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Sairaanhoitajat saavat määrätä 
lääkkeitä tyypin 2 diabeetikoille

Sairaanhoitajat saavat heinäkuussa rajoitetun oi-
keuden määrätä potilailleen lääkkeitä esimerkiksi 
tyypin 2 diabeteksen, verenpainetaudin ja astman 
hoitoon. 

Lääkemääräyksen voi antaa vain sairaanhoitaja, 
jolla on palvelussuhde terveyskeskukseen ja joka 
on saanut tarvittavan lisäkoulutuksen. Lisäksi tar-
vitaan vastaavan lääkärin antama kirjallinen määrä-
ys. Päivystystilanteissa sairaanhoitaja voi määrätä 
muutamia ennalta määriteltyjä lääkkeitä oirekuvan 
ja arvioimansa hoidontarpeen perusteella. Resep-
tinkirjoitusoikeus koskee lisäksi tiettyjä rokotteita.

Reseptinkirjoitusoikeus koskee vain sellaisia 
lääkkeitä, joiden käytöstä on pitkä kokemus. Edel-
lytyksenä on, että lääkäri on tehnyt taudinmäärityk-
sen ja merkinnän hoitosuunnitelmaan lääkityksen 
jatkamisesta ja että potilaan sairaus ja lääkitys ovat 
vakaassa tilassa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvon-
tavirasto (Valvira) tarkistaa, että edellytykset täyt-
tyvät, ja merkitsee tiedon sairaanhoitajan rajattua 
lääkkeenmääräämistä koskevasta erikoispätevyy-
destä terveydenhuollon ammattilaisten keskusre-
kisteriin. Lääkkeen määräämiseen oikeutetuille 
Valvira myöntää yksilöllisen tunnuksen, jota ilman 
reseptilääkkeen määrääminen ei ole mahdollista.

Laajoissa epidemioissa voidaan valtioneuvoston 
asetuksella ottaa käyttöön sairaanhoitajan oikeus 
määrätä apteekista kyseisen tartuntataudin eh-
käisyyn ja hoitoon käytettävää lääkettä. Oikeus on 
määräaikainen ja edellyttää lääkärin määräystä. 

Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta. Uudistuksen 
edellyttämiä säädöksiä valmistellaan parhaillaan 
sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Lisätietoa: www.stm.fi   

AJANKOHTAISTA  

Riskitesti tietokonepelinä

Tyypin 2 diabeteksen sairastu-
misriskin arviointilomakkeesta 
on tehty tietokoneella pelattava 
peli. Peliä voi hyödyntää eri-
laisissa yleisötapahtumissa tai 
vaikkapa hoitoyksiköiden vas-
taanottotiloissa.

Pelin sisältö on täysin sama 
kuin painetun testilomakkeen. 
Sitä on helppo pelata ja arvion 

omasta sairastumisriskistä saa 
nopeasti.

Peli on tallennettu cd-levyl-
le, mistä se on helppo asentaa 
tietokoneelle. Pelin hinta posti-
kuluineen on vain 10 euroa. 

Pelin mukana voi tilata mit-
tanauhoja vyötärönmittaukseen 
sekä tarvittaessa muuta tukiai-
neistoa diabeteksen ehkäisystä. 

Lisätietoja ja tilaukset Diabetesliitosta: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30), materiaalitilaukset@diabetes.fi , 
www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen ehkäisy
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Jorma Lahtela

Insuliinipumput tulivat käyttöön 1980-luvun alkupuolella. Sen jälkeen pumput ovat pienenty-
neet ja ohjelmistot kehittyneet. Pumppu sekä valvoo itseään että neuvoo käyttäjäänsä. Pumppuun 
yhdistetty jatkuva verensokerin mittaus on merkittävä askel kohti haaveissa olevaa suljettua tai 
automaattista järjestelmää. 

Insuliinipumppujen käytössä on huomattavia eroja eri maiden välillä. USA:ssa tyypin 1 diabee-
tikoista noin 35 prosenttia käyttää pumppua, ja pumppupotilaiden osuus intensiivihoitoa selvittä-
neissä tutkimuksissa on ollut korkea. Euroopassa korkein pumppupotilaiden osuus on Alankomais-
sa, noin neljännes, kun se muualla vaihtelee kymmenen prosentin tietämissä. Pumpun käyttö on 
lisääntymässä käyttöperusteiden selkiintyessä muun muassa NICE:n (National Institute of Health 
and Clinical Excellence, UK) julkaistua katsauksensa runsas vuosi sitten.

Insuliinipumppu tuo niin käyttäjälleen kuin hoitotiimillekin haasteita. Se ei ole halvin hoito-
vaihtoehto. Pumpun käytöstä ja soveltuvien potilaiden valinnasta kirjoittavat kokemuksiaan Mikko 
Honkasalo ja Marko Miettinen Nurmijärven terveyskeskuksesta tämän lehden sivuilla 7–12. Hoito 
on aloitettavissa menestyksekkäästi perusterveydenhoidossa. Se edellyttää perehtymistä, pitkäjän-
teisyyttä ja riittävää potilasjoukkoa. 

Helmikuun puolivälissä oli Baselissa diabeteksen hoidon teknologiaan liittyvä tieteellinen kokous 
(Advanced Technologies and Treatments for Diabetes, ATTD). Yksi sen keskeisimmistä aiheista oli 
erityisesti sairaalapotilaiden hypoglykemian tunnistaminen. Vain vähänkin koholla olevan verensokerin 
on havaittu huonontavan ennustetta lähes kaikkien vakavien sairauksien yhteydessä. Tutkimukset, 
joissa on pyritty normaalin verensokerin ylläpitoon, ovat tuoneet ristiriitaisia tuloksia. Viimeksi näistä 
ilmestyi NICE-SUGAR. Siinä intensiivihoitoryhmässä kuolleisuus oli merkittävästi suurempi kuin pe-
rinteisemmän hoidon ryhmässä. Verensokerin ja kuolleisuuden suhde näyttää noudattavan J-käyrää. 

Hypoglykemiaan liittyy monia tekijöitä, jotka voivat selittää kuolleisuuden lisääntymisen. Se 
laukaisee sympaattisen hermoston reaktion ja myös infl ammaatioreaktion sekä altistaa erityisesti 
verensokerin vaihtelulle sekä endogeenisesti että korjauksen kautta. Sympaattisen hermoston ak-
tiviteetin lisääntyminen ei ole täsmälleen sokeriarvosta pääteltävissä. Intensiivihoidon vaatimukset 
ja hypoglykeemisten arvojen haitallisuus ovat johtamassa uudenlaisen teknologian kehittämiseen. 
Joissakin tehohoidon yksiköissä on otettu käyttöön intensiivihoidon arvioinnissa ja sokerinmitta-
uksessa usean kanavan laitteita, joissa seurataan myös sympaattista aktiviteettia ja verensokeria 
jatkuvasti. Verensokerin hoitotavoitetta on nostettu (7–10 mmol/l). Joka tapauksessa yksiköissä 
tarvitaan hoitoprotokollien viilausta, kun monet sairaat potilaat ylittävät tuon raja-arvon.

Verensokerin päivittäinen vaihtelu, arkikielessä heittely, on myös suuri haaste. Satunnainen 
sormenpäämittaus tuo vain vähän tietoa tästä. Aterianjälkeinen sokeritaso ennustaa tutkimuksissa 
hyvin päätetapahtumia. Sen selvittäminen vaatii toistuvia parimittauksia ja hoidon kohdentamis-
ta. Päivittäisellä vaihtelulla arvioidaan olevan merkitystä pitkäaikaiskomplikaatioiden synnyssä, 
ei pelkästään päiväkohtaisen hyvinvoinnin saavuttamisessa. Sekä korkea että matala verensokeri 
ylläpitävät infl ammaatiota, mikä on haitallista verisuonille. Sekä hoito- että mittausteknologian 
kehitystä tarvitaan tämänkin ongelman ratkaisuun.

Teknologiasta ratkaisu 
hoidon ongelmiin?

PÄÄKIRJOITUS
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Diabeteksen hoitoa on kehitetty Nurmijärven 

terveyskeskuksessa pitkäjänteisesti. Tavoitteena 

noin 40 000 asukkaan kunnassa on ollut siirtää 

valtaosa aikuisista tyypin 1 diabeetikoista vähi-

tellen terveyskeskuksen seurantaan. 

Insuliinipumppuhoitoisten aikuisdiabeetikoiden 

seuranta on jo vakiintunutta toimintaa, ja viime 

vuosina terveyskeskuksessa on myös aloitettu 

insuliinipumppuhoitoja. 

Ajatus insuliinipumppuhoidosta terveyskeskukses-
sa tuntui vielä vuonna 2002 hyvin utopistiselta. In-
suliinipumppuhoitohan on perinteisesti koettu mo-
nimutkaiseksi, hankalaksi ja erikoissairaanhoitoa 
vaativaksi hoitomuodoksi, johon perusterveyden-
huolto on osallistunut vain tarvikejakelun kautta. 

Entuudestaan seurannassamme oli paikkakun-
nalla asuva ”Pelle Peloton” –  insinööri, joka raken-
si 1970-luvulla omaan käyttöönsä insuliinipumpun 
oltuaan tyytymätön silloisiin kaupallisiin ratkaisui-
hin. Hän on jatkanut sinnikkäästi pumppunsa käyt-
töä, vaikka on joutunutkin myöntämään nykyiset 
teolliset versiot kiistatta teknisesti paremmiksi.

Nurmijärveläisten diabeetikoiden hoitotulosten 
parantamisessa suurena vaikeutena on riittämätön 
tai huonosti dokumentoitu glukoosin 
omaseuranta kuten kaikkialla muualla-
kin. Tilanteen korjaamiseksi aloitimme 
jatkuvan verensokerin seurannan (con-
tinuous glucose monitoring system, 
CGMS) vuonna 2001. Siitä saadun pa-
lautteen avulla opimme hahmottamaan paremmin 
insuliinihoidon ongelmia. Selvää oli, ettei läheskään 
kaikkien potilaiden fysiologinen perusinsuliinin tar-
ve ollut hoidettavissa tyydyttävästi 1–3 injektiolla 

pitkävaikutteista insuliinia päivässä, olipa käytössä 
ihmisinsuliini (NPH) tai sittemmin analogi.

Vuonna 2002 me osallistuimme Tampereella 
Diabeteskeskuksessa kolmipäiväiselle insuliini-
pumppukurssille. Se avasi erinomaisesti tyypin 
1 diabeteksen hoidon ongelmia yleisemmälläkin 
tasolla. Kurssin jälkeen diabeteshoitaja Marko 
Miettinen, joka on itsekin tyypin 1 diabeetikko, oli 
ensimmäinen pumppuhoitoon siirtynyt oma ”poti-
laamme”. 

Hänen hoitotasapainonsa parani merkittävästi 
ja nopeasti: HbA1c-taso laski noin 1,5 prosenttiyk-
sikköä ilman että ilmeni mainittavaa hypoglykemia-
taipumusta. Vähitellen rohkaistuimme aloittamaan 
pumppuhoitoja seurannassamme olleille diabee-
tikoille. Myös terveyskeskuksemme kaksi muuta 
täysipäiväistä diabeteshoitajaa ovat osallistuneet 
Diabeteskeskuksen insuliinipumppukursseille.

Potilaiden valintakriteerinä

hyvä yhteistyökyky

Ensimmäisen potilaamme keskeinen valintakriteeri 
oli hyvä yhteistyökyky. Kyseessä oli noin 50-vuotias 
hyväkuntoinen, runsaasti liikkuva vakuutusvirkaili-
ja. Hänelle oli ominaista suuri insuliiniherkkyys, 
ja erityisenä ongelmana olivat liikuntasuorituksiin 

liittyvät hypoglykemiat. Pumppuhoidon 
aikana perusinsuliinia on vähennetty 
näissä tilanteissa tilapäisesti ja pidetty 
lyhyitä pumpputaukoja. 

Potilas oppi nopeasti hyödyntä-
mään pumpun suomat mahdollisuudet, 

ja hypoglykemiaongelmista päästiin täysin eroon. 
HbA1c-taso oli jo lähtövaiheessa matala, 6,1 % (43 
mmol/mol), eikä siihen ollut tarvettakaan saada 
muutosta – ei ainakaan alaspäin.

Mikko Honkasalo ja Marko Miettinen

Kokemuksia insuliinipumppupotilaiden 
hoidosta perusterveydenhuollossa

Potilas oppi nope-

asti hyödyntämään 

pumpun suomat 

mahdollisuudet.
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Nykyisin Nurmijärvellä on 37 aikuista insuliini-
pumppuhoitoista diabeetikkoa, joista kaksi on tyy-
pin 2 diabeetikkoja. Toisella heistä pumppuhoidon 
aloittamisen syynä olivat vaikeasta nivelreumasta 
johtuvat hankaluudet pistoshoidossa. Toisen pump-
puhoito aloitettiin erikoissairaanhoidossa, ja sen 
indikaationa olivat lähinnä vaihtelevan kortisoni-
hoidon aiheuttamat suuret muutokset insuliinin 
tarpeessa. 

Nurmijärvellä noin 15 prosenttia aikuisista tyy-
pin 1 diabeetikoista on pumppuhoidossa, mikä lie-
nee valtakunnan korkein lukema ja noin kaksinker-
tainen maamme keskitasoon nähden. Kymmenen 
potilaan pumppuhoito on aloitettu erikoissairaan-
hoidossa, ja 26 potilaalle olemme aloittaneet hoi-
don terveyskeskuksessa. Yksi potilas aloitti pump-
puhoidon itse, kun lähipiirissä oli pumppu jäänyt 
tilapäisesti tarpeettomaksi saarekesolusiirtojen 
myötä. Tämäkin aloitus oli yllättäen varsin ongel-
maton ja tuloksiltaan hyvä, mikä osaltaan rohkaisi 
meitä jatkamaan valitsemallamme tiellä.

Toistuvat hypoglykemiat

usein pumppuhoidon aihe

Monipistoshoitoonsa tottunut tyypin 1 diabeetikko 
ei kokemuksemme mukaan yleensä ole kovin in-
nostunut pumppuhoidon ajatuksesta. Yleinen pe-
rustelu on, ettei potilas halua olla koko ajan sidot-
tuna laitteeseen. Usein epäillään pumpun kanssa 
pärjäämistä erilaisissa työasennoissa tai rajuissa 
harrastuksissa. Aloite pumppuhoitoon siirtymises-
tä on yleensä tullut meiltä. Olemme ehdottaneet 
sitä silloin, kun olemme havainneet siihen selkeän 
aiheen. Tämä lienee pelkästään myönteinen asia, 
koska pumppuhoidosta saadaan näin todennäköi-
sesti suurin mahdollinen hyöty.

Hankala hypoglykemiataipumus on ollut use-
alla potilaalla pumppuhoitoon siirtymisen syynä. 
Monet näistä potilaista liikkuvat runsaasti ja tar-
vitsevat pieniä insuliiniannoksia. Yhdellä näistä 
hypoglykemioille herkistä on vaikea mahalaukun 
tyhjenemishäiriö eli gastropareesi, jolloin ruokailun 
aiheuttama verensokerin nousu on vaikea ennustaa 
ja hallita ateriainsuliinipistoksin. Insuliinipumpun 
tarjoama mahdollisuus pitkittää ateriainsuliinin an-

nostelua muutaman tunnin ajaksi toimii hänen ta-
pauksessaan selkeästi tavanomaista ateria-annosta 
paremmin. 

Voimakas aamunkoittoilmiö eli verensokerin 
nousu aamuyön tunteina ei ole perinteisin insulii-
nihoidoin hallittavissa, ja se onkin eräs keskeinen 
pumppuhoidon aloitusindikaatio. Potilaistamme 
kuitenkin vain yhdellä voidaan aamunkoittoil-
miön katsoa olleen tärkein syy pumppuhoitoon 
siirtymiseen. Useimmiten olemme ehdottaneet 
pumppuhoidon kokeilua potilaalle, kun diabetes 
on osoittautunut aggressiivisesti komplikaatioita 
aiheuttavaksi ja kun hoidossa ei ole päästy hyvään 
hoitotasapainoon muilla keinoilla. Tämä tarkoittaa 
tietysti myös sitä, että potilas on ensin yrittänyt 
parhaansa muun muassa verensokereita riittävästi 
mittaamalla. 

Alussa tarvitaan

tiivistä seurantaa ja tukea

Kun päätös pumppuhoitoon siirtymisestä on tehty, 
potilas varaa reilusti aikaa diabeteshoitajalta käyntiä 
varten. Pumpun toiminta käydään läpi askel aske-
leelta ja opetellaan insuliinisäiliön täyttö ja asetus, 
katetrin täyttö sekä kanyylin laitto ihon alle. Samalla 
rakennetaan karkea perusinsuliinin annostelusuun-
nitelma ja määritetään alustavasti insuliiniherkkyys, 
syötetään ateria-annosoppaan asetukset ja täytetään 
pumppu keittosuolaliuoksella. Potilas saa pumpun 
ohjekirjan kera viikoksi kotiinsa tutustumista ja toi-
mintojen opettelua varten. Hän harjoittelee sen käyt-
töä tuon viikon ajan keittosuolaliuoksella normaalin 
monipistoshoitonsa rinnalla. Tavallista on, että sa-
malla seurataan verensokeria jatkuvaan mittaukseen 
tarkoitetulla laitteella (CGMS). 

Viikon kuluttua olemme yleensä ottaneet poti-
laan vuorokaudeksi osastolle varsinaiseen pumppu-
hoidon aloitukseen. Viime aikoina olemme aloitta-
neet pumppuhoitoja myös polikliinisesti. Hiomme 
jatkuvan verensokerimittauksen tulosten mukaan 
perusinsuliinin annostelua edelleen ja mahdolli-
sesti myös ateria-annoslaskurin asetuksia. 

Pyrkimyksenämme on, että heti alkuun pääs-
täisiin sellaiseen perusinsuliinin annosteluun, joka 
olisi mahdollisimman lähellä lopullista ja optimaa-



9Diabetes ja lääkäri  kesäkuu 2010

lista. Perusinsuliinin annostelun korjaa-
minen hoidon myöhemmässä vaiheessa 
on melko hidasta, etenkin jos alussa ol-
laan hyvin kaukana todellisesta perusin-
suliinin tarpeesta. 

Ennen kotiutumista kerrataan toimin-
ta ongelmatilanteissa ja varmistutaan siitä, että 
potilas tietää, miten siirrytään takaisin monipis-
toshoitoon, jos pumppu lakkaa toimimasta tai siir-
tyminen katsotaan muutoin aiheelliseksi. Samalla 
hänelle annetaan päivystystiedot, joiden avulla 
asialleen omistautunut diabeteshoitajamme on ta-
voitettavissa mihin aikaan tahansa vuorokaudesta. 
Alkuun pumppuhoitoisen potilaan tilannetta seu-
rataan viikoittain. Kun potilas on saanut varmuutta 
hoitoratkaisuihinsa, seurantaväliä pidennetään 3–4 
kuukauteen, joskus puoleen vuoteen tai ylikin.

Kokemuksemme on, että potilas rutinoituu 
varsin nopeasti niin pistoshoidossa kuin pumppu-
hoidossakin ja uusien toimintatapojen opettelu on 

vaikeaa. Tavoitteena on, että potilas heti 
alkaa käyttää hyväkseen tilapäistä pe-
rusinsuliinin muutosmahdollisuutta ja 
erilaisia ateriainsuliinin annosteluvaih-
toehtoja sekä harjaantuu annoslaskurin 
kriittiseen mutta aktiiviseen käyttöön 

heti hoidon alusta. Hyödyllinen keino on luoda 
pumpun muistiin useampia erilaisia perusinsulii-
nin annosteluvaihtoehtoja potilaalle, jolla on hyvin 
vaihteleva insuliinintarve esimerkiksi työ- ja vapaa-
päivinä tai kuukautisia edeltävinä päivinä. 

Hoidon ongelmat saatu

hyvin hallintaan

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kokemuksemme 
insuliinipumppuhoidosta ovat olleet hyviä. Vaikka 
jotkut potilaista ovat alkuun olleet varsin vastaha-
koisia, ei kukaan heistä enää haluaisi pumppuhoi-
toaan lopettaa. Merkittäviä iho-ongelmia ei ole ollut 
kenelläkään, eikä yhtään ketoasidoositapausta ole 
tullut tietoomme. Erään potilaamme verensokeri 
laski liian alas hänen toimiessaan torimyyjänä, ja 
tarvittiin sairaankuljetusauton käynti paikalla. Tä-
mä tapahtui aivan hoidon alussa, ja se lienee ollut 
lajissaan tähän mennessä ainoa  vakava hypoglyke-
mia (yhteensä noin sata potilasvuotta). 

Suurin osa potilaiden ongelmista liittyy tekni-
siin asioihin, kuten paristoihin, kotelon kansiin tai 
rikkoutuviin näppäimiin. Hoitajien suurin ongelma 
tuntuu olevan hyvin pärjäävien potilaiden haalimi-
nen välillä seurantakäynnillekin.

Toistuvista vakavista hypoglykemioista kärsivistä  
potilaistamme jokainen on päässyt pumppuhoidon 
avulla eroon ongelmastaan. Pumppuhoidossa ole-
vien potilaiden viimeisin HbA1c-arvo ennen hoidon 
aloitusta oli keskimäärin 8,9 % (73 mmol/mol). Vii-
meisin hoidon aikana mitattu HbA1c on puolestaan 
ollut keskimäärin 8,2 % (67 mmol/mol). HbA1c:n 
mediaani on puolestaan laskenut 8,5 %:sta (70 
mmol/mol) 8,0 %:iin (64 mmol/mol). Potilaiden 
joukossa on tosin joitakin, joiden HbA1c on vielä 
melko tuoreen hoidon aloituksen jälkeen yli 10 % 
(86 mmol/mol). Heidän tehostettukaan hoitonsa ei 
ehkä jatkossa laske koko ryhmän mediaanitulosta.  
Korkeintaan 7,5 %:n (58 mmol/mol) HbA1c-tasoa 

Alkuun pumppu-

hoitoisen potilaan 

tilannetta seura-

taan viikoittain.

Harkitse insuliinipumppuhoitoa tyypin 1   
diabeetikolle, kun

• hänellä on hankalasti hallittava hypoglykemia-
taipumus

• hän on erittäin insuliiniherkkä
• hoitotasapaino on hyvästä yrityksestä huolimatta 

huono – erityisesti, jos tauti näyttää aiheuttavan 
aggressiivisesti lisäsairauksia 

• hänellä on merkittäviä pistospaikkaongelmia
• hänellä on voimakas aamunkoittoilmiö
• hänellä on hyvin vaihteleva päivärytmi, esimerkiksi 

vuorotyö tai aktiivinen liikuntaharrastus
• hänellä on gastropareesi.

Mutta muista myös:

• insuliinipumppuhoito on monipistoshoitoa  
kalliimpaa

• odotukset voivat olla epärealistisia – pumppu ei 
ole keinohaima

• potilaan pitää edelleen mitata verensokeria ja 
tehdä hoitoa koskevia päätöksiä itse

• pumppupotilas on aina sidottu laitteeseensa
• pumpussa käytetään vain pikavaikutteista  

insuliinia – häiriön sattuessa ketoasidoosi kehittyy 
nopeasti

• toimivan ajantasaisen varajärjestelmän pistettävin 
insuliinein pitää aina olla potilaan saatavilla.
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ilman elämää haittaavia hypoglykemioita voidaan 
pitää yhtenä hoidon onnistumisen mittarina. 26 
potilaasta, joille olemme aloittaneet insuliinipump-
puhoidon ja joiden HbA1c -taso pumppuhoitoa edel-
tävältä ajalta on tiedossamme, ainoastaan yksi (3,9 
%) täytti tämän tavoitteen ennen hoidon aloitusta. 
Nyt tavoitteen täyttää 12 (46,2 %). Mainituista 26 
potilaasta kahdeksan ylitti ennen pumppuhoidon 
aloitusta HbA1c-tason 9 % (75 mmol/mol). Nyt vain 
neljän potilaan HbA1c on yli 9 % (75 mmol/mol).

Omien pumppupotilaidemme joukossa on myös 
muutama nuori diabeetikko, joiden hoito on aloitet-
tu pediatrisessa erikoissairaanhoidossa. Ensimmäi-
nen seurannassamme mitattu HbA1c-arvo on ollut 
näillä nuorilla 12–14 % (108–120 mmol/mol), 
mikä liittyy tyypillisiin nuoruusvaiheen sopeutu-
misongelmiin. Täytyy vain toivoa, että näin huonon 
hoitotasapainon vaihe saadaan lopulta jäämään 
mahdollisimman lyhyeksi.

Insuliinipumppu tulee

monipistoshoitoa kalliimmaksi

Insuliinipumppuhoidon toteutus on monipistoshoi-
toa kalliimpaa. Monipistoshoitoa suuremmat kulut 
syntyvät lähinnä pumpun hankintakustannuksista 
(noin 400 euroa vuodessa) sekä infuu-
siolaitteista (noin 1 548 euroa vuodes-
sa), insuliinisäiliöistä (noin 330 euroa 
vuodessa) ja paristoista (noin 5,15 euroa 
vuodessa). 

Hoitomuodosta riippumattomia kulu-
ja tyypin 1 diabeetikoilla ovat seuranta-
käyntien kustannukset (arviolta noin 400 
euroa vuodessa) sekä verensokerin omaseurannasta 
syntyvät kulut (noin 500 euroa vuodessa, noin 1 
400 liuskan vuosikulutuksen perusteella laskettu-
na). Summat perustuvat Nurmijärven tarvikejake-
lun tietoihin todellisesta kulutuksesta ja hinnoitte-
lusta vuonna 2009. 

Pumppuhoidossa insuliini tulee halvemmaksi 
kuin monipistoshoidossa (keskimäärin noin 400 
versus 800 euroa vuodessa), koska keskimääräi-
nen insuliinin tarve on pienempi ja insuliinit ovat 
halvempia (pitkävaikutteista analogia ei tarvita). 
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että insuliini-

Emme suosittele 

pumppuhoitojen 

aloituksia jokai-

seen terveyskes-

kukseen. 

pumppuhoitoisen tyypin 1 diabeetikon, jolla ei 
ole lisäsairauksia, hoidon kustannukset ovat noin 
kaksinkertaiset monipistoshoitoon verrattuna. Yh-
teiskunnan maksama vuosikustannusten ero on 
noin 1 800 euroa. Potilas maksaa insuliineistaan 
kolme euroa insuliinilaatua kohti jokaisella osto-
kerralla.

Pumppuhoito onnistuu – 

tietyin edellytyksin

Nurmijärven terveyskeskus on yksi harvoista dia-
beteksen hoitoyksiköistä perusterveydenhuollossa 
Suomessa, jossa seurataan ja myös aloitetaan in-
suliinipumppuhoitoja. Taustalla on vuosia jatkunut 
johdonmukainen diabeteksen hoidon kehittäminen, 
johon on saatu riittävät taloudelliset resurssit. 

Tyypin 1 diabeetikoiden seuranta on keskitetty 
lääkärille, jolla on diabeteksen hoidon erityispäte-
vyys. Täysipäiväisiä diabeteshoitajia on kolme ja 
metabolisen oireyhtymän hoitoon nimettyjä MBO-
hoitajia (terveydenhoitajia) viisi. Tämä mahdollis-
taa rutiinityön ohella hoidon kehittämisen, erilaiset 
ryhmäohjaukset, tempaukset ja diabeteksen ehkäi-
sytyön. 

Työn monipuolisuus vaikuttaa myös siinä viih-
tymiseen. Alkaa näyttää siltä, että dia-
betestiimistämme poistutaan ainoastaan 
eläköitymisen kautta.

Suomessa tyypin 1 diabeetikoista on 
insuliinipumppuhoidossa kansainvälises-
ti katsoen vielä aika harva. Pumppuhoito 
kuitenkin yleistyy koko ajan, ja jokaisen 
diabeteksen hoidon ammattilaisen tulisi 

tietää ainakin perusasiat pumppuhoidosta.
Pumppuhoidon mystifi ointi ei ole aiheellista. 

Kyseessä on insuliinin annostelulaite, jolla veren 
insuliinipitoisuus voidaan huolellisimpaankin mo-
nipistoshoitoon verrattuna ennustaa paremmin ja 
vähentää verensokerin vaihtelua vuorokaudesta toi-
seen. Tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapaino näyt-
tää jumittuneen Suomessa epätoivotulle tasolle, ja 
tässä vaiheessa pumppuhoidon yleistyminen näyt-
täisi olevan paras keino tilanteen kohentamiseen.

Emme kuitenkaan suosittele pumppuhoitojen 
aloituksia jokaiseen terveyskeskukseen. Edellytyk-
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49 euroa49 euroa

Diabetesneuvonta

3013 UUSI PAINOS Ikäihmisen diabetes
 – Hyvän hoidon opas 16,80 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti
 (tyypin 1 diabetes) 20 euroa
3021 UUSI Ohje ateriatablettien
 käyttäjälle*
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja
 värityskirja lapsille 8 euroa
3010 Lapsen diabetes
 – Perheen kansio 30 euroa
2018 UUSI PAINOS Tyypin1 diabetes
 ja raskaus 5,30 euroa

Ruokavalio

3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja,
 perusopas terveydenhuoltoon ja
 ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemus-
 neuvontaan -kirja
 (syömisen hallinta) 10 euroa
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus
 2008 3 euroa
3066 UUSI Hiilarivisa-kuvataulu

14 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste

3 euroa

Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista
 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista
 1 800 kcal
3018 Aterioita 350–400 kcal
3019 Aterioita 500–600 kcal

3020 n Hiilihydraattien arviointi
3022 ValitseValitse pehmeääpehme /
 vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 UUSI Monta syytä syödä kuitua

Jalkojen ja hampaiden hoito

4010 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee-
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimi- 
 seen tarjous 150 euroa 

Repäisylehtiöt:*
3029 TULOSSA UUSI Jalkajumppa
3030 UUSI Vinkkejä kenkien valintaan
3060 Kenkäresepti   
3062 Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan
 – Pikkuvammojen hoito
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-
 lomake, 50 sivun lehtiö 7 euroa

 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

4032 Riskipeli-cd (riskitesti tietokone-
 pelinä) 10 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti

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

2,50 euroa 
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta
 itsestäsi ja vauvastasi -opas

5,30 euroa

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
 – Opas päivähoitoon 4 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä
 Opas kouluille 4 euroa
3028 Mulla on diabetes -tiedote (lapset)
 30 kpl:n nippu 7,50 euroa
3026 Mulla on diabetes -tiedote (nuoret)
 30 kpl:n nippu 7,50 euroa

Maksuttomat aineistot

5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 Sydänmerkki: 
 3041 Esite ammattihenkilöstölle

5121 Esite kuluttajille 
5127 Juliste

5124 Lasten diabetes -tiedote
5114 Minulla on diabetes -kortti
5115 Tiedätkö? Osaatko?
 -ensiaputiedote
5133 Korkean ja matalan verensokerin
 tuntemukset -tiedote 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas 
3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen
 riskin arviointilomake,
 50 sivun lehtiö
9037 Tuijota omaan napaasi
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on
 ehkäistävissä -esite 
9038 Testaa riskisi -juliste

* Repäisylehtiöt:
 50-sivuinen 14 euroa
 100-sivuinen 19 euroa

Aineistoa myös
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja
  2 diabeteksesta eri kielillä

Ammattilaisaineistot

Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

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. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja  
ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Diabetesliitto
Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  
p. 03 2860 111 •  f. 03 2860 422  
materiaalitilaukset@diabetes.fi  
www.diabetes.fi
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senä ovat riittävä väestöpohja ja diabetestiimi, jos-
sa osaaminen ei ole vain yhden henkilön varassa. 
Omassa yksikössämme ratkaisevaa on ollut jatku-
va halu hoidon laadun kehittämiseen sekä se, että 
diabeteshoitajamme on itsekin pumppuhoidossa ja 
kiinnostunut hoitoon liittyvästä teknologiasta. Hän 
on ollut valmis olemaan potilaiden tavoitettavissa 
jopa 24 tuntia vuorokaudessa. Sinänsä tämä ei ole 
mitenkään välttämätöntä – tärkeää on, että poti-
laalla on toimiva varajärjestelmä ja ajantasainen 
tieto siitä, miten siihen siirrytään. 

Pidämme tärkeänä mahdollisuutta jatkuvaan 
verensokerin mittaamiseen (glukoosisensorointiin) 
ennen hoidon aloitusta, aloitusvaiheessa ja myöhem-
minkin ongelmatilanteiden selvittelyssä. Ensiarvoisen 
tärkeäksi olemme kokeneet myös sen, että toimin-
tamme on ollut alueen erikoissairaanhoidon tiedossa 
ja hyväksymää – eräänlaista pilottitoimintaa.

HbA1c-tasossa todettu lasku vastaa jokseenkin 
joissakin aiemmissa tutkimuksissa todettua las-
kua (1), mutta tulosta ei edelleenkään voida pitää 
täysin tyydyttävänä. 1 547 potilasta käsittäneessä 
meta-analyysissa (52 tutkimusta) vuodelta 2003 
todettiin, että yli vuoden pumppuhoidossa olleiden 
HbA1c-taso laski 1,2 prosenttiyksikköä monipis-
toshoitoon verrattuna. Tilastollisesti merkitsevää 
laskua ei todettu alle vuoden kestäneessä pump-
puhoidossa (2). Analyysia on kritisoitu, koska se 
sisältää sekä satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia 
että ennen–jälkeen-analyyseja, joihin aina liittyy 
hoitomuodon muutoksesta johtuvaa epäspesifi ä 
tulostason paranemista (3).

Joskus on syytä siirtyä 

takaisin monipistoshoitoon

Erityisen ongelmallisiksi hoitaa olemme kokeneet 
nuorimmat aikuisikäiset diabeetikot, jotka ovat 
aloittaneet pumppuhoidon jo lapsina. Pumppu on 
heille jonkinlainen itsestäänselvyys, jota he eivät 
ehkä arvosta samaan tapaan kuin aikuisemmat dia-
beetikot, jotka ovat siirtyneet pumppuhoitoon usean 
vuoden hoitotasapaino-ongelmien jälkeen. Ateria-
annokset jäävät ehkä ottamatta niiden helppoudesta 
huolimatta ja sokeritasot mittaamatta. Samaan hoi-
totulokseen päästäisiin helposti ilman pumppuakin. 

Sen pois otto saattaisi kuitenkin vaikuttaa haitallises-
ti tuoreeseen hoitosuhteeseen. 

Useimmat potilaamme ovat saavuttaneet alun 
perin pumppuhoidolle asetetut tavoitteet. Joidenkin 
kanssa täytyy tehdä vielä työtä. Yksikään ei halua 
palata aikaisempaan monipistoshoitoonsa, joten elä-
män laadun voidaan katsoa parantuneen. Maailmalla 
on tehty tutkimuksia, jotka viittaavat pumppuhoidon 
vähentävän lisäsairauksia ja parantavan potilaiden 
elämän ennustetta. Pumppuhoidolla saatavan lisä-
elinvuoden (QALY) ja paremman elämänlaadun hin-
taa on pidetty hyväksyttävänä, mutta tulos riippuu 
siitä, paljonko hoito laskee HbA1c-tasoa ja vähentää 
vakavien hypoglykemioiden esiintymistä (4). 

Tarvitaan lisää satunnaistettuja tutkimuksia, 
joissa verrataan nykyaikaisimpia pumppuhoitoja 
parhaisiin monipistoshoitomalleihin (5). Selvää on, 
että kaikki tyypin 1 diabeetikot eivät hyödy insu-
liinipumppuhoidosta merkittävästi. Hoitavan tahon 
tulee tarvittaessa päättää myös insuliinipumppu-
hoidon lopettamisesta, jos yhtä hyvään tulokseen 
päästään yhteiskunnalle vähäisemmin kustannuk-
sin monipistoshoidolla.

Mikko Honkasalo

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Diabeteksen hoidon erityispätevyys

Nurmijärven terveyskeskus

mikko.honkasalo@nurmijarvi.fi 
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Vaikea tie

Lääkärillä ja diabeteshoitajalla oli paljon epäilyk-

siä, kun diabetekseen ja sen hoitoon turhautunut 

potilas ehdotti insuliinipumppuun siirtymistä. 

Hoitomuodon vaihdos onnistui suorastaan yl-

lättävin tuloksin, ja toivo glukoositasapainon 

pitempiaikaisesta paranemisesta on nyt virinnyt. 

30-vuotias ammattikoulun käynyt aputyömies on 
sairastanut tyypin 1 diabetesta murrosikäisestä 
lähtien. Sairauden alkuvaihetta ja muutamia yk-
sittäisiä 3–6 kuukauden mittaisia jaksoja lukuun 
ottamatta hänen glukoositasapainonsa on yleensä 
ollut epätyydyttävä: HbA1c on vaihdellut 10:n ja 17 
%:n välillä (86–162 mmol/mol). 

Potilas on seurannut verensokeriaan vuosi-
kaudet harvakseltaan tai ei ollenkaan. Ajoittain, 
varsinkin insuliinihoidon muutosten aikaan, hän 
on kyennyt lisäämään omaseurantaa 
jopa useisiin päivittäisiin mittauksiin. 
Murrosiästä lähtien potilaalla on ollut 
toistuvia sairaalahoitoon johtaneita ke-
toasidooseja ja hypoglykemioita, joista 
osa on ollut vakavia. Usein ketoasi-
doosin mahdolliseksi laukaisevaksi osatekijäksi on 
todettu jokin infektio puutteellisen omaseurannan 
ja insuliinihoidon ohella.

Nuoruusiässä ja nuorena aikuisena potilaalla oli 
runsaasti psykososiaalisia ongelmia, muun muassa 
paniikkihäiriöoireita ja ilmeinen syrjäytymisvaara. 
Omahoidon laiminlyömisen syitä selviteltäessä 
epäiltiin jopa älyllistä kyvyttömyyttä, minkä takia 
nuori mies kävi muun muassa psykologin arviois-
sa. 

Hoitomotivaatio oli sairauskertomuksen mu-
kaan usein ”minimissään”, ”uskomattoman huo-
no” tai siinä oli ”toivomisen varaa”. Potilas myönsi 
unohtavansa ajoittain tiheästikin insuliinipistokset 
ja kertoi olevansa väsynyt ja turhautunut. Toisaal-
ta esimerkiksi siirtyessään aikuisten diabetespo-

Liisa Hiltunen ja Päivi Liedes

liklinikkaan hän asetti itse HbA1c-tavoitteekseen 
8–9 % (64–75 mmol/mol) aiemman 14 %:n (130 
mmol/mol) sijaan.

Kaikki keinot kokeiltu 

Sairauden alkuvaiheessa potilaalla oli kolmipistos-
hoito, josta siirryttiin huonon glukoositasapainon 
takia monipistoshoitoon vuonna 1995. Lyhytvai-
kutteisen insuliinin tilalle vaihdettiin ateriainsulii-
niksi pikainsuliini (lispro) vuonna 1997, ja perus-
insuliinina oli kaksi pistosta keskipitkävaikutteista 
NPH-insuliinia vuorokaudessa. Perusinsuliini jaet-
tiin sittemmin kolmeen pistokseen tasaisemman 
insuliinivaikutuksen aikaansaamiseksi ja glukoo-
sitasapainon kohentamiseksi. Tuolloin arvioitiin, 
että potilas joko unohti tai jätti pikainsuliinin ehkä 
välinpitämättömyyttään pistämättä. Tämän vuoksi 

perusinsuliini-pikainsuliinihoitomal-
lin tilalle kokeiltiin lyhytaikaisesti 
myös sekoiteinsuliinia. Se ei paran-
tanut tilannetta oleellisesti. 

Pitkävaikutteisten insuliinianalo-
gien tultua käyttöön perusinsuliiniksi 

vaihdettiin glargiini-insuliini vuonna 2005 ja ate-
riainsuliiniksi aspartinsuliini. Muutosten jälkeen 
HbA1c koheni hetkellisesti erinomaiseksi (6,4 %; 
DCA). 

Jälkikäteen sairauskertomuksesta on nähtävis-
sä, että glukoositasapaino parani yleensä insuliini-
valmisteiden vaihtamisen yhteydessä, mutta vain 
lyhytaikaisesti. Pysyvästi hyvää glukoositasapainoa 
ei saavutettu. Verensokerin voimakasta vaihtelua on 
esiintynyt silloinkin, kun potilas on mielestään pa-
neutunut omahoitoonsa tavallista huolellisemmin. 
Vaikka hypoglykemioiden ja ketoasidoosien taustal-
la on selvästi ollut hoidon laiminlyöntejä, diabe-
teksen hoitotasapaino-ongelmien syyt ovat jääneet 
osin epäselviksi.

Potilas on seurannut 

verensokeriaan vuosi-

kaudet harvakseltaan 

tai ei ollenkaan.

OMA POTILAS
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Useita lisäsairauksia

Potilaalle on kehittynyt useita diabeteksen lisä-
sairauksia. Hänellä on todettu jalkaterän Charcot-
nivelsairaus, ja proliferatiivinen retinopatia on 
johtanut näön heikkenemiseen ja muun muassa 
autolla-ajokieltoon. Kohonneen verenpaineen ja 
mikroalbuminurian takia potilaalla on verenpai-
nelääkitys. Lisäksi mahalaukun tähystyksessä on 
todettu diabeettiseen gastropareesiin sopivia löy-
döksiä. Nuori mies on diabeteksen ja sen lisäsaira-
uksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä.

Noin vuosi sitten päädyttiin potilaan diabe-
teshoitajalle tekemästä aloitteesta pohtimaan in-
suliinipumppuhoidon mahdollisuutta. Aiemmat 
toistuvat hoidon laiminlyönnit ja ketoasidoosin riski 
arveluttivat, toisaalta pitkään jatkunut epätyydyt-
tävä glukoositasapaino, useat vaikeat lisäsairaudet 
ja diabeteksen epävakaus puolsivat insuliinipump-
puhoitokokeilua. Tuolloin HbA1c oli 14,9 % (139 
mmol/mol) siitä huolimatta, että potilas oli tehos-
tanut verenglukoosin omaseurantaa noin neljään 
päivittäiseen mittaukseen ja tarkentanut insuliinin 
annostelua. 

Hoikan potilaan (BMI 22 kg/m2) 
perusinsuliininannos oli 32 yksik-
köä glargiini-insuliinia. Ateriainsu-
liinia potilas käytti yhden yksikön 
kymmentä hiilihydraattigrammaa 
kohden, joten insuliiniannos oli 
noin 0,6–0,7 yksikköä painokiloa 
kohden. Ateriaväli saattoi edelleen 
venähtää joskus jopa seitsemään tuntiin, ”ruoka 
ei aina maistu”, ja näissä tilanteissa tuli herkästi 
hypoglykemioita.

Insuliinipumppuhoidon edellytykset ja mah-
dollisuudet selvitettiin potilaalle perusteellisesti, 
ja diabeteshoitaja perehdytti hänet ennakoiden 
myös pumppuhoidon käytännön toteuttamiseen. 
Potilasta motivoivat glukoositasapainon paranta-
miseen eri syyt kuin hoitohenkilökuntaa: hän ha-
lusi vielä joskus päästä näkemään Kiinan muurin. 
Kaikenlainen tekniikka kiinnostaa potilasta myös.

Maltilliset tavoitteet

Potilaan tausta ja toistuvat ketoasidoosit huomi-
oon ottaen tavoitteeksi asetettiin, että HbA1c-taso 
saadaan ensin monipistoshoidolla noin 10 %:n 
tienoille (86 mmol/mol) ennen insuliinipumppu-
hoidon aloitusta loppusyksystä 2009. Syksyn ku-
luessa potilas alkoi empiä pumppuhoidon aloitusta, 
ja asia jäi hautumaan. HbA1c:kin oli noussut 18 
%:iin (173 mmol/mol). Verensokerin voimakkaan 
vaihtelun syyt jäivät nytkin pääosin selvittämättä, 
sillä insuliinipistokset eivät olleet unohtuneet yhtä 
usein kuin aiemmin. Ennen insuliinipumppuhoidon 
aloitusta tehtiin kolmen vuorokauden jatkuva glu-
koosinseuranta (CGMS, continuous glucose moni-
toring) ja insuliinivasta-ainetutkimus (S-insu-Ab), 
jonka tulos oli 41 %. Loppusyksyn aikana HbA1c 
laski 14 %:iin (129 mmol/mol).

Vuodenvaihteessa potilas joutui jälleen osastolle 
ketoasidoosin takia. Sen taustalla oli mahdollisesti 
ruokamyrkytys tai jokin infektioperäinen syy.  Insu-
liinipumppuhoidon aloitus askarrutti edelleen, sillä 
hoitoon sitoutumisesta ei ollut takeita ja ketoasi-
doosin riski tiedettiin. Insuliinivasta-aineet, diabe-

teksen epävakaus, lisäsairaudet ja 
huono glukoositasapaino kuitenkin 
puolsivat insuliinipumppuhoitoa. 

Diabeteshoitaja ja lääkäri suun-
nittelivat insuliinipumppuhoidon 
yhteistyössä. Aloitusvaiheessa pe-
rusinsuliinin vuorokausiannos oli 
19 yksikköä. Tavanomaisesta käy-

tännöstä poiketen potilas päätettiin ottaa insuliini-
pumpun polikliinisen asennuksen jälkeen osastolle 
hoidonaloitukseen parin päivän ajaksi.

Ensimmäisenä yönä pumpun asentamisen jäl-
keen ilmeni aamuyön hypoglykemioita, jotka tasoit-
tuivat perusinsuliinin annostelun muutoksilla var-
sin nopeasti. Ateriainsuliinin annostelu vaati sekin 
säätämistä hypoglykemíoiden yllätettyä muutaman 
kerran aterian jälkeen. Kotiutumisvaiheessa perus-
insuliinimäärä oli 17,5 yksikköä ja ateriannokset 
arvioitiin samansuuruisiksi. Verensokeritaso oli ko-
tiutumisen aikaan tavoitteiden mukainen.

Potilasta motivoivat glu-

koositasapainon paranta-

miseen eri syyt kuin hoito-

henkilökuntaa: hän halusi 

vielä joskus päästä näke-

mään Kiinan muurin. 
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Helmikuussa HbA1c oli korjau-
tunut erinomaiseksi: se oli 7,5 
% (59 mmol/mol). Näin nopea 
korjautuminen ei suinkaan ollut 
alkuvaiheen tavoite, vaan pikem-
minkin yllätys. Potilas on oppinut 
hallitsemaan insuliinipumppuhoidon periaatteet 
varsin hyvin. Hän osaa muuttaa perusinsuliinin 
annostelua ja pitkittää ateriainsuliinin annoste-
lua. Ateria-annosten käyttö on kuitenkin ollut aika 
vähäistä. Potilas on nykyiseen hoitoonsa erittäin 
tyytyväinen.

Potilas käy diabeteshoitajan ja lääkärin vastaan-
otolla tiheästi. Tarvitaan tarkkaa seurantaa, jotta 
hoidolle asetetut tavoitteet saavutettaisiin turvalli-

 Huhtikuussa 2010 HbA
1c 

oli 

57 mmol/mol (7,1 %), eikä 

potilas salannut tyytyväi-

syyttään diabeteshoitajan 

vastaanotolla. 

sesti ja potilaan matkahaave voisi 
joskus toteutua ilman että diabe-
tes on esteenä. Huhtikuussa 2010 
HbA1c oli 57 mmol/mol (7,1 %), ei-
kä potilas salannut tyytyväisyyttään 
diabeteshoitajan vastaanotolla. 
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Metformiini raskausdiabeetikoiden 
hoidossa

Raskausdiabetes on yleinen raskausajan häiriö, 

jonka hoidoksi riittää yleensä ruokavalio. Jos 

tarvitaan lääkkeitä, tavallisin valinta on insuliini. 

Viime vuosina on julkaistu lupaavia tuloksia dia-

beteslääke metformiinista raskausdiabeteksen 

hoidossa. 

Raskausdiabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, 
joka todetaan ensimmäistä kertaa raskauden aikana 
(1). Raskausdiabeteksen kehittymiseen vaikuttaa 
raskaudenaikainen insuliiniherkkyyden vähenemi-
nen ja haiman beetasolujen riittämätön insuliinin 
eritys. Loppuraskautta kohden insuliinin vaikutus 
naisen elimistössä heikkenee, mikä johtuu kehon 
rasvamäärän noususta ja insuliiniherkkyyttä heiken-
tävien hormonien tuotannosta (2). Suomessa ras-
kausdiabetes todettiin 8,5 prosentilla vuonna 2008 
ja insuliinihoito jouduttiin aloittamaan 2,2 prosentil-
le raskaana olevista (THL:n Syntymärekisteri). 

Raskausdiabeteksen vaaratekijöitä ovat muun 
muassa odottavan äidin liikapaino, voimakas raskau-
den aikainen painonnousu, korkea ikä sekä suvussa 
esiintyvä diabetes. Monipuolinen terveellinen ravin-
to, sopiva energian saanti ja liikunta ehkäisevät sen 
ilmaantumista (3).

Raskausdiabetes diagnosoidaan glukoosirasitus-
kokeella, jossa mitataan laskimoveren glukoosipitoi-
suuden paastoarvo sekä arvot yhden ja kahden tunnin 
kuluttua 75 gramman glukoosiannoksen nauttimi-
sesta. Raskausdiabeteksen diagnostiset raja-arvot 
glukoosirasituksessa ovat paastoarvo 5,3 mmol/l tai 
yli, tunnin arvo 10,0 mmol/l tai yli ja kahden tunnin 
arvo 8,6 mmol/l tai yli. Diagnoosi tehdään yhden tai 
useamman poikkeavan arvon perusteella (3).

Glukoosirasituskoe tehdään ensisijaisesti äitiys-
neuvolassa. Aiemmin raskausdiabetesta seulottiin 
vain riskiryhmiltä, mutta vuonna 2008 laaditun 
Käypä hoito -suosituksen mukaan glukoosirasitus-
koe tehdään lähes kaikille raskaana oleville. Aino-
astaan jos kyseessä on alle 25-vuotias normaalipai-

noinen ensisynnyttäjä, jonka suvussa ei ole tyypin 
2 diabetesta, tai alle 40-vuotias normaalipainoinen 
uudelleensynnyttäjä, jolla ei ole aiemmin ollut ras-
kausdiabetesta eikä suurikokoisia (syntymäpaino 
yli 4 500 grammaa) lapsia, glukoosirasitusta ei 
tarvitse tehdä. Glukoosirasitus tehdään yleisimmin 
raskausviikoilla 24–28, mutta jos sairastumisriski 
arvioidaan erityisen suureksi, se tehdään jo alku-
raskaudessa (3). 

Hyvä hoito voi pienentää makrosomian vaaraa 

Raskaudenaikaiseen sokeriaineenvaihdunnan häi-
riöön liittyy merkittäviä sikiöön kohdistuvia riskejä, 
erityisesti sikiön liiallisen kasvun eli makrosomian 
riski. Makrosomialla tarkoitetaan raskauden kes-
toon nähden liian suurta tai yli 4 500 gramman 
syntymäpainoa (4). Makrosomia lisää synnytys-
komplikaatioiden, kuten hartioiden kiinnijäämisen 
ja keisarileikkauksen riskiä. Se lisää myös peri-
nataalikomplikaatioiden, kuten hapenpuutteen ja 
peritanaalikuolleisuuden, riskiä (5). 

Raskausdiabetekseen liittyy myös raskaudenai-
kaisten verenpaineongelmien riskin lisääntyminen 
(6). Vastasyntyneellä on suurentunut hengitysvaike-
uksien, liian matalan verensokerin eli hypoglykemi-
an ja veren bilirubiinirunsauden riski. Makrosomian 
riski kaksin- tai jopa nelikertaistuu, jos raskausdia-
betesta ei hoideta asianmukaisesti (4).

Raskausdiabeteksen hoidon kulmakivi on ruo-
kavaliohoito, jossa pyritään noudattamaan yleisiä 
raskausajan ja diabeteksen ravitsemussuosituksia. 
Valtaosalla raskausdiabeetikoista ruokavaliohoito 
riittää glukoositasapainon ylläpitämiseksi. Jos ruo-
kavaliohoidolla ei saavuteta riittävän hyvää glukoosi-
tasapainoa, joudutaan aloittamaan lääkehoito, joka 
toteutetaan ensisijaisesti insuliinilla. Lääkehoitoa 
tarvitsevien raskausdiabeetikkojen osuus vaihtelee 
lähteestä riippuen 20:stä 60 prosenttiin (7). 

Aterianjälkeistä hyperglykemiaa hoidetaan pi-
kavaikutteisella insuliinianalogilla ja paastohyperg-

Hilkka Ijäs
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lykemiaa pitkävaikutteisella NPH-insuliinilla (3).  
Insuliinihoito vaatii raskaana olevalta opettelua, 
on melko kallista ja siihen liittyy hypoglykemioiden 
ja painonnousun riski. Turvalliseksi osoitettu ja te-
hokas suun kautta otettava diabeteslääke tarjoaisi 
raskausdiabeteksen hoidossa tiettyjä etuja insulii-
nihoitoon nähden, kuten helpomman annostelun ja 
edullisemman hinnan.

Metformiinista lupaavia tuloksia

Metformiini on suun kautta annosteltava tyypin 
2 diabeteksen hoidossa käytetty lääke. Sen veren 
glukoosipitoisuutta alentava vaikutusmekanismi on 
osittain tuntematon, mutta sen tiedetään vähentävän 
glukoosin uudismuodostusta maksassa sekä lisäävän 
glukoosin kulutusta lihaskudoksessa ja rasvasoluissa 
(8). Metformiini ei lisää insuliinin eritystä, ja siksi 
sen käyttöön ei liity hypoglykemian riskiä (9,10).

Metformiinin käytöstä raskaana olevien hoi-
dossa on julkaistu tutkimuksia. Metformiini läpäi-
see istukan (11), mutta sillä ei ole todettu olevan 
teratogeenista eli synnynnäisiä epämuodostumia 
aiheuttavaa vaikutusta eläinkokeissa (12). Metfor-
miinia on käytetty tyypin 2 diabeetikoiden ja mo-
nirakkulaisten munasarjojen oireyhtymästä (PCOS) 
kärsivien potilaiden hoidossa läpi raskauden, eikä 
epämuodostumariskiä tai vaikutusta lapsen ensim-
mäisen ikävuoden pituuteen, painoon tai kehityk-
seen ole havaittu (13,14). 

Metformiinin käytöstä raskausdiabeetikoiden 
hoidossa on julkaistu tähän mennessä neljä tut-
kimusta, joissa sitä on verrattu insuliinihoitoon. 
Laajin, satunnaistettu vertaileva tutkimus on niin 
sanottu MiG (Metformin in Gestational Diabetes)-
tutkimus, joka julkaistiin vuonna 2008. Tässä mo-
nikeskustutkimuksessa satunnaistettiin yhteensä 
751 raskausdiabeetikkoa joko metformiini- tai 
insuliinihoitoryhmään. Metformiiniryhmässä 46,3 
prosenttia naisista tarvitsi lisäksi insuliinia glu-
koositasapainon ylläpitämiseksi. Tutkimusryhmien 
välille ei tullut eroa vastasyntyneitten komplikaati-
oissa, sairastuvuudessa tai kuolleisuudessa. Met-
formiinihoitoon ei liittynyt vakavia sivuvaikutuksia 
eikä makrosomian esiintyvyydessä ollut eroja ryh-
mien välillä. Metformiiniryhmässä 77 prosenttia ja 

insuliiniryhmässä 27 prosenttia naisista olisi valin-
nut saman hoidon uudelleen (p<0.001) (15). 

Toinen satunnaistettu, pienellä potilasmäärällä 
tehty tutkimus on julkaistu vuonna 2007, mutta 
siitä on saatavilla vasta alustavat tulokset, joiden 
mukaan metformiini on tehokas hoito raskausdia-
betekseen (16).

Vuonna 2008 julkaistiin suomalaisen tutkimus-
ryhmän retrospektiivinen tutkimus, jossa vertailtiin 
metformiinilla, insuliinilla ja ruokavaliohoidolla 
hoidettuja raskausdiabeetikkoja. Tutkimuksessa oli 
mukana 173 naista, joista 45:llä oli metformiinihoi-
to, 45:llä insuliinihoito ja 83:lla ruokavaliohoito. 

Ryhmien välillä ei ollut eroja naisten raskauden-
aikaisessa painonnousussa eikä raskaudenaikaisten 
verenpaineongelmien tai raskausmyrkytyksen eli pre-
eklampsian ilmaantuvuudessa. Insuliiniryhmässä 
glukoosirasituskokeen arvot olivat korkeammat kuin 
metformiiniryhmässä (p<0.003). Ryhmien välillä ei 
ollut eroja vastasyntyneitten syntymäpainoissa eikä 
makrosomian tai vastasyntyneitten komplikaatioi-
den esiintyvyydessä. Vastasyntyneitten hypoglyke-
miaa esiintyi enemmän insuliini- kuin metformiini-
ryhmässä, 58 prosenttia vs. 34 prosenttia (p=0.03). 
Metformiinilla hoidetuista naisista 18 prosenttia 
tarvitsi lisäinsuliinia (17).

Balani tutkimusryhmineen vertaili retrospektii-
visessä työssään metformiini- ja insuliinihoitoa ras-
kausdiabeetikoiden hoidossa. Tutkimuksessa met-
formiiniryhmän (n = 100) naisten painonnousu oli 
vähäisempää kuin insuliiniryhmän (n = 100), 0,9 
kilogrammaa vs. 2,7 kilogrammaa (p<0.01) eikä ryh-
mien välillä ollut eroa raskaudenaikaisen verenpai-
neen nousun tai pre-eklampsian ilmaantuvuudessa.  

Vastasyntyneitten tehohoidon tarve oli metfor-
miiniryhmässä pienempi kuin insuliiniryhmässä, 6 
vs. 19 prosenttia (p<0.01). Hypoglykemiaa oli met-
formiiniryhmässä 9 prosentilla vastasyntyneistä ja 
insuliiniryhmässä 18 prosentilla, mutta ero ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä (p=0.09). Makrosomian 
esiintyvyys oli metformiiniryhmässä 14 prosenttia 
ja insuliiniryhmässä 25 prosenttia, mutta tämäkään 
ero ei tullut tilastollisesti merkitseväksi (p=0.07). 
Metformiinilla hoidetuista naisista 13 prosenttia 
tarvitsi lisäinsuliinia (18).

Omassa tutkimuksessamme, joka toteutettiin 
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Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Kainuun kes-
kussairaalassa vuosina 2005–2009, satunnaistettiin 
100 lääkehoitoa tarvitsevaa raskausdiabeetikkoa jo-
ko metformiini- tai insuliinihoitoryhmään.  Alustavi-
en tulostemme perusteella metformiinihoito soveltuu 
erityisesti hoikille tai lievästi liikapainoisille raskaus-
diabeetikoille, joilla lääkehoidon tarve ilmenee vasta 
raskauden loppupuoliskolla ja joilla hyperglykemia 
painottuu aterianjälkeisiin glukoosiarvoihin. 

Hyvä vaihtoehto insuliinihoidolle?

Raskausdiabetes on yleinen raskausajan häiriö, 
jonka ilmaantuvuus kasvaa synnyttäjien ikäänty-
essä ja liikapainoisuuden lisääntyessä. Raskaus-
diabeteksen diagnosointi ja tehokas hoito on tär-
keää raskaudenaikaisten ja synnytykseen liittyvien 
komplikaatioiden sekä vastasyntyneen ongelmien 
vähentämiseksi. Insuliini on ensisijainen raskaus-
diabeteksen lääkehoito, mutta se on kallis ja usein 
vaivalloisesti toteutettavissa oleva hoitomuoto. Te-
hokkaita vaihtoehtoja insuliinihoidolle tarvitaan. 

Käypä hoito -suosituksen mukaan metformii-
nia tulisi käyttää vain erityistapauksissa (3), mut-
ta sitä laadittaessa tutkimustietoa metformiinin 
käytöstä raskausdiabeetikoilla on ollut rajoitetusti. 
Sittemmin julkaistuissa tutkimuksissa havainnot 
metformiinihoidon vaikutuksista raskauden kul-
kuun ja vastasyntyneen selviytymiseen ovat olleet 
myönteisiä. Näiden tutkimusten valossa voidaan 
metformiinihoitoa pitää hyvänä vaihtoehtona insu-
liinihoidolle, kun raskaana oleva nainen tarvitsee 
ruokavaliohoidolle lääkkeistä tukea. 

Vielä julkaisemattoman tutkimuksemme perus-
teella metformiini soveltuu erityisesti lievemmästä 
raskausdiabeteksen muodosta kärsiville raskaana 
oleville. Tiedot raskaudenaikaisen metformiinial-
tistuksen vaikutuksista lapsen myöhempään kehi-
tykseen ovat puutteellisia, mutta ainakaan vuoden 
ikään mennessä haitallisia vaikutuksia ei ole rapor-
toitu lapsilla, jotka ovat altistuneet metformiinille 
koko raskauden ajan (19). 

Tulemme jatkotutkimuksessamme selvittämään 
metformiini- ja insuliiniryhmän jälkeläisten kasvua 
ja kehitystä 18 kuukauden iässä.
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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).
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Uusi apuväline diabetesta sairastavien 
elämänlaadun arviointiin

Suomessa on jo pitkään ollut tarvetta diabetek-

sen vaikutuksia elämänlaatuun kuvaavalle arvi-

ointivälineelle. Tutkijoiden ja hoidonohjaajien 

käyttöön on nyt saatu diabeteksen ja sen hoidon 

huomioon ottava elämänlaatumittari. Siinä on 

uutta, että vastaajilla on mahdollisuus arvioida 

myös diabeteksen myönteisiä vaikutuksia ja eri 

elämänalueisiin liittyvien kysymysten henkilö-

kohtaista painoarvoa.

Diabetesta sairastavien elämänlaatua on arvioitu 
aikaisemmin lähinnä yleistä terveyteen liittyvää 
elämänlaatua kuvaavilla mittareilla, jolloin esimer-
kiksi hoidon vaikutukset elämänlaatuun ovat saat-
taneet jäädä vähälle huomiolle. Suomalaisten dia-
beetikoiden elämänlaadun arviointiin on käännetty 
ja validoitu diabeteksen huomioon ottava Audit of 
Diabetes Dependent Quality of Life (ADDQoL19) 
-mittari. Mittari on kansainvälisesti käytetty, mistä 
on hyötyä tutkimustulosten vertailussa, ja se sovel-
tuu sekä ohjaustyöhön että tutkimukseen.

Miksi tarvitaan tietoa

elämänlaadusta?

Diabeteksen hoito ja vaikutukset elämänlaatuun 
ovat yksilöllisiä. Hoidonohjauksen haasteena on, 
miten pystyä tukemaan potilasta nimenomaan niil-
lä elämänalueilla, joihin diabetes eniten vaikuttaa 
ja jotka hän itse kokee tärkeiksi. Elämänlaadun 
kannalta keskeiset asiat tulevat usein ohjaustyössä 
esiin, mutta elämänlaadun arviointiin on kehitetty 
myös erilaisia apuvälineitä. Arviointivälineitä tar-
vitaan tutkimuksissa sekä hoidon ja kuntoutuksen 
arvioinnissa ja seurannassa. Vaikutukset elämän-
laatuun tulisi huomioida esimerkiksi palvelujen 
suunnittelussa sekä kehitettäessä uusia hoitomuo-
toja ja vertailtaessa niitä keskenään.

Helena Nuutinen

Elämänlaadun arvioinnissa keskeistä on erottaa 
toisistaan yleinen elämänlaatu, yleinen terveyteen 
liittyvä elämänlaatu ja sairauskohtainen elämän-
laatu. Yleisellä elämänlaadulla tarkoitetaan koke-
musta elämästä ylipäätään, koko laajuudessaan. 
Terveyteen liittyvällä elämänlaadulla sitä, miten 
terveydentila ylipäätään vaikuttaa elämänlaatuun ja 
sairauskohtaisella elämänlaadulla jonkin tietyn sai-
rauden vaikutuksia tai yhteyttä elämänlaatuun. Se, 
millaiseksi ihminen kokee yleisen elämänlaatunsa 
ja terveyteen liittyvän elämänlaatunsa vaikuttaa 
usein olennaisesti diabetekseen ja sen omahoitoon, 
mutta myös toisinpäin: diabetes ja sen hoito ovat 
yhteydessä hyvinvointiin laajemmassakin mieles-
sä. 

Yleistä elämänlaatua kuvaamaan on kehitetty 
erilaajuisia mittareita ja barometreja. Terveyteen 
liittyvää elämänlaatua kuvaavia mittareita käyte-
tään esimerkiksi vertailtaessa eri sairauksien vai-
kutuksia keskenään. Sairauskohtaiset mittarit on 
puolestaan kehitetty kuvaamaan yksityiskohtaisem-
min tietyn sairauden vaikutuksia, ja niillä voidaan 
tavoittaa paremmin sairauksien ominaispiirteitä. 

Elämänlaadun monet

ulottuvuudet

Yksinkertaisimmillaan elämänlaatua voidaan sel-
vittää yhdellä kysymyksellä. Profi ilimittareihin on 
koottu elämänlaatuun yhteydessä olevia tekijoitä 
eri ulottuvuuksilta (esimerkiksi sosiaalinen, psyyk-
kinen ja fyysinen hyvinvointi). Yhtä ulottuvuutta 
(esimerkiksi mieliala, sosiaalinen tuki tai fyysinen 
hyvinvointi) kartoittavia mittareita ei voida nimit-
tää elämänlaatumittareiksi, mutta niillä voidaan 
tuoda esiin elämänlaadun ulottuvuuksia yksittäin, 
mahdollisesti jonkin laajemman arviointivälineen 
rinnalla (1).   
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NÄIN SAAT ADDQoL-mittarin käyttöösi
 

ADDQoL19-mittarin suomenkielisen version 
psykometriset ominaisuudet on todettu hyviksi 
ja käännös toimivaksi. Mittarin käytöstä 
julkaistaan opas Dehko-raporttina. Suomen-
kielisen version tekijänoikeudet ovat mittarin 
tekijällä (Clare Bradley). Käyttölupa-asioista 
voit kysyä Diabetesliitosta:  sari.koski@
diabetes.fi   

Suomessa elämänlaatua on tutkimuksissa ja 
esimerkiksi kuntoutuksen seurannassa arvioitu 
lähinnä geneerisillä, yleistä terveyteen liittyvää 
elämänlaatua kuvaavilla mittareilla (muun muassa 
RAND, NHP ja 15D (2-6). Tällaiset mittarit kuvaa-
vat terveydentilan yhteyksiä elämänlaatuun yleises-
ti, mutta monet diabeteksen ja nimenomaan sen 
hoidon vaikutuksista jäävät helposti vähemmälle 
huomiolle.

Monipolvinen käännös- ja validointiprosessi

Audit of Diabetes Dependent Quality of Life (ADD-
QoL) on englantilaisen Clare Bradleyn kehittämä 
diabetesspesifi  arviointimenetelmä. ADDQoL19 on 
sen uusin versio (7,8). Se on tarkoitettu aikuisille 
ja nuorille (koulunsa päättäneille, yli 16-vuotialle), 
joilla on tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes. Versioita on 
muokattu eri tarkoituksiin, myös lapsille, nuorille ja 
ikääntyneille (Teen, Junior, Junior plus ja Senior). 
ADDQoL on kansainvälisesti käytetty mittari, jonka 
sovelluksia on olemassa jo yli 20 kielelle, ja uusia 
käännöksiä on tekeillä.

ADDDQoL19-mittari käännettiin suomeksi 
Dehko-projektina ja sen toimivuus suomalaisissa 
oloissa testattiin Diabetestutkimussäätiön tuel-
la. Työ tehtiin yhdessä Clare Bradleyn ja hänen 
Lontoon yliopistossa toimivan tutkimusryhmänsä 
kanssa. Käännös todettiin suomalaiseen käyttöön 
sopivaksi. 

Käännöstyö ja englantilaisen ja suomalaisen 
version kielellinen yhteensovittaminen oli monipol-
vinen prosessi, johon osallistuivat psykologi, lääkäri 
ja kolme ammattikääntäjää. Kääntäjistä kahden äi-
dinkieli oli englanti. Ensin tehtiin rinnakkaiskään-
nökset englannista suomeen. Niitä vertailemalla 
syntynyt kysymyskooste käännettiin uudelleen 
englanniksi. Kahden toisistaan riippumatta työs-
kennelleen, äidinkielenään englantia puhuvan am-
mattikääntäjän takaisinkäännöksistä tehty synteesi 
lähetettiin huomioineen mittarin tekijälle. 

Mittari esitestattiin haastattelemalla viittä eri-
laista potilasta ja raportoimalla nämä haastattelut 
huolellisesti. Haastateltavina oli eri-ikäisiä miehiä 
ja naisia, joista kaikilla oli joko tyypin 1 tai tyypin 
2 diabetes. Haastattelut ja haastateltavien kom-

mentit kirjattiin yksityiskohtaisesti ja ongelmalliset 
kohdat käytiin läpi haastateltavien, kääntäjien ja 
mittarin laatijan kanssa. 

Esitestauksen tarkoituksena oli käytettyjen kä-
sitteiden tarkentaminen ja sen varmistaminen, että 
käännöksessä käytetyt käsitteet vastasivat mittarin 
laatijan alkuperäisiä käsitteitä. Lopullinen versio on 
monien kompromissien tulos. Käännökseen saat-
taa näistä syistä jäädä jäykkyyttä.  Kansainvälisesti 
käytetyn mittarin etuna kuitenkin on, että se mah-
dollistaa vertailuja eri kulttuurien välillä. 

Kysymyssarja tuo esiin

myös myönteisiä vaikutuksia

ADDQoL19 koostuu kahdesta tutkimustarkoituk-
seen tarkoitetusta yleisestä väittämästä (taulukko 
1 sivulla 24) ja niitä seuraavista 19 väittämästä, 
jotka on tarkoitettu sekä kliiniseen että tutkimus-
käyttöön. Niissä kysytään diabeteksen vaikutusta 
elämänlaatuun 19:llä eri elämänalueella (taulukko 
2 sivulla 24). Joidenkin väittämien (*) kohdalla vas-
taajalla on mahdollista ilmaista, mikäli kyseinen 
elämänalue ei koske häntä itseään. 

Erillisiä elämänalueita koskevien osioiden jäl-
keen vastaajalle annetaan vielä avoimella kysymyk-
sellä mahdollisuus tuoda esiin diabeteksen, sen 
hoidon ja mahdollisten lisäsairauksien vaikutuksia 
omin sanoin.

Aikaisemmin ADDQoL on osoittautunut herkäk-
si kuvaamaan muun muassa niitä hyötyjä, jotka saa-
daan, kun siirrytään perinteisestä insuliinihoidosta 
joustavaan, intensiiviseen insuliinihoitoon (9).
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Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 
on tarkoitettu sekä monipistoshoidossa oleville että 
siihen  siirtyville aikuisille tyypin 1 diabeetikoille. 
Oppaassa käydään läpi nykyaikaisen monipistos-
hoidon perusasiat sekä annetaan runsaasti vinkkejä 
hoidon soveltamiseen erilaisissa tilanteissa. Oppaan 
käytännön esimerkeissä ateriainsuliinina on pikainsu-
liini ja perusinsuliinina detemir tai glargiini.

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -op-
paassa on 52 sivua. Sen hinta on 8 euroa lähetysku-
luineen. Kirjoittajat ovat Diabetesliiton asiantuntijoi-
ta. Opas on ilmestynyt vuonna 2008.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen perushoito 

Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

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

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

Diabetes ja ruoka -kirjassa on 190 sivua. Sen hinta on 30 euroa lähe-
tyskuluineen.

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

Lisätietoja ja tilaukset:
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ADDQoL on myös tuonut esiin diabeteksen suurem-
man kielteisen vaikutuksen elämänlaatuun insulii-
nihoitoisilla kuin tabletti- tai ruokavaliohoitoisilla 
sekä niillä, joilla on lisäsairauksia (8,10).

Sairauden vaikutukset eivät aina ole kielteisiä. 
Monet diabetesta sairastavat kertovat esimerkiksi 
asioiden tärkeysjärjestyksen muuttuneen sairas-
tuminen myötä. Monet kertovat myös alkaneensa 
huolehtia paremmin terveydestään ja hyvinvoinnis-
taan sairastumisen jälkeen, mikä on vaikuttanut 
elämänlaatua kohentavasti. Tämän vuoksi ADD-
QoL- mittarin vastausvaihtoehdoissa on mahdolli-
suus tuoda esiin sekä diabeteksen kielteistä että 
myönteistä vaikutusta elämänlaatuun. 

Arvot huomioon pisteytyksessä

Elämänlaatu on henkilökohtainen ja arvosidon-
nainen kokemus. Jos sairaus ja sen hoito kosket-
tavat jotakin elämänlaadun kannalta keskeistä 
osa-aluetta (esimerkiksi ammatti, perheen perus-
taminen tai läheinen ihmissuhde), sen vaikutukset 
elämään ovat luonnollisesti suurempia kuin jos ne 
näkyvät vähemmän tärkeinä koetuilla elämänalu-

Taulukko 1. Yleiset väittämät. 

I)  Yleisesti ottaen elämänlaatuni on tällä hetkellä:
 erinomainen/erittäin hyvä/hyvä/ei hyvä eikä huono/huono/erittäin huono/äärimmäisen huono
II) Jos minulla ei olisi diabetesta, elämänlaatuni olisi
 erittäin paljon parempi/paljon parempi/hieman parempi/samanlainen/huonompi

Taulukko 2.  Erilliset elämänalueet, joista esitetään kysymyksiä.

Vapaa-ajan harrastuksista nauttiminen, työelämä*, matkustaminen paikallisesti tai pidemmille matkoille,  
lomamatkat*, ruumiillinen suoriutuminen, perhe-elämä*, ystävyyssuhteet ja sosiaalinen elämä, läheisin  
ihmissuhde*, sukupuolielämä*, ulkoinen olemus, itseluottamus, motivaatio tehdä asioita, ihmisten suhtautu- 
minen, se, miltä tulevaisuus tuntuu, taloudellinen tilanne, elinolosuhteet, riippuvaisuus toisista ihmisistä,  
vapaus syödä kuten haluaa ja vapaus juoda kuten haluaa

Taulukko 3.  Väittämäesimerkki merkitysarviointeineen ja vaihtoehtojen pisteytys.

a) Esim. Jos minulla ei olisi diabetesta, perhe-elämäni olisi
 erittäin paljon parempaa/paljon parempaa/hieman parempaa/samanlaista/huonompaa
                   -3                            -2                      -1                   0                1

b) Perhe-elämäni on minulle
 erittäin tärkeää/tärkeää/jonkin verran tärkeää/ei lainkaan tärkeää
             3               2                     1                         0

eilla.  Monissa mittareissa arvosidonnaisuus ja 
elämänalueiden erilainen merkitys eri ihmisille ei 
kuitenkaan tule esille, vaan arvoasetelma tulee ul-
koapäin annettuna. Tämä on yritetty ottaa huomi-
oon toisen sukupolven mittareissa. Niissä vastaa-
jan annetaan joko itse kuvata niitä elämänalueita, 
joita he pitävät tärkeinä, tai kysytään arvioitavien 
asioiden merkitystä vastaajan elämänlaadun kan-
nalta. ADDQoL:ssa vastaajaa pyydetään arvioimaan 
jokaisen väittämän jälkeen kyseisen elämänalueen 
tärkeyttä oman elämänlaatunsa kannalta neliportai-
sella asteikolla (3–0), ks. taulukko 3. 

Kysyttyjä elämänalueita voidaan tarkastella 
yksittäin. Ne voidaan kertoa merkitysarviolla tai 
tarkastella ilman sitä. Yksittäisten elämänalueiden 
tärkeysarvioilla painotetut pistemäärät voidaan las-
kea myös yhdeksi keskimääräiseksi painotetuksi 
kokonaispistemääräksi.  

Mittarissa ei suoraan kysytä esimerkiksi liian 
mataliin verensokereihin liittyvistä peloista tai huo-
lista, mutta niiden voidaan ajatella tulevan välilli-
sesti esiin kysyttäessä vaikutuksia eri elämänalu-
eille. Myöskään diabeteksen vaikutuksia mielialaan 
ei kysytä. Mikäli halutaan huomioida mielialaa ylei-
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sesti, rinnalla voi tilanteesta riippuen olla hyödyl-
listä hyödyntää mielialakyselyä (esimerkiksi DEPS).  

Miten mittaria voi

hyödyntää?

ADDQoL19-mittaria voidaan käyttää arviointityöka-
luna tai keskustelun avaajana yksilövastaanotoilla 
tai ryhmissä. Nettiversiota ei ole olemassa, mutta 
paperiversiona se on mahdollista täyttää esimer-
kiksi ennen vastaanotolle tuloa keskustelun koh-
dentamiseksi keskeisiin alueisiin. Mittaria voidaan 
käyttää myös esimerkiksi survey-työkaluna poikki-
leikkaustutkimuksissa, kliinisen toiminnan arvioin-
nissa tai seurannassa sekä tulosmittarina kliinisissä 
tutkimuksissa, uusia hoitomuotoja arvioitaessa. 

ADDQoL19-mittari voi toimia tarpeellisena lisä-
nä tai vaihtoehtona geneerisille, yleistä terveyteen 
liittyvää elämänlaatua mittaaville mittareille esi-
merkiksi kuntoutuksen seurannassa. Sairausspesifi  
mittari voi olla geneeristä mittaria hyödyllisempi va-
linta erityisesti hoitomuotojen vertailussa ja hoidon 
tai interventioiden vaikutusten seurannassa. 
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VÄITÖS

Heli Siljanderin väitöskirja Assessment of risk 
for type 1 diabetes in children of affected fa-
milies and in the general population: Role of 
immunological and metabolic markers tarkas-
tettiin Helsingin yliopistossa helmikuussa.

”Normaalista lapsiväestöstä voidaan tun-
nistaa geneettisten ja HLA-määritysten sekä 
säännöllisen vasta-aineseurannan yhdistel-
mällä yksilöt, joilla on kohonnut riski sairastua 
tyypin 1 diabetekseen. Erityisen suuri sairastu-
misriski on pysyvästi useammalle kuin yhdelle 
vasta-aineelle positiivisilla yksilöillä sekä niillä, 
joilla on vasta-aineita insuliinia kohtaan. 

Nuori esidiabeteksen ilmaantumisikä, kohol-
la oleva suhteellinen paino, vähentynyt varhai-
nen insuliinineritys ja koholla olevat insuliini- ja 
saarekesoluvasta-aine 2 (IA-2A) -tasot ennusta-
vat sairastumista lapsilla, joilla on perinnöllinen 
tyypin 1 diabetesalttius ja merkkejä esidiabe-
teksesta. 

Koska tässä työssä kuvatut sairastumisris-
kin arviointimenetelmät ovat toteuttamiskelpoi-
sia myös käytännössä, jatkossa on mahdollista 
luoda normaaliväestöä koskevia suunnitelmia 
tyypin 1 diabeteksen ennustamiseksi ja ehkäise-
miseksi.”
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Raskausdiabeteksen sairastaminen ei näyttäisi 

vaikuttavan naisten arvioihin omasta tervey-

teen liittyvästä elämänlaadustaan myöhemmin 

elämässä. Se on kuitenkin selvästi yhteydessä 

tyypin 2 diabetekseen: melkein 40 prosentille 

tutkituista oli kehittynyt diabetes tai sokeriai-

neenvaihdunnan häiriö.   

Terveyteen liittyvän elämänlaadun ja terveyden tut-
kimus on yksi keskeinen terveystieteiden tutkimus-
alue. On tärkeää, että tuotetaan tietoa siitä, miten 
yksilöt itse arvioivat elämänlaatunsa. Terveyteen 
liittyvä elämänlaatu voidaankin määritellä yksilön 
subjektiiviseksi kokemukseksi terveydestä sekä fyy-
sisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvys-
tä. Elämänlaadun määritelmissä on 2000-luvulla 
korostunut salutogeeninen ajattelu, jossa keskeistä 
on tunnistaa yksilön terveyttä suojaavat ja vahvis-
tavat tekijät. (1,2) 

Tutkimukseen, jossa selvitettiin raskausdia-
beteksen sairastaneiden naisten terveyttä ja ter-
veyteen liittyvää elämänlaatua (3,4), osallistujiksi 
valittiin satunnaisotannalla 100 raskausdiabetek-
sen sairastanutta (n=77) ja vertailuryhmäksi 100 
raskauden aikana tehdyssä sokerirasituskokees-
sa normaalin tuloksen saanutta (n=54). Vastaa-
jista suuri osa (77,8 %) oli tutkimuksen aikaan 
35–45-vuotiaita. 

Tutkittavien terveyteen liittyvää elämänlaatua 
selvitettäessä mittarina käytettiin 15D-elämänlaa-
tumittaria. Lisäksi määritettiin pituuden ja painon 
suhdeluku (BMI), tehtiin kahden tunnin sokerirasi-
tuskoe sekä kartoitettiin suvun diabetestaustaa.

Raskausdiabetes ei selitä

elämänlaadun heikentymistä

Tutkimuksemme tulosten mukaan raskausdiabe-
teksen sairastaminen ei selittänyt 15D-elämänlaa-
tumittarilla mitattuja heikentyneitä elämänlaadun 
ulottuvuuksia. (4). Päinvastoin, kontrolliryhmään 
kuuluvat kokivat elämänlaatunsa hieman heikom-
maksi. Terveyteen liittyvää elämänlaatua selvitettä-
essä ryhmien välillä ei ollut nähtävissä merkitseviä 
eroja 15D-ulottuvuuksissa (kuva 1), kuten tavan-
omaisten toimintojen (p=0.063), masentuneisuu-
den (p=0.926), ahdistuneisuuden (p=0.495), ener-
gisyyden (p=0.292) ja sukupuolielämän (p=0.613) 
ulottuvuuksilssa. Edellä mainituissa ulottuvuuksis-
sa kontrolliryhmä sai heikommat arvot. 

Nukkumisen ongelmat sekä vaivat ja oireet hei-
kensivät molemmissa ryhmissä eniten terveyteen 
liittyvää elämänlaatua. Lisäksi kontrolliryhmässä 
energisyys sai heikomman arvon. 

Kontrolliryhmässä vastausten hajonta oli suu-
rempi. Suuremman hajonnan lisäksi 15D-kokonais-
indeksin keskiarvoa heikensivät yksittäiset matalat 
arvot.

Kontrolliryhmän vastausten suurempi hajonta 
voi osaltaan selittää heikommasta elämänlaadusta 
kertovaa tulosta. Molemmissa ryhmissä naisten elä-
mänlaatua heikensivät nukkumisvaikeudet, vaivat 
ja oireet, kuten esimerkiksi kipu, sekä energisyy-
teen liittyvät tekijät. Selittäisivätkö elämäntilanne, 
pienet lapset sekä kodin ja työn yhdistäminen näi-
tä tuloksia? Näissä tuloksissa on jo havaittavissa 
heikentymistä jaksamisen alueella, mikä saattaa 
vaikeuttaa elintapamuutosten tekemistä ja oma-
hoitoon motivoitumista. 

Diabeteshoitajat

Raskausdiabeteksen 
sairastaneiden naisten terveyteen 
liittyvä elämänlaatu ja terveys

Marja Kavilo, Arja Halkoaho ja Anna-Maija Pietilä
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Taulukko 1. Tutkittavien sokerirasitusvastaus ja painoindeksi BMI.

Sokerirasituskoe GDM-ryhmä n=74 Kontrolliryhmä n=47  P-arvo

 n %  n % 0.010

Normaali 47 63,5 43 91,5

IFG 11 14,9 3 6,4

IGT 6 8,0 1 2,1

DM 5 6,8 0 0,0

Aikaisemmin todettu DM 5 6,8 0 0,0

Luokiteltu BMI  

n % n % 0.027

Alle 20 2 2,6 0 0,0

20.0–24.9 21 27,3 23 42,6

25.0–29.9 22 28,6 16 29,6

30.0–34.9 20 26,0 13 24,1

35.0–39.9 10 13,0 0 0,0

Yli 40 2 2,6 2 3,7

Taulukko 2. Diabetessukuhistoria.

Diabetestausta GDM-ryhmä n=77  Kontrolliryhmä n=54  P-arvo

 n    %  n   %

Isän diabetes 18 23,4 9 16,5 0.388

Äidin diabetes 21 27,3 7 13,0 0.054

Sisarusten diabetes 14 18,2 8 15,0 0.637

Kuvio 1. Naisten 15D-profi ili.
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Masennuksen yleisyys yllätti

Vastaajien taustatiedoista tuli esille, että jopa nel-
jänneksellä raskausdiabetesryhmään kuuluvista ja 
noin 15 prosentilla kontrolliryhmään kuuluvista oli 
hoidettu masennusta. Tämä tulos selittänee osittain 
vastaajien jaksamista ja arkielämästä selviytymisen 
ongelmia.

Raskausdiabetesryhmään kuuluvista osallis-
tujista peräti kymmenen oli sairastunut tyypin 2 
diabetekseen ja lisäksi 17 tutkittavalla oli sokeri-
aineenvaihdunnan häiriö. Vastaavasti kontrolli-
ryhmässä havaittiin neljällä poikkeavuutta so-
keriaineenvaihdunnassa, mutta kukaan ei ollut 
sairastunut (taulukko 1 sivulla 27). 

Tulokset vahvistavat käsitystä, että raskausdia-
betes ennakoi tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista, 
sillä raskausdiabetesryhmässä 37 prosentilla oli 
poikkeavuutta sokeriaineenvaihdunnassa. Diabetek-
sen vahva periytyvyys äidin puolelta (taulukko 2 si-
vulla 27) on myös yhteneväinen tulos aiemman tut-
kimustiedon kanssa (5). Aikaisempiin suomalaisiin 
väestötutkimuksiin verrattuna tähän tutkimukseen 
osallistuneet raskausdiabetesryhmään kuuluvat nai-
set olivat keskimäärin lihavampia kuin suomalaiset 
vastaavaan ikäryhmään kuuluvat naiset (6). 

Elämäntilanne huomioon ohjauksessa

Tämän tutkimuksen mukaan raskausdiabeteksen 
sairastaminen ei heikennä alle 46-vuotiaiden nais-
ten terveyteen liittyvää elämänlaatua. Kuitenkin lä-
hes 40 prosentilla tutkituista todettiin sokeriaineen-
vaihdunnan häiriö. Stage tutkimusryhmineen (7) 
toteaa, että raskausdiabeteksen sairastaneet naiset 
tietävät riskinsä sairastua tyypin 2 diabetekseen. 
Siitä huolimatta vain harva kykenee muuttamaan 
elintapojaan ja pudottamaan painoaan raskauden 
jälkeen. Riittävän varhaisessa vaiheessa annetulla 
ohjauksella on kuitenkin mahdollista ehkäistä tyy-
pin 2 diabeteksen kehittyminen (5, 8), jonka on tut-
kimuksissa todettu heikentävän erityisesti naisten 
terveyteen liittyvää elämänlaatua (9). 

Terveyttä edistävillä valinnoilla pystytään vaikut-
tamaan tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen (10), ja 
ohjauksella voidaan vaikuttaa niiden pysyvyyteen (8). 
Ohjauksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota yk-

silön elämäntilanteeseen ja hänen voimavaroihinsa 
kuin yksittäisiin vaaratekijöihin. Myös perheen huo-
mioiminen on tärkeää. (11, 12)

Marja Kavilo

TtM, kotipalveluiden päällikkö

Liikelaitos Siiliset peruspalvelukeskus, Siilinjärven kunta

marja.kavilo@siilinjarvi.fi 

Arja Halkoaho 

TtM, TtT-opiskelija

Tutkimusyksikkö, Kuopion yliopistollinen sairaala

Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta

arja.halkoaho@kuh.fi 

Anna-Maija Pietilä

THT, professori

Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, 

hoitotieteen laitos

Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus

anna-maija.pietila@uef.fi 

Kirjallisuus

1. Heiskanen S. MS-tautiin vastasairastuneiden terveyteen liittyvä 
elämänlaatu. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 
175. Kopijyvä, Kuopio 2009.

2. Lindström B, Eriksson M. Salutogeeninen lähestymistapa 
terveyteen – teoria terveyden resursseista. Teoksessa A-M Pietilä 
(toim.). Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro 
Oy, 2010; 32–52.

3. Halkoaho A, Kavilo M. Synnyttäneiden naisten terveys. Tutkimus 
terveyteen vaikuttavista tekijöistä raskausdiabeteksen sairasta-
neiden ja normaalin sokerirasitustuloksen raskausaikana saanei-
den välillä. Pro Gradu- tutkielma. Kuopion yliopisto, hoitotieteen 
laitos 2007.

4. Halkoaho A, Kavilo M, Pietilä A-M, Huopio H, Sintonen H, 
Heinonen S.. Does gestational diabetes affect women’s health-
related quality of life after delivery? Eur. J.  Obstet. Gynecol. 
Reprod Biol  2010;148:40–43.

5. Carr D.B, Utzschneider K.M, Hull R.L, Tong J, Wallace T.M, 
Kodama K, Shofer J.B, Heckbert S.R, Boyko E.J, Fujimoto W.Y, 
Kahn S.E. ym. Gestational diabetes mellitus increases the risk of 
cardiovascular disease in women with a family history of type 2 
diabetes. Diabetes Care 2006;29:2078-2083.

6. Heliövaara M, Rissanen A. Lihavuus ja painonhallinta. Teoksessa 
Prättälä R & Paalanen L. (toim.) Elintavat ja niiden väestöryhmä-
erot Suomessa. Terveys 2000 -tutkimus.  Kansanterveyslaitoksen 
julkaisuja B 2/2007. Hakapaino Oy, Helsinki 2007.

7. Stage E, Ronneby H, Damm P. Lifestyle change after gestational 
diabetes. Diabetes Res. Clin. Pract. 2004;63:67-72.

8. Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M, Aunola S, Eriksson 
JG, Hemiö K, Hämäläinen H, Härkönen P, Keinänen-Kiukaan-
niemi S, Laakso M, Louheranta A, Mannelin M, Rastas M, 
Sundvall J, Valle TT, Uusitupa M, Tuomilehto J. ym.  Sustained 
reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle 
intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. 
Lancet 2006;368:1673-1679.

9. Rubin RR, Peyrot M. Quality life of diabetes. (Review) Diabetes 
Metab. Res. Rev. 1999;15:205-218. 

10. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson J, Valle T, Hämäläinen 
H, Ilanne-Parikka P.  Prevention of type 2 diabetes mellitus 
by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose 
tolerance. N Engl. J Med. 2001;344:1343–1350.

11. Halkoaho A, Kavilo M, Pietilä A-M. Voimavaroja tukeva hoido-
nohjaus. Sairaanhoitaja 2009;10: 22-25.

12. Pietilä A-M, Halkoaho A, Matveinen M. Terveyttä edistävää 
toimintaa mahdollistavat tekijät ja työn kehittäminen. Teoksessa 
A-M Pietilä (toim.). Terveyden edistäminen. Teorioista toimin-
taan. WSOYpro Oy, 2010;259–272.



30 Diabetes ja lääkäri  kesäkuu 2010
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• Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja hoitotarvike-
yritysten työntekijöille 25.–26.8.

• Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen erityis-
haasteet 8.–10.9.

• Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv) 13.–17.9. |
 11.–15.10. | 22.–26.11.
• Raskausdiabetes 4.–5.10.
• Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 6.–8.10.
• Mielenterveys ja diabetes 26.10.
• Fysioterapeuttien koulutuspäivä 27.10.

• Verensokerin mittaamisen ja tulkinnan haasteet 
29.10.

• Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 1.–3.11.
• Diabeettisen nefropatian haastava hoito 3.–4.11.
• Diabetesruokavaliosta ammattikeittiöiden henkilö-

kunnalle 3.12.
• Apteekkihenkilökunnan koulutus 9.–10.12.
• Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivät 16.12.
• Lasten ja nuorten parissa työskentelevienhoitotyön 

ammattilaisten jatkokurssi, syksyllä 2010

• Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP
 (3 + 2 pv),
 • Helsinki 14.–16.9. + 12.–13.10.
 • Tampere 27.–29.10. + 1.–2.12.

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

Vuoden Diabeteshoitaja 
valittiin nyt kolmatta kertaa. 
Raision Benecol-stipendin 
myöntämistä tunnustuksen 
saajalle jatketaan myös tulevi-
na vuosina.

Diabeteshoitajat ry:n jäse-
ninä on noin 1 900 diabetes-
työtä tekevää hoitoalan ammat-
tilaista. Tänä vuonna 25 vuotta 

Diabeteshoitajat ry:n hallitus valitsee Vuoden 
diabeteshoitajan jäsenistön tekemien ehdotus-
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täyttävän valtakunnallisen järjestön tavoitteena on 
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