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Lilly Diabetes Kokemuksesi ohjaa meitä.

Aterianjälkeinen hyperglykemia on haitallista ja 

tulisi hoitaa. 1 

Optimaalista glukoositasapainoa ei voida saavuttaa, 

jos myös aterianjälkeistä verensokeria ei hoideta 

riittävän tehokkaasti. 1

Lilly Diabetes tarjoaa käytännön-

läheistä koulutusta aterianjälkeisen 

hyperglykemian hoidosta.

Kysy lisää Lilly Diabetes-

edustajaltasi ja seuraa postiasi!

Lilly Diabetes -teemavuosi 2010:

Ateriahuiput
hallintaan 

Aterianjälkeinen hyperglykemia on sydän- ja 
verisuonitapahtumien itsenäinen riskitekijä 

tyypin 2 diabeetikolla.1
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PALAPELIÄ

Tietoja diabeteksen ja sen lisäsairauksien 
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yhdistettiin kahdeksan terveydenhuollon 
rekisterin tiedot. Näin aikaansaadun rekisterin 
tiedot ja kattavuus ovat ainutlaatuisia, ja se 
hyödyttänee tutkijoita vielä pitkään.
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vuosina hillitsemään vain, jos lisäsairaudet 
saadaan kuriin. 

VIIMEISTÄ VIEDÄÄN

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämis-
ohjelman Dehkon viimeinen vuosi on käyn-
nistynyt. Saavuttaako ohjelma tavoitteensa? 
Mitä tapahtuu ennen kuin ohjelmalle laitetaan 
piste? Entä sen jälkeen? 

 4 Ajankohtaista: Vastuu siirtyi uusille hartioille

 5 Pääkirjoitus: Valmiina uuteen Jorma Lahtela

 7 Diabeetikoiden määrä lisääntyy, mutta   
  lisäsairaudet vähenevät Sari Koski ja   
  Reijo Sund

 12 Diabeteksen kustannukset Suomessa  
  1998–2007 Pekka Rissanen ja Tiina     
  Jarvala

 15 Saavuttaako DEHKO laatutavoitteensa?   
  Klas Winell ja Sari Koski

 21 Dehkon viimeinen vuosi menossa    
  – kehitystyö jatkuu

 22 Dehkon toimijasymposium 2009:    
  Ydinjoukko keskusteli lisäsairauksista   
 24 Mikä muuttui?

 26 Diabeteksen uudistettu Käypä hoito   
  -suositus vastaa yksilöllisen hoidon   
  vaatimuksiin Jukka Westerbacka

 28–30 EASD 2009
 • Määräytyykö tyypin 1 diabeteksen kulku   
  jo ensimmäisenä vuonna diagnoosin   
  jälkeen? Tero Saukkonen
 • Tyypin 2 diabetes – kirurgisesti hoidettava   
  suolistosairaus? Johan Eriksson
 • Kaksi uutta menetelmää verensokerin   
  mittaamiseen Jorma Lahtela

 32 Vain osa glukoosin omaseurantamittareista  
  sopii ammattikäyttöön Pia Leino ja   
  Tapani Rönnemaa 

 34 Väitöksiä

 35 Diabeteshoitajat: DIPRA kouluttaa diabetes- 
  osaajia neljässä maassa Irma Mikkonen,   
  Arja-Irene Tiainen, Marja-Anneli Hynynen,  
  Seija Puputti, Riitta Riikonen ja Ritva Väistö

 38 Koulutusta

Kansallinen diabetesohjelma

Diabeteksen kustannukset
Suomessa 1998–2007

D
iabetes kannattaa

hoitaa

hyvin



4 Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2010

AJANKOHTAISTA  

Vastuu siirtyi uusille harteille

Lääketieteellisestä sisällöstä vastaava toimittaja 

vaihtui Diabetes ja lääkäri -lehdessä vuoden-

vaihteessa. 

Diabetes ja lääkäri -lehden lääketieteellisestä si-
sällöstä vastaavaksi toimittajaksi on vuoden alusta 
nimitetty dosentti, sisätautien erikoislääkäri, LKT 
Jorma Lahtela. Hän toimii Tampereen yliopistolli-
sen sairaalan sisätautien klinikassa osastonylilää-
kärinä.

Lahtela on tunnettu diabetesalan vaikuttaja, 
jonka kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa 
lääketieteeseen liittyvät tietotekniset ratkaisut. 
Hän on aiemmin kirjoittanut Diabetes ja lääkäri 
-lehteen artikkeleita eri aihepiireistä.

Lahtelan edeltäjä, dosentti Liisa Hiltunen on 
vastannut Diabetes ja lääkäri -lehden lääketieteel-

lisestä sisällöstä vuodesta 2004 lähtien. Hän on 
toiminut Diabetesliiton toisena varapuheenjohta-
jana vuodesta 2002.

”Toimittajan tehtävässä on ollut välttämätöntä 
ja palkitsevaakin seurata diabetestutkimuksen ja 
diabeteksen hoidon kehittymistä. Olen ollut on-
nekas saadessani diabeteslääkärin ja -tutkijan työn 
ohella olla harvinaisella näköalapaikalla Diabetes ja 
lääkäri -lehden toimittajana ja Diabetesliiton vara-
puheenjohtajana”, Liisa Hiltunen sanoo. Hän ha-
luaa kiittää kaikkia lukijoita ja artikkelien kirjoitta-
jia, jotka ovat omalla panoksellaan mahdollistaneet 
lehden tekemisen. 

Diabetes ja lääkäri -lehden toisena lääketieteel-
lisestä sisällöstä vastaavana toimittajana jatkaa 
dosentti Jukka Westerbacka.

Helppoa ja herkullista
UUTUUS: Diabetesliiton Kalaa, kanaa ja kasviksia -keittokirja

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

Diabetesliiton uusi Kalaa, kanaa 
ja kasviksia -keittokirja on tar-
koitettu kaikille, jotka haluavat 
lisätä kasvisten käyttöä ruoan 
valmistuksessa. 
   Kala- ja kanaruokien ohjeissa 
osa lihasta ja kalasta on korvat-
tu kasviksilla – näin kasvisten 
käyttö lisääntyy melkein huo-
maamatta. Maukkaita papu- ja 
linssiruokia on kirjassa runsaas-
ti. Niiden käyttöä on hauska ope-
tella tämän oppaan avulla. 

Tilaukset: Diabetesliitto, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere
p. 03 2860 111, f. 03 2860 422, materiaalitilaukset@diabetes.fi , www.diabetes.fi /aineistot

   Kirjassa on 125 ruokaohjet-
ta. Niitä kehiteltäessä kritee-
reitä ovat olleet herkullisuus 
ja helppous. Näiden ohjeiden 
avulla voi helliä itseään ja per-
hettään sydämelle ja koko ke-
holle ystävällisillä ruoilla. Olo 
kevenee, ja samalla tulee teh-
neeksi ympäristönkin kannalta 
hyviä valintoja. Kaikki keittokir-
jan ruoat täyttävät Sydänmerkin 
kriteerit rasvan laadun ja suolan 
määrän suhteen. 

Kalaa-, kanaa ja          
kasviksia -keittokirja
• Koko: 21 x 24 cm, 107 sivua
• Kierresidonta
• Hinta: 25 euroa
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Valmiina uuteen 
Jorma Lahtela

Uuden vuosikymmenen alussa Diabeteksen ehkäisyn ja 
hoidon kehittämisohjelma Dehko on viimeistä vuotta vail-
le valmis. Ohjelman aikana on tuotettu runsaasti kirjallis-
ta materiaalia sekä potilaille, diabeteksen ammattilaisille              
että hoitojärjestelmien suunnittelijoille. Laatukriteerit 
ovat avanneet tietä hoidon tason arviointiin hoito-
yksiköissä, ja ne mahdollistavat myös kansain-
välisen vertailun. Dehkon viimeinen luku on 
kuitenkin vielä kirjoittamatta. Viimeisen vuoden 
tavoitteet liittyvät erityisesti lisäsairauksien tun-
nistamiseen, ehkäisyyn ja hoitoon. Tässä työssä 
tarvitaan kaikkia diabeteksen hoidon ammattilaisia, 
ja uusille ideoille on aina sijansa.

Sekä Dehko että tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn täh-
dännyt Dehkon 2D -hanke ovat tuoneet merkittävää uut-
ta tietoa diabeteksen esiintyvyydestä. Erityisesti tyypin 
2 diabeteksen oletettua suuremmat esiintymisluvut 
väestössä ja jatkuva, lähes eksponentiaalinen kasvu ovat 
yllättäneet monet. Hankkeessa käynnistettiin aktiivinen 
tyypin 2 diabeteksen seulonta, mikä on tuonut päivänva-
loon diabetesongelman todellisen laajuuden. 

Terveydenhuollon ja lääkehoidon rekistereistä poimitut tiedot diabeteksen esiin-
tyvyydestä ja diabeteksen hoidon laadusta (artikkelit tässä lehdessä sivuilla 7 ja 15) 
ovat mielenkiintoista luettavaa. Rekisteritietoja analysoimalla on saatu hyvin kattava 
käsitys diabeteksen esiintymisestä, lisäsairauksista ja niiden kehityksestä. FinDM II on 
tuonut lohdullista tietoa lisäsairauksien suhteellisesta vähenemisestä. Liekö se tulkit-
tavissa seuraukseksi entistä paremmasta hoidosta? 

Meillä on yhä paljon tehtävää, ennen kuin saadaan aikaan diabeteksen hoidon jatku-
van laadunarvioinnin mahdollistava rekisteri tai sairauskertomusjärjestelmä. Diabeteksen 
hoidon kustannukset kasvavat koko ajan, ja kustannustehokkaiden keinojen löytäminen 
niin diabeteksen ehkäisyyn kuin hoitoonkin on tärkeää.

PÄÄKIRJOITUS





Diabeetikoiden määrän huimasta lisääntymises-

tä huolimatta monet diabeteksen lisäsairaudet 

näyttävät vähenevän. Esimerkiksi ensimmäisten 

sydäninfarktien osalta lasku ei ole pelkästään 

suhteellista, vaan niiden ilmaantuminen on las-

kenut lukumääräisestikin.

        Tiedot lisäsairauksista on saatu useita erilai-

sia terveydenhuollon rekistereitä yhdistämällä. 

Yhdistelemällä saatu tietokanta tarjoaa tutkijoille 

tärkeää lähdemateriaalia myös tulevina vuosina. 

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjel-
man Dehkon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) yhteistyönä valmistui viime syksynä FinDM II 
-tutkimusrekisteri. Tästä tietokannasta on selvitetty 
diabeteksen lisäsairauksien esiintyvyyttä ja ilmaan-
tuvuutta Suomessa vuosina 1997–2007.

Rekisterin muodostamisesta on julkaistu Deh-
kon julkaisusarjassa tekninen raportti, jossa ku-
vataan tutkimusrekisterin muodostamisprosessin 
eteneminen sekä käytetyt menetelmät. Teknisessä 
raportissa on lisäksi esitetty perustaulukot dia-
beteksen esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta. (1)

Tietoja kerättiin

kahdeksasta rekisteristä

FinDM II -tutkimusrekisteri on muodostettu yhdis-
tämällä suomalaisia valtakunnallisia terveydenhuol-
lon rekistereitä tätä tarkoitusta varten myönnettyjen 
tutkimuslupien perusteella. Kansaneläkelaitoksen 
erityiskorvausrekisteri ja reseptitiedosto ovat hyviä 
peruslähteitä lääkehoitoa käyttävien diabeetikoiden 
tunnistamisessa. Näistä rekistereistä ei kuitenkaan 
löydy kaikkia ruokavaliohoitoisia tai pysyvässä lai-
toshoidossa olevia diabeetikoita. Niistä ei myös-

Diabeetikoiden määrä lisääntyy,  
mutta lisäsairaudet vähenevät

kään löydy kaikkia raskausdiabeetikoita. 
Tämän vuoksi diabeetikoita haettiin lisäksi Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen syntymärekiste-
ristä ja hoitoilmoitusrekisteristä sekä sairaaloiden 
benchmarking-tietokannasta ja Tilastokeskuksen 
kuolemansyyrekisteristä. Tästä huolimatta ruoka-
valiohoitoisia diabeetikoita ei pystytä kattavasti 
tunnistamaan, koska perusterveydenhuollon tai työ-
terveyshuollon avokäynneistä ei ole valtakunnallista 
rekisteritietoa. 

Rekistereistä löydettiin yhteensä 637 585 dia-
beetikoksi epäiltyä. 

Diabetesta sairastaville poimittiin seurantatie-
dot edellä mainittujen rekisterien lisäksi Munuais- 
ja maksaliiton ylläpitämästä Suomen munuais-
tautirekisteristä sekä Suomen Syöpärekisteristä. 
Rekistereistä saatiin muun muassa vuodeosasto-
hoitojaksoja, erikoissairaanhoidon avokäyntejä, 
synnytyksiä, syöpiä, kuolintietoja, munuaispotilai-
den hoitokertoja, lääkkeiden erityiskorvausoikeuk-
sia sekä lääkeostoja koskevia tietoja. (1)

FinDM II -tutkimusrekisterissä diabeetikot on 
luokiteltu rekisteritietojen perusteella kolmeen ryh-
mään: insuliiniriippuvaisiin diabeetikoihin, muihin 
(ei-insuliiniriippuvaisiin) diabeetikoihin sekä ras-
kausdiabeetikoihin. 

Raskausdiabeetikoiksi luokiteltiin ne hedelmäl-
lisessä iässä olevat naiset, joilla diabetesmerkintöjä 
löytyi vain raskauksien yhteydessä. Luokittelu in-
suliiniriippuvaisiin ja muihin diabeetikoihin tehtiin 
ensisijaisesti lääkeostojen perusteella. Oletettiin, 
että insuliiniriippuvaiset diabeetikot käyttivät in-
suliinia jatkuvasti ja ettei heillä ole haiman insu-
liinintuotantoa lisäävää tablettilääkitystä. Loput 
luokiteltiin muihin diabeetikoihin kuuluviksi. Lu-
okittelun tarkempi kuvaus on tutkimuksen tek-
nisessä raportissa. (1)
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  Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyys ja ilmaantuvuus Suomessa 1997–2007

Sari Koski ja Reijo Sund



RUOKAVALIO-OHJAUKSEN TUEKSI

Uudet hinnat tulevat voimaan 1.3.2010. Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin.   
Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, että yli 1 kpl/nimike tilauksista  
veloitetaan 10 euroa. Ilmaismateriaalin lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. 

Lisätietoja ja tilaukset:

Diabetesliitto p. 03 2860 111

materiaalitilaukset@diabetes.fi

www.diabetes.fi

Keittokirjat

UUSI Kalaa, kanaa ja kasviksia 25 euroa
• Herkullisia kasviksin höystettyjä kala- ja
broileriruokia, kasvisruokia ja -lisäkkeitä
sekä marja- ja hedelmäjälkiruokia. 
Yhteensä 125 ohjetta. Ohjeisiin merkitty 
gluteenittomuus sekä energian, hiili-
hydraatin ja proteiinin määrä.

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 euroa
• Diabetes-lehden maukkaimmat reseptit 
vuosien varrelta. 53 ohjetta ja 2 menuta. 
Ohjeisiin merkitty hiilihydraatti- ja
energiasisältö.

Makumatka kevyeen kotiruokaan
27 euroa
• Peruskeittokirja kaikille, jotka haluavat
valmistaa maukasta ruokaa ilman turhaa
rasvaa ja suolaa.  225 ohjetta. Ohjeisiin 
merkitty hiilihydraatti- ja energiasisältö.

Tietolähteet

Diabetes ja keliakia – Ruokaopas
8,50 euroa
• Tietoa diabetes- ja keliakiaruokavali-
oiden yhdistämisestä. Kaikille diabetesta 
ja keliakiaa sairastaville. 

Diabetes ja ruoka – teoriaa ja käytäntöä 
terveydenhuollon ja ravitsemisalan 
ammattilaisille 30 euroa
• Ruuan merkitys diabeteksen ehkäi-
syssä ja hoidossa. Paljon käytännön esi-
merkkejä. Kattava hiilihydraattitaulukko.

Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan  
– ongelmista onnistumisiin syömisen 
hallinnassa 10 euroa
• Ratkaisukeskeinen työskentelytapa ja 
asiakaslähtöinen ohjausprosessi. Opas
terveydenhuollon ammattilaisille, joiden
asiakkailla on ongelmana liikasyöminen.

Diabeetikon ruokavaliosuositus (2008)
3 euroa

Diabeetikon ruokavalinnat -esite
maksuton
• Millainen ruoka sopii diabeetikolle? 
Mitä diabeetikkovieraalle voi tarjota?

Diabetes ja alkoholi 4,20 euroa
• Perustietoa alkoholista ja sen
vaikutuksista (mm. juomien energia- ja
hiilihydraattimääriä).

Hiilihydraattien arviointi

UUSI Hiilarivisa 14 euroa
• Hiilihydraattien arvioinnin ohjaukseen 
kaiken ikäisille. A3-kokoisessa kuva -
taulussa 22 ateria-, välipala- ja makeis-
kuvaa. 

Ruokapelikortit lapsille 12 euroa
• Hiilari-Hessu johdattaa hauskasti hiili-
hydraattien arvioimiseen. 53  korttia ja
peliohje, jossa lisätietoa kuvien aterioista.

Hiilihydraattien arviointi -repäisylehtiö*
• Kuvissa 10 g ja 20 g hiilihydraattia 
sisältäviä annoksia.

UUSI Ohje ateriatablettien käyttäjälle 
-repäisylehtiö*
• Tarkoitettu käytäväksi läpi diabeetikon TT
kanssa ateriatablettien käyttöä aloitet-
taessa tai tilanteessa, jossa tarvitaan 
tablettien tarkempaa annostelua ateri-
oiden hiilihydraattimäärän mukaan.

Ravintokuitu

UUSI Monta syytä syödä kuitua 
-repäisylehtiö*
• Tietoisku ravintokuidun terveysvaiku-
tuksista. Kuvien avulla voi arvioida, saako 
päivittäin tarpeeksi kuitua.

Lautasmalli ja annoskoko 

Diabeetikon ruokavalinnat  
-repäisylehtiöt:
• Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal*
• Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal*
• Monipuolisia ja terveellisiä aterioita
350–400 kcal*
• Monipuolisia ja terveellisiä aterioita
500–600 kcal*

* Tähdellä merkityt repäisylehtiöt sisälTT -
tävät kansilehden, jossa on hyödyllistä
tietoa ohjaajalle.

Ruuan energiapitoisuus

Valitse pehmeää / vältä kovaa rasvaa  
-repäisylehtiö
• Miten kokoat lämpimän aterian?
Paljonko rasvaa levität leivälle?
Mitä muuta laitat leivän päälle?

Sinä valitset -repäisylehtiö
• Pikkusyötävien ja aterioiden energia-
määrien vertailuun.

Repäisylehtiöiden hinnat:
Koko A4, kaksipuoleisia, tarkoitettu 
hoidonohjaukseen
• 50 sivun lehtiö 14 euroa
• 100 sivun lehtiö 19 euroa

Julisteet 

Sinä valitset 2 euroa
• Pikkusyötävien energiamääriä
(42 cm x 60 cm).

Ole hyvä 3 euroa
• Lautasmallin mukainen ateria 
(70 cm x 50 cm). 

Sydänmerkki 

Sydänmerkki-esite kuluttajille
maksuton
Maksutta enintään 50 kpl
(+ lähetyskulut 10 euroa), lisätilaukset 
0,25 euroa/kpl (sis. lähetyskulut).
Sydänmerkki-esite ammattilaisille
maksuton
Sydänmerkki-juliste
maksuton (50 cm x 70 cm).



Molempien diabetestyyppien

ilmaantuvuus kasvaa

Vuoden 1997 lopussa Suomessa oli lähes 172 000 
diabeetikkoa. Vuoden 2007 loppuun mennessä 
diabeetikoiden kokonaismäärä lisääntyi 65 pro-
senttia ja oli silloin miltei 285 000 (kuva 1). 

Myös diabeteksen ilmaantuvuus kasvoi koko 
seuranta-ajan. Uusia insuliiniriippuvaisia diabee-
tikoita tunnistettiin vuonna 1997 lähes 1 300, 
mutta vuonna 2007 jo miltei 2 000. Uusia ei-
insuliiniriippuvaisia diabeetikoita tunnistettiin 
vuonna 1998 yli 15 500 ja vuonna 2007 heitä 
tunnistettiin jo miltei 29 000 (kuva 2). 

FinDM II -tutkimusrekisterin perusteella on 
selvitetty myös diabetekseen läheisesti liittyvien 
lisäsairauksien ilmaantuvuutta. Näistä tässä kä-
sitellään ensimmäisten sydän- ja aivoinfarktien il-
maantuvuutta sekä ensimmäisten amputaatioiden 
ilmaantuvuutta.

Ensimmäiset sydäninfarktit vähenivät

Vuonna 1997 noin 3 300 diabeetikkoa sai ensim-
mäisen sydäninfarktinsa. Vuonna 2007 heitä oli 
suunnilleen saman verran. Koska diabeetikoiden 
määrä on seuranta-aikana lisääntynyt 65 prosent-
tia, niin suhteessa diabeetikoiden määrään sekä 
mies- että naisdiabeetikoiden sairastumisessa 
ensimmäiseen sydäninfarktiin on laskeva trendi 
seuranta-aikana 1997–2007 (kuva 3, sivu 10). 

Insuliiniriippuvaisilla miehillä laskua on koko 
seuranta-aikana ollut 33 prosenttia ja ei-insuliini-
riippuvaisilla miehillä lasku on ollut 40 prosenttia. 
Naisilla vastaavat luvut ovat 40 prosenttia ja 43 
prosenttia. Kaikilla muilla suunta on laskeva, mutta 
ei-insuliiniriippuvaisten miesten ensimmäisten sy-
däninfarktien määrä on lisääntynyt.

Kuva 1. Diabeetikoiden kokonaismäärä vuosina 1997–2007.

Kuva 2. Diabeteksen ilmaantuvuus diabetestyypeittäin vuosina 1997–2007.
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Ensimmäisten aivoinfarktien 

suhteellinen määrä väheni

Diabeetikoiden ensimmäisiä aivoinfarkteja kuvaa-
vat käyrät muistuttavat hyvin paljon diabeetikoiden 
ensimmäisiä sydäninfarkteja kuvaavia käyriä. Vuon-
na 1997 noin 2 500 diabeetikkoa sai ensimmäisen 
aivoinfarktin. Vuonna 2007 heitä oli aavistuksen 
verran enemmän. 

Diabeetikoiden määrän kasvusta johtuu, että se-
kä mies- että naisdiabeetikoiden sairastuminen en-
simmäiseen aivoinfarktiin suhteessa diabeetikoiden 
määrään laski tasaisesti seuranta-aikana 1997–2007 
(kuva 4). Insuliiniriippuvaisilla miehillä laskua on ko-
ko seuranta-aikana ollut 37 prosenttia. Ei-insuliini-
riippuvaisilla miehillä lasku on ollut 34 prosenttia. 
Naisilla vastaavat luvut ovat 53 ja 42 prosenttia. 

Aivoinfarktien lukumäärien tilanne vastaa dia-
beetikoiden ensimmäisiä sydäninfarkteja: lukumää-
riä tarkasteltaessa ei-insuliiniriippuvaisten miesten 
ensimmäiset aivoinfarktit ovat lisääntyneet, vaikka 
kaikissa muissa ryhmissä suunta on ollut laskeva.

Alaraaja-amputaatiot:

onko lasku pysähtymässä?

Vuonna 1997 noin 700 diabeetikolle tehtiin en-
simmäinen alaraaja-amputaatio. Tässä tapaukses-
sa amputaatio saattoi olla minkä tasoinen tahansa, 
mutta se oli kyseiselle diabeetikolle ensimmäinen. 
Vuonna 2007 vastaava lukumäärä oli jo noin 800. 

Diabeetikoiden ensimmäisten amputaatioiden 
lukumäärä lisääntyi seuranta-aikana, mutta dia-
beetikoiden määrän lisääntyminen aiheuttaa sen, 

Kuva 3. Vuosittain todetut diabeetikoiden ensimmäiset sydäninfarktit suhteessa 
diabeetikoiden määrään diabetestyypeittäin vuosina 1997–2007.

Kuva 4. Vuosittain todetut diabeetikoiden ensimmäiset aivoinfarktit suhteessa 
diabeetikoiden määrään diabetestyypeittäin vuosina 1997–2007.
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että suhteessa diabeetikoiden määrään suuntaus 
on laskeva. Tosin parina viimeisenä seurantavuote-
na lasku on pysähtynyt, ja osin on tapahtunut jopa 
nousua (kuva 5).

Arvokasta tietoa diabeteksesta ja 

sen lisäsairauksista

FinDM II -tutkimusrekisterin perusteella selvitettiin 
diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyttä ja 
ilmaantuvuutta Suomessa vuosina 1997–2007. 
Diabeetikoiden kokonaismäärä kasvoi tänä aika-
na 65 prosenttia. Myös diabeteksen ilmaantuvuus 
kasvoi molempien diabetestyyppien (insuliiniriip-
puvaisten ja ei-insuliiniriippuvaisten) osalta. 

Hyvä uutinen on, että lisäsairaudet vähenivät. 
Sekä ensimmäisiin sydän- että aivoinfarkteihin ja 
ensimmäisiin amputaatioihin sairastuminen on vä-
hentynyt seuranta-aikana. Sydäninfarktien osalta 
vähentymistä on tapahtunut myös lukumääräises-
ti, vaikka diabeetikoiden määrä on samana aikana 
kasvanut 65 prosenttia.  

Rekisterien perusteella ei voida sanoa, onko 
lisäsairauksien suhteellisen vähenemisen takana 
diabeteksen varhainen diagnosointi, diabeteksen 
hoidon kehittyminen vai valtimotautiriskien arvioin-
nin tehostuminen. Etenkin ei-insuliiniriippuvaisen 
diabeteksen ilmaantuvuuskäyrää tarkastellessa voi-
si epäillä varhaista diagnosointia vahvaksi tekijäksi. 
Muutamien viime vuosien aikana ei-insuliiniriippu-
vaisia diabeetikoita on diagnosoitu vuosittain yli  
20 000. Tästä voi päätellä, että ei-insuliiniriippu-

Kuva 5. Vuosittain todetut diabeetikoiden ensimmäiset amputaatiot suhteessa 
diabeetikoiden määrään diabetestyypeittäin vuosina 1997–2007.

vaiset diabeetikot diagnosoidaan nykyisin suurelta 
osin niin varhaisessa vaiheessa, ettei heille ole vielä 
ehtinyt kehittyä lisäsairauksia. 

FinDM II -tutkimusrekisteristä saatavat tulokset 
antavat arvokasta tietoa diabeteksen ja sen lisäsai-
rauksien tilasta Suomessa. Jatkossa rekisteritietoja 
raportoidaan myös sairaanhoitopiireittäin. Tutki-
musrekisterin tiedoista on tulossa useita artikke-
leita suomalaisiin ja kansainvälisiin lehtiin. 

Tutkimusrekisteri on suuri ja sekä tietosisällöl-
tään että kattavuudeltaan ainutlaatuinen, joten sii-
tä varmasti riittää runsaasti ammennettavaa myös 
tulevaisuudessa.

Sari Koski

TtM, laatuasiantuntija

Suomen Diabetesliitto 

sari.koski@diabetes.fi 

Reijo Sund

Dosentti, VTT, tilastotieteilijä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

reijo.sund@thl.fi 

FinDM II -tutkimuksen ohjausryhmään ovat 
kuuluneet:
Jari Forsström, Päivi Hämäläinen, Pirjo Ilanne- 
Parikka, Ilmo Keskimäki, Timo Klaukka, Sari Koski, 
Olli Nylander, Markku Peltonen, Antti Reunanen, 
Reijo Sund ja Klas Winell.
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1. Sund R, Koski S. FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien 
esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen – 
Tekninen raportti. Suomen Diabetesliitto ja Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos 2009.
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Esh = erikoissairaanhoito
Pth = perusterveydenhuolto

Diabeteksen kustannukset 
Suomessa 1998–2007

Pekka Rissanen ja Tiina Jarvala, Codif-tutkimustyöryhmä

Diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustan-

nukset kasvoivat Suomessa 80 prosenttia kym-

menessä vuodessa 1998–2007. Nousu selittyy 

diabeetikoiden määrän rajulla kasvulla.  

       Lisäsairauksien ehkäisemiseen kannattaa 

edelleen pyrkiä kaikin voimin, sillä yksikin lisäsai-

raus moninkertaistaa diabeetikon hoitokustan-

nukset.

Diabeteksen vallitsevuus on kasvanut viime ai-
koihin saakka lähes kaikissa läntisissä teollisuus-
maissa, myös Suomessa. Eri tietokantojen mukaan 
Suomessa oli vuonna 2007 yhteensä noin 285 000 
diabeetikkoa (1). Suurta osaa koko tautikuormasta 
ei kuitenkaan ole diagnosoitu, joten se ei myöskään 
näy edellä mainitussa luvussa. Onkin arvioitu, että 
diabetes on noin kymmenellä prosentilla väestöstä 
(2), toisin sanoen noin puoli miljoonaa suomalaista 
sairastaa diabetesta. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin tyypin 1 ja 2 
diabeetikkojen terveyspalvelujen ja lääkkeiden käy-
tön kustannukset vuosina 1998–2007. Tutkimus 
on osa laajasta diabeteksen kustannustutkimus-
hankkeesta (CoDiF, Cost of Diabetes in Finland), 
joka on Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämis-
ohjelman Dehkon ja Tampereen yliopiston terveys-
tieteen laitoksen yhteishanke.

FinDM II -rekisteri lähtökohtana

Tutkimusaineisto koottiin eri viranomaisten yllä-
pitämistä kansallisista terveydenhuollon rekiste-
reistä. Aineistoon sisällytettiin kaikki diabeteksen 
vuoksi hoidon piirissä olleet diabeetikot. Diabee-
tikot identifi oitiin muun muassa hoito- ja poistoil-
moitusrekistereistä, Benchmarking-tietokannasta, 
Kansaneläkelaitoksen erityiskorvausrekisteristä ja 
reseptitiedostosta ja muista rekistereistä, kuten 
syntymärekisteristä ja kuolemansyyrekisteristä. Yk-
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sityiskohtainen kuvaus aineiston muodostamisesta 
löytyy Sundin ja Kosken raportista (1). 

Aineisto sisältää diabeetikoiden sairaalakäynnit 
(vuodeosastohoito ja poliklinikkakäynnit) ja niiden 
kustannukset sekä sairausvakuutuksesta korvat-
tujen lääkkeiden kustannukset. Perusterveyden-
huollossa syntyneet kustannukset arvioitiin Terveys 
2000 -tutkimusaineistosta. 

Palvelujen ja lääkkeiden käyttö ja kustannukset 
laskettiin sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoille. 
Molemmissa ryhmissä kustannukset laskettiin erik-
seen niille, joille ei ollut ilmaantunut diabetekseen 
liittyviä lisäsairauksia, ja niille, joilla lisäsairauksia 
oli. Kustannukset laskettiin kullekin diabeetikolle 
riippumatta palvelujen tai lääkkeiden käytön syystä.

Ensin laskettiin diabeetikoiden sairaanhoidon 
kokonaiskustannukset. Diabeteksen aiheuttamat 
lisäkustannukset saatiin sen jälkeen vähentämäl-
lä diabeetikoiden keskimääräisistä sairaanhoidon 
kokonaiskustannuksista muista syistä kuin diabe-
teksesta aiheutuneet sairaanhoidon kokonaiskus-
tannukset. 

Vuodeosastohoito ja

lääkekustannukset suurimmat menoerät

Diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannuk-
set olivat vuonna 2007 noin 1,35 miljardia euroa, 
mikä on lähes 10 prosenttia terveydenhuollon ko-

konaismenoista. Diabetesta sairastavien hoitokus-
tannukset kasvoivat vuosittain keskimäärin 6,2 
prosenttia vuosina 1998–2007, eli huomattavasti 
nopeammin kuin terveydenhuollon kokonaismenot. 
Ne kasvoivat samaan aikaan 3,9 prosenttia vuo-
dessa. Vuodeosastohoidon kustannukset ja lääke-
kustannukset olivat suurimmat menoerät (kuva 1). 

Vaikka kokonaiskustannukset kasvoivat tutki-
musvuosina nopeasti, yhtä diabeetikkoa kohden 
kustannukset kasvoivat vain 1,4 prosenttia vuo-
sittain. Nopeimmin kasvoivat sairaaloiden vuo-
deosastohoidon diabeetikkoa kohden lasketut 
kustannukset ja hitaimmin terveyskeskusten vuo-
deosastohoidon kustannukset. Diabeetikkoa koh-
den kustannukset laskivat vuosina 2006 ja 2007 
(kuva 2). 

Lisäsairaudet kasvattivat diabeteksen aiheut-
tamia lisäkustannuksia molemmissa diabeetik-
koryhmissä. Mikäli diabeetikolle oli ilmaantunut 
seuranta-aikana jokin lisäsairaus, diabeteksen ai-
heuttamat lisäkustannukset olivat hänellä 4–5-ker-
taiset muiden diabeetikkojen lisäkustannuksiin 
verrattuna (kuva 3, sivu 14).

Diabeetikkoa kohden

sairaanhoitokulut laskivat

Diabetes aiheuttaa merkittävän tautikuorman, 
ja sen hoito vie huomattavasti terveydenhuollon 

Kuva 3. Kokonaiskustannukset diabeetikkoa kohti 1998–2007 
(vuoden 2007 rahana).
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voimavaroja. Tulostemme mukaan kustannukset 
kehittyvät kahteen suuntaan tarkastelukulmasta 
riippuen. Yhtäältä diabeetikkojen sairaanhoidon 
kokonaiskustannukset kasvoivat muiden hoito-
kustannuksia selvästi nopeammin. Toisaalta yhtä 
diabeetikkoa kohden laskettuna kasvu oli hyvin 
maltillista ja jopa hitaampaa kuin asukasta koh-
den laskettujen terveydenhuoltomenojen kasvu 
Suomessa kyseisinä vuosina. 

Viimeisinä tutkittuina vuosina diabeetikkoa 
kohden lasketut sairaanhoitokustannukset jopa 
laskivat. Tämä on suurelta osin seurausta diagnos-
tiikan parantumisesta. Diabetes havaitaan nykyisin 
varhaisemmassa vaiheessa, jolloin myös hoitokus-
tannukset ovat matalat. Lääkehoitojen kehittymi-
nen on osaltaan ehkäissyt lisäsairauksia. 

Kuten aiemmissakin tutkimuksissa on todettu, 
(3), myös tämän tutkimuksen mukaan näyttää sil-
tä, että tehokkain keino hidastaa diabeteksen kus-
tannusten kasvua on lisäsairauksien ehkäiseminen.

Pekka Rissanen

Professori

Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos

pekka.rissanen@uta.fi 

Tiina Jarvala

Kustannustutkija

Diabetesliitto / Tampereen yliopisto

tiina.jarvala@uta.fi 

Kuva 3. Lisäsairauksien merkitys: 
kokonaiskustannukset diabeetikkoa 
kohti vuonna 2007.

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Diabeetikolla ei ole lisäsairauksia

T1D T2D

€

Diabeetikolla on lisäsairauksia

14 Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2010

EU myönsi 2,2 miljoonaa euroa
suomalaiselle geeninsiirtotutkijalle

Euroopan tutkimusneuvosto ERC (European Research Council) on myöntänyt akatemiaprofessori 
Seppo Ylä-Herttualalle 2,2 miljoonan euron apurahan. Huippututkijoille suunnattu apuraha myön-
nettiin sydän- ja verisuonitautien sekä pahanlaatuisen aivokasvaimen hoidossa käytettävien gee-
ninsiirtotekniikkojen tutkimukseen. Ylä-Herttuala työskentelee Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen 
-instituutissa.

ERC:n Advanced Grants -apurahoilla tuetaan edistyneiden tutkijoiden innovatiivisia tutkimus-
hankkeita EU:n jäsenmaissa ja liitännäismaissa. Toista kertaa järjestettyyn apurahahakuun osallistui 
1 584 tutkijaa, joista 236 sai apurahan. Ylä-Herttuala on ainoa tässä haussa apurahan saanut 
suomalaistutkija.

Kirjallisuus
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sien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen 
mittaaminen – Tekninen raportti. Suomen Diabetesliitto, 
Tampere 2009.

2. Peltonen M, Korpi-Hyövälti E, Oksa H, Puolijoki H, Saltevo J, 
Vanhala M, Saaristo T, Saarikoski L, Sundvall J, Tuomilehto J. 
Liikalihavuuden, diabeteksen ja muiden glukoosiaineenvaih-
dunnan häiriöiden esiintyvyys suomalaisessa aikuisväestössä. 
Suomen Lääkärilehti 2006;3:163-170. 

3. Kangas T. Diabeetikoiden terveyspalvelut ja niiden kustannuk-
set, helsinkiläisten diabeetikkojen verrokkikontrolloitu poikki-
leikkaustutkimus. Kansaneläkelaitos, Sosiaali-terveysturvan 
tutkimuksia 67, Helsinki 2002. 
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Saavuttaako DEHKO laatutavoitteensa?

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämis-

ohjelma (Dehko 2000–2010) on loppusuoralla. 

Nyt voidaan jo alustavasti arvioida, miltä osin 

tavoitteet on saavutettu ja missä tarvitaan lisä-

ponnistuksia. Vuonna 2008 kartoitettiin sekä 

lapsi- että aikuisdiabeetikoiden hoitotasapainoa, 

hoidon laatua ja diabeteksen lisätautien ilmaan-

tumista. Tiedot antavat hyvän pohjan Dehkon 

aikaansaannosten tarkastelulle.

Diabeetikkolasten hoitotasapainoa selvitettiin Deh-
kon ja lapsia hoitavien yksiköiden yhteistyönä. Kai-
kille lasten hoitoyksiköille tarjottiin mahdollisuus 
kerätä laatukriteerien mukaiset tiedot hoidossa 
olevista lapsista. Laatumittaukseen osallistui 26 
lapsidiabeetikoita hoitavaa yksikköä. Mittauksen 
ulkopuolelle jäi siten vain seitsemän yksikköä, jot-
ka hoitavat lasten diabetesta. Kaikkiaan hoitoon ja 
hoitotasapainoon liittyviä tietoja saatiin 4 385 lap-
sesta ja nuoresta. He olivat yleensä 0–15-vuotiaita, 
mutta joissakin yksiköissä oli myös yli 15-vuotiaita 
hoidossa. 

Aikuisten hoitotasapainoa ja hoidon laatua sel-
vitettiin sekä terveyskeskuksissa että sairaaloissa. 
Terveyskeskusten tulokset ovat laatuverkoston syk-
syllä 2008 tekemästä mittauksesta. Laatuverkostot 
ovat terveyskeskusten vapaa yhteenliittymä, jossa 

Klas Winell ja Sari Koski

haetaan parhaita toimintakäytäntöjä sekä vertail-
laan tuloksia. Mittaukseen osallistui 52 terveyskes-
kusta eri puolilta maata. Otos koostui kahden viikon 
aikana vastaanotolla käyneistä diabeetikoista, joita 
oli kaikkiaan 6 446. Heistä 5 918 oli tyypin 2 dia-
beetikoita ja 528 tyypin 1 diabeetikoita.

Aikuisdiabeetikoiden erikoissairaanhoidon laa-
tua selvitettiin 15 yksikössä. Kahden viikon otos 
poimittiin joulukuun 2007 ja maaliskuun 2009 
välisenä aikana. Tietoja saatiin 832 diabeetikosta, 
joista 289 oli tyypin 2 diabeetikoita ja 521 tyypin 1 
diabeetikoita. Lisäksi osa hyvän hoidon indikaatto-
reista voitiin ajaa ilman henkilötunnisteita kymme-
nestä ProWellness-diabeteshoitotietojärjestelmää 
käyttävästä sairaalasta. Näistä analyysiin saatiin 
tiedot 25 993 diabeetikosta, joista tyypin 2 diabee-
tikoita oli 13 376 ja tyypin 1 diabeetikoita 6 016. 
Loppujen diabetestyyppi oli epävarma.

Laatumittausten yksityiskohtaiset tulokset löy-
tyvät Dehkon internetsivuilta (1,2). Tässä artikke-
lissa raportoidaan vain joitakin päätuloksia. 

Diabeetikkolasten hoitotasapaino 

Lasten sokeritasapainon kehitys oli myönteistä vuo-
desta 2003 vuoteen 2005 (taulukko 1). Sokerita-
sapainoa mitattiin glykohemoglobiinilla (HbA1c). 
Glykohemoglobiini eli veren punasolujen sokeroitu-

Taulukko 1. Hyvässä ja huonossa hoitotasapainossa olevien diabeetikkolasten osuus Suomessa vuosina 2003, 2005 ja 
2008.

 
2003 2005 2008

Dehkon 
laatutavoite

HbA1c < 8,0 %              
Osuus potilaista
(Vaihteluväli hoitoyksiköittäin)

26 % 36 %
(10–70 %)

32 %
(15–51 %)

> 30 % 

HbA1c > 10,0 % 
Osuus potilaista 
(Vaihteluväli hoitoyksiköittäin)

19 % 14 %
(5–33 %)

15 %
(1–25 %)

< 10 %
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misaste kuvastaa keskimääräistä verensokeritasoa 
6–8 viikon ajalta ennen mittausta. 

Vuodesta 2005 vuoteen 2008 hyvä kehitys 
pysähtyi ja kääntyi jopa laskuun. Hyvässä hoitota-
sapainossa oli 32 prosenttia lapsista ja huonossa 
15 prosenttia lapsista. Yksiköiden välinen vaihtelu 
kuitenkin väheni selvästi.

Glykohemoglobiinin keskiarvo nousi vuoden 
2005 arvosta 8,55 % (95 prosentin luottamusväli, 
LV 8,49–8,61 %) arvoon 8,72 % (95 prosentin LV 
8,68– 8,77 %) vuonna 2008. Muutos oli samanlai-
nen, vaikka tarkasteltiin pelkästään niitä keskuksia, 
joista tiedot löytyivät molemmilta vuosilta (n = 20). 

Hypoglykemioiden ja ketoasidoosien määrät vä-
henivät vuodesta 2005 vuoteen 2008, mutta muu-
tokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Veren-
painetason 130/80 elohopeamillimetriä (mmHg) 
ylitti vuonna 2008 19,9 prosenttia, ja satunnai-
sesti tai päivittäin tupakoivia oli 7,1 prosenttia 12 
vuotta täyttäneistä.

Taulukko 2. Lasten sairaalahoidot ja poliklinikkakäynnit.

Palveluiden käyttö 2005 2008

Sairaalahoidossa olleiden osuus 24,9 % 28,9 %

Käyntejä diabeteslääkärillä vuodessa keskimäärin 3,8 3,8

Ravitsemusterapeutilla käyneiden osuus 32,3 % 40,5 %

Sopeutumisvalmennuksessa olleiden osuus 11,8 % 15,0 %

Taulukko 3. Aikuisdiabeetikoiden hoitotasapaino ja diabeteksen hoidon laatu vuonna 2008. Lukumääräksi on merkitty 
niiden diabeetikoiden määrä, joilta indikaattoria on voitu tarkastella. 

Avainindikaattori

Laatutavoite
(osuus diagnosoiduista 

diabeetikoista) Tyypin 2 diabeetikot Tyypin 1 diabeetikot

Lukumäärä Tulos Lukumäärä Tulos

HbA1c mitattu 6 kk:n aikana > 90 % 17 716 62,3 % 5 940 74,7 % 

HbA1c < 7,0 % (T1D < 7,5 %) > 60 % (T2D) 15 807 61,8 % 5 758 27,4 %

HbA1c > 9,0 % (T1D > 10,0 %) < 5 % (T2D) 15 807 6,9 % 5 758 14,9 %

LDL-kolesteroli ≤ 2,6 mmol/l > 75 % 14 607 63,4 % 2 814 60,4 %

Verenpaine sRR < 130 mmHg 12 263 21,2 % 4 913 35,8 %

Päivittäin tupakoivia < 5 % 6 170 12,7 % 1 044 21,1 %

Painoindeksi BMI > 30 kg/m2 < 50 % (T2D) 15 343 49,7 % 6 695 13,3 %

Merkkejä lisäsairauksista murrosikäisillä

Silmänpohjamuutoksia todettiin 5,0 prosentilla 
niistä nuorista, jotka olivat täyttäneet 12 vuotta 
ja sairastaneet diabetesta vähintään viisi vuotta. 
Vuoden 2005 mittauksessa vastaava luku oli 6,7 
prosenttia.  

Patologinen mikroalbuminuria todettiin 3,5 
prosentilla nuorista, jotka olivat täyttäneet 12 vuot-
ta ja sairastaneet diabetesta vähintään viisi vuotta. 
Luku oli sama vuonna 2005.

Lasten diabeteksen hoidossa

käytetyt palvelut

Taulukkoon 2 on kerätty vertailutietoa sairaala-
hoitojen ja poliklinikkakäyntien määristä vuosina 
2005 ja 2008. Suurempi osa diabeetikkolapsista 
sai ravitsemusohjausta ja sopeutumisvalmennusta 
vuonna 2008 kuin vuonna 2005.
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Taulukko 4. Diabeetikoiden lisäsairauksien varhainen tunnistaminen ja päätetapahtumat 2008. Lukumääräksi on 
merkitty niiden aikuisten diabeetikoiden määrä, joilta indikaattoria on voitu tarkastella. 

Indikaattori

Dehkon 
laatutavoite 

(osuus potilaista) Tyypin 2 diabeetikot Tyypin 1 diabeetikot

Lukumäärä Tulos Lukumäärä Tulos

Retinopatian esiintyvyys < 10,0 % 4 489 17,4 % 935 38,6 %

Proliferatiivisen retinopatian 
esiintyvyys

         – 4 489 4,3 % 935 16,0 %

Mikroalbuminuria (20 –200 µg/min) < 15,0 % 1 949 17,7 % 526 12,5 %

Nefropatia 
(> 200 µg/min)

< 5,0 % 1 949 4,7 % 526 5,5 %

Koronaaritauti       – 6 144 20,2 % 1 005 8,7 %

Aikuisdiabeetikoiden hoitotasapaino

ja hoidon laatu

Osa aikuisista diabeetikoista näyttäisi saavuttavan 
Dehkon laatukriteereissä asetetut hoitotavoitteet 
(taulukko 3) (3). Kaukana tavoitteista ollaan kui-
tenkin tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa erityisesti 
verenpaineen, painon ja tupakoinnin osalta. Tyypin 
1 diabeetikoiden hoidossa ollaan kaukana tavoit-
teista verensokerin, tupakoinnin ja verenpaineen 
osalta. Huomattavaa on, että tyypin 2 diabeetikoi-
den lisäksi myös monien tyypin 1 diabeetikoiden 
LDL-kolesteroli on koholla.

Vaikka tyypin 1 diabeetikoiden verensokeritasot 
eivät ole riittävän hyviä, niissä on tapahtunut myön-
teistä kehitystä. Kuvaan 1 on kerätty Dehkon kol-
men laatumittausvuoden tuloksia. Niistä nähdään, 
että hyvässä hoitotasapainossa olevien osuus on 
kasvanut kaikkina seurantavuosina.

Aikuisdiabeetikoiden lisäsairaudet

Taulukkoon 4 on kerätty lisäsairauksien esiintymis-
tietoja vuoden 2008 mittauksesta. Retinopatian eli 
verkkokalvosairauden esiintyvyys oli tyypin 1 dia-
beetikoilla yleisempää kuin tyypin 2 diabeetikoilla. 
Mikroalbuminuriaa todettiin tyypin 2 diabeetikoilla 
tyypin 1 diabeetikoita useammin. Koronaaritautia 
oli joka viidennellä tyypin 2 diabeetikolla. 

Miten suomalaisten lasten hoito 

pärjää vertailussa muihin maihin?

Diabetesta sairastavien lasten glykohemoglobiinin 
keskiarvo nousi 8,55 %:sta 8,72 %:iin vuodes-
ta 2005 vuoteen 2008. Kansainvälisesti tulokset 
vaihtelevat. Skotlannista ja Englannista on ra-
portoitu huonompia sokeritasapainotuloksia kuin 
Suomesta (4, 5). Läntisen Tyynenmeren alueen 96 
lasten diabetesta hoitavaa keskusta raportoi  parem-
masta hoitotasapainosta kuin Suomessa (6). Siellä 

Hyvä tasapaino HbA1c < 7,5 %

Hälyyttävän huono tasapaino HbA1c > 10,0 %

Kuva 1. Aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden sokeri-
tasapaino vuosina 2000, 2004 ja 2008.
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keskimääräinen glykohemoglobiinin taso oli 8,3 %, 
mutta hypoglykemioita ja ketoasidooseja oli selväs-
ti enemmän kuin omassa tutkimuksessamme. 

Suomessa lasten hypoglykemioiden ja ketoasi-
doosien määrät näyttivät vähentyneen vuodesta 
2005 vuoteen 2008. Hypoglykemioiden ja keto-
asidoosien kirjaamiseen pitäisi kiinnittää erityistä 
huomiota, koska kerätyt tiedot ovat edelleen epä-
varmoja. Paras tapa lienee kirjata ammattilaisten 
apua vaatineet hypoglykemiat ja ketoasidoosit vuo-
den ajalta ja hypoglykemiat, jotka lapsi tai perhe 
on pystynyt itse hoitamaan, edeltävän kolmen kuu-
kauden ajalta. Vastaavaa kirjaamiskäytäntöä tulisi 
soveltaa myös aikuisiin tyypin 1 diabeetikoihin.

Vain osa lapsista sai ravitsemusohjausta tai so-
peutumisvalmennusta. Alle puolet lapsista oli ollut 
ravitsemusterapeutin ohjauksessa ja vain 15 pro-
senttia oli ollut sopeutumisvalmennuksessa edel-
tävän vuoden aikana. Vuoden 2008 aineistossa 
yksiköt jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella, 
paljonko lapset keskimäärin osallistuivat sopeu-
tumisvalmennukseen. Osoittautui, että enemmän 
sopeutumisvalmennusta antavissa yksiköissä po-
tilaiden keskimääräiset glykohemoglobiinitasot 
olivat merkittävästi matalammat kuin vähemmän 
sopeutumisvalmennusta antavissa yksiköissä (Wi-
nell, henkilökohtainen havainto). 

Vuonna 2001 julkaistun systemaattisen katsa-
uksen perusteella opetuksella ja psykososiaalisilla 
menetelmillä saadaan vähän tai kohtalaisesti pa-
rannusta diabeteksen tasapainoon (7). Mitä koko-
naisvaltaisempi lähestyminen on, sitä paremmat 
ovat tulokset. Kirjoittajat korostavat aiheen tutki-
muksen tärkeyttä. Myös meillä tällainen tutkimus 
olisi tervetullutta.

Lasten hoitoyksiköt tarvitsevat

tietoa lisäsairauksien ilmaantumisesta

Pediatrien, jotka vastaavat lasten diabeteksen 
hoidosta, olisi tärkeä tietää, miten lisäsairauksien 
ehkäisy onnistuu. Diabeteksen aiheuttamat lisäsai-
raudet tulevat vasta vuosien päästä, ja siksi hoidon 
vaikuttavuuden mittaaminen on vaikeaa lasten hoi-
toyksiköissä. Parhaiten tähän tarkasteluun soveltu-

vat silmänpohjan muutoksien ja mikroalbuminuri-
an ilmaantuminen. 

Nyt silmänpohjamuutoksia todettiin 5,0 pro-
sentilla niistä nuorista, jotka olivat täyttäneet 12 
vuotta ja sairastaneet diabetesta vähintään viisi 
vuotta. Vuoden 2005 mittauksessa vastaava luku 
oli 6,7 prosenttia. Kehitys vaikuttaa myönteisel-
tä. Sen sijaan patologinen mikroalbuminuria oli 
pysynyt entisellään. Se todettiin molempina seu-
rantavuosina 3,5 prosentilla nuorista, jotka olivat 
täyttäneet 12 vuotta ja sairastaneet diabetesta vä-
hintään viisi vuotta. 

Australiassa retinopatia todettiin 20 prosentilla 
nuorista tyypin 1 diabeetikoista (n = 1 433, keski-
ikä 15,7 vuotta ja keskimääräinen sairastamisaika 
6,8 vuotta)  (8). Samassa tutkimuksessa mikroal-
buminurian esiintyvyys oli 6 prosenttia. Englannis-
sa tutkitussa kohortissa mikroalbuminuria kehit-
tyi kymmenessä vuodessa 25,7 prosentille ja 19 
vuodessa 50,7 prosentille diabeetikkolapsista (n 
= 527) (9). Lasten keski-ikä oli seurannan alussa 
8,8 vuotta. 

Eurooppalaisessa yhteisprojektissa todettiin, 
että mikroalbuminuria kehittyi 13 prosentille dia-
beetikkolapsista seitsemässä vuodessa (10). Näihin 
lukuihin verrattuna Suomessa nyt mitatut mikroal-
buminurian ja retinopatian esiintyvyysluvut vaikut-
tavat hyviltä.

Aikuisten tyypin 2 diabeetikoiden

hoito etenee hyvin

Tutkimuksessamme retinopatiaa esiintyi 38,6 pro-
sentilla ja proliferatiivista retinopatiaa 16,0 prosen-
tilla aikuisista tyypin 1 diabeetikoista. Thaimaan 
diabetesrekisterin aineistossa (n = 347) vastaavat 
luvut olivat jonkin verran alhaisemmat: 21,6 pro-
senttia ja 10,7 prosenttia vuonna 2003 (11).

Thaimaan diabetesrekisterin aineistossa 39,1 
prosentilla tyypin 2 diabeetikoista (n = 4 162) 
oli mikroalbuminuriaa. Makroalbuminuriaa oli 
7,8 prosentilla. Samassa tutkimuksessa 37,9 
prosentilla HbA1c oli alle 7 % (12). 1990-luvun 
puolivälissä Italiassa 1 574 NIDDM-potilaan (ei 
insuliinista riippuvaisia diabeetikoita) joukossa 
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mikroalbuminuriaa oli 32,1 prosentilla ja makro-
albuminuriaa 17,6 prosentilla (13). 

Saksassa todettiin 581 tyypin 2 diabeetikon 
joukossa mikroalbuminuria 27,2 prosentilla ja mak-
roalbuminuria 9,0 prosentilla. HbA1c oli alle 7 % 
46,6 prosentilla, LDL-kolesteroli alle 2,6 mmol/l 
16 prosentilla ja verenpaine alle 130/85 mmHg 
31,3 prosentilla potilaista (14). Näiden lukujen 
valossa (ks. taulukko 4, sivu 17) vaikuttaa siltä, 
että tyypin 2 diabeteksen hoito on maassamme 
hyvässä mallissa verrattuna moniin muihin maihin.

Erityisesti tyypin 2 diabeteksen hoito on eden-
nyt hyvin maassamme. Valitettavasti tiedot Dehkon 
alkuajoilta ovat puutteelliset, ja tavoitteiden saa-
vuttamista joudutaan tarkastelemaan epäsuoras -
ti. Tilanne vaikuttaa kuitenkin varsin hyvältä. 
FinDM II -tutkimus antanee asiaan lisävalaistusta.

Klas Winell
LL, erikoislääkäri
Conmedic
klas.winell@conmedic.fi 

Sari Koski
Dehkon laatuasiantuntija
Diabetesliitto
sari.koski@diabetes.fi 
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   %   mmol/mol

 4,0 20

5,0 31

6,0 42

7,0 53

8,0 64

9,0 75

10,0 86

11,0 97

12,0 108
 
HbA1c (mmol/mol) = 10,93 x HbA1c (%) – 23,50

HbA
1c

:n yksikkö muuttuu
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Suomen DESGin seminaari 19.3. Tampereella

VERKOSTAKO VOIMAANTUMISTA? 

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00–9.15  Tervetuloa, avaus päivän teemaan, Desg:n pj. Seija Olli 
9.15–10.00  Toimiva terveyskeskus – sähköisten palveluiden ja pitkäaikaissairaanhoidon    
  tukemisen valtakunnallisia näkymiä, Taina Mäntyranta, STM 
10.00–10.45  E-ohjaus ja E-oppiminen fi losofi an, teorioiden ja menetelmien kentässä, Hannele Koli 
  GROUP
10.45–11.45  Omahoidon tehostaminen terveysvalmennuksella – kokemuksia ja tuloksia TERVA-  
  projektista, Ulla-Maija Junno, Preve Oy
11.45–12. 45  Lounas
12.45–13. 45  Oulun ja Oulunkaaren Omahoitohanke, Riikka Hirvasniemi ja Tiina Vuonovirta                      
13.45–14.45  Espoon Omahoitohanke, Anu Suurnäkki ja Tuomo Lehtovuori
14.45–15.00  Keskustelua ja yhteenveto
15.00–15.15 Kahvi
Klo 15.15 alkaen Suomen DESG ry:n sääntömääräinen vuosikokous.

Paikka: Juvenes-sali, Åkerlundinkatu 1, 3. krs (Tampere-taloa vastapäätä) 
Osallistumismaksu: Desg:n jäsenille 50 €, ei-jäsenille 70 €. Sisältää lounaan. 
Ilmoittautumiset Pirkko Toivoselle torstaihin 4.3.2010 mennessä, pirkko.toivonen@diabetes.fi  tai   
p. 03 2860 315. Mahdolliset ruokavaliorajoitukset pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
www.diabetes.fi  > Ammatilliset jäsenyhdistykset > DESG

Duodecim palkitsi diabetekseen perehtyneen 
terveyskeskuslääkärin

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim jakoi vuosipäivänään marraskuussa palkintoja ja apurahoja lää-
käreille ja tutkijoille yli 200 000 eurolla. 20 000 euron arvoisen Konrad ReijoWaaran palkinnon sai 
terveyskeskuslääkäri Yrjö Perkkiö ja 10 000 euron arvoisen Nuoren tutkijan palkinnon professori 
Mikko Niemi.

Perkkiö on työskennellyt koko lääkärinuransa Lapissa Muonion-Enontekiön terveyskeskuksessa. Hän 
on perehtynyt erityisesti diabetekseen ja muihin Muonion-Enontekiön alueella runsaasti esiintyviin 
sairauksiin. 

Niemen tärkein tutkimusalue on farmakogenetiikka, joka selvittää  perintötekijöiden vaikutuksia 
lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Hänen tutkimuksensa ovat olleet tiennäyttäjiä yksilöllisen 
lääkehoidon kehittämisessä ja johtaneet tärkeisiin kliinisiin sovellutuksiin.

Kannustusapurahoja väitöskirjan tekijöille
 

Duodecim jakoi myös kannustusapurahoja väitöskirjaansa valmisteleville tai uraansa aloitteleville 
tutkijoille. Kannustusapurahojen yhteissumma oli 144 000 euroa ja niitä myönnettiin 36 tutkijalle. 
Tiedot palkituista ja apurahan saaneista on julkaistu Duodecimin internetsivuilla osoitteessa www.
duodecim.fi .
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Dehkon viimeinen vuosi menossa

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämis-   

ohjelman Dehkon kymmenestä vuodesta 

yhdeksän on nyt takana. Viimeisen vuoden 

merkittävimpänä työnä on koko ohjelman ja 

sen vaikutusten arviointi. Samalla kun ohjelman 

merkitystä punnitaan ja loppuraporttia sorva-

taan, ponnistellaan täysin voimin ohjelman 

alussa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Dehkon pääsihteeri Maria Aarne, mitä kansallisen 

diabetesohjelman viimeisenä vuonna tapahtuu?

Dehkon aikana käynnistetyt hankkeet viedään loppuun 
suunnitelmien mukaisesti. Viimeisen ohjelmavuoden 
aikana erityisen huomion kohteena ovat lisäsairaudet 
ja niiden ehkäisy ja varhainen toteaminen. 

Koko joukko julkaisuja valmistuu vuoden mit-
taan. Dehko tuottaa muun muassa tukimateriaalia 
tyypin 2 diabeetikoiden omahoitoa ja kuntoutus-
ta varten. Diabeetikkonuorten hoitojärjestelyt ovat 
myös asia, johon halutaan vaikuttaa. Terveyden-
huollon diabetesosaamisen selvittämiseen on val-
mistunut työkalu, osaamiskartta, ja sitä samoin 
kuin diabeetikoiden elämänlaatumittaria jalkaute-
taan hoitoyksiköihin. 

Ennen ohjelman päättymistä päivitetään niin 
aikuisten kuin lasten diabeteksen hyvän hoidon 
laatukriteerit. Tässä yhteydessä tarkistetaan myös 
diabeettisten jalkaongelmien hoidon ja hoidonohja-
uksen laatukriteerit. 

Dehkon viimeinen suurkatselmus, Dehko-päi-
vät, järjestetään 31. tammikuuta ja 1. helmikuuta 
2010 Finlandia-talossa.

Miten kansallinen diabetesohjelma 

arvioidaan?

Syksyllä 2009 käynnistynyt diabeetikoiden hoitota-
sapainoa selvittävä tutkimus valmistuu ensi kesänä. 
Se kertoo suoraan, onko yksi Dehkon tärkeimmistä 
tavoitteista saavutettu, eli onko vähintään puolet 

diabeetikoista hyvässä 
hoitotasapainossa.

Valtiotieteen mais-
teri ja konsultti Seppo 
Tuomola on lupautunut 
ohjelman pääarvioitsi-
jaksi. Tämän ulkoisen 
arvion lisäksi ohjel-
massa mukana olleet 
arvioivat onnistumista 
suhteessa alkuperäi-
siin tavoitteisiin. Lop-

– kehitystyö jatkuu

Pääsihteeri Maria Arne

puraportissa arvioinnin ohjausryhmä kiteyttää tulok-
set, tekee päätelmät ja antaa suosituksensa. 

Mitä tapahtuu Dehkon jälkeen?

Ennen loppuarviointia en haluaisi vielä ryhtyä prio-
risoimaan, miten kehittämistyössä edetään. Selvää 
on, että työ diabeetikoiden hyvän hoidon edistämi-
seksi jatkuu, vaikka kansallinen diabetesohjelma 
päättyykin. Ohjelman aikana on käynyt ilmi, että 
tekemisen tarve kasvaa koko ajan. Diabetes lisään-
tyy, ja siten myös sen yhteiskunnalle aiheuttamat 
taloudelliset kustannukset ja yksilöiden kärsimyk-
set kasvavat. 

Dehkon tuottamat tuoreet tutkimustulokset an-
tavat tosin jo osviittaa siitä, mihin pitäisi tarttua: 
diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja 
hyvään hoitoon sekä lisäsairauksien ehkäisyyn ja ak-
tiiviseen lisäsairauksien merkkien tunnistamiseen.

Dehko on valmistelusta asti nojannut diabe-
tesammattilaisten ja diabeetikoiden osaamiseen ja 
osallistumiseen. Toivon, että tämä arvokas asiantun-
tijakaarti jaksaa edelleen osallistua kehittämistyöhön 
– niin viimeisenä toimintavuonna kuin sen jälkeenkin. 
Yhteistyötä tarvitaan myös muiden kansanterveys-
järjestöjen kanssa tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja 
verisuonisairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden eh-
käisemiseksi sekä näihin sairauksiin sairastuneiden 
hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi. ■ 
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Ydinjoukko keskusteli lisäsairauksista

Dehkon toimijasymposium kokosi jälleen kerran 

yhteen diabetesalan keskeiset asiantuntijat ja 

tekijät. Yhteisvoimin mietittiin, millä teemoilla 

lisäsairauksien ehkäisyä ja hoitoa edistetään 

Dehkon viimeisen vuoden aikana.

Diabetesliitto on kutsunut diabetesalan keskeiset 
toimijat säännöllisesti koolle Diabeteksen ehkäisyn 
ja hoidon kehittämisohjelman hyväksymisestä läh-
tien vuodesta 2000. Tarkoituksena on ollut, että 
ohjelman varsinaiset toteuttajat pääsevät sano-
maan sanansa esiin nostettavista teemoista. Vuo-
ropuhelun lisäksi tilaisuuksissa on välitetty tietoa 
Dehkoon liittyneistä hankkeista, selvityksistä ja 
tutkimustuloksista.

Dehkon viimeisenä vuonna painotetaan erityi-
sesti lisäsairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Toimija-
symposiumissa lähdettiin työryhmiin jakautuneina 
seulomaan keskeisimpiä teemoja seuraavilla kysy-
myksillä: Mikä hoitokäytännöissä on sellaista, josta 
voitaisiin luopua? Mitä pitää lisätä tai vahvistaa? 
Mitä uutta tarvitaan?

Niin diabeteksen kuin lisäsairauksien mahdolli-
simman varhainen toteaminen ja potilaan motivoi-
minen hyvään omahoitoon nousivat keskustelussa 
tärkeimmiksi asioiksi, joihin Dehkon viimeisenä toi-
mintavuonna pitäisi keskittyä. Potilaat tarvitsevat 
tietoa myös hoitamattomuuden seurauksista. Oma-
hoidon tukeminen ja motivointi siihen ovat edellytys 
sille, että diabeetikko jaksaa hoitaa itseään hyvin 
ja välttyy lisäsairauksilta mahdollisimman pitkään 
tai jopa kokonaan.

Hoitotarvikkeiden säännöstely 

kivenä kengässä

Hoitotarvikesäännöstely, järjestelmälähtöisyys ja 
turha byrokratia äänestettiin asioiksi, joista pitäisi 

ensimmäiseksi luopua (taulukko 1). Hoitotarvik-
keiden osuus on vain kolme prosenttia diabeeti-
koiden sairaanhoidon kustannuksista. Kuitenkin 
siitä leikataan ensimmäisenä sen sijaan, että si-
joitettaisiin kaukonäköisesti hyvään hoitoon. Tämä 
viesti ei vieläkään ole tavoittanut kaikkia päättäjiä, 
vaikka asiaa on toisteltu vuosikaudet. Suurimmat 
säästöt syntyvät, kun ihmiset hoitavat itseään hy-
vin ja välttyvät diabeteksen hankalilta ja kalliilta 
lisäsairauksilta.

Turha byrokratia, päällekkäiset kirjaamiskäytän-
nöt ja käynnit, joilla ei tapahdu mitään, nousivat 
voimavaroja verottavina tekijöinä esille. Tilaisuu-
den puheenjohtaja, professori ja tutkimusjohtaja 
Per-Henrik Groop sai tästä aiheen ihmetellä, onko 
todellakin käyntejä, joilla ei tapahdu mitään.

Se, että vastaanotolla todetaan, että kaikki on 
kunnossa, ei ole turha käynti, hän muistutti. 

Taulukko 1. Dehkon toimijasymposiumissa keskusteltiin 
siitä, mitkä asiat ovat lisäsairauksien hyvän hoidon estee-
nä ja mitä uutta tarvittaisiin, jotta hoito paranisi. Tähän 
taulukkoon on koottu eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Mitä voimme vähentää tai mistä voimme luopua  
kokonaan?

1. Hoitotarvikkeiden säännöstely
2. Turha byrokratia, päällekkäinen kirjaaminen ja        
    järjestelmälähtöisyys
3. Käynnit, joilla ei tapahdu mitään

Mitä pitää vahvistaa?

1. Moniammatilliset työryhmät
2. Täydennyskoulutus
3. Potilaan oma osaaminen

Mitä uutta tarvitaan?

1. Sujuvat tietojärjestelmät 
2. Moniammatilliset hoitopolut ja -käytännöt
3. Voimavaroja diabeteksen ehkäisyyn

dehko
toimijasymposium

6.11.2009, Helsinki
Diabeteksen lisäsairaudet
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Osittain byrokratiaongelmat ovat seurausta ter-
veydenhuollon tietojärjestelmien puutteista, mutta 
muitakin syitä tuli työryhmissä esiin: säästöjä on 
monin paikoin yritetty aikaansaada siten, että esi-
merkiksi toimistotyöt on jaettu diabeteshoitajille ja 
terveydenhoitajille. Lopputulos on, että toimistoru-
tiinit syövät osan siitä ajasta, joka voitaisiin käyttää 
vaikkapa elintapaohjaukseen ja muuhun potilas-
työhön. Kannattaako huippuammattilaisia koulut-
taa, jos heidän aikansa kuluu avustaviin tehtäviin, 
kysyttiin aiheellisesti.

Resurssikysymykset puhuttivat luonnollisesti 
symposiumin osallistujia. Niin diabeteksen kuin li-
säsairauksien hoito vaatii terveydenhuollon eri am-
mattiryhmien osallistumista ja yhteistyötä. Tärkein 
voimavara on kuitenkin diabeetikko itse. Hänen 
varustamisensa riittävillä tiedoilla ja taidoilla on 
hoidon onnistumisen ja siten myös lisäsairauksien 
ehkäisyn paras tae.

Solut muistavat sokerin

Diabeteksen hyvään hoitoon kannattaa ohjata 
voimavaroja jo sairauden alkuvaiheessa. Soluilla 
saattaa olla glykeeminen muisti: korkean verenso-
kerin vaikutus näkyy soluissa myöhemmin samaan 
tapaan kuin ihosoluissa, jotka ”muistavat” säde-
kuorman.

Diabeetikon kohtalon ratkaisee lopulta pienten 
ja suurten verisuonten terveys. Siinä vaiheessa kun 
munuaisten toiminta häiriintyy tai silmänpohjis-
sa näkyy muutoksia, on hyvin todennäköistä, että 
ongelmia on muuallakin elimistössä. Silmätautien 
erikoislääkäri, dosentti Paula Summanen muistut-
ti, että ateroomatauti uhkaa myös silmän terveyttä. 
Vaarana ei ole vain retinopatian aiheuttama hitaasti 
kehittyvä näön heikentyminen, vaan myös äkillinen 
näön heikkeneminen laskimotukoksen seurauksena.

Mervi Lyytinen

Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri

mervi.lyytinen@diabetes.fi 

    

Vuoden 2010 Matti Äyräpään palkinto 

professori Jorma Viikarille

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Matti Äyräpään palkinto, 20 000 euroa, on myönnetty 
sisätautiopin professori Jorma Viikarille. Hän on tutkinut sepelvaltimotaudin riskitekijöitä erityisesti 
lapsilla ja nuorilla. 

Viikari on vaikuttanut Turun yliopistossa yli 40 ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa yli 
30 vuotta. Hän on ollut tärkeä johtohahmo LASERI-tutkimuksessa. Vuonna 1980 käynnistyneessä 
tutkimuksessa pystytään nykyään mittaamaan, miten lapsuus- ja nuoruusajan riskitekijät vaikutta-
vat valtimoiden rakenteeseen ja toimintaan yli 20 vuotta myöhemmin. 

LASERI-tutkimuksen innoittamana käynnistyi Turussa 1990-luvun alussa STRIP-tutkimus (Se-
pelvaltimotaudin riskitekijäin interventioprojekti lapsilla ja nuorilla), jonka johtoryhmän keskeinen 
jäsen Viikari on myös alusta alkaen ollut. Molemmat tutkimukset ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten 
dyslipidemioiden kansainvälisiin tutkimus- ja hoitosuosituksiin. Viikarin muu tutkimustoiminta on 
kohdistunut muun muassa diabetekseen, kilpirauhassairauksiin ja muihin keskeisiin endokrino-
logisiin ongelmiin.



1. Dehko on lisännyt tietoa ja yhteistyötä esimer-
kiksi apteekkien ja Diabetesliiton kesken. Ap-
teekeille se on tuonut uusia toimintamahdolli-
suuksia. 

2. Mäntyharjun apteekissa on toteutettu iso pro-
jekti, jossa tyypin 2 diabeetikot ovat saaneet 
neuvontaa ja tukea sekä lääkehoidon että elä-
mäntapamuutosten toteuttamiseen. Neuvonnal-
la on haluttu tukea diabeetikoiden omahoitoa. 
Apteekki ja paikallinen terveyskeskus ovat tässä 
yhdistäneet voimansa. Diabeetikot ovat käyneet 
kuusi kertaa vuodessa vähintään tunnin kestä-
vässä henkilökohtaisessa tapaamisessa aptee-
kissa. Kokoan parhaillaan kokeilusta saatuja tu-
loksia, ja ne näyttävät erittäin mielenkiintoisilta.

3. Suurin ongelma on, miten terveydenhuollon ja 
apteekin resurssit saadaan riittämään. Elämän-
tapaohjaus ja omahoidon tukeminen edellyttä-
vät riittävästi aikaa.
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3. Väestö ikääntyy, ja vastaanottoajat ovat kortil-
la. Resurssipula on suurin uhka. Suosituksia ei 
voida noudattaa, sillä yksilöohjausta ja seuran-
taa ei ole mahdollista lisätä. Olemme vastikään 
aloittaneet ryhmäohjauksen yhteistyössä kansa-
laisopiston kanssa. Tästä toivomme helpotusta 
tilanteeseen.

Stina Parkkamäki

apteekkari 

Havu Apteekki 

Mäntyharju

Mikä muuttui?

Kysyimme muutamilta toimijasymposiumin 

osanottajilta, mitä kansallinen diabetesohjelma 

Dehko on tuonut heidän työpaikoilleen. Kier-

tohaastattelun perusteella näyttää siltä, että 

diabeteksen hoito on muuttunut pysyvästi: siitä 

on tullut entistä määrätietoisempaa ja tavoitteel-

lisempaa. Uudet toimintatavat ovat juurtuneet 

terveyskeskusten arkeen. 

Näitä kysyimme:
1. Mikä on mielestäsi Dehkon tärkein saavutus?
2. Mitä konkreettista Dehko on tuonut omalle   
   työpaikallesi?
3.  Mikä on suurin diabetekseen liittyvä ongelma  
    juuri nyt?

Minna Rantanen

terveyskeskuslääkäri 

Kittilän terveyskeskus

1. Diabetekseen liittyvän tiedon lisääntyminen on 
ehdottomasti Dehkon suurin ansio. Kaikki käsit-
tävät nyt, miten laajasta ongelmasta on kyse.

2. Diabeetikoiden hoitoa on systematisoitu, ja heil-
le on laadittu hoitopolku. Diabetekseen liittyvää 
koulutusta on hankittu terveyskeskukseen. Kou-
lutusmyönteisyydestä on hyvänä esimerkkinä 
sekin, että minä olen tänään täällä. Tiimityöstä 
on saatu meillä hyviä kokemuksia

dehko
toimijasymposium

6.11.2009, Helsinki
Diabeteksen lisäsairaudet



1. Dehkon tärkein saavutus on, että diabeetikot 
ja esidiabeetikot löydetään nyt entistä varhem-
min. Uskon myös, että uudet toimintatavat, 
jotka koskevat niin toteamista kuin hoitoakin, 
ovat alkaneet elää arjessa. Näin ainakin meillä. 
Tiettyihin diabeteksen riskiryhmiin, kuten mie-
lenterveyspotilaisiin, on alettu kiinnittää enem-
män huomiota.

2. Yksikössämme on laadittu uusia hoitopolkuja 
diabeetikoille ja suuren riskin potilaille. Toimin-
tatavoista on sovittu ja hoidonohjausta kehitetty. 
Tämä tarkoittaa muun muassa ravitsemukseen 
ja liikuntaan liittyvää neuvontaa. Raskausdia-
beetikoiden terveysneuvontaan on myös kiinni-
tetty huomiota.

3. Yhteiset toimintatavat, se että ”meillä tehdään 
näin”, on tehnyt työstä entistä määrätietoisem-
paa ja tavoitteellisempaa. Tämä näkyy myös 
uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. 
    Suurin ongelma on potilasmäärän valtava 
lisääntyminen. Prediabeetikoiden ohjaukseen 
ei riitä resursseja toivotusti. Vastaukseksi tähän 
ongelmaan kehittelemme parhaillaan ryhmäoh-
jausta.

 
       Teksti ja kuvat: Mervi Lyytinen
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Merja Hanski 

ylilääkäri

Valkeakosken terveyskeskus

Mirva Kaasalainen

diabeteshoitaja

Järvenpään terveyskeskus

1. Dehko on tehnyt tunnetuksi, miten vakavasta ja 
isosta ongelmasta diabeteksessa on kyse. Tieto 
ei ole lisääntynyt vain ammattilaisten, vaan koko 
väestön keskuudessa.

2. Olemme saaneet konkreettiset suositukset ja 
laatukriteerit diabeteksen hoitoon. Sairauden 
varhaista toteamista on painotettu. Meillä on 
järjestetty vuodesta 2006 lähtien sokerirasitus-
tempauksia, joihin on kutsuttu kaikki, jotka ovat 
saaneet riskitestissä 14 pistettä tai enemmän. 
Riskitesti on julkaistu paikallisessa sanomaleh-
dessä. Muun muassa kunnan työntekijöille on 
järjestetty erikseen seulontoja.   
    Sokerirasituspäivän aikana on luennoitu dia-
beteksesta, ja ryhmäohjaus on otettu käyttöön.

3. Omassa työssäni on ongelmana, että ne, jotka 
eniten tarvitsevat tukea ja hoitoa, on usein vai-
keinta tavoittaa ja saada sitoutumaan omahoi-
toon. Se on välillä turhauttavaa. Näitä ryhmiä 
ovat muun muassa vastikään aikuisten puolelle 
siirtyneet nuoret sekä moniongelmaiset. Täs-
sä me hoitajat tarvitsisimme tukea!  
    Turhauttavaa on myös asioiden tuplakirjaami-
nen, joka syö aikaa potilaiden kanssa tehtävältä 
työltä.

us
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Monesta tärkeästä hoitosuosituksesta ilmestyi 

ajantasainen versio viime vuonna. Diabeteksen 

Käypä hoito -suosituksesta julkaistiin internetis-

sä uudistettu, eri potilasryhmät huomioon ottava 

versio. Myös verenpaineen Käypä hoito -suositus 

on päivitetty. Kansainväliset yhteenliittymät 

muokkasivat metabolisen oireyhtymän määritel-

mää – jälleen kerran.

Diabeteksen Käypä hoito -päivityksessä tarkennet-
tiin hoidon tavoitteita ja keinoja – muun muassa 
inkretiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden  
(gliptiinit ja inkretiinimimeetit) ja asetyylisali-      
syylihapon (ASA) käytöstä julkaistiin kokonaan  
uudistetut osiot. 

ASA-hoitoa (100 milligrammaa vuorokaudessa) 
suositellaan kaikille tyypin 1 ja 2 diabeetikoille, 
joilla on todettu valtimosairaus, kuten sepelvalti-
motauti, aivoinfarkti tai valtimonkovettumistauti, 
ellei käytölle ole vasta-aiheita. 

Jos ASA ei sovellu potilaan hoitoon, voidaan 
harkita klopidrogeelia. Silmänpohjasairaus ei ole 
ASA-hoidon vasta-aihe. ASAa voi käyttää myös 
niiden yli 40-vuotiaiden diabeetikoiden hoidossa, 
joilla ei ole todettu valtimotautia, sekä niiden poti-
laiden hoidossa, joilla on diabeteksen lisäksi muita 
sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöitä. Alle 
30-vuotiaille ASA-hoitoa ei suositella.

Hyperglykemian hoitoon

täsmennyksiä

Suurin muutos on tapahtunut hyperglykemian 
hoitoa käsittelevässä osuudessa. Suositukseen 
on upotettu hyperglykemian hoitokaavio, jossa on 
alavalikot tietyille potilasryhmille. Kyseinen muo-
vautuva hoitokaavio lienee maailman ensimmäinen 

Diabeteksen uudistettu Käypä hoito -suositus 
vastaa yksilöllisen hoidon vaatimuksiin

laatuaan, ja se on herättänyt huomiota Suomen ul-
kopuolellakin. 

Erityisryhmiin kuuluvien potilaiden HbA1c-
tavoitteet ja heidän hoitoonsa suositellut lääkkeet 
ovat erilaisia kuin muilla. Erityisryhmien hoitokaa-
viot korostavat potilaskohtaisen arvion merkitystä 
ja hoidon räätälöintiä. Nämä ovat seikkoja, joita 
painotetaan heti Käypä hoito -suosituksen aluksi. 
Viimeaikaiset suuret hyperglykemian hoitotutki-
mukset, kuten UKPDS:n (UK Prospective Diabetes 
Study) pitkäaikaistulokset sekä ACCORD (Action to 
Control Cardiovascular Risk in Diabetes) ja ADVAN-
CE (Action in Diabetes and Vascular Disease), ovat 
muovanneet eri potilasryhmien hoitotavoitteita.

Kaaviossa erityisryhmiin kuuluvat vastikään 
sairastunut diabeetikko (”varhainen diabetes”) ja 
pidempään sairastaneista lihava, iäkäs ja kuljetus-
ammatissa työskentelevä potilas sekä munuaisten 
vajaatoimintaa sairastava tai monisairas diabeetik-
ko. Hoitokaavioon pääsee linkistä www.terveysport-
ti.fi /xmedia/hoi/aloituskuva.html. 

Hoitokaaviossa voi tarkastella myös eri dia-
beteslääkkeiden ominaisuuksia lääkeaineryhmää 
klikkaamalla. Suomessa käytössä olevista diabe-
teslääkkeistä kerrotaan mahdolliset edut ja mah-
dollisuudet sekä uhat ja riskit. Lisäksi jokaiseen 
lääkkeeseen on liitetty diabeetikon ominaisuuksi-
en ja liitännäissairauksien luettelo. Luetteloon on 
merkitty liikennevalovärein, soveltuuko lääke kysei-
selle potilaalle. 

Uudistettu suositus kattavine tausta-aineistoi-
neen tuo varmasti lisäapua ja varmuutta diabetek-
sen hoidon kanssa painiskeleville. 

Verenpaine kuriin

tavoitteista tinkimättä

Verenpaineen Käypä hoito -suosituksen päivitys 
julkaistiin marraskuun lopulla. Diabeetikkojen 

Jukka Westerbacka
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hoitotavoite systolisen verenpaineen osalta laski 
kymmenen elohopeamillimetriä (mmHg). Tavoite 
on nyt 130/80 mmHg, mikä noudattaa kansainvä-
lisiä suosituksia. Sama tavoite on myös sydän- tai 
aivoinfarktin sairastaneilla. 

Perusterveillä ihmisillä hoitotavoite on 140/85 
mmHg. Munuaistautia sairastavilla tavoitteet ovat 
luonnollisesti tiukemmat. Jos valkuaiseneritys on 
yli gramman vuorokaudessa, tavoite on alle 125/75 
mmHg. 

Diabeetikon verenpaineen lääkehoidossa lää-
kevalintaakin tärkeämpää on pyrkiä tavoitteeseen. 
Suosituksessa todetaan, että tavoitteisiin pääsemi-
seksi tarvitaan yleensä usean verenpainelääkkeen 
yhdistelmiä. 

Epäselektiivisiä beetasalpaajia ei suositella en-
sisijaiseksi verenpainelääkitykseksi diabeetikoille, 
ellei muuta erityistä syytä niiden valintaan ole. 
Angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE) estäjät ja 
angiotensiinireseptorin (ATR) salpaajat ovat ensi-
sijaiset lääkevalinnat, jos diabeetikolla on todettu 
munuaissairaus.

Elintapoihin liittyvistä tekijöistä suosituksessa 
korostetaan suolan vähentämisen merkitystä. Suo-
malaisten natriumin saanti ravinnosta on yhä liian 
korkea. Suolan vähentämisen tiedetään laskevan 
verenpainetasoja, parantavan verenpainelääkityk-
sen tehoa sekä vähentävän sydän- ja verisuonisai-
rauksien vaaraa. Päivityksessä korostetaan myös 
verenpaineen omaseurannan merkitystä hoitoa 
räätälöitäessä.

Metabolinen oireyhtymä ja

häilyvä vyötärönympärys 

Kansainväliset diabetes-, lihavuus- ja sydänsai-
rausjärjestöt ovat jälleen kokoontuneet yhteen 
pohtimaan metabolisen oireyhtymän kriteereitä. 
Metabolinen oireyhtymähän ei ole sairaus vaan ris-
kitekijöiden rypäs, joka altistaa tyypin 2 diabetek-
selle ja sydän- ja verisuonisairauksille. 

Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n (Interna-
tional Diabetes Federation) vuonna 2005 julkai-
sema kriteeristö toi etnisen taustan mukaiset raja-
arvot vyötärölle (meille kaukaasialaisille miehille 94 
cm ja naisille 80 cm) sekä edellytti ensisijaisesti 
vyötärökriteerin täyttymistä. Tämän jälkeen edelly-
tettiin kahden lisäkriteerin täyttymistä. 

IDF:n raja-arvoja on arvosteltu erityisesti siksi, 
että niitä laadittaessa huomioon otettiin vain eu-
rooppalaistaustaisen väestön mitat. 

Loppusyksystä saatiin aikaan konsensus-
lausuma (Circulation 2009;120:1640-1645), joka 
palaa osin aikaisempiin kriteeristöihin. Nyt viidestä 
kriteeristä tulee vähintään kolmen toteutua (tau-
lukko 1). Kriteerit ovat keskenään samanarvoiset. 
Vyötärön ympärysmitan osalta kannustetaan ot-
tamaan huomioon paikalliset tai kansalliset raja-
arvot. Jos tällaisia ei ole, muut järjestöt IDF:a lu-
kuun ottamatta suosittelevat, että eurooppalaisessa 
väestössä käytetetään raja-arvoja 102 cm miehillä 
ja 88 cm naisilla. 

Aika näyttää, milloin päästään yhteisymmärryk-
seen siitä, mitä raja-arvoja Suomessa tulisi käyt-

tää. Ainakin meillä on käytettävissä 
omaa, kattavaa epidemiologista ai-
neistoa tätä tarkoitusta varten.

Jukka Westerbacka

LT, dosentti

HUS, sisätaudit

Helsingin yliopisto, kliininen laitos

Diabetes ja lääkäri -lehden vastaava 

toimittaja

jukka.westerbacka@helsinki.fi  

 

Taulukko 1. Metabolisen oireyhtymän kriteerit.     
    Circulation 2009;12:1640-1645.

Vähintään kolmen kriteerin viidestä tulee täyttyä:

1) Vyötärön ympärysmitta > 102 cm (miehet), > 88 cm (naiset)
 IDF: > 94 cm (miehet), > 80 cm (naiset)

2) Triglyseridit ≥ 1,7 mmol/l*

3) HDL-kolesteroli < 1,0 mmol/l (miehet), < 1,3 mmol/l (naiset)*

4) Verenpaine > 130/85 mmHg*

5) Paastoglukoosi ≥ 5,6 mmol/l

* tai koholla olevaan riskitekijään kohdistettu lääkehoito
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Määräytyykö tyypin 1 diabeteksen kulku

jo ensimmäisenä vuonna diagnoosin jälkeen? 

Varhainen paneutuminen sokeriaineenvaihdun-

nan normalisoimiseen voi vaikuttaa hoitotasa-

painoon vielä vuosien kuluttua sairastumisesta. 

Saksalais-itävaltalaiseen tietokantaan on kerätty 
potilaiden seurantatietoja kolmestasadasta tyypin 1 
diabeetikoita hoitavasta keskuksesta. Tästä aineis-
tosta analysoitiin 6 578:n lapsuusiässä sairastu-
neen keskimääräinen HbA1c-taso 3–12 kuukauden 
kuluttua diagnoosista ja viimeisin HbA1c aikuisena 
(yli 16-vuotiaana). 

Ensimmäisen vuoden HbA1c-taso oli erittäin 
osuva aikuisiän HbA1c:n ennustaja (p < 0.001). 
Sen todettiin selittävän alle 6-vuotiaina sairastu-
neilla 1,3 prosenttia, 6–11-vuotiaana sairastuneil-
la 4,8 prosenttia ja 11–15-vuotiaana sairastuneilla 
12,8 prosenttia aikuisiän HbA1c:n vaihtelusta. Se-
litysosuus oli suurempi kuin esimerkiksi sairauden 
kestolla, insuliinityypillä tai hoitomuodolla (tavan-
omainen insuliinihoito, intensiivinen insuliinihoito 
tai insuliinipumppuhoito). 

Tutkijat esittävät, että varhainen paneutuminen 
sokeriaineenvaihdunnan normalisoimiseen voi vai-
kuttaa sairauden kulkuun. Ilmiötä kutsutaan me-
taboliseksi muistiksi. Toisaalta tulokset saattavat 
selittyä yksilöllisillä, jo hoidon alkuvaiheessa esiin 
tulevilla eroilla sokeriaineenvaihdunnan säätelyssä 
tai esimerkiksi hoitoon sitoutumisessa.

Adiponektiini ennustaa 

tyypin 1 diabeteksen etenemistä 

Kansainvälinen Hvidøre-tutkijaryhmä on vastikään 
ehdottanut, että tyypin 1 diabetekseen liittyvä el-
pymävaihe eli remissio määriteltäisiin uudelleen 
(Diabetes Care 2009;32:1384-1390). Nykyisin 
osittainen remissio määritellään HbA1c-tason ja in-
suliiniannoksen perusteella. 

Sama ryhmä on onnistunut tarkentamaan ku-
vaa lapsuudessa ilmenevän tyypin 1 diabeteksen 
taudinkulusta sairauden toteamisen jälkeen. 227 
potilaalle tehtiin stimuloitu C-peptiditesti sekä mi-
tattiin adiponektiini-, interleukiini 1-ra- ja IP (Inter-
feron-inducible protein)-10 -tasot yhden, kuuden ja 
kahdentoista kuukauden kuluttua diagnoosista. C-
peptiditason perusteella määriteltiin neljä potilas-
ryhmää, joille oli ominaista 1) pysyvästi heikentynyt 
beetasolujen toiminta, 2) beetasoluvaurion nopea 
eteneminen, 3) beetasoluvaurion hidas eteneminen 
tai 4) beetasolujen toiminnan elpyminen. 

Ryhmien välillä ei ollut eroa interleukiini 1-ra- 
tai IP-10-tasoissa. Sen sijaan adiponektiini kuu-
kauden kuluttua diagnoosista mitattuna ennusti 
taudin etenemistä (p = 0.04). Adiponektiinipitoi-
suuden suhteen matalimpaan neljännekseen tuossa 
vaiheessa kuuluneilla remissio oli kolme kertaa to-
dennäköisempi kuin taudin nopea eteneminen. Adi-
ponektiinitasot kuuden ja kahdentoista kuukauden 
kuluttua diagnoosista olivat korkeimmat ryhmissä, 
joissa beetasolujen toiminta oli heikentynyt pysy-
västi tai tauti eteni nopeasti. 

Tutkijat arvelevat, että potilailla, joilla tauti-
prosessi etenee nopeasti, adiponektiinin erityksen 
lisääntymisen tarkoituksena on jäljellä olevan in-
suliininerityksen stimuloiminen. Adiponektiinipi-
toisuutta voisi siten tulevaisuudessa käyttää taudin 
etenemisen biomerkkiaineena.

Tero Saukkonen

LT, lastentautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon 

erityispätevyys

Novo Nordisk Farma Oy

tskk@novonordisk.com

HbA1c:n yksikkö muuttuu 1.3.2010. 
Muuntotaulukko tämän lehden sivulla 19.
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Tyypin 2 diabetes  
– kirurgisesti hoidettava suolistosairaus?

Kokouksessa kritisoitiin laihdutusleikkausten 
painoindeksirajaa (35 kg/m2). Se on kriitikoiden 
mielestä liian korkea tyypin 2 diabeetikoille. Raja-
arvo voisi olla hiukan matalampi silloin, kun hoi-
dossa ei muuten päästä tavoitteisiin. 

Laihdutusleikkausten tulokset ovat olleet va-
kuuttavia, kun tyypin 2 diabeetikoiden painoindek-
si on ollut 30–35 kg/m2 ennen leikkausta. Eräässä 
tutkimuksessa glykohemoglobiini HbA1c laski 9,3 
%:sta 5,8 %:iin, kun painoindeksi putosi 31,2 
kg:sta/m2 24,1 kg:aan/m2. Tulokset saavutettiin 
kuuden leikkausta seuraavan kuukauden aikana.

Vaikutukset välittyvät

osin hormoneiden kautta

Laihdutusleikkausten myönteiset vaikutukset näyt-
tävät välittyvän myös eräiden hormonien kautta, 
eivätkä ne siten ole vain painonpudotuksen oheis-
vaikutusta. Mielenkiinnon kohteena ovat ennen 
kaikkea inkretiinit. Inkretiinimimeettien ja DPP-
IV-estäjien lisäksi mahalaukku- ja ohutsuolikirur-
gia näyttäisi olevan tehokas tapa nostaa tyypin 2 
diabeetikoiden inkretiinipitoisuuksia. Inkretiinihor-
monien ohella myös adiponektiinipitoisuus nousee. 
Myönteisiä vaikutuksia on lisäksi todettu insuliini-
herkkyyteen sekä leptiini-, glukagoni- ja visfatiini-
pitoisuuksin.

Mahalaukun ohitusleikkausten määrä lisääntyy 
varmasti lähivuosina, onhan hoitomuodon kustan-
nustehokkuutta vastikään arvioitu maassamme. 
Oikein valituille potilaille leikkaus on erinomainen 
keino niin tyypin 2 diabeteksen hoitoon kuin sai-
rauden ennaltaehkäisyyn.

Johan Eriksson

Professori

Helsingin yliopisto, HUS

johan.eriksson@helsinki.fi 

Laihdutusleikkaukset olivat laajasti esillä EASD:n 

kokouksessa Wienissä, ja varsin myönteisessä 

mielessä. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että leik-

kauskriteereitä pitäisi höllentää tyypin 2 diabee-

tikoiden osalta. 

Vaikka ensimmäiset raportit mahalaukkuleikkausten 
myönteisistä vaikutuksista diabetekseen julkaistiin 
jo 1920-luvulla – useimmiten haavaleikkausten ja 
mahalaukun poistoleikkausten sivulöydöksenä – 
kesti pitkään ennen kuin tätä hoitomuotoa alettiin 
hyödyntää tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Ruotsalaiseen Swedish obese subjects (SOS) 
-tutkimukseen osallistui 2 010 leikattua ylipainois-
ta potilasta. Tutkimus oli satunnaistettu. Se osoitti 
laihdutusleikkaukset ylivoimaisiksi lihavien potilai-
den hoidossa elintapainterventioon verrattuna. Vii-
dentoista vuoden kuluttua leikkauksesta potilaiden 
paino oli noin 20 prosenttia lähtöpainon alapuolella. 
Muutamissa alaryhmissä painonpudotus oli yli 30 
prosenttia. Kymmenen vuoden kuluttua diabeteksen 
esiintyvyys oli laskenut leikattujen ryhmässä 75 pro-
senttia verrattuna elintapainterventioryhmään. 

Meta-analyysi vahvistaa

hyvät tulokset

Samankaltaisiin tuloksiin päästiin tuoreessa meta-
analyysissa. Mahalaukun ohitusleikkaus esimer-
kiksi paransi tyypin 2 diabeteksen 80 prosentilla 
potilaista, mikä ei ole huono tulos kroonisen taudin 
hoidossa. 

Sokeritasapainon raju muutos ei tutkimusten 
valossa ole yhteydessä suurempaan kuolleisuuteen, 
toisin kuin lääkeinterventioiden yhteydessä. Isossa 
amerikkalaisessa aineistossa (n = 55 567 potilasta) 
leikkauskuolleisuus oli samaa luokkaa kuin lonkan 
tekonivelleikkauksessa (0,3 prosenttia).
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Kaksi uutta menetelmää 
verensokerin mittaamiseen

Tulevaisuus näyttää, tuleeko tästä silmän si-
dekalvon alle ujutettavasta pienestä sensorista jo-
kamiehen veretön mittaustapa. Joka tapauksessa 
laitteen kehittäjät ovat lähestyneet uudella tavalla 
verensokerin mittausongelmaa. Tarkempia tietoja 
laitteesta on yhtiön verkkosivuilla (eyesense.com).

Toinen uutuus mittaa

sokeria korvannipukasta

Toisen verettömän mittauskeinon esitteli israelilai-
nen yritys (Integrity Applications). Siinä käytetään 
ultraääntä, elektromagneettista johtuvuutta ja läm-
pökapasiteettiteknologiaa. Korvannipukkaan asete-
taan paristovirralla toimiva sensori, joka yhdiste-
tään langalla lukulaitteeseen. Laitteella saadaan 
joko jatkuvaa sokerikäyrää tai kerta-arvoja. 

Raporttia varten oli tutkittu 30 potilasta. Yh-
teensä mittauspareja oli 427. Clarken kaavan (Clar-
ke error grid) mukaan 98 prosenttia mittauksista 
sattui A+B-alueelle (A-alueelle 61 %). Laitteen 
tarkkuuden parantamiseksi vaaditaan vielä lisä-
työtä. EGA-analyysin A-alueelle pitäisi osua yli 90 
prosenttia mitatuista arvoista. 

Laite vaatii noin puolentoista tunnin kalib-
roinnin kuukausittain sekä matalan että korke-
an sokerin alueella (paaston ja aterian jälkeen).                             
GlucoTrackTM -laitteen kehitys jatkuu. Sen arvioi-
daan sopivan erityisesti tyypin 2 diabeetikoille, 
mutta toisaalta myös sairaalaosastoille. Tarkem-
pia tietoja on yrityksen nettisivuilla (integrity-app.
com).  

Molemmat EASD:n kokouksessa esitellyt lait-
teet ylläpitävät toiveita verettömän sokerinmittauk-
sen ilmaantumisesta diabeetikon elämään.

Jorma Lahtela

Dosentti

Tampereen yliopisto, TAYS

Diabetes ja lääkäri -lehden vastaava toimittaja

jorma.lahtela@uta.fi 

Verensokerin mittaus ilman sormenpäästä otet-

tavaa verinäytettä on ollut niin diabeetikoiden 

kuin tutkijoidenkin toiveissa pitkään. Useita 

menetelmiä on esitelty, mutta ne eivät ole sovel-

tuneet laajaan käyttöön. EASD:n kokouksessa 

julkistettiin kaksi uutta menetelmää.

Saksalainen EyeSense GmbH -yhtiö on kehittänyt 
menetelmän, jossa glukoosisensori eli -tunnistin 
asetetaan silmän sidekalvon alle. Toimenpide on 
pieni, ja sen tekee silmälääkäri. Silmään liittyy vä-
häinen vierasesine- ja immuunireaktion vaara, joten 
se sopii hyvin sensorin sijoituspaikaksi. Fluoresoiva 
sensori reagoi glukoosipitoisuuteen, ja se voidaan lu-
kea ulkoisella, silmän eteen asetettavalla laitteella. 

Yhden sensorin käyttöaika on vuosi. Kokoukses-
sa julkaistiin 16 potilaan aineisto, jossa korrelaatio 
sormenpäästä mitattuun verensokeripitoisuuteen 
oli erinomainen (r = 0.93). Sensorin viive kapil-
laarivereen nähden oli 5–15 minuuttia. Tulokseen 
eivät vaikuttaneet ulkoilman lämpö tai valoisuus. 

Joko löytyi jokamiehen

veretön mittaustapa?

Potilaiden kokemukset olivat kaikkiaan myönteisiä. 
Sensorin asennus oli kivuton ja mittaus helppoa. 

Fluoresoiva sensori voidaan lukea miten mon-
ta kertaa tahansa sen toiminta-aikana. Mittausten 
määrää ei tarvitse rajoittaa. Tarvitaan vain yksi ka-
librointi. Vuoden kuluttua sensori on menettänyt 90 
prosenttia fl uoresenssista ja se on vaihdettava. 

Laiteuutuus mittaa 
verensokerin silmän 
sidekudoksesta. 

Kuva: Jorma Lahtela



 

Yli 400 parempaa valintaa kaupan hyllyssä!
Sydänmerkillä merkittyjen tuotteiden suosiminen on helppo keino vähentää
suolan ja rasvan saantia. Ne sopivat kaikenikäisille, hyvinvoinnistaan kiinnostuneille
kuluttajille. Sydänmerkki kertoo yhdellä silmäyksellä, että tuote on tuoteryhmässään 
rasvan ja suolan kannalta parempi valinta. Merkin saaneita tuotteita on jo yli 400.
Sydänmerkki-esitteitä, jotka sisältävät Sydänmerkki-tuotteiden luettelon voi tilata
Sydänliitosta. Lisätietoja Sydänmerkistä osoitteessa: www.sydanmerkki.fi 
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Vain osa glukoosin omaseurantamittareista 
sopii ammattikäyttöön

olevat järjestelmät pystyvät mittaamaan glukoosin 
jopa alle mikrolitran verimäärästä viidessä sekun-
nissa. 

Yksinkertaistaen menetelmässä on kyse siitä, 
että verinäytteen glukoosi reagoi testiliuskalla ent-
syymin (glukoosidehydrogenaasi tai glukoosioksi-
daasi) kanssa ja reaktiossa vapautuu elektroneja 
suhteessa näytteen glukoosipitoisuuteen. Mittari 
ilmoittaa syntyvän sähkövirran perusteella näytteen 
glukoosipitoisuuden. Joissakin testijärjestelmissä 
entsyymireaktiossa syntyy värillinen lopputuote, 
jonka määrä on verrannollinen näytteen glukoosi-
pitoisuuteen. 

Glukoosin omaseuranta on keskeinen osa dia-

beetikkojen glukoositasapainon seurantaa. Sa-

moja omaseurantaan suunniteltuja testijärjestel-

miä käytetään laajasti myös terveydenhuollossa. 

Kaikki laitteet eivät kuitenkaan sovellu ammatti-

käyttöön.

Testijärjestelmän osat ovat pienikokoinen mittari 
ja siihen kuuluvat kertakäyttöiset testiliuskat tai 
-kasetit, jotka sisältävät tarvittavat reagenssit ja 
komponentit. Verensokeri mitataan yleisimmin sor-
menpäästä kapillaariverinäytteestä. Markkinoilla 

Taulukko 1. Glukoosimittareiden soveltuvuus ammattikäyttöön.
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Osa mittareista ei käy

dialyysipotilaille

Osa testijärjestelmistä, joissa entsyyminä käytetään 
glukoosidehydrogenaasia ja koentsyyminä PQQ:ta 
(pyrroloquinolinequinone), ei ole täysin spesifi siä 
glukoosille, vaan ne mittaavat myös maltoosia, ga-
laktoosia ja ksyloosia. Jos potilaan verenkierrossa 
on näitä sokereita, saadaan virheellisen korkea glu-
koositulos. Tämä voi johtaa insuliinin liika-annoste-
luun kohtalokkain seurauksin. 

Yleisin häiritsevä tekijä on ikodekstriiniä sisäl-
tävä peritoneaalidialyysineste (Extraneal), jonka 
aineenvaihdunnassa syntyy maltoosia. Dialyysipo-
tilaille ei tulisi koskaan antaa mittareita, joiden 
tulokseen maltoosi voi vaikuttaa, eikä heidän tulisi 
itse niitä hankkia. 

Virheelliset tulokset ovat mahdollisia myös mal-
toosia apuaineena sisältävien, laskimoon annostel-
tavien immunoglobuliinivalmisteiden (Octagam) ja 
Orencia-reumalääkkeen käytön yhteydessä. Intra-
peritoneaalisesti vatsan alueen leikkauksissa käy-
tettävä Adept-huuhteluneste sisältää maltoosiksi 
metaboloituvaa ikodekstriiniä, ja vatsaonteloon jä-
tettäessä se voi aiheuttaa virheellisiä glukoositulok-
sia. Kohonneita galaktoosipitoisuuksia voi esiintyä 
vastasyntyneillä, jotka sairastavat hyvin harvinais-
ta galaktosemiaa. Sitä esiintyy länsimaissa yhdellä 
55 000:sta. 

Yhdysvaltain lääkintäviranomaiselle (Food and 
Drug Administration, FDA) on raportoitu 1997–
2009 yhteensä 13 tapausta, joissa edellä kuvatut 
häiriötekijät ovat johtaneet virheelliseen mittaustu-
lokseen ja hoitotoimiin, jotka ovat aiheuttaneet poti-
laan kuoleman. FDA on kiinnittänyt asiaan huomiota 
ja antanut varoittavan tiedonannon elokuussa 2009 
(1). Suomessakin häiriötekijät on havaittu (2).

Myös happihoito voi johtaa

virheellisiin mittaustuloksiin

Glukoosioksidaasientsyymiä käyttäviä testijärjestel-
miä häiritsee veren kohonnut tai alentunut hapen 
osapaine. Järjestelmät on suunniteltu käyttämään 
kapillaarikokoverta. Glukoosioksidaasia käyttäviä 
mittareita ei tule käyttää happihoitoa saavilla po-
tilailla, sillä glukoositulos voi olla heillä todellista 
pitoisuutta matalampi (3). 

Kuvaamamme häiriötilanteet potilaan happi-
hoitoa lukuun ottamatta ovat harvinaisia, mutta 
yksittäiselle potilaalle seuraukset voivat olla koh-
talokkaat. Tämän vuoksi on tärkeää, että tervey-
denhuollon yksiköihin, ambulansseihin ja poliisille 
valitaan ainoastaan sellaisia omaseurantaan suun-
niteltuja glukoosimittareita, joissa entsyyminä on 
glukoosidehydrogenaasi ja jotka eivät mittaa mal-
toosia (taulukko 1). Sairaanhoitopiirien diabetes-
työryhmien tulisi tiedottaa asiasta alueillaan.

Pia Leino

LL, FK, apulaisylilääkäri

TYKSLAB, TYKS-SAPA-liikelaitos

pia.leino@tyks.fi 

Tapani Rönnemaa
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Turun yliopisto

TYKS, sisätautien klinikka 
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VÄITÖKSIÄ

■  LL Anne Hiukan väitöskirja Long-term effects of feno-
fi brate on lipoproteins and surrogate markers of macro-
vascular and microvascular disease in people with type 2 
diabetes tarkastettiin lokakuussa Helsingin yliopistossa. 

”Tulokset osoittavat, että VLDL-hiukkasten aineen-
vaihdunta on häiriintynyt tyypin 2 diabeteksessa. Dia-
beetikoiden runsaasti apoCIII-pintaproteiinia sisältävissä 
LDL-hiukkasissa on useita valtimonkovetustautiriskiä li-
sääviä ominaisuuksia, jotka kuitenkin selittyvät vain osin 
apoCIII-pitoisuudella. 

Fenofi braatin käyttöä voidaan harkita vaikean hyper-
triglyseridemian hoidossa, mutta HDL-pitoisuuksiin se ei 
vaikuta. Fenofi braatilla ei ole myöskään vaikutusta kaula-
valtimon seinämän paksuuteen, valtimoiden jäykkyyteen 
tai elimistön matala-asteisen tulehdustilan ja verisuonen 
seinämän toimintahäiriön merkkiaineisiin. 

Fenofi braatilla ei ole vaikutusta virtsan albumiinin-
eritykseen. Munuaistoimintaa kuvaavissa muuttujissa 
havaittiin tässä tutkimuksessa alenemista, joka voi vai-
keuttaa potilaiden seurantaa käytännön lääkärin työssä. 

Tutkimus on osa FIELD-tutkimusta (Fenofi brate Inter-
vention and Event Lowering in Diabetes). Potilaat saivat 
FIELD-tutkimuksessa viiden vuoden ajan joko fenofi braat-
tia (200 milligrammaa vuorokaudessa) tai lumelääkettä. 
Verrokit olivat terveitä henkilöitä.”

■  LL Markku Saraheimon väitöskirja Innate immune sys-
tem and adiponectin in diabetic nephropathy in type 1 dia-
betes tarkastettiin Helsingin yliopistossa marraskuussa.

”C-reaktiivinen proteiini (CRP) ja interleukiini 6 (IL-6) 
ovat koholla tyypin 1 diabeetikoilla, joilla on diabeettinen 
munuaistauti. Mannaania sitovan lektiinin (MBL), adipo-
nektiinin ja alfadefensiinin pitoisuudet ovat suurentu-
neet diabeettisessa munuaistaudissa, mutta keskinäistä 
yhteyttä ei ollut todettavissa näiden muutosten ja CRP:n 
tai IL-6:n välillä. 

Seurantatutkimuksessa todettiin, että makroalbumin-
uriasta munuaisten vajaatoiminnan loppuvaiheeseen 
edenneillä diabeetikoilla oli merkittävästi korkeammat 
alkutilanteen adiponektiinipitoisuudet kuin muilla. 

Matala-asteinen tulehdus, MBL, adiponektiini ja al-
fadefensiini liittyvät diabeettiseen munuaistautiin. MBL, 
adiponektiini ja alfadefensiini eivät kuitenkaan liitty-
neet matala-asteiseen tulehdukseen, eikä alfadefensiini 
MBL:iin. Havainnot viittaavat siihen, että nämä eri tekijät 
toimivat koordinoidusti diabeettisessa munuaistaudissa. 

Emme kuitenkaan pysty toistaiseksi vastaamaan ky-
symykseen, mikä tuottaa matala-asteisen tulehduksen 
tyypin 1 diabeetikoille, joilla on diabeettinen munuais-
tauti. Mahdollisiin aiheuttajiin saattavat kuulua perimä, 
ylipaino, korkea verensokeri, poikkeavat veren rasva-arvot, 
tupakointi ja vähäinen liikunta. Tähän sopii se havainto, 
että sokeritasapaino, veren rasva-arvot ja korkea vyötä-
rö-lantiosuhde liittyivät matala-asteiseen tulehdukseen 
alkuanalyysin perusteella, vaikka jatkoanalyysissä vain 
munuaisten kautta virtsaan erittyvä albumiini (AER), 

HDL-kolesteroli ja diabeteksen kesto (= vuosikausien 
sokeristuminen) liittyivät matala-asteiseen tulehdukseen 
toisista tekijöistä riippumattomina tekijöinä. 

On huomattava, että perimää lukuun ottamatta edel-
lä mainitut tekijät ovat muutettavissa joko elämäntavan 
muutoksilla tai oikein kohdistetulla lääkityksellä tai mo-
lemmilla yhdessä. 

Seurantatutkimuksen alun korkea adiponektiini en-
nusti diabeetikoiden etenemistä makroalbuminuriasta 
loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintaan riippumatta 
munuaisten vajaatoiminnan asteesta alussa. Adiponek-
tiinin nousu saattaa kuitenkin toimia myös yhtenä me-
kanismina, jolla elimistö yrittää vähentää diabeettiseen 
nefropatiaan liittyvän häiriötilan vahingollisuutta munu-
aisille ja muulle verisuonistolle.

Tutkimus on osa FinnDiane (Finnish Diabetic Nephro-
pathy Study) -tutkimusta.”

■  LL Päivi Korhosen väitöskirja Assessment of cardio-
vascular risk in hypertensive subjects,  Valtimotautiriskin 
arviointi verenpainepotilailla, tarkastettiin Turun yliopis-
tossa lokakuussa. 

”Aiemmin toteamaton diabetes, piilevä munuaisten 
vajaatoiminta ja oireeton alaraajojen valtimotauti näyttä-
vät olevan verenpainepotilailla muuta väestöä yleisempiä. 
Korhosen väitöskirjatyön mukaan 6–7 prosenttia suoma-
laisista verenpainepotilaista sairastaa tietämättään ku-
takin näistä sepelvaltimotaudille ja aivovaltimotaudille 
altistavista vaaratekijöistä. 

Joka kolmannella verenpainepotilaalla on diabetek-
sen esiaste ja joka neljännellä alkava alaraajavaltimoiden 
ahtauma. Munuaisten piilevä vajaatoiminta on erityisen 
yleistä verenpainetautia sairastavilla naisilla, joilla on me-
tabolinen oireyhtymä eli keskivartalolihavuuteen liittyvä 
aineenvaihduntahäiriö.

Korhosen tutkimuksen mukaan voidaan väestöstä löy-
tää perusterveydenhuollon käytettävissä olevilla menetel-
millä ne riskihenkilöt, jotka hyötyvät ennaltaehkäisevästä 
lääkityksestä.

Väitöstutkimuksessa todettiin, että käyttämällä me-
tabolisen oireyhtymän kriteerejä sokerirasituskokeen 
suorittamisen edellytyksenä voidaan tutkimusten määrää 
vähentää kolmanneksella ja silti löytää lähes kaikki diabe-
testa tai sen esiastetta sairastavat verenpainepotilaat. 

Tutkimuksessa käytettiin munuaisten toimintaa mit-
taavaa laskukaavaa, joka ottaa huomioon potilaan iän, 
sukupuolen ja plasman kreatiniiniarvon (P-Krea). Jos 
munuaistoimintaa olisi arvioitu tavanomaisesti pelkän 
P-Krea-arvon perusteella, vain yksi neljästä munuaisten 
vajaatoimintaa potevasta olisi löytynyt. 

Alaraajavaltimoiden kovettuminen todetaan nilkan 
ja olkavarren verenpaineen suhteella. Tutkimuksessa 
todettiin, että alaraajojen valtimotauti löytyy useimmin 
verenpainepotilailta, joiden olkavarresta mitatun ylä- ja 
alaverenpaineen erotus on yli 65 elohopeamillimetriä 
(mmHg).” 
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DIPRA kouluttaa diabetesosaajia   
neljässä maassa

Irma Mikkonen, Arja-Irene Tiainen, Marja-Anneli 

Hynynen, Seija Puputti, Riitta Riikonen ja Ritva Väistö

Kansainvälinen Dipra-yhteistyöhanke kehittää 

terveysalan ammattilaisten osaamista diabeeti-

koiden hoidonohjauksessa.

Diabetes on Suomessa ja maailmalla kasvava kan-
santerveysongelma. Tyypin 2 diabeteksesta on 
tullut kansansairaus, jonka esiintyvyys on lisään-
tynyt voimakkaasti (1). Kansanterveyslaitoksen              
FINRISKI-tutkimuksen perusteella tyypin 2 dia-
betesta sairastavien määrä ylitti viisisataatuhatta 
vuoden 2008 aikana (2).

Diabeteksen hoidosta aiheutuu yhteiskunnal-
le mittavia kustannuksia, joista suurin osa johtuu 
diabeteksen huonosta hoitotasapainosta ja sen ai-
heuttamista lisäsairauksista. Tutkimusten mukaan 
diabeteksen hoitotasapainolle asetetuista tavoit-
teista ollaan vielä kaukana, joten sekä hoitoa että 
diabeetikoiden hoidonohjausta tulisi kehittää (3).

Hoidonohjauksen tavoitteena on ylläpitää ja pa-
rantaa elämänlaatua sekä estää diabeteksen akuut-
teja komplikaatioita ja lisäsairauksia. Päävastuu 
hoidosta on diabeetikolla itsellään, mutta hoidon 
onnistumiseksi hänellä tulee olla riittävästi tietoa ja 
taitoja omahoitoon. Päävastuun hoidonohjaukses-
ta kantavat diabeteshoitajat ja lääkärit yhteistyössä 
moniammatillisen työryhmän kanssa (4).

Hoidonohjaus ei ole pelkästään tietojen välittä-
mistä ja omaksumista. Terveydenhuollon ammatti-
laisella tulisi olla diabetesasiantuntijuuden lisäksi 
hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky ottaa huomi-

oon oppimiseen, käyttäytymiseen ja yksilön per-
soonallisuuteen liittyvät tekijät. Lisäksi vaaditaan 
taitoa yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Terveydenhuol-
lon koulutuksessa tulee kiinnittää huomio ammatil-
lisen osaamisen lisäämiseen, ohjauksen jatkuvaan 
kehittämiseen ja menetelmien hallintaan (5).

Tavoitteena hoidonohjauksen 

yhdenmukaistaminen

Dipra (Counselling for practise - a pilot of improving 
counselling quality of diabetes) on kansainvälinen 
yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää ter-
veysalan ammattilaisten osaamista potilaiden hoi-
donohjauksessa.

Hankkeen verkkokoulutuksessa tarkastellaan 
erilaisia lähestymistapoja ja -malleja potilaan 
kohtaamiseen ja ohjaukseen. Lisäksi pyritään am-
mattilaisen omien ohjaustaitojen analysointiin ja 
kehittämiseen. Uusin tutkittu tieto ja näyttöön pe-
rustuva toiminta määrittävät opetuskokonaisuuden 
sisältöjä. Koulutuksen tavoitteena on myös yhden-
mukaistaa terveysalan ammattilaisten diabeteksen 
hoidonohjaukseen liittyvää koulutusta eri maissa.

Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa 
hankkeessa ovat Suomesta mukana Pohjois-Karja-
lan ja Mikkelin ammattikorkeakoulut. Lisäksi hank-
keeseen kuuluvat Kauno Kollege Liettuasta, Uni-
versity College Cork Irlannista ja Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool Virosta.

Diabeteshoitajat
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Verkko-opinnoilla kohti 

parempaa potilasohjausta

Näyttöön perustuvan ohjauksen avulla pyritään löy-
tämään parhaat mahdolliset ohjaustavat diabeeti-
koiden hoitoon sitoutumisen edistämiseksi. (6,7). 
Tähän pyritään Dipra-hankkeen Potilaan ohjaami-
nen ja opettaminen -verkkokoulutuksella. Tutki-
muksen mukaan verkko-opinnot ovat helpottaneet 
syvemmän ymmärryksen syntymistä opiskeltavassa 
aiheessa (8). 

1. Näyttöön perustuva potilaan ohjaaminen   
- Kurssi perehdyttää siihen, mitä näyttöön pe-
rustuvalla hoidolla, hoitotyöllä ja ohjaamisella 
tarkoitetaan. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka 
hoitosuositukset ohjaavat käytännön toimintaa.

2. Terveysalan ammattilainen potilaan ohjaajana 
- Kurssilla opiskelija tarkastelee omia ohjaustai-
tojaan ja laatii kehittämissuunnitelman omien 
ohjausvalmiuksiensa kehittämiseksi. 

3. Terveysalan ammattilainen omien ohjaus-  
taitojensa kehittäjänä    
- Kurssilla syvennytään erilaisiin ohjausmallei-
hin, kuten muutosvaihemalliin ja ryhmäohjauk-
seen.

4. Kehittyminen eri ohjausmenetelmien käytössä  
- Kurssilla syvennetään valmiuksia vastata eri-
laisten oppijoiden oppimistarpeisiin ja kehity-
tään eri ohjausmenetelmien käytössä.

5. Tutkimus ja diabeteksen hoitotyö    
- Kurssilla analysoidaan tutkimusta, tutkimus-
menetelmiä ja niiden merkitystä hoitotyön kehit-
tämisessä sekä syvennetään diabetestietoutta.

 
 Taulukko 1. Potilaan ohjaaminen ja opettaminen 
-verkkokoulutus koostuu viidestä viiden opinto-
pisteen laajuisesta kurssista:

Viidentoista opintopisteen opintokokonaisuus 
sisältää viisi kolmen opintopisteen laajuista kurs-
sia, joita opiskelija voi suorittaa oman mielenkiin-
tonsa mukaan (taulukko1).

Koulutuskokeilu käynnistyi hankkeessa mu-
kana olevissa maissa lokakuussa 2008 ja jatkuu 
syyskuun loppuun 2010. Opiskelijoiksi on tähän 
mennessä ilmoittautunut noin 50 diabeteksen hoi-
totyön ammattilaista eri puolilta Suomea.

Opinnot suoritetaan kokonaan verkko-opiske-
luna Moodle-opiskeluympäristössä. Opiskelussa 
oppimistehtävät, opetus, ohjaus, palaute ja arvi-
ointi linkittyvät kiinteästi toisiinsa ja muodostavat 
ajallisesti eheän jatkumon. Verkko-opiskelussa 
painopiste on yksilöllisessä oppimisprosessissa ja 
yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa. Yksilöllinen 
oppimisprosessi perustuu oppijan omiin tarpeisiin 
ja aikaisempaan osaamiseen, johon opiskelumate-
riaali ja erilaiset oppimistehtävät kiinnittyvät.

Eräs verkko-opiskelun mielenkiintoisista me-
netelmistä on opiskelijoiden muodostama ryhmä, 
jossa jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
oppimisalustan keskustelualueella. Keskustelujen 
ja ryhmätöiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja ko-
kemuksia ryhmän muiden jäsenten kanssa ja siten 
tukea jokaisen oppimista ja ammatillista kehitty-
mistä.

Verkkokurssi jää pysyvästi

opetussuunnitelmiin?

Tarkoituksena on, että Dipra-hankkeessa kehitet-
tävä verkkokurssi tulee projektin jälkeen kussakin 
hankkeeseen osallistuvassa organisaatiossa osaksi 
terveysalan opetussuunnitelmia. Tavoitteena on, et-
tä verkkokurssia voidaan jatkossa kehittää edelleen 
ja että sitä pystytään hyödyntämään myös muihin 
kansansairauksiin liittyvissä opinnoissa.

Irma Mikkonen

KT, THM, hoitotyön yliopettaja, DIPRA-hankkeen 

projektipäällikkö

Savonia-ammattikorkeakoulu

irma.mikkonen@savonia.fi 
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Arja-Irene Tiainen

KL, THM, erityisopettaja, vs. hoitotyön yliopettaja

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

arja-irene.tiainen@pkamk.fi 

Marja-Anneli Hynynen

TtM, lehtori

Savonia-ammattikorkeakoulu

marja-anneli.hynynen@savonia.fi 

Seija Puputti

THM, lehtori 

Mikkelin ammattikorkeakoulu

seija.puputti@mamk.fi 

Riitta Riikonen

TtM, lehtori

Mikkelin ammattikorkeakoulu

riitta.riikonen@mamk.fi 

Ritva Väistö

THM, projektipäällikkö

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

ritva.vaisto@pkamk.fi 

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. 
Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, 
eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tie-
tojen mahdollisesta käytöstä.
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Jyväskylän terveyskeskukselle laatupalkinto

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on nimennyt Jyväskylän terveyskeskuksen vuoden 2009 
laatuterveyskeskukseksi. Palkinnon myöntämisen perusteena oli valtimotautien hoidon laadun 
järjestelmällinen ja määrätietoinen parantaminen.

Valtimotautien hoitoa parannettiin Jyväskylässä kehittämällä paikallisia toimintamalleja, mit-
taamalla laatua toistuvasti ja tekemällä tarvittavat korjaukset. Valtimotautien riskitekijät vähenivät 
tämän seurauksena potilailla merkittävästi muutamassa vuodessa. Erityisen hyviin tuloksiin päästiin 
potilaiden rasva-arvojen osalta. 

Vuoden 2009 laatumittaukseen osallistui 43 terveyskeskusta koko maasta. Vertailussa oli kaikki-
aan 13 079 potilaan hoitotasapaino. Valtimotautien hoidon laatua mitataan vuosittain. Nyt todettiin 
koko maassa myönteistä kehitystä sydän- ja verenkiertosairauksien riskitekijöissä. Valtimotautien 
laatuverkoston painopistealueena oli vuonna 2009 veren rasvojen ja verenpaineen hoito. Vuonna 
2010 painopiste on verenpaineen hoidossa ja munuaisten toiminnan seuraamisessa. 

Laatuverkostot ovat terveyskeskusten vapaa yhteenliittymä, jossa haetaan parhaita toiminta-
käytäntöjä ja vertaillaan tuloksia. Laatuverkostot keskittyvät toiminnan tehostamiseen siten, että 
huonossa hoitotasapainossa olevien potilaiden hoidossa päästään entistä nopeammin hoitotavoittei-
siin. Laatuverkostot jakaantuvat neljään osaan: valtimotautien ehkäisy, osteoporoosi ja murtumien 
ehkäisy, tupakasta vieroitus sekä alkoholin suurkulutukseen puuttuminen. Valtimotautien ehkäisyn 
laatuverkosto on toiminut vuodesta 1994, ja sen toiminta laajentuu koko ajan. Mukana olevien        
terveyskeskusten alueella asuu kaksi kolmasosaa maamme väestöstä.
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KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille 2010

Diabetesliiton järjestämä koulutus 
terveydenhuollon ammattilaisille: 
www.diabetes.fi /koulutus

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
• koulutussihteeri Annette Mathlin
• p. 03 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi 
• www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen

Peruskurssit:

• Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv) 3.–7.5., 
13.–17.9., 11.–15.10. ja 22.–26.11.

• Diabetesruokavalion toteuttaminen ravitsemis- 
palveluissa 4.–5.3. UUSI

• Raskausdiabetes 11.–12.3.
• Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidon-

ohjaus 22.–24.3.
• Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 

25.–26.3.
• Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille 20.–21.4.
• Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja hoitotarvike-

yritysten työntekijöille 25.–26.8.
• Mielenterveys ja diabetes -koulutus 26.10.
• Fysioterapeuttien koulutuspäivä 27.10.

Jatkokurssit:

• Diabetes ja jalat -koulutuspäivät hoitajille  
30.–31.3

• Insuliinipumppuhoidon aloitus ja arkielämän  
haasteet 7.–9.4.

• Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen  
erityishaasteet 8.–10.9.

• Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 6.–8.10.
• Verensokerin mittaamisen ja tulkinnan haasteet 

29.10.
• Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 1.–3.11.

Tulossa:

• Apteekkihenkilökunnalle koulutus 28.10. UUSI
• Diabeettisen nefropatian haastava hoito 3.–4.11. 

UUSI
• Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivät 16.–17.12. 

UUSI
• Lasten ja nuorten parissa työskentelevien hoito-

työnammattilaisten jatkokurssi, syksyllä 2010 
UUSI

• Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP   
(3 + 2 pv), 

• Helsinki 14.–16.9. + 12.–13.10.
• Tampere 22.–24.3. + 3.–4.5. ja 27.–29.10.   

+ 1.–2.12. 

Koulutustarjonnassa voi tapahtua muutoksia 
vuoden mittaan.
Ajantasaisin tieto löytyy internetistä: 
www.diabetes.fi /koulutus.

Muutoksia Diabetesliiton neuvontapuhelimeen

Diabetesliiton neuvontapuhelut muuttuivat maksullisiksi vuoden 2010 alusta. Puhelusta peritään 
0,95 euroa minuutilta ja paikallisverkkomaksu. Samalla vaihtui neuvontapuhelimen numero. Uusi 
numero on 0600 9 4454. Viikoittainen palveluaika on myös pidentynyt. Neuvontaa saa maanantaista 
perjantaihin klo 9–13.

Neuvontapuhelin palvelee niin terveydenhuollon ammattilaisia kuin diabeetikoitakin diabetekseen 
liittyvissä hoitopulmissa. 
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•  materiaalitilaukset@diabetes.fi  •  www.diabetes.fi/aineistot

2013  Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 10,50 euroa
● kattava ja käytännön- 
läheinen opaskirja lasten 
diabeteksesta 
● alle 15-vuotiaana 
diabetekseen sairastu- 
neiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat 
tutustua oppaaseen 
● tarkoitettu sekä 
sairastumisvaiheen perus- 
oppaaksi että tueksi jo 
kauemmin sairastaneiden 
lasten perheille 
● koko A5, 100 sivua, läm- 
minhenkinen piirroskuvitus 

 
3010  Lapsen diabetes 
– Perheen kansio 30 euroa 
● diabetekseen sairastu- 
neen lapsen perheen 
alkuohjaukseen 
● tarkoituksena on, että 
kansion asioita ja tehtäviä 
käydään läpi yhdessä 
hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään 
hoitopaikan omilla 
ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota 
voivat tilata sekä hoito- 
yksiköt että perheet
● sisältää ensitietoa diabe- 
teksesta sekä osiot ruokai-  

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

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

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

Useimmat aineistot 
saatavana myös ruotsiksi.

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

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

 

3036  Diabetes kouluikäisellä 
– Opas kouluille 4 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, kodin ja 
koulun yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät 
hintoihin. Hinnat voimassa 1.3. lähtien. 
Yli 50 euron tilaukset toimitetaan 
postiennakolla. Oikeus hinnan- 
muutoksiin pidätetään.
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