon hoidonohjauksen • 
tukena
21.–23.4. ja 10.–11.6. Koulutus painonhallintaryhmien • 
ohjaajille PPP (3+2 pv), Tampere
27.–28.4. Diabeetikon hoidon peruskurssi lääkäreille• 
27.4. Ajankohtaispäivä diabeteksesta: hoitoväsymys, • 
depressio, lääkehoito UUSI
28.–29.4. Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetes-• 
päivät
4.–8.5. Diabeetikon hoidon peruskurssi• 

SYKSY 2009
17.–18.8. Diabeetikon hoito -koulutus lääke ja hoitotar-• 
vikeyritysten työntekijöille
17.–19.8. Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen • 
erityishaasteet
17.–19.8. ja 26.–27.10.Koulutus painonhallintaryhmien • 
ohjaajille PPP (3+2 pv), Tampere
2.–4.9. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen• 
7.–11.9. Diabeetikon hoidon peruskurssi• 
11.9. Motivoiva liikuntaneuvonta osana painonhallintaa • 
tyypin 2 diabeetikoilla UUSI
15.–17.9. ja 6.–7.10. Koulutus painonhallintaryhmien • 
ohjaajille PPP (3+2 pv), Helsinki
21.–23.10. Diabetes ikäihmisellä• 
26.–28.10. Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito• 

27.10. Mielenterveys ja diabetes• 
28.10. Fysioterapeuttien koulutuspäivä UUSI• 
29.10. Verensokerin mittaamisen ja tulkinnan haasteet • 
UUSI
2.–6.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi 5.11. Diabee-• 
tikko kuntoutujana UUSI
30.11.–4.12. Diabeetikon hoidon peruskurssi• 
Aikuisen diabeetikon hoito ja hoidonohjaus tänään (3+2 • 
pv), Rovaniemi (lisätietoja keväällä)

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: koulutussihteeri Annette 
Mathlin, p. (03) 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi , 
www.diabetes.fi /koulutus.

Keskustelemallako motivaatiota?    
Suomen DESG-seminaari

13.3.2009, Attilan kokoustilat/luentosali Lesti, Yliopistonka-
tu 38 Tampere
Sisältö: 9–10.00 Motivoidunko keskustelemaan? Avaus ja 
päivän teemaan suuntautuminen. 10.00 – 11.30 Elintapo-
jen muuttaminen terveellisemmiksi – työkaluna motivoiva 
haastattelu. Motivoiva haastattelu toimintatapana, Pertti 
Mustajoki. Motivoiva haastattelu teorioiden, mallien ja me-
netelmien kentässä. 11.30–12. 30 Lounas. 12.30–15.30 
Motivoi ja motivoidu keskustelemalla (menetelmän harjoit-
telua, harjoituksen purku ja kokemusten koonti, yhteenveto 
ja päätös).
Hinta: jäsenille 50 €, ei jäsenille 60 €. Ilmoittautumiset 
Pirkko Toivonen, p. 03-2860 315, sp. pirkko.toivonen@
diabetes.fi   23.2.09 mennessä.

UKK-instituutti
Liikkumisresepti käyttöön! -puolenpäivän koulutus 17.4. • 
Hinta 70 €. 
Työvälineitä lapsiperheiden elintapaneuvontaan raskaus-• 
ajasta kouluikään -koulutuspäivä 14.5. Hinta 100 €. 
Työikäisen miehen terveys ja terveystietoisuus: Terveys-• 
kasvatuksen ajankohtaispäivä 27.5. Hinta 100 €. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.ukkinstituutti.fi  > koulu-
tus, ukkoulutus@uta.fi , p. (03) 282 9600.

Koulutusta ammattilaisille 2009

Diabetesliiton järjestämä koulutus

Muu koulutus



-lehden rinnakkaispainos 1/2009

■  Ajankohtaista: Etkö päässyt Dehko-päiville? 

 – Osallistu Diabetesliiton aluetapahtumaan!

  

■  Pääkirjoitus: Laskusuhdanteessa 

  

■ Aikuisen tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito

■  GLP-1-analogi liraglutidi tulossa tyypin 2   

 diabeteksen hoitoon

■  Päivystyspotilaan hyperglykemian tehokas hoito 

 kannattaa 

    

■  Dilli-hankkeen huippusaavutuksia ovat   

 jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin virat   

  

■  Krooninen jalkahaava vaatii huolellisen hoidon   

 

■  EASD 2008

■  Kirja-arvostelu: Kattava kokonaiskuva hoidon-

 ohjauksen haasteista

■  Diabeteshoitajat: Diabeteshoitaja-nimike otti   

 askeleen virallisempaan suuntaan    

   

■  Väitöksiä

■  Koulutusta




