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Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraattisisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan 28 €
•	Laaja	ja	monipuolinen	keittokirja	kaikille,	jotka	haluavat	valmistaa	
maukasta	ruokaa	ilman	turhaa	rasvaa	ja	suolaa.	

•	Arki-	ja	juhlaruokia	sekä	leivonnaisia.	
•	225	ohjetta,	157	sivua
•	Koko	21	x	24	cm,	kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 €
•	Diabetes-lehden	reseptejä	vuosien	varrelta.	
•	53	ohjetta,	54	sivua
•	Koko	20	x	20	cm,	kierresidonta
•	KIMPPATARJOUS:	Saat	Diabetes-lehden	ruokavinkit	hintaan	5	€,		
kun	ostat	normaalihintaisen	Piiraat	pullat	pasteijat-,	Kalaa,		 	
kanaa	ja	kasviksia-	tai	Makumatka-keittokirjan.

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 €
•	Kaikille,	jotka	haluavat	siirtää	syömisen	painopistettä	kasvisten	
suuntaan.	Pääruoka-	ja	jälkiruokaohjeita.	Hiilihydraatti-	ja	energia-
sisältö	sekä	proteiinin	määrä	ja	gluteenittomat	ohjeet	merkitty.	

•	125	ohjetta,	107	sivua
•	Koko	21	cm	x	24	cm,	kierresidonta	

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeita 20 €
•	Sydäntä	helliviä	herkkuja,	joihin	on	piilotettu	hyviä	pehmeitä	rasvoja.	
Leivonnaisissa	maistuvat	kasvikset,	sienet,	marjat	ja	pähkinät.

•	Suolaisissa	leivonnaisissa	kasvis-,	kala-	ja	lihavaihtoehtoja.
•	23	suolaisen	ja	15	makean	leivonnaisen	ohjetta,	52	sivua
•	Koko	20	x	20	cm,	kierresidonta

www.diabetes.fi/d-kauppa

Helppoa halpaa hyvää 
– kaikkina vuodenaikoina 22,50 €
UUTUUS
•	Hyviä	arkiruokia	edullisesti	ja	näpertelemättä.	Näillä	ohjeilla		 	
kehnokin	kokki	onnistuu.

•	69	vuodenajan	mukaan	ryhmiteltyä	ruokaohjetta,	106	sivua
•	Koko	A5,	kierresidonta

Diabetesliiton keittokirjat
Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa
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Tärkeä B12
B12-vitamiinia on ravinnossa 
yleensä yllin kyllin, mutta sen 
imeytyminen on monimutkainen 
ja siksi haavoittuvainen prosessi. 
Vitamiinitaso kannattaa 
määrittää aina, kun potilaalla 
epäillään neuropatiaa. Lisäksi 
se on hyvä tutkia säännöllisesti 
kaikilta metformiinia käyttäviltä.  

Pumppu vai 
pistokset? 
Insuliinipumpulla on lasten 
ja nuorten hoidossa monia 
etuja monipistoshoitoon 
verrattuna. Se ei kuitenkaan 
vapauta hoidosta, vaan vaatii 
aktiivista otetta. Pistäminenkin 
täytyy hallita pumpun 
toimintahäiriöiden varalta.

Onnistuja
 

Outi Vaaralalta tuntuu 
onnistuvan nyt kaikki. 
Viime keväänä 
hänelle myönnettiin 
Diabetestutkimussäätiön 
suurapuraha, 100 000  
euroa kahdeksi vuodeksi, 
ja heti sen jälkeen hän 
sai apurahat Suomen 
Akatemialta ja JDRF:lta.   
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Ajankohtaista  

Potku-hankkeessa tehty selvitys osoittaa, että 
pitkäaikaissairaan suunnitelmallinen hoito 
säästää lääkärin työaikaa.

hoitosuunnitelma säästää lääkärin työaikaa

Kaste-rahoituksella nyt toista kauttaan käynnissä oleva 
POTKU-hanke on todistanut, että pitkäaikaissairaan suunni-
telmallinen hoito terveyskeskuksen vastaanotolla vähentää 
62 % päivystyskäyntejä, 30 % suunniteltuja lääkärinvastaan-
ottoja, 31 % lääkärin ja 23 % hoitajan luona käyntejä sekä 
28 % hoitajien puhelinkontakteja. Potilaan huoli levittyy ja 
hänen oma vastuunottonsa lisääntyy hoitosuunnitelman 
laatimisen jälkeen.

Lääkäriltä vähentyneet 63 päivystys- ja 26 vastaanotto-
käyntiä sekä 34 puhelinkontaktia vapauttivat lääkärille 26 
tuntia lisää työaikaa hoitosuunnitelman teon jälkeisen vuo-
den aikana.

Yhä harvojen oikeus
Potilaslain (1992) ja Terveydenhuoltolain (2011) velvoitteista 
huolimatta vain parille prosentille diabeetikoista on tähän 
mennessä laadittu kirjallinen hoitosuunnitelma.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut 
käytännön työvälineeksi yhdenmukaisen, hoitopaikasta ja 
potilastietojärjestelmästä riippumattoman strukturoidun 
hoitosuunnitelmapohjan (www.thl.fi ). Mikään säädös ei kui-
tenkaan määrittele yhtä oikeaa suunnitelmalomaketta. 

Potilas keskiössä
Kirjallinen hoitosuunnitelma on nähtävä prosessina, joka al-
kaa potilaan valmistautumisesta vastaanottoon omahoidon 
pohdinnan ja sitä koskevan lomakkeen täyttämisen avulla. 

Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan kanssa ja 
siihen kirjataan selvästi ja ymmärrettävästi:
• potilaan tarpeet
• yksiselitteisesti ilmaistut tavoitteet, jotka on realistista  
 saavuttaa suunniteltuna aikana
• potilaan omat aikeet tavoitteen saavuttamiseksi 
• ammattilaisen vastuut ja osuus
• hoidon jatkuvuuden kannalta keskeiset asiat
• miten potilas ja terveydenhuolto seuraavat tavoitteiden  
 toteutumista.
Omahoidossa potilas tekee vain sen, mihin kykenee sitou-
tumaan.

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

Lisätietoa:
•  Potilas kuljettajan paikalle - Terveyshyötymalli perusterveydenhuollon  
 kehittämisen konseptina POTKU 4.6.2014
•  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
•  Terveydenhuoltolaki 1326/2010
•  THL - Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 7/2011
•  Tyypin 2 diabetes - potilastutkimuksen tulokset. AstraZeneca ja  
 Bristol-Myers Squibb / Success Clinic Oy 16.12.2013 / Suomen  
 Diabetesliitto ry:n jäsenistön sisäiset selvitykset 2014
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AJANKOHTAISTA  

Diabetesliiton lääkärineuvoston ohje 
diabeetikon haitta-asteen arvioinnista verotuksen
invalidivähennystä varten

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

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

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

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

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

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

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

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

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksen  
             hoidossa ja ehkäisyssä

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

Mitä uskaltaa syödä ruokaa koskevan tietotulvan 
keskellä? Ovatko hiilihydraatit hyvästä vai pahas-
ta? Voiko terveellinen ruokavalio olla edullinen ja 
ekologinen? 

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

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

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

(sisältää lähetyskulut)
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Jorma LahteLa

Julkinen raha karkaa tutkijoilta

Yksi diabetesvuoden päätapahtumista on Ame-
rikan diabetesyhdistyksen (ADA) vuosikokous.          
Se pidetään kesäkuussa – usein juhannuksemme 
tienoilla. Tämänkertainen kokous oli jo 74:s, ja                           
sen paikka San Francisco. Kokoukseen osallistui 
yli 18 000 diabeteksen tutkijaa ja ammattilaista 120 
maasta. Tutkimusraportteja esitettiin yli 2 000.

Avajaispuheessaan ADA:n presidentti Eliza-
beth Seaquist käsitteli diabetestutkimuksen nä-
kymiä. Erityisesti tarkastelun kohteena oli julkisen 
rahoituksen osuus. Yhdysvaltain kansallisen terve-
ysviranomaisen NIH:n (National Institute of Health) 
rahoituksen sai vuonna 2013 vain 11 % hakijoista, 
kun vastaava prosentti oli kymmenen vuotta ai-
kaisemmin noin 44. Tämä on vaikeuttanut tutki-
jalähtöisten ryhmien toimintaa, kutistanut ne tai 

pakottanut osan lopettamaan tutkimuksen kokonaan. Tutkimuksen rahoituksen painopiste on siirtynyt 
vahvasti kaupalliselle puolelle. Tämä heijastuu myös meille muun muassa post doc -paikkojen ja rahoi-
tuksen vähenemisen kautta. Monet tutkijoistamme ovat saaneet merkittävän osan tutkijakoulutukses-
taan juuri NIH:n rahoittamina. 

ADA:n kokouksessa, kuten monissa muissakin, jaetaan palkintoja merkittävän tutkimushavainnon 
tehneille tai kliinistä hoitoa kehittäneille. Tärkeimmän tutkijapalkinnon, Bantingin palkinnon, sai Daniel 
Drucker Torontosta. Hänen tutkimusalueensa on glukagonigeeni ja sen tuotteiden vaikutukset soluissa 
ja elimistössä. Glukagonigeeni on tuonut sairauksien hoitoon enemmän lääkkeitä lyhyen historiansa 
aikana kuin minkään muun geenin toiminnan tutkimus. Tunnemme geenin tuotteista parhaiten GLP-1:n 
(glukagonin kaltainen peptidi-1). Diabeteksen hoitoon ovat tulleet sekä hajottavan DPP4-entsyymin estä-
jät että peptidin kaltaiset analogit, molemmista ryhmistä useita lääkkeitä. GLP-1-reseptoreita on löytynyt 
monista elimistä, ja vasta osa reseptorin toiminnoista tunnetaan. Myös GLP-2-ryhmän ensimmäinen 
lääke (teduklutidi) on markkinoilla. Sen vaikutus sokeriaineenvaihduntaan on vähäinen ja käyttöalueena 
ravinnon imeytymiseen ja lyhytsuolisyndroomaan liittyvät ongelmat. Keskushermostovaikutuksista, 
kuten ruokahalun säätelystä ja sydämen pumppaustoiminnasta, saataneen lähiaikoina uutta tietoa.        
Glukagonigeenin fysiologiasta on vielä monia asioita selvittämättä. 

Nuoren tutkijan (alle 50-vuotiaan) palkinnon sai Joel Elmquist Teksasista. Hänen tutkimus-
alueensa on aivojen toiminta glukoositasapainon säätelyssä. Molemmat luennot ovat katsottavissa 
ADA:n osoitteessa diabetes.org. Yksi palkinnoista on kohdistettu kansainvälisille tutkijoille. Sen sai                                       
Jaakko Tuomilehto. Palkintoon ei liittynyt luentoa.

Seuraavassa, joulukuun numerossa palaamme yksityiskohtaisemmin ADA:n vuosikokouksen tie-
teelliseen antiin.

Kuva: Mervi Lyytinen

Pääkirjoitus  



Älä unohda näitä

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

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

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

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

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

 ● Monta syytä syödä kuitua      
-  tietoa kuidun hyödyistä ja lähteistä

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

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

 ●  Sinä valitset        
-  ruokien ja pikkupurtavien energiamääriä

- sopivat myös muiden kuin diabeetikoiden ohjaukseen

1/2 kg

Repäisylehtiöiden valikoima kasvaa edelleen
Tuoreutta ravitsemusohjaukseen

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

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

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

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

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

Koko:  A4, repäisysivut kaksipuolisia
Hinnat:  50 sivun lehtiö 17 euroa, 100 sivun lehtiö 24 euroa  
 Hinnat sisältävät lähetyskulut.
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B12-vitamiinia on vain 
eläinkunnan tuotteissa. 

Sen parhaat lähteet 
ovat maksa, kala, liha 

ja maito.

B12-vitamiinipitoisuus kannattaa tutkia 
aina, kun potilaalla epäillään neuropatiaa. 
Lisäksi se on perusteltua tarkistaa kaikilta 
metformiinihoitoisilta diabeetikoilta 
vuosittain.  

Vaikea tunnistaa, mutta helppo ja halpa hoitaa

B12-vitamiinin puutos voi piillä 
neurologisten oireiden taustalla

ViLLe KaiLa

B12-vitamiinilla eli kobalamiinilla on merkittävä rooli 
lääketieteen historiassa jo lähes kahdensadan vuoden 
ajalta. Sen puutostilan, fysiologian ja rakenteen tut-
kimuksesta on myönnetty Nobelin palkinto kolmena 
vuonna viidelle eri tutkijalle. Silti sen fysiologista toi-
mintaa ei edelleenkään ymmärretä 
täysin, eikä sen puutostilan diagnos-
tiikka ole yksiselitteistä tai helppoa. 

Nykytiedon valossa puutostila 
lienee alidiagnosoitu, sillä sen taval-
lisinta tunnusmerkkiä, megaloblasti-
anemiaa, ei kehity läheskään kaikille, 
ja neurologis-psykiatrinen oireisto 
on monimuotoinen ja vaikeasti tun-
nistettava. Mahdollinen B12-vitamiinin puutostila on-
kin hyvä pitää mielessä aina diabeettista neuropatiaa 
epäiltäessä.

Liha ja kala tärkeimmät lähteet

B12-vitamiini on vesiliukoinen B-ryhmän biomolekyyli. 
Sillä on kaksi aktiivista koentsyymimuotoa: metyyli- ja 
deoksiadenokobalamiini. B12:n pääasialliset lähteet ra-
vinnossa ovat liha ja kala, toissijaiset maitotuotteet ja ka-
nanmuna. Kasviksissa sitä ei käytännössä ole, mikä tulee 
huomioida täysvegaanissa ruokavaliossa. Länsimaisessa 
ruokavaliossa arvioitu saanti on keskimäärin 5–7 mik-
rogrammaa päivässä, mikä kattaa päivittäisen tarpeen. 

Suositeltu päivittäinen annos, Recommended Dai-
ly Allowance (RDA), on 2 mikrogrammaa päivässä. 

(1). Normaalitilassa elimistön kobalamiinivaranto on 
2–5 milligrammaa, josta noin puolet on maksassa (1). 
Varannossa on siis lähes tuhatkertainen määrä, mistä 
syystä puutosoireiston kehittyminen vie vuosia (1). 

imeytyminen 
monimutkainen prosessi

B12:n imeytyminen on monimutkainen ja siten haa-
voittuvainen prosessi. Vitamiini on tyypillisesti ruoas-
sa sitoutuneena polypeptideihin, joista se irtoaa ma-
halaukussa pepsiinientsyymin vaikutuksesta. Tämän 
jälkeen se sitoutuu sivuketjullisiin R-proteiineihin, joi-
den mukana se kulkeutuu pohjukaissuoleen. Haiman 

tuottama proteaasi hajottaa kyseisen 
kompleksin, jolloin muodostuu ko-
balamiinin ja maharauhasten tuotta-
man sisäisen tekijän kompleksi. Tämä 
kompleksi imeytyy lopulta aktiivises-
ti ohutsuolen loppuosan limakalvolta 
(2). 

Häiriö missä tahansa edellä kuva-
tuista prosesseista voi aiheuttaa B12-

vitamiinin puutostilan. Huomionarvoista on kuiten-
kin, että massiivisista B12-annoksista imeytyy riittäviä 
määriä myös passiivisesti. 

Useiden tärkeiden
yhdisteiden lähde

Verenkierrossa B12 kulkee sitoutuneena transkobala-
miineihin, joista on tunnistettu kolme alatyyppiä: TC1, 
TC2 ja TC3. Noin 80 % B12:sta on tyypillisesti sitoutu-
neena TC1:een ja TC3:een, jotka eivät ole metabolisesti 
aktiivisia. B12:n ja TC2:n muodostama kompleksi on 
aktiivinen muoto, jota solut pystyvät ottamaan sisään-
sä verenkierrosta. Solussa kobalamiinista tuotetaan tar-
peen mukaan joko metyylikobalamiinia tai adenosyy-
likobalamiinia.
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Jopa 10–30 %:lla 
metformiinia käyttävistä 

on B12-vitamiinin 
imeytymishäiriö, 
joka on suhteessa 

metformiinin 
annokseen ja hoidon 

kestoon.

Metyylikobalamiini toimii koentsyyminä metionii-
nisyntaasille, joka luovuttaa 5-metyylitetrahydrofolaa-
tilta metyyliryhmän homokysteiinille (HCY). Näin saa-
daan tetrahydrofolaattia (THF) DNA-synteesiin sekä 
elimistölle välttämätöntä aminohappoa, rikkipitoista 
metioniinia. 

Adenosyylikobalamiini on puolestaan metyylima-
lonyylikoentsyymi-A-mutaasin koentsyymi, joka tuot-
taa metyylimalonyylikoentsyymi-A:sta (MMA) suksi-
nyylikoentsyymi-A:ta (2).

Patofysiologia tunnetaan
huonosti

Kun B12-vitamiinia ei riitä elimistön 
tarpeisiin, edellä mainitut reaktiot hi-
dastuvat ja mahdollisesti seisahtuvat. 
B12:n puutostilan oireiston kehitty-
minen tunnetaan kuitenkin huonosti, 
ja prosessi on monilta osin epäselvä. 
Klassinen hematologinen ilmentymä, 
megaloblastianemia, liittynee THF:n 
puutteeseen. Tällöin nukleotidi ty-
midylaatin synteesi häiriintyy. Folaa-
tinpuutos aiheuttaa saman ilmiön. 

Neuropatian kehittymisen on aja-
teltu johtuvan muun muassa metioniinin puutteesta, 
joskaan folaatin puute ei aiheuta neuropatiaa. Toisaalta 
tiedetään myös HCY:n olevan hermostolle myrkyllistä 
ja MMA:n haittaavan neuronien rasvahapposynteesiä 
(3).

metformiini yksi puutostilan
monesta mahdollisesta syystä

Kobalamiinin imeytyminen on monimutkainen ja hel-
posti haavoittuva prosessi, kuten edellä on kerrottu, 
mutta ravinnossa sitä on tarjolla yllin kyllin. Ruoasta 
sitä saavat liian vähän lähinnä varomattomat täysve-
gaanit ja kroonisesti huonossa ravitsemustilassa olevat, 
kuten alkoholistit.

Pepsiini tarvitsee toimiakseen riittävän alhaisen 
pH:n. Happosalpaajalääkityksen on osoitettu haittaa-
van B12-vitamiinin imeytymistä (4). Ei kuitenkaan ole 
varmaa näyttöä siitä, että tämä johtaisi merkittävään 
B12-puutokseen (5). Myös lieväasteiseen atrofiseen 
gastriittiin (mahalaukun limakalvon surkastumiseen) 
voi liittyä pepsiinin ja hapon erityksen häiriöitä, jotka 
voivat johtaa B12-vitamiinin puutokseen. 

Vaikeassa atrofisessa gastriitissa myös sisäisen 

tekijän eritys voi häiriintyä. Varsinainen pernisioosi 
anemia on seurausta autoimmuunigastriitista, jossa 
mahalaukun katesolut tuhoutuvat. Tämä johtaa si-
säisen tekijän puutokseen. Helicobacter pylorin rooli 
on epäselvä (6). Pernisioosin anemian esiintyvyys on 
lähteistä riippuen 50–4 000/100 000, lievempää atro-
fista gastriittia ilmenee jopa 20 %:lla vanhemmista ih-
misistä (6). Pernisioosi anemia on yhteydessä muihin 
autoimmuunisairauksiin, kuten kilpirauhasen vajaa-
toimintaan. Myös tyypin 1 diabeetikoilla on enemmän 
pernisioosia anemiaa (7).

Muita B12-vitamiinin imeytymistä haittaavia saira-
uksia tai tiloja ovat muun muassa ohutsuolen Crohnin 

tauti, keliakia, krooninen haimatuleh-
dus, mahalaukun poiston tai ohituk-
sen jälkitila, suolistoloiset, jejunumin 
(ohutsuolen alkuosan) bakteeriliika-
kasvu sekä erinäiset harvinaisemmat 
perinnölliset syyt.

Metformiini haittaa B12-vita-
miinin imeytymistä ileumista (ohut-
suolen loppuosasta) toistaiseksi 
epäselvällä, kalsiumvälitteisellä me-
kanismilla (8). Arvioiden mukaan 
jopa 10–30 %:lla metformiinia käyttä-

vistä potilaista on B12-vitamiinin imeytymishäiriö (9). 
Imeytymishäiriön riski riippuu metformiinin annok-
sesta ja hoidon kestosta (10).

monimuotoinen oireisto
voi johtaa harhaan

Perinteisesti B12-vitamiinin puutos on yhdistetty me-
galoblastianemiaan, jonka tyypillisiä löydöksiä ovat 
punasolujen isokokoisuus, perifeerisen veren neut-
rofiilien hypersegmentoituminen ja jopa kaikkien 
verisolujen puutos. Rauta voi olla kompensatorisesti 
koholla, ja nuorten punasolujen määrä on tyypillisesti 
normaali tai pieni (11). Punasolujen tilavuus ei myös-
kään aina ole koholla. Tämä voi johtua punasolujen 
suuresta kokovaihtelusta. Toisaalta on ajateltu B12-
puutostilan jäykistävän punasolujen solukalvoa (12). 
Hematologisen oireiston yhteydessä tavataan myös 
atrofista kielitulehdusta, jossa kielen makunystyt ovat 
surkastuneet ja kieli on sileä.

Edellisiä ongelmallisempi on B12-vitamiinin puu-
toksen aiheuttama neurologis-psykiatrinen oireisto, jo-
hon on alettu kiinnittämään enemmän huomiota vasta 
viime vuosina. Oireisto on monimuotoinen, vaikeasti 
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tunnistettava ja ilmenee usein jopa vuosia ennen ane-
miaa tai kokonaan ilman sitä (3). 

Joissain tapauksissa anemian ja neurologisten oi-
reiden vakavuus ovat kääntäen verrannollisia (13). 
Tyypillisimmillään puutostila aiheuttaa subakuutin 
dorsaalisten ja lateraalisten selkäytimen ratojen sur-
kastumisen, josta voi aiheutua tuntoharhoja, hapuilua 
sekä asento- ja värinätunnon heikkoutta. Oireet ovat 
tyypillisesti symmetrisiä ja alaraajapainotteisia. 

Hoitamattomana oireisto voi edetä lihasjäyk-
kyyteen ja vakavaankin lihasheikkouteen ja lihasten 
herpautumiseen (pareesiin). Oirekuvan monimuotoi-
suuden vuoksi sitä on kliinisesti vaikea erottaa muista 
neuropatian aiheuttajista (14).

Neuropsykiatrinen oireisto on vastaavasti epämää-
räinen ja vaikeasti tunnistettava. Muistin heikkenemis-
tä ja muita kognitiivisia häiriöitä, depressiota, maniaa, 
harhaisuutta, hallusinaatioita, käytöshäiriöitä, persoo-
nallisuuden muutoksia sekä psykoottista oireilua on 
kuvattu (3).

Luotettavampaa diagnostiikkaa
kaivataan

B12:n puutos on todennäköisesti alidiagnosoitu, eten-
kin potilailla, joille ei ole kehittynyt hematologista oi-
reistoa. Tämä johtuu myös laboratoriodiagnostiikan 
epäherkkyydestä ja -tarkkuudesta. Yleisen B12-tason 
määrityksen viitearvot vaihtelevat laboratoriokohtai-
sesti paljon, ja viitearvojen alaraja on yleensä asetet-
tu liian pieneksi. Herkempää diagnostiikkaa varten 
raja-arvoksi on esitetty 350 pikogrammaa millilitrassa        
(pg/ml) eli 260 pikomoolia litrassa (pmol/l) (3,5). Täl-
löin herkkyys on 90 % (15). 

Viime vuosina on yleiseen kliiniseen käyttöön tul-
lut myös TC2-sitoutuneen B12:n määritys, holotrans-
kobalamiini. Esimerkiksi Lääkärin käsikirja suosittaa 

mittaamaan suoraan tämän arvon mikäli mahdollista. 
Nykytiedon valossa tämä koe mittaa suoraan aktii-
visen B12-vitamiinin määrää. Määritys on kuitenkin 
yli kolme kertaa kalliimpi kuin perusmääritys, ja sen 
herkkyys vaihtelee lähteiden mukaan 46:sta 89 %:iin ja 
tarkkuus vastaavasti 28:sta 96 %:iin (15).

Näin ollen on suositeltavampaa käyttää yleismää-
ritystä seulontamenetelmänä ja tarkentaa tarvittaes-
sa diagnostiikkaa määrittämällä homokysteiinin ja 
metyylimalonyylihapon pitoisuudet. HCY-pitoisuus 
nousee myös muun muassa folaatinpuutteessa ja mu-
nuaisten vajaatoiminnassa, ja MMA:nkin pitoisuus 
saattaa nousta munuaisten vajaatoiminnassa (3, 15). Jos 
molemmat ovat kuitenkin selvästi koholla, puutostila 
on todennäköinen. 

Huomioitavaa on myös MMA:n mahdollinen vää-
rä negatiivisuus potilailla, joilla on taustalla pitkä anti-
bioottihoito. Tällöin suolistoflooran tuottaman MMA:n 
puutos vähentää kokonaispitoisuutta (3). 

Luuydintutkimuksesta ei ole hyötyä etenkään po-
tilaille, joiden verenkuva on normaali (15). Todetun 
vitamiininpuutoksen syy tulee selvittää.

Pistoshoito tavallisin 
vaihtoehto

Suomalaisen hoitokäytännön mukaan megaloblas-
tianemian hoito aloitetaan lihakseen annosteltavalla 
kobalamiinivalmisteella alkuun tihennetysti ja sen 
jälkeen jatketaan pysyvästi kolmen kuukauden välein 
yhden milligramman annoksella. Neuropatian yhtey-
dessä suositellaan pistoksia kahden viikon välein kuu-
teen kuukauteen asti (16). 

Berlin ja muut osoittivat jo 1968, että B12-korva-
ushoito on toteutettavissa suun kautta, kunhan käy-
tetään riittävän suuria annoksia. 500 mikrogramman 
annoksesta imeytyi pernisioosia anemiaa sairastavilla 

Taulukko. B12-vitamiinin puutostilan neurologiset ja neuropsykiatriset oireet.

Sentraaliset Perifeeriset Neuropsykiatriset

•	Maku-	ja	hajuaistin	häiriöt
•	Näköhermon	atrofia
•	Ortostatismi,	pyörrytys	nopeasti	
pystyyn	noustessa

•	Tuntoharhat,	värinätunnon	alenema
•	Asento-	ja	liikeaistin	häiriöt
•	Lihasheikkous
•	Ataksia,	tahdonalaisten	lihasten	yhteis-													
toimintahäiriö

•	Heikentyneet	jänneheijasteet
•	Spastisuus,	lihasjäykkyys

•	Dementia,	kognition	häiriöt
•	Ärtyvyys
•	Masentuneisuus
•	Harhaisuus,	psykoosi
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keskimäärin 6–7 mikrogrammaa (17). Amerikkalaisissa 
hoitokäytännöissä onkin vaihtoehtona päivittäinen 1 
000 mikrogramman annos suun kautta (3, 15). Veren-
kuvamuutokset alkavat korjaantua jo viikoissa, kun 
taas neurologisen oireiston korjaantuminen kestää jo-
pa puoli vuotta. Aluksi neurologinen oireisto saattaa 
vaikeutua (18).

Epävarmoissa tilanteissa voi olla perusteltua teh-
dä hoitokokeilu, sillä B12-vitamiini ei ole merkittävän 
myrkyllinen (3). Hoitokokeilun tulee olla riittävän pit-
kä, jotta vaikutukset neurologiseen tai neuropsykiatri-
seen oireistoon voidaan nähdä luotettavasti.

Epäiltäessä lääkeaineiden, kuten metformiinin tai 
protonipumpunestäjien, aiheuttamaa imeytymishäiri-
ötä, ei lääkityksen tauottamisesta liene hyötyä, vaan 
tilanne hoidetaan kuten muussakin puutostilassa. 
Lievä puutos metformiinihoidon yhteydessä voi olla 
hoidettavissa kalsiumlisällä (19).

tutki B12 säännöllisesti 
metformiinin käyttäjiltä 

B12-vitamiinin puutostila on vaikea tunnistaa ja sillä 
on usein monta aiheuttajaa. Laboratoriomäärityskin 
voi johtaa harhaan. Tila on kuitenkin helposti ja kus-
tannustehokkaasti hoidettavissa. 

Mielestäni on perusteltua tutkia vitamiinitasot kai-
kilta potilailta, joilla epäillään diabeettista, tai mitä ta-
hansa, neuropatiaa. Lisäksi on perusteltua kontrolloida 
B12-vitamiinitasoja vuosittain etenkin kaikilta metfor-

miinia syöviltä potilailta, 
mutta ehkä myös muilta 
potilasryhmiltä, joilla 
B12-vitamiinin imeyty-
minen voi syystä tai toi-
sesta olla alentunut. 

Tärkeintä on pitää 
B12-vitamiinin puutteen 
mahdollisuus mielessä, 
etenkin tutkittaessa epä-
selvää ja monimuotoista 
neurologista tai neu-
ropsykiatrista oireistoa. 
Metyylimalonyylihapon 

ja homokysteiinin pitoisuuksien mittaaminen voi aut-
taa epäselvissä tapauksissa, sillä vaikka käytettäisiin 
suurempaa B12-vitamiinin viitearvoa, kaikki tapaukset 
eivät jää kiinni (12).

Ville Kaila
LL, sisätauteihin erikoistuva lääkäri
tampereen yliopistollinen sairaala
ville.kaila@pshp.fi
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Tyypin 1 diabeetikoiden insuliinihoito on 
vaativaa sekä diabeetikolle itselleen että 
terveydenhuollon ammattilaisille. Jotta 
hoitotulokset saadaan nostettua toivotulle 
tasolle koko maassa, diabeteksen hoito 
on keskitettävä osaamiskeskuksiin, joille 
annetaan riittävät resurssit. 

Tyypin 1 diabetesta sairastava tarvitsee pitkäaikaisek-
si kumppanikseen osaavia ja kannustavia terveyden-
huollon ammattilaisia, käytännönläheistä ohjausta 
sekä vertaistoimijoita, joilla on samankaltaisia koke-
muksia. Hän tarvitsee apua ongelmatilanteissa ja tukea 
sairauteen sopeutumiseen ja sen kanssa elämiseen eri 
elämänvaiheissa sekä muuttuvissa elämäntilanteissa. 
Osaavan diabeteshoitajan rooli ja tuki on keskeinen.

Riittämätön hoito altistaa tyypin 1 diabetesta 
sairastavan vuosien kuluessa lisäsairauksille. Nämä 
voivat johtaa toiminta- ja työkyvyn heikentymiseen, 
elämänlaadun huonontumiseen ja ennenaikaiseen 
kuolemaan. Henkilökohtaisen kuormituksen lisäksi 

Diabetesliiton asiantuntijaryhmä 
vaatii tyypin 1 diabeetikoiden 
hoidon keskittämistä

Sari KoSKi

lisäsairaudet myös moninkertaistavat hoidon kustan-
nukset. Huolimatta siitä, että diabeteksen aiheuttamat 
vakavat lisäsairaudet ovat vähentyneet, tyypin 1 dia-
betesta sairastavien hoidon tulokset eivät vastaa nyky-
hoidon mahdollisuuksia.

Diabetesliiton liittohallitus reagoi tilanteeseen 
asettamalla kesäkuussa 2013 liittovaltuuston esityk-
sestä asiantuntijaryhmän selvittämään tyypin 1 dia-
betesta sairastavien hoitoa, hoitojärjestelyjä ja hoidon 
kehittämistarpeita. Asiantuntijaryhmän toimikausi oli 
kesäkuun alusta 2013 huhtikuun loppuun 2014. Tänä 
aikana tehtiin lisäksi kohdennettuja selvityksiä tyypin 
1 diabetesta sairastavien tilanteesta sekä terveyden-
huollon ammattilaisille että diabetesta sairastaville ja 
heidän läheisilleen. 

Tutkimustiedon, selvitysten ja keskustelujensa 
pohjalta asiantuntijaryhmä päätyi ehdottamaan viittä 
toimenpidettä tyypin 1 diabetesta sairastavien hoito-
järjestelyjen kehittämiseksi: 

1. Tyypin 1 diabetesta ja erityisosaamista 
vaativien tyypin 2 diabetesta sairastavien 
hoito keskitetään diabetesosaamiskeskuk-
siin, diabeteskeskuksiin ja verkostoihin. 

Keskittämisellä varmistetaan, että tyypin 1 diabetesta 
ja erityisosaamista vaativaa tyypin 2 diabetesta sairas-
tavat saavat osaavaa hoitoa kaikissa tilanteissa ja että 
hoidon jatkuvuus on turvattu. Verkostoitumisella täh-
dätään siihen, että diabeteksen hoidon erityisosaajat 
tavoitetaan ja että osaamiskeskusten moniammatillisia 
tiimejä hyödynnetään myös pitkien maantieteellisten 
etäisyyksien alueilla.  Verkostoitumisella varmistetaan 
lisäksi, että kaikki tyypin 2 diabetesta sairastavat saa-
vat osaavaa hoitoa ja ohjausta. 

Nopeasti kehittyvän hoitoteknologian, uusien seu-
rantamenetelmien ja pumppuhoidon lisääntyminen 

tyypin 1 diabetesta sairastavien 
hoidon kehittäminen
-asiantuntijaryhmän jäsenet

Pirjo Ilanne-Parikka (puheenjohtaja), Ritva 
Ahomäki, Esa Borg, Heikki Hakala, Valma 
Harjutsalo, Liisa Hiltunen, Mikko Honkasalo, 
Jorma Huttunen, Mauri Jokinen, Petri 
Kaipiainen, Tero Kangas, Päivi Kekäläinen, Pentti 
Lammi, Päivi Miettinen, Harri Niinikoski, Helena 
Nuutinen, Stina Parkkamäki, Marja Rautavirta, 
Markku Saraheimo, Ritva Simonen, Tiinamaija 
Tuomi, Sari Koski (sihteeri), Johanna Toropainen 
(sihteeri).
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kulkee mukana koko elämän
Tyypin yksi diabetes

Kuvat: Yksi elämä

Potilaalla aivoverenkiertohäiriö, sydän-
sairaus, diabetes tai riskit koholla?

Oppaat, ohjeet ja nettipalvelut saa nyt 
yhdestä luukusta osoitteesta yksielämä.fi.

Lääkäri,
katso mitä apua

Yksi elämä antaa



14 Diabetes ja lääkäri syyskuu 2014

edellyttää riittävän isoa potilasmäärää ja hoitokoke-
muksen karttumista. Resurssien aiempaa tehokkaampi 
kohdentaminen tuo diabeetikoille terveyshyötyjä, kun 
modernia hoitoa on saatavilla, kun hoidon jatkuvuus 
on turvattu ja kun omahoito kehittyy. 

2. Diabeteksen osaamiskeskuksiin 
kootaan ammattitaitoiset diabetestiimit, ja 
diabetesta sairastavien hoitoon ja ohjauk-
seen osoitetaan riittävästi resursseja. 

Toimivan diabetestiimin rakentaminen vaatii riittävän 
suuren potilasmäärän. Diabetestiimi toimisi myös kon-
sultaatiotukena ja kouluttajana muille alueen diabeeti-
koita hoitaville yksiköille. 

3. Diabetesta sairastavien oma-
hoidon tueksi luodaan strukturoituja 
asiakaslähtöisiä hoidon ja hoidon- 
ohjauksen malleja ja työkaluja, joilla  
vahvistetaan diabetesta sairastavien  
osaamista ja hoidossa jaksamista. 

Suomessa ei ole valtakunnallista tyypin 1 diabeteksen 
hoitomallia, ei tyypin 1 diabetesta sairastavien hoitoon 
eikä hoidonohjaukseen. 

Terveydenhuollon ammattilaisia auttaisi, jos ohja-
uksen perustana olisivat hyviksi havaitut mallit ja työ-
kalut, joiden perusteella hoidonohjausta toteutettaisiin 
yhtenäisesti koko maassa. Näin diabetesta sairastava 
saisi yksilöllistä, laadukasta ja samanarvoista hoitoa 
riippumatta siitä, missä päin Suomea hän asuu. 

4. Diabetesta sairastavien ohjaukseen 
lisätään psykososiaalisen tuen resursseja 
ja diabetestiimien psykologista osaamista 
kehitetään. 

Diabeteksen hoito on pääosin itse toteutettavaa oma-
hoitoa. Siinä tarvitaan sekä tietoja että taitoja, mutta 
ennen kaikkea oman sairauden hyväksymistä sekä sit-
keyttä ja hoidossa jaksamista. Hoitoväsymys on tuttua 
kaikille jossakin hoidon vaiheessa. Diabetesta sairasta-
vien ohjauksessa tarvitaan entistä enemmän psykolo-

gista, pedagogista ja vuorovaikutuksellista osaamista. 
Hoidossa jaksamisen tukea kaivataan erityisesti tervey-
denhuollosta, mutta sitä saa myös vertaistoiminnasta. 

5. Diabetesta sairastavien hoidon  
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden  
arviointiin rakennetaan toimiva hoidon 
seurantajärjestelmä. 

Suomessa ei ole  järjestelmää, josta diabeteksen hoi-
don tuloksia tai vaikuttavuutta voitaisiin seurata 
alueellisesti tai valtakunnallisesti. Tietojärjestelmät 
eivät riittävästi mahdollista laatutiedon keräämistä tai 
seuraamista. Seurantajärjestelmät eivät myöskään ota 
huomioon sosioekonomisia, psykososiaalisia ja elämän-
laatuun liittyviä asioita.

Laatutietoa keräävä seurantajärjestelmä mahdol-
listaisi tarvelähtöisen hoidon kehittämisen alueellisesti 
ja hoitoyksikkökohtaisesti. Tämä edellyttää terveyden-
huollon rekisterilainsäädännön perusteellista uudista-
mista.

Vaativa sairaus
sairastuneelle ja ammattilaiselle

Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan insuliiniriippu-
vaista diabetesta sairastavia oli vuoden 2013 lopussa 
59 287. Tyypin 1 diabetekseen voi sairastua missä iässä 
tahansa. Suuri joukko sairastuu jo alle 15-vuotiaana, 
mutta moni sairastuu myös noin 25–45-vuotiaana. 
Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on ollut Suomes-
sa maailman suurinta, joskin tuoreiden tutkimusten 
mukaan tasoittumassa vähitellen. 

Tyypin 1 diabetesta sairastava on täysin riippuvai-
nen insuliinista, ilman insuliinia hän ei elä. Diabetes on 
läsnä joka hetki ja kaikissa tilanteissa – 24 tuntia vuo-
rokaudessa, seitsemän päivää viikossa koko loppuelä-
män. Insuliininpuutoksen korvaaminen ja hoitaminen 
vaihtelevissa tilanteissa ja elämänvaiheissa on vaativa 
ja vaikea tehtävä sekä sairastuneelle että terveyden-
huollon ammattilaiselle. 

Tyypin 1 diabetes on myös hyvin yksilöllinen sai-
raus: jokaisen sairaus on hoitotarpeiltaan erilainen, ei-
kä kahta samanlaista tyypin 1 diabeetikkoa ole. 

Sari Koski
Projektipäällikkö
Yksi elämä -diabeteshankkeet 
sari.koski@diabetes.fi
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Toukokuun lopussa Raha-automaattiyhdistykselle 
jätetty Diabetesosaamiskeskus-hankehakemus vie 
asiantuntijatyöryhmän esittämät kehittämisehdotuk-
set käytäntöön. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa 
diabetesta sairastavan arkea ja turvata hänen hoitonsa 
keskittämällä hoito diabetesosaamiskeskuksiin, diabe-
teskeskuksiin ja verkostoihin.  

Diabetesosaamiskeskuksilla tarkoitetaan uusille 
sote-alueille (entisille erva-alueille) perustettavia dia-
beteksen hoidon keskuksia, jotka vastaavat omalla 
sote-alueellaan diabeteksen hoidon koordinoinnista ja 
erityistarpeista. 

Diabeteskeskuksilla tarkoitetaan sote-alueilla toi-
mivia alueellisia diabeteksen hoidon keskuksia, jotka 
vastaavat tyypin 1 ja erityisosaamista vaativien tyypin 
2 diabetesta sairastavien hoidosta. 

Diabetesyksiköt muodostuvat paikallisista diabetek-
sen hoidon organisaatioista, jotka vastaavat muiden 
tyypin 2 diabetesta sairastavien hoidosta. 

Verkostot rakentuvat diabetesosaamiskeskusten, dia-
beteskeskusten ja diabetesyksiköiden muodostamasta 
kokonaisuudesta. 

Diabetesliitto koordinoi

Jos RAY myöntää rahoituksen, Diabetesliitto toimii 
hankkeen koordinoijana. Konkreettisesta diabeteksen 
hoidon keskittämisestä vastaisivat viiden sote-alueen 
viisi osaamiskeskusta. 

Hankeorganisaation muodostaisivat projektipääl-
likkö, sihteeri, viestintäsuunnittelija ja viisi alueellista 
projektikoordinaattoria. Diabetesliitto tukisi alueellista 
kehittämistyötä tarjoamalla asiantuntija-apua, luomalla 
toimintamalleja ja järjestämällä koulutusta. 

Diabetesosaamiskeskus-hanke 
käynnistyy vuodenvaihteessa? Johanna toroPainen

Diabetesliitto on jättänyt Raha-automaatti-
yhdistykselle avustushakemuksen 
osaamiskeskushankkeen käynnistämiseksi 
vuosiksi 2015–2020.

Diabetesliitto saa vastauksen rahoitushakemuk-
seensa vuoden lopussa.

Johanna toropainen 
Projektisuunnittelija
Yksi elämä -diabeteshankkeet
johanna.toropainen@diabetes.fi

Diabetesliitto
Hankkeen koordinoija

Yliopistolliset sairaalat:
Diabetesosaamiskeskukset

Alueelliset 
diabeteskeskukset

Paikalliset 
diabetesyksiköt

Nykyiset	ERVA-alueet:

OYS-ERVA

TAYS-ERVA 

TYKS-ERVA 

HYKS-ERVA 

KYS-ERVA
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Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito 
-johtoryhmä on päättänyt uuden, entistä 
laajemman suositustekstin laatimisesta 
tyypin 1 diabeteksen insuliinihoidosta. Se 
ilmestyy joko nykyisen diabeteksen Käypä 
hoito -suosituksen osana tai erillisenä 
julkaisuna. 

Käypä hoito -johtoryhmä on kokouksessaan 22.5.2014 
hyväksynyt insuliininpuutosdiabeteksen Käypä hoito 
-suosituksen aiheeksi. Johtoryhmä, jonka puheenjoh-
tajana toimii dosentti Jorma Komulainen, toteaa, et-
tä tyypin 1 diabeteksen insuliinihoitoon liittyy paljon 
yksityiskohtia, joita ei ole huomioitu nykyisessä Dia-
betes-suosituksessa. Jatkokeskusteluissa selvitetään, 
voidaanko lisäykset sisällyttää nykyiseen Diabetes-
suositukseen vai laaditaanko aiheesta uusi Käypä hoi-
to -suositus.

Tyypin 1 diabeteksen Käypä hoito -suositus tukee 
ja edistää valmistuttuaan terveydenhuollon ammat-
tilaisista koostuvien hoitotiimien, erityisesti diabe-
teshoitajien, alan opiskelijoiden ja noin 50 000 insu-
liininpuutosdiabeetikon hoidon osaamista, parempia 
hoitotuloksia ja valtakunnallisesti tasavertaisempaa 
ajanmukaisen hoidon saatavuutta. 

hoitotulokset vaihtelevat 

Erillisen tyypin 1 diabetesta käsittelevän hoitosuosituk-
sen laatiminen on ollut keskustelun kohteena pitkään. 
Vauhtia ehdotus sai, kun Diabetesliiton kunniapuheen-
johtaja, professori Tero Kangas ja LT, sisätautien eri-
koislääkäri ja Kansainvälisen diabetesliiton Euroopan 
aluejärjestön hallituksen jäsen Markku Saraheimo 
toivat Diabetesliiton hallitukselle ja lääkärineuvostolle 
osoittamassaan kirjeessä esille insuliininpuutosdia-
beteksen hoitoon liittyviä keskeisiä ongelmakohtia ja 
ehdottivat erillisen suosituksen laatimista insuliinin-
puutosdiabeetikkojen hoidosta.  

Hoito- ja ohjauskäytännöt sekä käytettävissä olevat 
resurssit ja hoitotulokset vaihtelevat eri puolilla maata 
ja hoitoyksiköstä toiseen. Tyypin 1 diabetesta sairas-
tavien hoito on alkuvaiheen jälkeen yleisesti peruster-
veydenhuollon ja kotikunnan vastuulla. Diabeteslii-
ton asettaman asiantuntijaryhmän keskusteluissa (ks. 
sivut 12–14 tässä lehdessä) ja erilaisissa selvityksissä on 
toistuvasti todettu, että hoitotulokset ovat riittämättö-
miä ja johtavat lisäsairauksiin. Syitä ovat muun muassa 
ammattilaisten (ja diabetesta sairastavien) osaamisen 
puutteet. 

Diabetesliiton lääkärineuvosto (www.diabetes.fi/
laakarineuvosto) pitää tärkeänä, että laaditaan joko 
erillinen hoitosuositus tai laajennetaan nykyistä, tyy-
pin 2 diabeteksen hoitoa painottavaa hoitosuositusta. 
Erityisesti suosituksessa tulee huomioida insuliinin-
puutoksen hoito ja hoidon järjestäminen. Keskeisiä 
käsiteltäviä asioita olisivat:

• diabeteksen erotusdiagnostiikka
• insuliininpuutoksen korvaushoidot ja hoitomuoto-

jen toteuttaminen vaihtelevissa tilanteissa
• hoidon seuranta mukaan lukien verensokerin 

omaseuranta ja kudossokerin pitkäaikaisseuranta 
(sensorointi)

• akuutit komplikaatiot
• hoidonohjausmallit ja psykososiaalinen tukeminen 
• lisäsairauksien ehkäisyyn tähtäävä sekundaari-

preventio
• hoidon laatukriteerit 
• sairauden ennuste.   

Päällekkäisyyttä muiden suositusten kanssa vältetään 
viittaamalla muun muassa kohonneen verenpaineen ja 
dyslipidemian sekä retinopatian, nefropatian ja jalka-
ongelmien hoitosuosituksiin.

Käypä hoito -johtoryhmä:

tyypin 1 diabeteksesta 
uusi suositus vireille

PirJo iLanne-PariKKa 

jatkuu sivulla 19





Varaa aika kalenteristasi ja ilmoittaudu osoitteesta: www.diabetesosaaja.fi

Kerätkää ryhmä  

organisaatiostanne!

Ryhmäalennukset:

6-10 henkeä -10 % 

11-15 henkeä -15 % 

Diabetesosaaja 
2015

Tampereella 27.–28.1.2015

Tunnista, ennaltaehkäise ja toimi! 
Tule kuulemaan viimeisin tieto diabeteksen hoidosta ja tulevaisuuden näkymistä. 
Seminaarissa käsitellään mm. lääkehoidon erilliskysymyksiä ja diabetesta sairastavan lisäsairauksia.

Tutustu samalla Tampereen uuteen maamerkkiin, pitopaikkana on upouusi Solo Sokos Hotel Torni.
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Kerro ehdotuksesi työryhmälle

Uutta hoitosuositusta on pidetty tarpeellisena ensisijai-
sesti aikuisen (esimerkiksi yli 16-vuotiaan) insuliinin-
puutosdiabeetikon näkökulmasta. Lapset hoidetaan 
keskitetysti lastenklinikoissa. Onko heidän hoitonsa 
jo ennestään selvemmin linjattua vai pitäisikö myös 
lasten hoito sisällyttää uuteen suositukseen? Laajen-
taisiko se liikaa suositusta, jota ensi sijassa lukevat pe-
rusterveydenhuollon diabetestiimeissä tai vastaavissa 
työskentelevät?

Otan mielelläni vastaan näkemyksiä ja ehdotuksia      
tulevalle työryhmälle välitettäväksi. 

Pirjo ilanne-Parikka
Ylilääkäri
Diabetesliitto 
pirjo.ilanne-parikka@diabetes.fi 

       vuotta Käypää hoitoa
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin käynnistämä ja ylläpitämä Käypä hoito (www.kaypahoito.fi ) juhlii 
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deksän muuta Käypä hoito -suositusta on päivitetty ajan tasalle: Keuhkoahtaumatauti, Epilepsiat (aikuiset), 
Eteisvärinä, Krooninen alaraajahaava, Munuaisvaurio (akuutti), Sepsis (aikuiset), Sydäninfarktin diagnostiik-
ka, Eturauhassyöpä ja Hengitysvajaus (äkillinen).

Käypä hoito -sarjassa on tähän mennessä julkaistu seuraavat diabetesaiheiset suositukset: Diabetes, 
Diabeetikon jalkaongelmat, Diabeettinen nefropatia, Diabeettinen retinopatia ja Raskausdiabetes. Nefropa-
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Täsmätietoa verkkosivuilla
Käyvän hoidon uudet nettisivut julkaistiin huhtikuussa. Uudistuksella haluttiin lisätä suositusten ja niiden 
oheistuotteiden – potilasversion ja oppimateriaalien – käytettävyyttä. 

Etusivulla on lyhyt ohjevideo, joka opastaa löytämään suosituksia ja muuta aineistoa uusituilta sivuilta. 
Sivuilta löytyy myös Toimitus suosittelee -osio, jonka kautta toimitus nostaa esille suosituksiin liittyvää 
mielenkiintoista aineistoa sekä suositusten käyttöönottoa tukevia materiaaleja.

101 suositusta käytettävissä 
Käytössä on 101 Käypä hoito -suositusta, työn alla on yhdeksän uutta ja 27 on päivitettävinä. 94 suosituk-
sesta on laadittu yleistajuinen potilasversio, osasta suosituksia myös ruotsin kielellä. Useista suosituksista 
on laadittu verkkokursseja ja muuta oppimateriaalia.

Suositukset ovat suosittuja: toukokuun loppuun mennessä 2014 suosituksia avattiin Käyvän hoidon 
verkkosivuilta ja Terveysportista 692 351 ja potilasversioita noin 435 301 kertaa. 

Suomenkieliset ja ruotsinkieliset (God medicinsk praxis) potilasversiot löytyvät Käypä hoito -sivuilta 
myös helposti tulostettavassa PDF-muodossa. Varaa aika kalenteristasi ja ilmoittaudu osoitteesta: www.diabetesosaaja.fi

Kerätkää ryhmä  

organisaatiostanne!

Ryhmäalennukset:

6-10 henkeä -10 % 

11-15 henkeä -15 % 

Diabetesosaaja 
2015

Tampereella 27.–28.1.2015

Tunnista, ennaltaehkäise ja toimi! 
Tule kuulemaan viimeisin tieto diabeteksen hoidosta ja tulevaisuuden näkymistä. 
Seminaarissa käsitellään mm. lääkehoidon erilliskysymyksiä ja diabetesta sairastavan lisäsairauksia.

Tutustu samalla Tampereen uuteen maamerkkiin, pitopaikkana on upouusi Solo Sokos Hotel Torni.
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Lapset, nuoret ja heidän perheensä pitävät 
insuliinipumppuhoitoa yleensä pistos-
hoitoa joustavampana ja helpompana. 
Kaikille se ei kuitenkaan sovi. 

Diabeteksen hoidon tavoite on päästä mahdollisim-
man hyvään hoitotasapainoon mahdollisimman vä-
hällä vaivalla. Joustavan annostelun mahdollistava in-
suliinihoitomalli mukautuu parhaiten lapsen elämään 
ja muuttuviin insuliinitarpeisiin, mikä käytännössä 
tarkoittaa useimmiten monipistos- tai insuliinipump-
puhoitoa. 

Insuliinipumppuhoidolla on monipistoshoitoon 
verrattuna monia etuja, jotka helpottavat elämää eri-
tyisesti lapsuus- ja nuoruusiässä – ilmeisimpänä pis-
toskertojen vähäisyys. Ei ole yllättävää, että lasten in-
suliinipumppuhoito on viime vuosikymmenen aikana 
huomattavasti yleistynyt. 

Tarkkaa tietoa insuliinipumppuhoidon yleisyydes-
tä suomalaisilla lapsidiabeetikoilla ei 
ole, mutta yliopistosairaaloiden las-
tenyksiköiden diabetespoliklinikoille 
tehdyn kyselykierroksen perusteella 
niiden seurannassa olevista diabeeti-
koista vähintään kolmannes on insu-
liinipumppuhoidossa, enimmillään 
noin puolet. Oletettavasti muiden 
sairaanhoidon yksiköiden tilanne on 
suunnilleen samanlainen.

Kenelle insuliinipumppu?

Insuliinipumppuhoito on pistoshoitoa selvästi kalliim-
paa, joten sen valintaan tulee olla syy. Toisaalta jokai-
sen diabetesta sairastavan lapsen ja nuoren hoidossa 
on hyvä pysähtyä miettimään, olisiko insuliinipump-
pu hänelle parhaiten sopiva annosteluväline. 

Pumppuhoidon tavoitteena on yleensä hoitotasa-

painon tai elämänlaadun tai molempien parantami-
nen. Pumppuhoitoa ei aloiteta hetken mielijohteesta. 
Lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kanssa keskus-
tellaan hoidon toteutuksesta ja tavoitteista ja siitä, mitä 
insuliinipumppuhoidolla on mahdollista saavuttaa ja 
mitä ei, jotta hoitoon lähdettäisiin realistisin odotuksin. 

Tuoreen diabeetikon insuliinihoitoa ei ole ollut ta-
pana aloittaa pumpulla lukuun ottamatta vauvaikäisiä, 
sillä pistoshoidon oppimista pidetään tarpeellisena. 
Tutkimuksissa, joissa pian diabetesdiagnoosin jälkeen 
on aloitettu intensiivinen insuliinipumppuhoito, on 
saavutettu nopeasti optimaalinen glukoositasapaino, 
mutta vaikutukset hoitotasapainoon ja beetasolufunk-
tion säilymiseen vuoden kuluttua diagnoosista ovat 
olleet vaihtelevia (1, 2, 3).

Insuliinipumppuhoito sopii periaatteessa minkä 
ikäiselle tahansa. Saavutettavat edut ja hyödyt – ja 
myös hoidon mukanaan tuomat riskit – ovat eri ikä-
vaiheissa jonkin verran erilaiset. Erityisiä syitä insulii-
nipumppuhoidon harkintaan ovat huono hoitotasapai-

no, vaihtelevat verensokerit, yölliset 
ja vaikeat (toisen apua vaativat) liian 
matalat verensokerit eli hypoglyke-
miat, hypoglykemioiden pelko, nuo-
rilla varsin yleinen voimakas aamun-
koittoilmiö, jota voi olla vaikea saada 
pitkävaikutteisilla insuliinianalogeil-
la hallintaan, sekä luultua yleisempi 
vastenmielisyys tai pelko pistoksia 
kohtaan. 

Hyvin nuorilla ja insuliiniin her-
kästi reagoivilla lapsilla insuliini-

pumppu mahdollistaa tarkemman insuliinin annos-
telun kuin mihin pistoshoidossa päästään. Lapsen tai 
nuoren oma toive insuliinipumppuhoitoon siirtymi-
sestä tulee mielestäni ottaa aina vakavasti – kunhan 
varmistetaan, että lapsen käsitys insuliinipumppuhoi-
dosta vastaa todellisuutta. 

Lasten ja nuorten insuliinipumppuhoito: 
Kelpo apulainen helpottaa hoitoa, 
muttei sovi kaikille

PäiVi KeSKinen

Jokaisen diabetesta 
sairastavan lapsen 
ja nuoren hoidossa 
on hyvä pysähtyä 

miettimään, olisiko 
insuliinipumppu hänelle 

parhaiten sopiva 
annosteluväline.
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insuliinipumppuhoidon edut
puntarissa 

Huono hoitotasapaino saadaan usein, muttei aina, in-
suliinipumpulla paremmaksi. Tutkimuksissa, joissa on 
verrattu insuliinipumpulla ja pistoshoidolla saavutet-
tavaa hoitotasapainoa, pumppuhoito yleensä hieman 
pienentää pitkäaikaista verensokeritasoa (HbA1c), mut-
ta valitettavan usein ero häviää ajan kuluessa. 

Australialaisessa seurantatutkimuksessa, johon 
osallistui yli 300 tyypin 1 diabetesta sairastavaa lasta ja 
nuorta, HbA1c laski insuliinipumppuhoitoon siirtyneil-
lä keskimäärin 6,6 millimoolia moolissa (mmol/mol, 
2,75 %) ja pysyi lähtötasoa pienempänä seitsemän seu-
rantavuoden ajan. HbA1c:n lasku oli kaksivaiheinen: 
nopean alkulaskun jälkeen HbA1c nousi lähtötasolle 
1–2 vuoden kuluttua pumppuhoidon aloituksesta, 
minkä jälkeen kuitenkin seurasi uusi, hitaampi lasku. 

Pistoshoidolla jatkaneessa ryhmässä, jonka keski-ikä 
ja HbA1c olivat seurannan alkaessa samat kuin pumppu-
ryhmässä, HbA1c suureni seuranta-aikana 10–15 mmol/
mol (3,0–3,5 %). Vaikeiden hypoglykemioiden riski puo-
liintui insuliinipumppuhoidon aikana, ja yllättäen myös 
ketoasidoosin riski oli pienempi kuin pistoshoidossa (4). 

Eri insuliinihoitomalleja vertailleessa tutkimukses-

sa havaittiin insuliinipumpun käyttäjillä jonkin verran 
pienemmät HbA1c-lukemat kuin muilla (5). Insulii-
nipumppuhoito näyttäisi parantavan erityisesti alle 
kuusivuotiaiden hoitotasapainoa (6, 7). Insuliinipump-
puhoidolla saattaa olla suotuisampi vaikutus poikien 
kuin tyttöjen hoitotasapainoon (8). 

Kaikissa tutkimuksissa insuliinipumppuhoidon 
ei kuitenkaan ole havaittu kohentavan hoitotasapai-
noa pitkäaikaisesti monipistoshoitoon verrattuna (9). 
Aterian hiilihydraattien mukaan annosteltavien insu-
liiniannosten eli bolusten määrä (10), insuliinipump-
pujen erityisominaisuuksien, kuten annoslaskurien 
ja erikoisbolusten, käyttäminen (8) sekä vanhempien 
perehtyneisyys insuliinipumpun ominaisuuksiin ja 
käyttöön (11) ovat yhteydessä parempaan hoitotasa-
painoon insuliinipumppuhoidossa. On myös todettu, 
että vaikka HbA1c ei pienenisi insuliinipumppuhoidol-
la, verensokereiden vaihtelu yleensä vähenee (12).

Insuliinipumppuhoidon vaikutus vaikeiden hy-
poglykemioiden esiintymiseen vaihtelee eri tutkimuk-
sissa (4, 6, 7), mutta erityisesti nuorilla vaikeat hypo-
glykemiat näyttäisivät vähenevän (13). 

Insuliinihoitomallin vaikutusta elämänlaatuun sel-
vitettiin norjalaistutkimuksessa (14), jossa yli 900:lle yli 

Kesäkuussa järjestetyn Suomi–Viro-nuortenleirin osallistujien insuliinipumppuja.
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kahdeksanvuotiaalle diabeetikolle ja heidän vanhem-
milleen annettiin täytettäväksi perheen terveyteen 
liittyvää elämänlaatua mittaavat kyselykaavakkeet 
poliklinikkakäyntien yhteydessä. Lapsista 56 % oli 
insuliinipumppuhoidossa. Tutkimuksessa ei havaittu 
insuliinihoitomuodon vaikuttavan elämänlaatuun. 
Toisaalta STAR3-tutkimuksessa in-
suliinihoito kudossokeria jatkuvasti 
mittaavalla (sensoroivalla) pumpulla 
koettiin helpommaksi kuin monipis-
toshoito yhdistettynä tavanomaiseen 
verensokerin seurantaan (15).

Käytännön kokemus on osoitta-
nut, että monien lasten ja perheiden 
elämä muuttuu ratkaisevasti helpom-
maksi, kun insuliinipumppuhoidolla 
onnistutaan hoitamaan lapsen insuliinintarpeet jous-
tavasti. Erityisesti tämä näkyy pienten lasten hoidos-
sa. Myös pumppua itse toivoneet nuoret ovat usein 
tyytyväisiä valintaansa. Kokemukset ovat yksilöllisiä: 
pumppuhoitokaan ei ole oikea vaihtoehto kaikille.

insuliinipumppujen erityistoiminnoista
hyötyä lapsille ja nuorille

Insuliinipumpuissa on monia ominaisuuksia, jotka hel-
pottavat erityisesti lasten ja nuorten diabeteksen hoi-
toa ja joita kannattaa opetella hyödyntämään hoidon 
alusta lähtien. Annoslaskurit tarkentavat aterioiden 
yhteydessä insuliinin annostelua ja helpottavat annos-
ten arviointia myös päiväkodissa ja koulussa. Pienten 
lasten insuliiniherkkyys on hyvä, ja insuliiniannosten 
arvioiminen riittävällä tarkkuudella päässä laskien on 
hankalaa.

Taaperoikäisen ruokahalu voi olla arvaamaton. 
Ruoka ei aina maistu samalla tavalla, ja pumpusta on 
helppoa annostella insuliinia lapsen syömisen mukaan 
ruokailun aikana. Kaksiosaisia ja jatkettuja boluksia 
kannattaisi hyödyntää nykyistä enemmän esimerkiksi 
runsaasti hitaita hiilihydraatteja, rasvaa tai proteiinia 
tai molempia sisältävien aterioiden yhteydessä, jotta 
vältytään hankalasti korjattavalta verensokerin ”jälki-
nousulta” (16).

Perusinsuliinin tarve ja sen ihanteellinen vaiku-
tusprofiili muuttuvat iän mukana. Pumpun avulla nä-
mä fysiologiset tarpeet ovat helpommin seurattavissa 
kuin pistettävillä perusinsuliineilla: esimerkiksi pienen 
lapsen perusinsuliinintarve on usein suurimmillaan 
iltayöstä (”illankoittoilmiö”), kun taas murrosikään 

tultaessa suurin insuliinintarve osuu heräämistä edel-
täviin tunteihin (17). 

Monet pienet lapset sairastavat runsaasti infektioi-
ta, pienen lapsen liikkuminen on spontaania ja suun-
nittelematonta ja isommilla lapsilla voi olla urheilu-
harrastuksia useana iltana viikossa. Perusinsuliinin 

tilapäiset suurentamiset ja pienentä-
miset helpottavat verensokerin hal-
lintaa näissä tilanteissa.

Ei sovi väheksyä sitäkään pump-
puhoidon etua, että parhaiden pur-
kuohjelmien ansiosta diabetesvas-
taanotolla kerrankin tiedetään, miten 
insuliinia on arjessa annosteltu. Tämä 
helpottaa hoidonohjausta ja tekee 
siitä täsmällisempää kuin mihin (va-

litettavan usein satunnaisten) omaseurantavihkomer-
kintöjen tai pelkän verensokerimittarin purun avulla 
päästään.

Sensorilla nopeampaan reagointiin

Kudosglukoosia sensoroiva insuliinipumppu antaa 
käyttäjälleen mahdollisuuden reagoida nopeammin 
glukoositason muutoksiin kuin perinteisen verensoke-
riseurannan avulla on mahdollista, vaikka sensorointi 
ei kokonaan korvaa verensokeriseurantaa. 

Lasten ja nuorten motivoiminen kahden ”napin” 
pitämiseen ihossaan on kuitenkin usein vaikeaa. Sen-
soroivasta pumpusta ei olekaan tutkimuksissa havait-
tu olevan näissä ikäryhmissä yhtä selvää etua glukoo-
sitasapainon kannalta kuin aikuisilla. Tämä johtunee 
siitä, että etenkin nuoret vähentävät sensorien käyttöä 
tutkimuksen aikana (18, 19). 

Sensoroitaessa voidaan myös käyttää erityisesti yö-
aikaan hyödyllistä matalan pysäytystä eli perusinsulii-
nin annostelun keskeyttämistä kudossokerin alittaessa 
säädetyn rajan. Tällöin yöllinen perusinsuliini uskalle-
taan ehkä säätää suuremmaksi ja yöllinen verensokeri-
taso matalammaksi kuin ilman tätä toimintoa.

insuliinipumppuhoidon 
sudenkuopat

Insuliinipumppuhoitoon liittyy myös omat suden-
kuoppansa. Huono hoitotasapaino tai vaihteleva ve-
rensokeri eivät parane, jos ongelmien syynä ovat ensi-
sijaisesti muut kuin insuliinin annostelun tarkkuuteen 
liittyvät haasteet – tavallisimpina ruokavalion ongel-
mat, kuten hiilihydraattien arvioimisen vaikeus, hyvin 

Insuliinipumppu vaatii 
kavereikseen riittävän 
verensokeriseurannan 

ja huolellisen 
hiilihydraattien 

arvioinnin.
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epäsäännölliset ateriat tai runsas makean syöminen. 
Pumppuhoito ei paranna hoitotasapainoa, jos ate-

riainsuliinit unohdetaan ottaa – mikä ei ole nuorilla 
lainkaan harvinaista. Myös riittämätön verensoke-
rin seuranta voi estää hoitotasapainon kohenemisen. 
Verensokerien vaihtelu ei tasoitu, jos sen taustalla 
on jyrkkä tapa reagoida tavoitteesta 
poikkeaviin verensokerilukemiin: 
hypoglykemioiden korjaaminen liian 
suurella hiilihydraattimäärällä ja hy-
perglykemioiden liian suurilla insulii-
niannoksilla. 

Hypoglykemiapelko on joskus 
niin syvällä, että pumppuhoito ja sen 
tuoma parempi sokeritason hallinta 
eivät sitä poista. Pistospelkoinen voi 
kokea kanyylinvaihdotkin vastenmie-
lisiksi. On myös hyvä varmistaa, että insuliinipumppu-
hoito aloitetaan realistisin odotuksin. Nuorella voi olla 
käsitys, että pumppu hoitaa diabeteksen ilman hänen 
omaa panostustaan. Tästä käsityksestä seuraa väistä-
mättä paha pettymys.

Vaikka nykyiset insuliinipumput ovatkin tek-
niikaltaan varsin luotettavia, niiden käyttöön liittyy 
edelleen myös hankaluuksia, yleisimpinä pumpun 
toimintahäiriöt ja kanyylipaikan ongelmat. Suuri osa 
ongelmista on enemmän käyttäjään ja puutteelliseen 
hoidonohjaukseen kuin itse laitteeseen liittyviä ja siten 
huolellisella hoidonohjauksella vältettävissä (20). 

Noin 45 % perheistä, joissa lapsi käytti insuliini-
pumppua, raportoi kohdanneensa jonkin pumpun 
käyttöön liittyneen haittatapahtuman edeltäneen vuo-
den aikana, ja lähes neljännes perheistä raportoi tapah-
tuman johtaneen insuliinipumpun vaihtoon (21). 

Insuliinipumppuhoitoon liittyvistä riskeistä on 
syytä keskustella sekä ennen pumppuhoidon aloitusta 
että säännöllisesti sen aikana. Ihon alla ei ole insuliini-
varastoa, joten insuliininsaannin keskeytyessä ketoosi 
ja ketoasidoosi kehittyvät nopeammin kuin pistoshoi-
dossa. Vanhemmat huolehtivat pienen lapsensa pump-
puhoidosta lähes poikkeuksetta huolella, mutta kun 
hoito siirtyy lapsen varttuessa enenevästi hänen omiin 
käsiinsä, myös riskit kasvavat. 

Onnistunut pumppuhoito edellyttää huolelli-
suutta: riittävää verensokerin omaseurantaa, pum-
pun hälytyksiin reagoimista, insuliinin riittävyyden 
tarkistamista kotoa lähtiessä, insuliinikynän mukana 
pitämistä, säännöllisiä kanyylinvaihtoja ja ketoaine-

mittausten muistamista, kun verensokeri on korkealla. 

hyvä apulainen 

Insuliinipumppu on hyvä, joustava ja tarkka insulii-
nin annosteluväline – mutta vain väline. Pumppu ei 
kykene vielä ajattelemaan käyttäjänsä puolesta. Jotta 

insuliinipumpusta saadaan mahdol-
lisimman suuri hyöty, hoitoyksikössä 
kannattaa panostaa huolelliseen hoi-
donohjaukseen ja kannustaa perhettä 
ja nuorta omaan aktiivisuuteen pum-
pun ominaisuuksien opiskelussa ja 
sen toimintojen kokeilemisessa. 

Pumppuhoidon yleistyminen 
haastaa myös diabetesvastaanotot: 
pumput keräävät huikean määrän 
tietoa, jonka läpikäyminen yhdessä 

perheen kanssa vie runsaasti aikaa. Tietojen avulla voi-
daan kuitenkin saada insuliinin annostelu vastaamaan 
entistä paremmin tarvetta.

Insuliinipumppu kaipaa kavereikseen riittävän 
verensokerin seurannan ja huolellisen hiilihydraattien 
arvioinnin. Vaiheeseen, jossa hoitovastuu siirtyy nuo-
ruusikään tultaessa diabeetikolle itselleen, liittyy usein 
vaikeuksia. Ei ole lainkaan tavatonta, että pienestä asti 
insuliinipumppuhoidossa ollut nuori toivoo siirtymis-
tä pistoshoitoon vain saadakseen ”hoidon omiin kä-
siinsä”. Toisaalta nuori, joka itse toivoo pumppuhoitoa, 
oppii usein taitavaksi ja motivoituneeksi käyttäjäksi. 
Tällöin hänen vanhempiensa voi olla vaikeaa ylläpitää 
tietämystään nuorensa hoidosta ja säilyttää kiinnos-
tuksensa sitä kohtaan.

Lapset, nuoret ja heidän perheensä kokevat insulii-
nipumppuhoidon yleensä pistoshoitoa joustavammak-
si ja helpommaksi, mutta kaikille pumppukaan ei sovi. 
Yleensä hoitotasapaino paranee ainakin tilapäisesti ja 
vakavat hypoglykemiat vähenevät insuliinipumppu-
hoitoon siirryttäessä.

Päivi Keskinen
Lastenendokrinologian erikoislääkäri, dosentti
taYS, lasten diabetespoliklinikka
paivi.keskinen@pshp.fi

Kirjallisuus

1. Thrailkill KM, Moreau CS, Swearingen C, Rettiganti M, Edwards K, 
ym. Insulin pump therapy started at the time of diagnosis: effects 
on glycemic control and pancreatic-cell function in type 1   
diabetes. Diabetes Technol Ther 2011;13:1023-1030.

2. Kordonouri O, Hartmann R, Pankowska E, Rami B, Kapellen T, 
ym. Sensor augmented pump therapy from onset of type 1 diabetes: 

Insuliinipumppuhoitoon 
liittyvistä riskeistä on 
syytä keskustella sekä 
ennen pumppuhoidon 

aloitusta että 
säännöllisesti sen 

aikana.



late follow-up results of the Pediatric Onset Study. Pediatr Diabetes 
2012;13:515-518.

3. Buckingham B, Beck RW, Ruedy KJ, Cheng P, Kollman C, ym. 
Diabetes Research in Children Network (DirecNet) and Type 1 
Diabetes TrialNet Study Groups. Effectiveness of early intensive 
therapy on b-cell preservation in type 1 diabetes. Diabetes Care 
2013;36:4030-4035.

4. Johnson SR, Cooper MN, Jones TW, Davis EA. Long-term 
outcome of insulin pump therapy in children with type 1 diabetes 
assessed in a large population-based case-control study. Diabetolo-
gia 2013; 56: 2392-2400.

5. Pihoker C, Badaru A, Anderson A, Morgan T, Dolan L, ym. 
SEARCH for Diabetes in Youth Study Group. Insulin regimens 
and clinical outcomes in a type 1 diabetes cohort: the SEARCH for 
Diabetes in Youth study. Diabetes Care 2013;36:27-33.

6. Levy-Shraga Y, Lerner-Geva L, Modan-Moses D, Graph-Barel C, 
Mazor-Aronovitch K, ym. Benefi ts of continuous subcutaneous 
insulin infusion (CSII) therapy in preschool children. Exp Clin Endoc-
rinol Diabetes 2013;121:225-229.

7. Blackman SM, Raghinaru D, Adi S, Simmons JH, Ebner-Lyon L, 
ym. Insulin pump use in young children in the T1D Exchange clinic 
registry is associated with lower hemoglobin A1c levels than injection 
therapy. Pediatr Diabetes 2014 Feb 4. doi: 10.1111/pedi.12121. 
[Epub ahead of print]

8. Mameli C, Scaramuzza AE, Ho J, Cardona-Hernandez R, Suarez-
Ortega L, Zuccotti GV. A 7-year follow-up retrospective, interna-
tional, multicenter study of insulin pump therapy in children and 
adolescents with type 1 diabetes. Acta Diabetol 2014;51:205-210.

9. Batajoo RJ, Messina CR, Wilson TA. Long-term effi cacy of insulin 
pump therapy in children with type 1 diabetes mellitus. J Clin 
Res Pediatr Endocrinol 2012;4:127-131.

10. Patton SR, Delurgio SA, Fridlington A, Cohoon C, Turpin AL, Cle-
ments MA. Frequency of mealtime insulin bolus predicts glycated 
hemoglobin in youths with type 1 diabetes. Diabetes Technol Ther 
2014 Apr 28. [Epub ahead of print]

11. Mitchell K, Johnson K, Cullen K, Lee MM, Hardy OT. Parental 
mastery of continuous subcutaneous insulin infusion skills and 
glycemic control in youth with type 1 diabetes. Diabetes Technol 
Ther 2013;15:591-595.

12. Schreiver C, Jacoby U, Watzer B, Thomas A, Haffner D, Fischer 
DC. Glycaemic variability in paediatric patients with type 1 diabetes 
on continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) or multiple daily 
injections (MDI): a cross-sectional cohort study. Clin Endocrinol 
(Oxf) 2013;79:641-647.

13. Cooper MN, O’Connell SM, Davis EA, Jones TW. A population-
based study of risk factors for severe hypoglycaemia in a contem-
porary cohort of childhood-onset type 1 diabetes. Diabetologia 
2013;56:2164-2170.

14. Frøisland DH, Graue M, Markestad T, Skrivarhaug T, Wentzel-
Larsen T, Dahl-Jørgensen K. Health-related quality of life among 
Norwegian children and adolescents with type 1 diabetes on 
intensive insulin treatment: a population-based study. Acta Paediatr 
2013;102:889-895.

15. Peyrot M, Rubin RR, STAR 3 Study Group. Treatment satisfaction 
in the sensor-augmented pump therapy for A1C reduction 3 (STAR 
3) trial. Diabet Med 2013;30:464-467.

16. Pakowska E, Szypowska A, Lipka M, Szpota�ska M, Błazik M, 
Groele L. Application of novel dual wave meal bolus and its impact 
on glycated hemoglobin A1c level in children with type 1 diabetes. 
Pediatr Diabetes 2009;10:298-303.

17. Nicolajsen T, Samuelsson A, Hanas R. Insulin doses before and 
one year after pump start: children have a reversed dawn pheno-
menon. J Diabetes Sci Technol 2012;6:589-594.

18. Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, Buse JB, Dailey G, 
ym. STAR 3 Study Group. Sensor-augmented pump therapy for 
A1C reduction (STAR 3) study: results from the 6-month continuati-
on phase. Diabetes Care 2011;34:2403-2405.

19. Slover RH, Welsh JB, Criego A, Weinzimer SA, Willi SM, Wood 
MA, Tamborlane WV. Effectiveness of sensor-augmented pump the-
rapy in children and adolescents with type 1 diabetes in the STAR 3 
study. Pediatr Diabetes 2012;13:6-11.

20. Wheeler BJ, Heels K, Donaghue KC, Reith DM, Ambler GR. 
Insulin pump-associated adverse events in children and adolescents 
- a prospective study. Diabetes Technol Ther 2014 May 5. [Epub 
ahead of print]

21. Wheeler BJ, Donaghue KC, Heels K, Ambler GR. Family percep-
tions of insulin pump adverse events in children and adolescents. 
Diabetes Technol Ther 2014;16:204-207.

helppoa, halpaa ja hyvää – kaikkina vuodenaikoina 
Diabetesliiton uusi keittokirja ohjaa syömään satokauden mukaan

Kirjoniementie	15		•		33680	Tampere		•		p.	03	2860	111	(klo	9-13)		•		f.	03	2860	422

tilaukset:
www.diabetes.fi /d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
Diabeteskeskus/materiaalitilaukset p. 03 2860 230

Diabeteskeskuksen ravitsemusammattilaiset osoittavat uudessa ruoka-
ohjekirjassa, että helppo, halpa ja hyvä mahtuvat samalle lautaselle. 
Hyvää arkiruokaa voi valmistaa edullisesti ja näpertelemättä. Ja vieläpä 
ympäristöä säästäen. 

Uuden keittokirjan ohjeiden avulla valmistat ruokaa, joka auttaa 
sinua voimaan hyvin.

helppoa halpaa hyvää – kaikkina vuodenaikoina 
• 69 vuodenajan mukaan ryhmiteltyä ruokaohjetta
• Ohjeissa hiilihydraatti- ja kalorimäärät
• Koko A5, 106 sivua
• Kierresidonta
• Hinta 22,50 sisältää lähetyskulut.



www.betolvex.fi

UUSI!

100
 tabl.

60
tabl.

30
tabl.

Betolvex 1mg
B12 -vitamiinin puutteen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon lievissä 
 B12-vitamiinin imeytymishäiriöissä, kasvisruoka valion yhteydessä 
 tai silloin kun B12-vitamiinin tarve lisääntynyt.
 Betolvex itsehoitolääke on saatavissa vain apteekista. 

Betolvex
B12-VITAMIINI

Betolvex 1 mg (syanokobalamiini) tabletit B12-vitamiinin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon. Puutostiloissa puu-
toksen syy tulee selvittää ennen hoidon aloitusta. Aikuisilla aloitusannos 2-4 tablettia päivässä. Ylläpitoannos 
on 1 tabletti päivässä. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Lisätietoja: Actavis Oy. 6-2014

Diabetes&lääkäri_Betolvex_176x250_8/14.indd   1 12/08/14   13:53



27Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2014

Professori Hans Åkerblomilla oli lastentautiopin kurs-
sin päätteeksi yllätys opiskelijoilleen: hänellä oli mah-
dollisuus lähettää kaksi heistä Lontooseen yhdysval-
talaisen Juvenile Diabetes Research Foundationin (JDRF) 
kurssille. Säätiö on tyypin 1 diabetekseen liittyvän 
tutkimuksen merkittävin tukija maailmassa. 

Suuren kiinnostuksen vuoksi lähtijät päätettiin 
ratkaista arvalla, toinen lentolippu menisi tiedekun-
nan ruotsinkieliselle ja toinen suomenkieliselle puolel-
le. Vaarala oli ruotsinkielisten kurssin voittaja ja lähti 
Lontooseen.

Matkasta tuli erittäin merkityksellinen. Kurssin ai-
kana järjestetyissä illanistujaisissa Vaaralan pöytäseu-
raksi osui maailmankuulu italialainen diabetestutkija 
Franco Bottazzo. Hänen viestinsä suomalaisopiskeli-
joille hätkähdytti: Vastaus tyypin 1 diabetekseen löytyy 
Suomesta. Tauti on maassanne yleinen, tutkikaa sitä. 
Siihen teillä on erinomaiset mahdollisuudet.

Matkalta palattuaan Vaarala hakeutui Åkerblomin 
puheille, ja sanoi haluavansa mukaan Lastenklinikalla 
toimivaan tutkimusryhmään. Oli kuitenkin ongelma: 

Vaarala teki par-
haillaan väitös-
kirjaa aivan vää-
rästä aiheesta. 

innokas immunologi

Vaaralan tutkijanura olisi voinut saada kokonaan toi-
sen suunnan, ellei voittoarpa olisi osunut hänelle. Hän 
tähtäsi opintojen alussa vakaasti lastenpsykiatriksi, 
mutta kesätyö Kansanterveyslaitoksen veriryhmäla-
boratoriossa sai hänet kiinnostumaan immunologiasta 
opiskelujen alkuvaiheessa vuonna 1984.

Nuori opiskelija määritti Rhesus- ja veriryhmä-
vasta-aineita äitiysneuvolanäytteistä päivisin – työ oli 

Miten minusta tuli tutkija  

Kuka
OUTI VAARALA
s. 1962

 � LL 1990, LKT 1991 

 � Vice President of Translational Science, 
AstraZeneca, Göteborg, Ruotsi 2014–

 � Tutkimusprofessori, THL 2005–2014 

 � Rokotusten ja immuunisuojan osaston 
johtaja, THL vuoden 2014 alusta 
heinäkuun loppuun

 � Pediatrisen immunologian professori, 
Linköpingin yliopisto 2001–2005

 � Perhe: mies, kolme tytärtä, joista kaksi 
on aikuisia ja nuorin 15-vuotias 

 � harrastukset: lukeminen, hiihtäminen, 
pyöräily

 � Julkaisuja: 
yli 160 alkuperäisjulkaisua tyypin 1 
diabeteksen ja autoimmuunisairauksien 
syntymekanismeista ja ehkäisystä

arpa ratkaisi

Arpajaisvoitto 
ratkaisi aikoinaan 
Outi Vaaralan 
uran suunnan.
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Vaaralan sanoin pelkkää rutiinia – ja luki työpäivän 
jälkeen kirjastossa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 

 Laboratorion silloinen johtaja, nykyinen emeri-
tusprofessori Timo Palosuo huomasi innostuksen ja 
ehdotti, että Vaarala tekisi syventävät opinnot Kan-
santerveyslaitoksella immunologiasta. Vaarala tarttui 
fosfolipidivasta-aineisiin liittyvään aiheeseen ja jatkoi 
samasta aiheesta väitöskirjatyössään heti syventävien 
perään.

Väitöstyössään hän alkoi pystyttää määritysmene-
telmää, jolla voitaisiin diagnosoida fosfolipidisyndroo-
ma, diabetekseen mitenkään liittymätön oireyhtymä, 
jossa potilailla esiintyy toistuvia keskenmenoja ja ve-
risuonitukoksia. 

 Lontoon-matkan jälkeen Åkerblom kehotti Vaara-
laa jatkamaan väitöskirjaansa ja ottamaan uudelleen 
yhteyttä sen valmistuttua. Vaarala tekikin niin, mutta 
kuukaudet kuluivat, eikä vastausta kuulunut.

– Olin hieman surullinen ja ajattelin jo, ettei suoma-
laisesta diabetestutkimuksestani tule mitään. 

Vaarala oli lähtenyt perheineen 1991 Israeliin Weiz-
mann-instituuttiin post doc -tutkijaksi ryhmään, jossa 
selvitettiin tyypin 1 diabeteksen mekanismeja eläin-
mallissa. Perhe aloitteli maan tapaan sapatin viettoa 
perjantaina varhain iltapäivällä ja istui aterialla par-
vekkeella, kun puhelin soi.

"tule töihin"

– Soittaja oli Åkerblom, joka sanoi että tule töihin 
Lastenklinikalle, kun tulet Suomeen. Rahaa ei ole 
paljon, mutta yritetään hankkia sitä yhdessä, Vaa-
rala kertoo.

Alkajaisiksi Åkerblomilla oli tarjolla vain kolmen 
kuukauden apuraha. Kun se oli loppumaisillaan, näyt-
ti siltä, että Vaaralan pitäisi kaikesta huolimatta palata 
lääkäriksi. Hän jää hetkeksi pohtimaan sanavalintaansa:

– Tuntuu hassulta sanoa, että minun olisi ollut 
pakko palata lääkäriksi, sillä lääkärihän minä olen ja 
tykkään siitä työstä. Olen hoitanut urani aikana diabe-
testa sairastavia lapsia, ja se on ollut minulle mieleistä 
ja on edelleen. 

Tutkijana hänellä on ollut mahdollisuus pureutua 
syvemmälle ja edistää lääketiedettä. Tutkimustyö on 
ollut älyllinen haaste ja tuonut sellaista tyydytystä, jota 
pelkkä kliininen työ ei voi tarjota. Lääkärinä hänelle on 
kuitenkin tärkeää viedä hoitoa eteenpäin. Hän sanoo, 
ettei ole sellainen tutkija, jolle riittäisi solutason ilmiöi-
den tutkiminen sinällään. 

Diabetestutkimussäätiöltä  
tukea tiukassa tilanteessa

Onnetar ei ollut hylännyt Vaaralaa, sillä Diabetestut-
kimussäätiön apuraha tuli sopivasti ja antoi hänelle 
mahdollisuuden jatkaa työtään kolmen ensimmäisen 
kuukauden jälkeen. Heti sen jälkeen hän sai JDRF:n 
kilpaillun Fellowship-apurahan, ja tutkijanura käynnis-
tyi toden teolla.  Silti tutkijan takaraivossa kummitteli 
pitkään ajatus lastentauteihin erikoistumisesta.

1990-luvulla Åkerblomin ja Erkki Savilahden tut-
kimusryhmässä Lastenklinikalla tyypin 1 diabeteksen 
tutkimusta alettiin ohjata uuteen suuntaan. Tutkijat 
päättelivät, että ravinnon vaikutukset sairauden ke-
hittymiseen välittyivät suolen immuunijärjestelmän 
kautta. Savilahti kehotti Vaaralaa tutkimaan suolen 
immuunijärjestelmän toimintaa.

– Se oli Bottazzon sanojen lisäksi toinen urani 
kannalta ratkaiseva neuvo. Tuolloin suolen immuuni-
järjestelmän osuutta ei tutkinut juuri kukaan. Meillä 
Suomessa havaittiin ensimmäisenä, että suolen im-
muunijärjestelmä säätelee keskeisenä tekijänä lapsen 
diabeteksen syntyä. Siinä on syy, miksi nykyisin kier-
rän maailmalla suurissa kokouksissa kertomassa suo-
len immuunijärjestelmästä.

– Urani kannalta oli suuri onni, että Åkerblom oli 
hyvin verkostoitunut kansainvälinen tutkija. En jäänyt 
laitapelaajaksi, koska hän avasi teitä maailmalle. Tätä 
työtä ei olisi ollut niin kivaa tehdä, jos ei olisi heti pääs-
syt joukkoon, jossa pääsee vaikuttamaan. Se oli iso asia 
ja vaikutti siihen, että jäin tutkijaksi.

Uusia mahdollisuuksia avautuu

Yllättäviä käänteitä ja uusien mahdollisuuksien avau-
tumisia on seurannut Vaaralan uralla toinen toisensa 
jälkeen. Akatemian nuoremman tutkijan apuraha ja 
myöhemmin vanhemman tutkijan virka saivat jatka-
maan diabetestutkimusta täysillä. 

Akatemian vanhemman tutkijan viran päättyessä 
Vaarala pohti 35-vuotiaana jälleen kerran erikoistu-
maan lähtemistä, kun Ruotsista tuli sähköpostiviesti: 
Linköpingin yliopistossa aiottiin perustaa uusi profes-
suuri, jonka erikoisalueena olisi tyypin 1 diabeteksen 
tutkimus. Olisiko Vaarala kiinnostunut hakemaan vir-
kaa? Virkaa ei pantaisi auki, ellei riittävän hyviä haki-
joita olisi luvassa.

Vaarala tuli valituksi, sai hyvin rahaa tutkimuksen 
käynnistämiseen ja lisää kansainvälisiä kontakteja ja 
tunnustusta. Ruotsin-vuosinaan hänelle myönnettiin 
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Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Diabetesliitto  I  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  I  p. 03 2860 111 (klo 9–13)  
f. 03 2860 422  I  materiaalitilaukset@diabetes.fi  I  www.diabetes.fi/d-kauppa

Diabeteksen perushoito
 
1010 Diabetes-kirja, 
 uudistettu painos 2011 52 euroa
2011 Tienviittoja diabeteksen 
 hyvään hoitoon – Opas tyypin 2  
 diabetekseen sairastuneelle  7 euroa 
5128  Ensitieto-opas – Tyypin 2 
 eli aikuistyypin diabetes  
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
5129  Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
3013 Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 17,50 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  
 (tyypin 1 diabetes) 20 euroa
2016 Tyypin 1 diabetes ja joustava 
 monipistoshoito -opas 8,50 euroa
Repäisylehtiöt:*
3053 Pistä insuliini oikein 
3073  Näin mittaat verensokerin 
3074  Näin seuraat ja säätelet verensokeria 
3027  Liian matalan verensokerin oireet 
 ja ensiapu 
3035  Turvallista matkaa! - Diabetes ja 
 ajoterveys 

Ruokavalio 

1017  Helppoa halpaa hyvää - kaikkina  
 vuodenaikoina -keittokirja  
 22,50 euroa
1016  Piiraat pullat pasteijat 
 – Leivonnaisohjeita 20 euroa
1015 Väriä ja voimaa – Parhaat 
 ruokavalinnat diabeteksen  
 hoidossa ja ehkäisyssä -kirja,  
 opastaa lukijaa tekemään  
 perusteltuja valintoja 19,50 euroa
1014 Kalaa, kanaa ja kasviksia 
 -keittokirja 26 euroa
1012 Makumatka kevyeen kotiruokaan 
 -keittokirja 28 euroa
1013 Diabetes-lehden ruokavinkit 
 -keittokirja 15 euroa
2023 Diabetes ja keliakia 
 – Ruokaopas 8,50 euroa
2024 Diabetes ja alkoholi 
 -opas 4,50 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja, perusopas 
 terveydenhuoltoon ja  
 ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan  
 -kirja (syömisen hallinta) 10 euroa

3066 Hiilarivisa-kuvataulu 15 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste 4 euroa
3070 Ole hyvä -ruokakolmiojuliste 
 4 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 maksuton 
Sydänmerkki:   
 5141 Reseptikortit, 
            7 erilaista maksuton
 5127 Juliste maksuton
Diabeetikon ruokavaliosuositus,  
maksuton, vain verkossa: 
www.diabetes.fi/ruoka-aineistot 
Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 
 1 400 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 
 2 000 kcal
3018 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 
 350–400 kcal
3019 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 
 500–600 kcal
3022 Vaihda pehmeään rasvaan
3075 Puoli kiloa kasviksia päivässä
3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 Monta syytä syödä kuitua
3069 Ole hyvä – Itämeren ruokakolmio/ 
 Lautasmalli
3071 Suojaruokaa diabeetikon 
 munuaisille

 
Diabeteksen ehkäisy

 
3050 Riskitesti (nyt myös pohjois - 
 saameksi), toimitusmaksut:  
 1–10 lehtiötä  10 euroa, 
 11–20 lehtiötä  20 euroa,  
 21–40 lehtiötä 40 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2,50 euroa
9074 What do I do now? 
 How to manage the risk of  
 type 2 diabetes 2,50 euroa 
9037 Tuijota omaan napaasi 
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on  
 ehkäistävissä -esite maksuton  
9038 Tyypin 2 diabetesvaara 
 – Testaa riskisi -juliste maksuton 

Lasten diabetes 

3037 Diabetes leikki-ikäisellä  
 – Opas päivähoitoon 4,50 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 4,50 euroa
3028 Hei, mulla on diabetes -tiedote 
 lapsen lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
3026 Mulla on diabetes -tiedote nuoren 
 lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
2013 Lapsen diabetes – Opas perheelle  
 11 euroa  
3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 8,50 euroa
5124 Lasten diabetes -tiedote maksuton 

Diabetes ja raskaus 

2018 Tyypin 1 diabetes ja raskaus 
 5,50 euroa
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta itses- 
 täsi ja vauvastasi -opas 5,50 euroa
Diabeetikon hoito raskauden aikana  
-suositus maksuton, vain verkossa: 
www.diabetes.fi/diabetesjaraskaus

Jalkojenhoito 

2015 Diabetes ja jalkojen omahoito 
 -opas 6,50 euroa
Repäisylehtiöt:*
3029  Jalkajumppa
3062  Mihin riskiluokkaan jalkasi kuuluvat? 
3030  Vinkkejä kenkien valintaan 
3060 Kenkäresepti   
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-  
 lomake 50 sivua/7 euroa

Lisäsairaudet 

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 4 euroa  tarkistettu 2013

Sosiaaliturva
 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva
 maksuton, myös verkossa: 
 www.diabetes.fi/sosiaaliturvaoppaat
5131 Kelan alle 16-vuotiaiden vammais- 
 tuki maksuton, myös verkossa: 
 www.diabetes.fi/sosiaaliturvaoppaat

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista 
peritään lähetyskuluja 15 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

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

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

aineistot_D&L_syyskuu2014.indd   1 21.8.2014   12.27
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muun muassa Fernströmin säätiön ja Lundin yliopis-
ton nuoren diabetestutkijan palkinnot. 

tutkimussuuntia sulkeutuu

Kaikki ei aina mene niin kuin tutkija toivoisi, se kuuluu 
työn luonteeseen. Ruotsissa vietettyyn kuuteen myön-
teiseen ja menestyksekkääseen vuoteen sisältyy myös 
iso vastoinkäyminen. Suurin toivein aloitettu GAD-
rokotetutkimus eteni kliiniseen vaiheeseen, mutta johti 
lopulta umpikujaan. Rokotteella ei pystytty suuressa 
potilasjoukossa hidastamaan beetasolujen tuhoutu-
mista, vaikka ensimmäiset, suppeammat kokeet olivat 
viitanneet siihen.

Vaaralan uran suurimmat pettymykset liittyvät 
siihen, ettei interventiota, jolla diabeteksen kehittymi-
nen pystyttäisiin estämään, ole vieläkään saatu. Lapset 

sairastuvat edelleen, eikä mitään ole tehtävissä. Henki-
lökohtaiset pettymykset ovat olleet pieniä. 

–  On ollut esimerkiksi kausia, jolloin apurahat ovat 
olleet tiukemmassa, mutta sellaiset pettymykset kuu-
luvat tutkijan elämään. 

– Luulin kyllä, että vastaus diabetekseen löytyy no-
peammin. Nuoruuden innokkuuden jälkeen olen op-
pinut hyväksymään, että vastauksia löytyy vähitellen. 
Ehkä jonain päivänä tulee se suuri oivallus, ja silloin 
tajuamme, että näin yksinkertaista se oli, miksei tätä 
keksitty aikaisemmin.

tutkijan täysosuma

Mikä olisi tutkijan täysosuma? Vaaralan ei kauan tar-
vitse miettiä vastausta kysymykseen:

– Minulle henkilökohtaisesti se olisi, että jokin po-
tilaiden hoitoa tai diabeteksen ehkäisyä edistävä me-
netelmä perustuisi jollain tavalla tutkimuksiini. Sen 
ei tarvitse olla suoraan minun keksimäni, mutta jos 
menetelmä perustuu esimerkiksi suolen puolustusjär-
jestelmän muokkaukseen, se riittää minulle täysosu-
maksi.

Nykyisin etsitään innokkaasti mikrobeja, joiden 
avulla suolen immuunipuolustusta voitaisiin muoka-
ta varhaislapsuudessa siten, että immuunijärjestelmän 
sietokyky paranisi eikä diabetesta tulisi. Vaarala näkee 
mikrobien modifioinnissa mahdollisuuksia: niiden 
avulla saadaan uutta tietoa immuunipuolustuksesta ja 
niillä voidaan mahdollisesti tukea hoitoa. Hän uskoo 
kuitenkin, että suoliston immuunipuolustukseen vai-
kuttavilla lääkeaineilla on tulevaisuudessa mikrobihoi-
toja vahvempi rooli. 

Uudet biologiset lääkkeet ovat vieneet esimerkik-
si nivelreuman, tulehduksellisen suolistosairauden ja 
syövän hoitoa harppauksin eteenpäin, ja sama voisi 
tapahtua diabeteksenkin hoidossa.

monta vuotta aikaa vaikuttaa

Nykyisin autovasta-ainepositiiviset lapset, joilla on 
korkea riski sairastua, pystytään löytämään, ja siksi 
Vaaralan mielestä ei pidä keskittyä vain varhaislap-
suuteen diabeteksen ehkäisyssä. 

–  Sen jälkeen kun lapsi on todettu autovasta-aine-
positiiviseksi, kestää ehkä viisi vuotta ennen kuin hän 
sairastuu diabetekseen. Meillä on viisi vuotta aikaa 
toimia ja pysäyttää diabetes. Minusta olemme liian 
vähän katsoneet tätä aikaikkunaa, jolloin lapsella on 
omaa insuliinintuotantoa jäljellä. 

Vaaralan ohjeet tutkijaksi aikovalle

Valitse aihe, joka vie mukanaan. 
• Älä menee tutkimukseen, johon et tunne imua. Uskalla   
 sanoa ei, ellet tunne paloa aiheeseen. Jaksa odottaa,   
 kunnes löydät oman aiheesi.

Vaihda aihetta, jos huomaat, ettei paloa ole.
• Ryhmässäni on ollut tutkijoita, jotka ovat lähteneet.   
 Ratkaisu on oikea, jos aihe ei tunnu omalta.

Ole sinnikäs.
• Tutkijalla pitää olla hyvä stressinsietokyky. Pitää kestää,   
 kun koe ei tuota toivottua tulosta, kun artikkeli ei mene   
 läpi tai kun ei saa apurahaa.

Ole valmis tekemään paljon työtä.
• Tutkijana pärjää, jos on valmis tekemään periodeittain   
 hullun lailla töitä.

Älä kulje lauman mukana.
• Tutkija tarvitsee luovuutta ja rohkeutta ajatella eri   
 tavoin kuin muut. 

Kestä kritiikki.
• Tutkijayhteisö arvioi työtäsi koko ajan, ja tutkijan pitää   
 pystyä ottamaan kritiikki vastaan. 

Keskustele, älä jyrää.
• Omaa työtä pitää oppia puolustamaan ja argumentoimaan   
 loukkaantumatta. Jos ottaa kritiikin henkilökohtaisesti,   
 tulee helposti esittäneeksi kantansa liian jyrkästi. 
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Vaarala aikoo seuraavaksi tehdä kaikkensa nii-
den keinojen etsimiseksi, joilla diabeteksen etenemis-
prosessi saataisiin pysähtymään ja 
lapsen oma insuliinintuotanto säily-
mään tai jopa elpymään.

– Edelleen olen tyytyväinen, että 
olen immunologi diabetestutkimuk-
sessa. Uskon, että immunologiset kei-
not ovat ainoat oikeat keinot diabetek-
sen ehkäisemiseksi. Saarekesolu- tai 
beetasolusiirrotkaan eivät toimi niin 
kauan, kun immuunipuolustus tuho-
aa siirretyt solut.  

narkolepsia toi 
uuden näkökulman

Vaarala nimitettiin vuoden alussa THL:n rokotusten ja 
immuunisuojan osaston johtajaksi, ja virka on tuonut 
mukanaan lisää hallinnollisia velvoitteita sekä rokote-
tutkimukseen ja narkolepsiaan liittyvää työtä diabetes-
tutkimuksen lisäksi.

Vaikka tasapainottelu eri tehtävien kesken vaa-
tii paljon, näkökulman laajentaminen saattaa lopulta 
hyödyttää diabetestutkimusta. 

Vaarala sanoo saaneensa juuri narkolepsiatutki-
muksesta ajatuksen, että diabeteksen pysäyttäminen 
vielä viime metreillä ennen sairastumista saattaa olla 
mahdollista ja että tutkimuksessa kannattaa panostaa 
juuri siihen. Viimeiset kuukaudet ennen sairastumista 
ovat äärimmäisen tärkeitä.

Kilpailu apurahoista kiristyy

Vaikka rokotteen aiheuttama lasten sairastuminen 
narkolepsiaan on tuonut mukanaan tummia sävy-
jä työhön, Outi Vaarala on diabetestutkijana selvästi 
nosteessa. Kaikki tuntuu onnistuvan juuri nyt. Hän 
sai vastikään Diabetestutkimussäätiön suurapurahan,    
100 000 euroa kahdeksi vuodeksi, sekä suuren apura-
han JDRF:ltä ja Suomen Akatemialta.

Diabetestutkimussäätiön apuraha ratkaisi aikoi-
naan sen, että Vaarala jäi diabetestutkijaksi, ja nyt 
tiukassa taloustilanteessa siltä saatu tunnustus ja tuki 
tulevat jälleen kriittisellä hetkellä. 

– Tunnustus lämmittää mieltä, sen psykologista 
vaikutus ei voi väheksyä, mutta raha ei olisi voinut 

tulla paremmalla hetkellä, Vaarala sa-
noo suoraan. 

THL:n budjettirahoitus on pienen-
tynyt ja pienenee edelleen kaikkiaan 
yli 20 prosentilla vuodesta 2013 vuo-
teen 2017 mennessä. Tämä on merkin-
nyt irtisanomisia, ja uusia on tulossa. 
Karu totuus on, että apurahojen ansi-
osta Vaaralan ei tarvitse irtisanoa tutki-
joitaan, ja diabetestutkimusta voidaan 
jatkaa talossa.

ei vain rakkaudesta

Omasta kokemuksestaan hän tietää, miten tärkeää on 
olla mukana ryhmässä, jossa uusien tutkijoiden kyky-
jä hyödynnetään. Tutkimustyön itsenäisyys, menestys 
ja kansainväliseen tutkijayhteisöön kuuluminen ovat 
hyviä kannustimia, mutta ne eivät riitä. Vaaralaa har-
mittaa suunnattomasti, ettei tutkimustyöstä palkita 
taloudellisesti yhteiskunnassa riittävästi. Hänellä it-
sellään on aina ollut tutkimuksen ohessa pientä lää-
kärinvastaanottoa tuomassa lisäystä elantoon. Muilla 
kuin lääkäreillä ei tätä mahdollisuutta ole.

– Meidän tutkimusryhmien johtajien ja senioritut-
kijoiden pitäisi rummuttaa voimakkaasti sen puolesta, 
että tutkimustyöstä palkittaisiin myös taloudellisesti, 
Vaarala sanoo. 

– Kukaan ei jaksa tätä pelkästä rakkaudesta. 

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

Tutkimustyön 
itsenäisyys, menestys 

ja kansainväliseen 
tutkijayhteisöön 

kuuluminen ovat hyviä 
kannustimia, mutta ne 

eivät riitä. 

Outi Vaarala aloitti 1. elokuuta johtajana Astra-
Zenecan tutkimuskeskuksessa Göteborgissa, 
mutta jatkaa edelleen diabetestutkimusta tutki-
musjohtajan sivutoimessa Helsingin yliopistossa. 
Haastattelu on tehty kesäkuussa 2014.
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Aiemmin oli tapana, että vastasairastuneen tyypin 1 
diabeetikon hoito aloitettiin ja myöhemmin tarvittaes-
sa tasapainotettiin vuodeosastolla. Terveydenhuollon 
rakenteelliset muutokset ja osastopaikkojen määrän 
vähentäminen ovat luoneet polikliini-
seen hoitotyöhön kehittämistarpeita, ja 
diabeetikoiden polikliinisella hoidolla 
on tulevaisuudessa yhä suurempi mer-
kitys. Satakunnan keskussairaalassa 
lähdettiin vuonna 2010 kehittämään 
suunnitelmallista ja kirjattua hoito-
mallia polikliinisiin hoidonaloituksiin 
ja tyypin 1 diabeetikoiden hoitoon. Ke-
hittämistyön lähtökohdaksi otettiin tii-
mityön vahvistaminen ja hyödyntämi-
nen laadukkaan hoidon tuottamiseksi.

 Yhtenä ratkaisuna diabeetikoiden palvelujen 
turvaamiseksi ja työn sujuvoittamiseksi tehtäviä on 
siirretty ammattiryhmältä toiselle. Uudet työnkuvat 
(lääkäri – hoitaja-työparimalli) ja vastuut ovat edel-
lyttäneet uusien toimintamallien luomista työntekijän 
henkilökohtaisen tietoperustan pohjalta. Näkökulma 
on ollut terveyslähtöinen, ja kehittämistyötä on tehty 
asiakkaiden tarpeita ja odotuksia kuunnellen.

Kehittämistyön pohjaksi tehtiin kysely omalle dia-
betestiimille. Tulosten kautta saatiin esille tiimiläisten 
vahvuudet ja ammatillinen osaaminen. Sen jälkeen 
tehtiin kysely muiden sairaaloiden diabetespoliklini-
koille. Näin saatiin tietoa niiden käytännöistä ja tyypin 
1 diabeetikoiden hoitomalleista. 

Satakunnan keskussairaalan tyypin 1 diabeteksen hoitomalli:

Vahva ja valmentautunut 
diabetestiimi taitaa hoidonohjauksen  

marJa raUtaVirta

Uudelleenorganisointi on vahvistanut diabetes-
tiimimme toimintaa. Muiden sairaaloiden vastaukset 
nostivat esiin hyväksi koetut käytännöt sekä näyttöön 
perustuvan hoitotyön, joita olemme siirtäneet oman 
yksikkömme diabetestyöhön. 

Hoitomalli suunniteltiin yhteistyössä sairaalam-
me diabetestiimin kanssa. Hoitomallin ytimenä on, 
että potilasta hoitaa toistuvilla käyntikerroilla asian-
tunteva, valmentautunut hoitotiimi. Kirjattu, kaikkien 
tiimin jäsenten tiedossa oleva malli mahdollistaa vas-

tasairastuneen diabeetikon laaduk-
kaan ja yhtenäisiä tavoitteita toteut-
tavan alkuhoidon ja jatkoseurannan. 
Hoidonohjauksen rooli korostuu kai-
kissa diabeetikon polikliinisissa koh-
taamisissa. Tavoitteena on sitouttaa 
diabeetikko hoitoonsa, parantaa po-
likliinisen hoitotyön laatua ja lisätä 
potilasturvallisuutta. 

Valmentautunut tiimi
osaa yhteispelin

Diabeteksen hoito asettaa suuria vaatimuksia paitsi 
lääkevalintojen, myös hoidonohjauksen ja hoidon 
suhteen. Diabetesta sairastavalla on suuri vastuu 
oman sairautensa hoidossa. Hoidossa on monta osa-
aluetta, ja diabetestiimin tehtävänä on huolehtia, että 
rajalliset resurssit tulevat optimaalisella tavalla hyö-
dynnetyksi diabeetikon parhaaksi. Hoitomallia käy-
täntöön vietäessä tärkein tavoite on ollut yhteinen 
näkemys tästä. 

Tyypin 1 diabeteksen polikliininen hoidonaloitus ja 
diabeetikon pitkäaikaisseuranta ovat yhteistyöproses-
si, jossa kaikki diabeetikkoa hoitavat toimivat yhdessä 
potilaan ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Kon-
sultoiva diabeteshoitajamme auttaa sairaalassa olevaa 

Satakunnan keskussairaalassa lähdettiin 
kehittämään tyypin 1 diabeetikoiden 
hoitoa ja hoidonohjausta tiimityötä 
vahvistamalla.

Hoidossa on monta 
osa-aluetta, ja 
diabetestiimin 

tehtävänä on huolehtia, 
että rajalliset resurssit 
tulevat optimaalisella 
tavalla hyödynnetyksi 
diabeetikon parhaaksi.

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

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

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

Perushoito 

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

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

Repäisylehtiöitä hiilihydraattien arviointiin
� Hiilihydraattien arviointi
� Monipuolisia aterioita 350–400 kcal
� Monipuolisia aterioita 500–600 kcal
� Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal
� Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal
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Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /d-kauppa

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

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

Havainnollisia 
repäisylehtiöitä 

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

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

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

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

Pistä insuliini oikein esittelee oikean pistotekniikan  
selkeästi sanoin ja kuvin.  Repäisylehtiössä annetaan ohjeet 
neulan ja pistosalueen valintaan, pistosalueiden kunnon 
seurantaan sekä insuliinin pistämiseen.
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diabeetikkoa sekä opastaa häntä hoitavaa henkilökun-
taa tavoitteena diabeetikon turvallinen erityistilantei-
den hoito. Alueellista yhteistyötä kehitetään koko ajan 
verkostoitumalla diabetesvastuuhoitajien kanssa sekä 
tekemällä heille vuosittain hoitopalvelukysely. Alueel-
linen diabetestyöryhmä, johon kuuluu myös diabeetik-
kojäsen, kokoontuu säännöllisesti. Se järjestää koulu-
tusta ja päivittää alueellista hoito-ohjelmaa.

Kirjaamisen merkitys korostuu

Lääkärin ja muun diabetestiimin kesken on sovittu 
työnjako. Mitä paremmin tiimin toimijat ovat virittäy-
tyneet oman vastuualueensa hoitamiseen, sitä tehok-
kaammin tiimi toimii. Kirjaamisen merkitys korostuu, 
sillä tiimiläiset vuorottelevat saman diabeetikon hoi-
dossa. Lääkäri kirjaa hoitolinjan selvästi ja määrittelee 
hoidon ydinkysymykset, jotta diabeteshoitaja ja muu 
diabetestiimi tietävät, miten yhteistä hoitosuunnitel-
maa toteutetaan.

Hoidonohjaukseen osallistuvien työnjaosta on yksi-
kössämme tehty selkeä suunnitelma, jota tarkastellaan 
säännöllisesti viikoittaisissa tiimipalavereissa. Näin var-
mistetaan, että kaikki puhuvat yhteistä kieltä ja että kä-
sitys hoitokeinoista ja hoidon toteuttamisesta on sama. 

Ohjaustyötä tukemaan on kehitetty hoidonohja-
uksen suunnitelmalomakkeet. Lisäksi huolehditaan 
hoitoon osallistuvien riittävästä ammattitaidosta ja 
ohjaustaidoista turvaamalla jatkuva kouluttautumi-
nen. Potilaspalautteiden ja tapausesimerkkien kautta 
vahvistetaan pitkäaikaissairauden hoidon edellyttä-
mää käytännön osaamista.   

tavoitteena tasavertainen vuorovaikutus

Diabeetikko on hoitotiiminsä tärkein jäsen, mutta ei 
pelkästään siksi, että on kyse hänen hoidostaan. Hyvin 
ohjattu, omien tavoitteidensa asettamiseen osallistunut 
ja ne tunteva diabeetikko vie hoitonsa aivan toiselle 
tasolle.  Motivoitunut diabeetikko on hyvin ohjattu 
diabeetikko.

Vastuu ohjauksesta ja tiedon jakamisesta on viime 
kädessä kuitenkin tiimin muilla jäsenillä. Ohjaami-
nen ei ole vain yksipuolista tiedonsiirtoa, vaan aikaa 
myöten kehittyvää vuorovaikutuksellista ohjaamista 
taitavaan ja joustavaan omahoitoon. Diabeetikon hoi-
donohjaus on olennainen osa hoitoa ja sisältyy kaikkiin 
ammatillisiin kontakteihin, joissa diabeetikko tavataan. 
Sen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa elämänlaatua 
sekä estää diabeteksen akuutteja komplikaatioita ja li-
säsairauksia. 

Omahoidonohjauksella tuetaan diabeteksen hoito-
ratkaisuja etsivää ihmistä hänen elämäntilanteessaan 
koko elämänkaaren ajan. Hoidonohjaus kartuttaa dia-
beteksen hoidon edellyttämiä tietoja ja taitoja. Ohjaus 
perustuu diabeetikon yksilöllisyyden ja elämäntilan-
teen huomioimiseen ja asiakaslähtöiseen ajatteluun.

Suurempaan potilaslähtöisyyteen 
uusien teknisten sovellusten avulla

Tyypillisesti terveydenhuollossa on käytössä asioin-
timuoto, jossa diabeetikot käyvät lääkärin tai diabe-
teshoitajan vastaanotolla. Tulevaisuudessa toivotaan, 
että omahoitoa ja omavastuuta tukisivat monikanavai-
set sähköiset asiointimallit. Teknologiatuettu palvelu-

Kuva. Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä 
noudatettu polikliinisen 
hoidonaloituksen malli 
ja kaikki muu ohjeistus 
on julkaistu osoitteessa 
www.satshp.fi  > hallinto 
> alueelliset hoito-  
ohjelmat > diabetes.

 

diabeetikkoa sekä opastaa häntä hoitavaa henkilökun- tavoitteena tasavertainen vuorovaikutus



malli muuttaisi diabeetikoiden hoitoa organisaatioläh-
töisestä potilaslähtöiseksi. 

Diabetestiimimme on ollut mukana selvitystyössä, 
jossa diabeetikoille on tarkoitus luoda joustava asioin-
ti- ja palvelumalli. Malli sisältäisi terveystietojen talti-
oinnin ja etämonitoroinnin lisäksi oppimista ja osaa-
misen seuraamista tukevat ominaisuudet. Ajasta ja 
paikasta riippumatta diabeetikko voisi elää normaalia 
arkea ja kokea saavansa turvallista, laadukasta hoitoa. 
Verkkoasiointi tukisi ja sitouttaisi muun hoidon apuna 
potilasta hoitosuunnitelman mukaiseen omahoitoon.

Saumattomasti Satakunnan malliin 

On ollut mukava huomata, että hoitotiimimme jäse-
nillä on toisiaan täydentäviä taitoja ja ja että kaikki 
ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään. Polikliinisen 
hoitotyön kehittämisen ansiosta on edistetty erityisesti 
diabeetikoiden hoidonohjausta, ja pysyvä diabetestii-
mi nähdään vahvuudeksi. 

Ohjattavan näkökulmasta ohjauksen laadusta 
kertovat kiireettömyys, ohjaajan asiantuntemus ja 
luottamuksellinen ohjaussuhde. Yhteydenottokynnys 
on matala, ja hoitosuhde syvenee diabeetikon elämän-
kaaren edetessä. Tulevaisuudessa diabeetikon hoitoa 
saattaa tukea sähköinen omahoitopalvelumalli. 

Ensi syksynä poliklinikallamme tehtävä potilasky-
sely kertoo, miten olemme onnistuneet yhteistyösuh-
teessamme. 

marja rautavirta
Diabeteshoitaja
Satakunnan keskussairaala
Sisätautien poliklinikka
marja.rautavirta@satshp.fi
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Diabetesliiton opas äitiysneuvoloiden käyttöön. 
tarkoitettu jaettavaksi raskausdiabetekseen sairastuneille.

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

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

Raskausdiabetes – pidä huolta itsestäsi ja vauvastasi

tilaukset: 
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa
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Koulutus tarjoaa mahdollisuuden paneutua iäkkään 
diabeetikon hoidon erityispiirteisiin.  Koulutuksen pai-
nopiste on sellaisten diabeetikoiden hoidossa, joilla on 
jo muitakin sairauksia ja toimintakyvyn heikkenemistä.

 › Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kotihoidossa, hoitolaitoksissa 
ja terveyskeskuksissa iäkkäiden diabetesta sairastavien 
parissa työskenteleville.  

 › Koulutuksen jälkeen
• olet perehtynyt diabeteksen erityispiirteisiin vanhuk- 
 sella ja osaat huomioida työssäsi ikäihmisen hoidon  
 tavoitteet

• tiedät ruokavalion erityispiirteet iäkkäällä ja sinulla  
 on keinoja ylläpitää ikäihmisen hyvää ravitsemustilaa  
 ja verensokeritasoa.
• olet kehittänyt hoitotaitojasi ja ohjausosaamistasi
• olet kehittänyt taitojasi lääkehoidon toteuttamisessa  
 ja tunnistat ikäihmisen hoidon ongelmakohtia
• hallitset jalkojen perushoidon ja osaat tunnistaa   
 ongelmat varhaisessa vaiheessa. 

 › Kouluttajat Lääkäri, ravitsemusterapeutti, dia- 
beteshoitaja, jalkojenhoitaja, liikuntasuunnittelija

 › Paikka Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, Tampere 
 › hinta 443 euroa opetus, materiaali ja ruokailut   

sekä majoitus 63 euroa (alv 0 %)

ikäihmisen diabetes

Koulutusta

www.diabetes.fi/koulutus

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

P = peruskoulutus
S = syventävä koulutus

Ammatillinen koulutus Diabeteskeskuksessa 2014 

Toteutamme myös tilauskoulutuksia tarpeidenne mukaan. 

	

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

Syksy

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

		10.–11.11. Ikäihmisten diabetes (P)
		12.–13.11. Lasten ja nuorten parissa   
  työskentelevien seminaari (S)
		17.–21.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
		24.–26.11. Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä  
  tekeville (P)
		 1.–2.12. Raskaus ja diabetes (S)
  4.–5.12. Kehitysvammaisen ja mielenterveys- 
  kuntoutujan tyypin 2 diabeteksen   
  hoito ja omahoidon tukeminen 
	

HYKS:n	alueellinen	koulutuspäivä	8.10.:	Lihavuusleikkauksen	jälkeen,	omat	kokemukset 
Paikka: Peijaksen sairaalan auditorio
hinta: Koulutus on maksuton. Osallistua voi myös HYKS:n ulkopuolelta.
ilmoittautumiset 26.9. mennessä ja lisätiedot: anne-mari.vepsalainen@hus.fi



Turvallista matkaa! -ajoterveysesite diabetesta sairastaville

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

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

Koko:	A4,	repäisysivut	kaksipuoleisia

Hinnat:

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

Kansilehdessä ohjeet lääkärille

Tilaukset:	www.diabetes.fi/d-kauppa	•	materiaalitilaukset@diabetes.fi
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Tule vahvistamaan niin omaa kuin työyhteisösi osaa-
mista tyypin 2 diabeteksesta ja löydä keinoja kehitys-
vammaisen ja mielenterveyskuntoutujan omahoidon 
tukemiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kehi-
tysvammaisten palvelusäätiön ja mielenterveyskun-
toutujien parissa työskentelevien kanssa.

Kohderyhmä

Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien 
parissa työskentelevät ammattilaiset. Tervetulleita 
ovat myös muut ammattilaiset, jotka työssään tukevat 
diabetesta sairastavan pärjäämistä arjessa. 

Koulutuksen jälkeen

ymmärrät tyypin 2 diabeteksen sairautena ja hoidon 
perusteet ymmärrät ruokavalion perusteet ja liikku-
misen merkityksen tyypin 2 diabeetikon omahoidossa 

tyypin 2 diabetesta sairastavan kehitysvammaisen ja 
mielenterveyskuntoutujan hoito ja omahoidon tukeminen

olet tutustunut diabeetikon omahoitovälineisiin 
olet löytänyt keinoja tukea omahoidon toteutumista 
asiakkaasi/päämiehesi arjessa.

Kouluttajat

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön asiantuntijat, 
mielenterveyskuntoutuksen asiantuntija, psykologi, 
diabeteshoitaja, lääkäri, ravitsemusterapeutti ja liikun-
tasuunnittelija

Paikka

Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, Tampere

hinta

433 euroa opetus, materiaali ja ruokailut sekä  
majoitus 63 euroa (alv 0 %)

4.– 5.12.2014

Koulutusta
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Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 4/2014

■ Ajankohtaista: Hoitosuunnitelma säästää lääkärin   
 työaikaa

■  Pääkirjoitus: Julkinen raha karkaa tutkijoilta

■  Vaikea tunnistaa, mutta helppo ja halpa hoitaa.   
 B12-vitamiinin puutos voi piillä neurologisten   
 oireiden taustalla

■  Diabetesliiton asiantuntijaryhmä vaatii    
 tyypin 1 diabeetikoiden hoidon keskittämistä

■  Diabetesosaamiskeskus-hanke käynnistyy    
 vuodenvaihteessa?

■  Käypä hoito -johtoryhmä:      
 Tyypin 1 diabeteksesta uusi suositus vireille

■ Lasten ja nuorten insuliinipumppuhoito:    
 Kelpo apulainen helpottaa hoitoa, muttei    
 sovi kaikille

■  Miten minusta tuli tutkija: Haastateltavana    
 Outi Vaarala. Arpa ratkaisi

■  Diabeteshoitajat: Satakunnan keskussairaalan   
 tyypin 1 diabeteksen hoitomalli: Vahva ja    
 valmentautunut diabetestiimi taitaa    
 hoidonohjauksen

■  Koulutusta


