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Lihakset kuntoon  
Yli 65-vuotiailla lihaskunnon 
merkitys korostuu. 
Toimintakykyyn vaikuttavat myös 
notkeus, ketteryys ja tasapainon 
säilyminen. Liikkuminen 
kannattaa ottaa puheeksi 
vastaanotoilla. 

Kun muisti 
pettää   
Kun tyypin 1 diabeetikko 
sairastuu muistisairauteen, 
diabeteksen hoitokäytännöt 
pitää käydä läpi vaihe vaiheelta 
hoitoon osallistuvien kanssa: 
kuka mittaa sokerit, säätää 
insuliiniannokset, pistää 
insuliinit, valmistaa ruuan ja 
huolehtii, että ruoka tulee 
syötyä.      

Ohjeistusta 
lihavuus-
leikkauksista   
Kansainväliset lääketieteelliset 
järjestöt ovat laatineet yhteiset 
ohjeet lihavuusleikkauksesta 
tyypin 2 diabeteksen 
hoidossa. Leikkauskriteerit ja 
korvauskäytännöt vaihtelevat 
eri maissa, ja ohjeiden 
toivotaan selkeyttävän ja 
yhtenäistävän niitä.    
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Suunnitelmissa on siirtää tyypin 2 diabeteslääkkeet ylemmästä erityiskorvaus-
luokasta alempaan erityiskorvausluokkaan. Diabetesliiton laskelmien mukaan 
tämä nostaisi sosiaali- ja terveydenhuollon  kokonaiskustannuksia jo lyhyen ajan 
kuluessa. 

Leikkaus vaarantaa 
tyypin 2 diabeteksen 
hoidossa saavutetut 

hyvät hoitotulokset ja 
potilasturvallisuuden, 

koska yhä suuremmalla 
osalla potilaista ei 
ole varaa toteuttaa 

asianmukaista 
lääkehoitoa.

Maamme hallitus aikoo ensi vuo-
den budjetissa säästää lääkekustan-
nuksista yli 130 miljoonaa euroa. 
Selvitysmies on ehdottanut tyypin 
2 diabeteslääkkeiden siirtämistä 
nykyisestä 100 prosentin erityiskor-
vausluokasta 65 prosentin erityiskor-
vausluokkaan. 

Tyypillinen diabeteslääkitys 
maksaa potilaalle tällä hetkellä 13,50 
euroa kolmessa kuukaudessa. Ensi 
vuodesta lähtien potilaan kustan-
nus olisi yli kymmenkertainen, 187 
euroa.

Esitetty heikennys kohdentuu kipeimmin 
noin 155 000 ikääntyneeseen tyypin 2 diabeetik-
koon. Diabetesliiton tekemän kyselyn mukaan 
iäkkäät tyypin 2 diabeetikot tinkivät jo nyt monis-
ta asioista pystyäkseen ostamaan tarvitsemansa 
 lääk keet. 

Yhteiskunnan kokonaiskustannukset eivät 
muutoksella laskisi, koska pääosa diabeteksen 
kustannuksista aiheutuu lisäsairauksien hoidos-
ta. Lisäksi pienituloisten kohdalla jouduttaisiin 

Diabeetikot lääkesäästöjen kohteena

siirtymään insuliiniin, joka säilyy 
täysin korvattavana. Yhä useamman 
diabeetikon lääkekulut tulevat myös 
ylittämään lääkekaton, jolloin yhteis-
kunnan korvausosuus kasvaa. 

Diabetesliiton mielestä on epä-
oikeudenmukaista, että yhdellä 
potilasryhmällä aiotaan maksattaa 
suuri osa lääkekorvauksiin kohdis-
tuvista säästöistä. Ylemmässä eri-
tyiskorvausluokassa on 34 sairautta, 
eikä muihin sairauksiin kohdistu nyt 
säästötoimia.

Leikkaus vaarantaa tyypin 2 diabeteksen hoi-
dossa saavutetut hyvät hoitotulokset ja potilas-
turvallisuuden, koska yhä suuremmalla osalla 
potilaista ei ole varaa toteuttaa asianmukaista lää-
kehoitoa. 

Diabetesliitto vaikuttaa päättäjiin, jotta kaikki 
diabeteslääkkeet säilyisivät ylemmässä erityis-
korvausluokassa. Osana vaikuttamista Diabetes-
liitto kerää allekirjoituksia adressiin osoitteessa  
www.diabetes.fi/adressi.

Ajankohtaista  
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Pääkirjoitus  

Mitaleja jaossa anomuksesta 
CAROL FORSBLOM

Kuva: Shutterstock

Kesä meni, olympialaiset samoin – ja Suomelle 
huonolla menestyksellä. Nature-lehden elokuisen 
julkaisun mukaan me suomalaiset emme ole geeneil-
tämme ”eurooppalaisia”. Valtion kuluja leikataan, ja 
diabeteksen hoidon kustannukset ja diabeteslääkkei-
den korvattavuudet ovat taas liipaisimella. Mitä vielä 
voi mennä pieleen? 

Tämän numeron teemana on vanhusten dia-
beteksen hoito. Aiemmin on tässä yhteydessä yleensä 
keskitytty tyypin 2 diabeetikoihin, mutta myös 
tyypin 1 diabeetikot ikääntyvät entistä paremman 
hoidon ansiosta. Yhdysvalloissa Bostonissa kuuluisa 
Joslinin diabetesklinikka on vuosikymmenet jakanut 
mitalin jokaiselle 50 vuotta diabetesta sairastaneelle. 
Nykyään tuon ajan ylittäneitä on niin paljon, että mitaleja on saatavissa ainoastaan anomuksen perusteella, ja 
myös 75 diabetesvuoden mitaleita on jaossa. Suomestakin löytyy yli 70 vuotta tyypin 1 diabetesta sairastaneita. 
Jos ei olympiamitaleita tullutkaan, niin diabetesmitaleita on mahdollista anoa. Hakijan ei tarvitse olla Joslinin 
asiakas. Mitaleja on jaettu eri puolille maailmaa, keskuksen sivustolla kerrotaan     
(www.joslin.org/joslin_medalist_program.html). 

Makrovaskulaaristen sairauksien (sydän ja verisuonitaudit) tehokkaampi hoito lisää paradoksaalisesti 
loppu vaiheen munuaistautia (mikrovaskulaarisairaus) sairastavien potilaiden määrää. Elinikä pitenee, ja 
vanhusten määrä lisääntyy, jolloin myös tyypin 1 diabeetikoiden muistisairaudet lisääntyvät. Mielenkiintoista 
on, että muistisairauttakin voidaan pitää mikrovaskulaarisen sairauden ilmentymänä, kuten Esa Jämsenin 
artikkelista (sivu 9) ilmenee.

Tämän lehden artikkeleissa korostetaan painon seurannan merkitystä vanhuksen terveydentilan arvioi-
misessa. Kuten diabeteksen hoidon yleensä, myös ikääntyneen diabeetikon hoidon tulisi olla yksilöllistä (sivu 
16). Hoidon tärkeänä osana ovat elintapahoitomuodot, kuten säännöllinen liikunta ja monipuolinen ruokavalio 
(sivut 21 ja 30). Hoito ei kuitenkaan ole helppoa ja lisää koulutusta tarvitaan. Tästä tarkemmin Eija Lahtelan 
jutussa (sivu 37).

Suositussa Seuraamo-osiossa (sivut 6–7) kerrotaan älypuhelinsovelluksen käytöstä aterioiden valokuvaa-
misessa ja kuvien jakamisesta ryhmissä. Menetelmällä on onnistuttu parantamaan ravinnon laatua, ja hyvät 
tulokset ovat näkyneet ”Muutos lautasella”-projektissa myös painon ja vyötärönmitan pienentymisenä.  
Mitalin arvoinen suoritus sekin.
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StopDia jarruttaa diabetesta Suomessa

● Suomalaisten sairastumista tyypin 2 diabetekseen 
jarrutetaan monin keinoin äskettäin käynnistyneessä 
StopDia-hankkeessa. Terveyttä ja hyvinvointia vahvistavia 
elintapamuutoksia tuetaan hankkeessa digitaalisen tekno-
logian ja ryhmäohjauksen avulla. Lisäksi tutkitaan muun 
muassa työympäristön mahdollisuuksia ”tuupata” ihmisiä 
terveellisiin toimintatapoihin.

StopDia on saanut noin 3,7 miljoonan euron rahoituksen 
Suomen Akatemialta. 

Hankkeen toteuttavat vuosina 2017–2019 Itä-Suomen 
yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä VTT 
 yhteistyössä julkisen terveydenhuollon ja yhteiskunnallis-
ten sidosryhmien kanssa. Sidosryhmien joukossa on myös 
Diabetesliitto. Hankkeeseen osallistuvat Pohjois-Savon, 
Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit.

www.vtt.�/medialle/uutiset

Tuhat lisäaskelta päivässä vähentää diabeetikkolasten valtimotautiriskiä?

● Diabetesta sairastavien lasten liikunta on keskimäärin 
vähäisempää kuin muiden. Heillä on myös todettu suuren-
tunut kaulavaltimon ja aortan intima-mediasuhde (cIMT, 
aIMT), mikä lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Australialaiset tekivät poikkileikkaustutkimuksen, jos-
sa oli mukana 90 keskimäärin 13,6-vuotiasta diabetesta 

sairastavaa lasta (41 poikaa). Lasten diabeteksen kesto oli 
keskimäärin 5,5. vuotta, BMI 22,4 kg/m2 ja HbA

1c
 8,7 % (66 

mmol/mol). Heiltä mitattiin cIMT ja aIMT ja päivittäiset as-
keleet viitenä peräkkäisenä päivänä, joista ainakin yksi osui 
viikonloppuun. Mittauksessa käytettiin anturia, jota lapset 
kantoivat ranteessa 23,2 tuntia vuorokaudessa. 

Kirjallisuudessa suositellaan käveltäväksi päivittäin 
kymmenentuhatta askelta tai enemmän. Lapsista 45 % 
ylitti tämän suosituksen. Niillä, jotka kävelivät päivässä 
vähemmän kuin kymmenentuhatta askelta, oli suurempi 
aIMT-suhde kuin useampia askeleita ottavilla. Mitä enem-
män lapset kävelivät tutkimuksen aikana, sitä pienempi 
oli heidän aIMT-suhteensa (r= -0,30, p = 0,005). Askelten 
määrää analysoitiin tämän poikkileikkaustutkimuksen 
aikana eri tavoin. Jos se kasvoi tuhannella, alenivat aIMT 
sekä systolinen ja diastolinen verenpaine tilastollisesti 
merkitsevästi, kun taas HDL-kolesteroli lisääntyi. Muutoksia 
ei todettu cIMT:ssä.  

Askelten määrä korreloi myön teisesti sekä aortan 
 rakenteeseen että muihinkin sydän- ja verisuonisairauden 
riskitekijöihin. Kyseessä on poikkileikkaustutkimus, jonka 
aineisto oli melko pieni, joten syy-seuraussuhdetta ei voi 
varmuudella osoittaa. Havainto on kuitenkin mielenkiintoi-
nen ja avaa mahdollisuuksia pitkäaikaistutkimuksiin, koska 
nykyteknologian avulla askeleita voidaan helposti mitata 
mukana muutoinkin olevilla laitteilla, kuten älypuhelimella. 

Veikko Koivisto

Anderson et al: An extra 1000 steps per day relates to improved 
cardiovaskular health in children with type 1 diabetes. Diabetes Care, 
online 15.6.2016.

Kuva: Janne Viinanen

Seuraamo
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● Diabeetikot pääsevät opettelemaan terveellisiä 
ruokailutottumuksia älypuhelinsovelluksen ja 
ravitsemusasiantuntijan avustuksella syksys tä läh - 
tien Pääkaupunkiseudun Dia betesyhdistyksessä. 
Ravitsemusohjaukseen osallistuvat kuvaavat
kaikki ateriansa ja saavat vinkkejä ravitsemus-
asiantuntijalta.

Hankkeen taustalla on Muutos lautasella 
- kokeilu, joka tehtiin opinnäytetyönä Pääkau-
punkiseudun Diabetesyhdistyksessä viime 
keväänä. Osallistujat valokuvasivat ateriansa 
ja jakoivat kuvat älypuhelinsovelluksen avulla. 
Ohjaajan antaman päivittäisen ravitsemusval-
mennuksen lisäksi ryhmäläiset saivat vertais-
tukea toisiltaan. Osallistujien vihannesten, 
hedelmien ja marjojen käyttö kasvoi 55 %. 
Makeisten ja suklaan kulutus väheni 28 %. 
Osalla päivittäinen insuliiniannos pieneni jopa puoleen. 
Paino ja vyötärönympärys pienenivät kaikilla. Ryhmään 
osallistuminen koettiin kaikin puolin kannustavaksi.

Syksyllä 2016 aloittavat ryhmät jatkavat Muutos lauta-
sella -nimen käyttöä. Uudet ryhmät ovat pitkäkestoisempia 
ja elintapamuutosten tekemistä tukevat myös lähitapaami-
set sovelluksen käytön aikana. Uusien ryhmien tavoitteena 

Diabeetikot kuvaavat ateriansa kuusi kuukautta

Kansainvälinen suositus lihavuusleikkauksesta diabeteksen hoidossa 

● Lihavuusleikkauksia on pitkään käytetty osana diabetek-
sen hoitoa. Leikkauskriteerit ja muu käytäntö ovat kuitenkin 
vaihdelleet eri maissa ja maanosissa. Tilanteen selkiin-
nyttämiseksi järjestettiin viime syksynä kansainvälinen 
konsensuskonferenssi (The 2nd Surgery Summit, DSS-II). 

Kokouksen tavoite oli punnita leikkauksen hyötyjä ja 
haittoja, laatia hoito-ohjeet ja tiedottaa niistä maailmalle. 
Tämä on nyt tehty. Ohjeet on hyväksynyt 45 kansainvälistä 
lääketieteellistä yhdistystä, ja ne on julkaistu myös diabe-
tesyhteisölle (Diabetes Care 2016;39:861-877).

Esityönä 48 kansainvälisesti tunnettua kliinikkoa ja aka-
teemista tutkijaa (kirurgeja joukossa 12) kävi läpi Medlinen 
avulla alan julkaisut vuosilta 2005–2015. He laativat niiden 
perusteella ehdotuksia, jotka esiteltiin ja joista keskustel-
tiin konsensuskokouksessa. Lihavuusleikkausta päädyttiin 

suosittelemaan, jos
• BMI on yli 40 kg/m2      

• BMI on 35,0–39,9 kg/m2 eikä riittävää glukoosi-
tasapainoa saavuteta elämäntavoilla ja optimaalisella 
lääkehoidolla

• BMI on 30,3–34,9 kg/m2 eikä riittävää glukoosi-
tasapainoa saavuteta optimaalisella joko oraalisella  
tai pistoshoidolla.

Lisäksi suositeltiin, että lihavuusleikkaus lisätään tyypin 
2 diabeteksen hoitosuosituksiin lääkehoidon lisäksi. Ra-
portti kehottaa myös korvauksista päättäviä viranomaisia 
ottamaan huomioon lihavuus leikkauksen yhtenä hoito-
muotona.

Veikko Koivisto

Kuva: Mervi Lyytinen

on pyrkiä pysyviin elintapamuutoksiin ja edistää sekä 
tukea diabeteksen hyvää hoitotasapainoa. 

Lisätietoja:heli.salmenius-suominen@helsinki.�, 
www.psdiabetes.�

Seuraamo
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Kuva: Rodeo

Tyypin 1 diabeteksen ennusteen paran-
nuttua yhä suurempi osa diabetesta 
sairastavista saavuttaa vanhuusiän, 
muistisairauksien tyypillisen ilme-
nemisajan. Muisti sairauksien esiin-
tyvyys yli 65-vuotiaassa väestössä 
on 7 %, mutta se suurenee iän myötä 
siten, että ainakin joka neljännellä yli 
90-vuotiaalla on dementiatasoinen, 
 arjessa selviämistä rajoittava muisti-
sairaus. Pitkäaikaishoidossa (tehostettu 
palvelu  asuminen, vanhainkoti) lähes 
kaikilla potilailla on muistisairaus, ja yhä suurempaa 
osaa muistisairaista pyritään hoitamaan kotona mah-
dollisimman pitkään. 

Diabetes – samoin kuin muut keski-iän valtimo-

Muistisairaus ja tyypin 1 diabetes

tauteja lisäävät riskitekijät – altistaa 
dementialle. Yhteys näyttää vahvem-
malta tyypin 2 diabetesta sairasta-
villa. Tyypin 1 diabeteksen johtaessa 
kognition heikentymiseen taustalla 
on useimmiten aivojen valkean aineen 
iskeemis-degeneratiivinen (veren-
kierron heikkenemisestä johtuva) vau-
rio, jota voidaan pitää yhtenä mikroan-
giopatian ilmenemismuotona. 

Lapsuudessa tyypin 1 diabetek-
seen sairastuneilla esiintyy jo keski-

iässä vertailu väestöä enemmän (33 % vs. 5 %) aivojen 
valkean aineen muutoksia, jotka heikentävät kognitii-
vista suorituskykyä ja edetessään johtavat verisuoni-
peräiseen dementiaan. 

ESA JÄMSEN

Tyypin 1 diabeetikoiden ennusteen 
parannuttua yhä useampi heistä 
sairastuu muisti sairauteen. 
Muistivaikeuksien aiheuttama haitta 
riippuu muistisairaudesta, sen 
vaikeusasteesta ja sairastuneen 
kokonaistilanteesta. 
Diabeteksen ja muistisairauden 
ohella muut sairaudet ja geriatriset 
oireyhtymät vaikuttavat potilaan 
toimintakykyyn ja ennusteeseen.  
Hoito ja sen tavoitteet  tulee siksi 
suunnitella yksilöllisesti.

Muistisairautta 
tulee epäillä, jos 
iäkkään potilaan 

toimintakyky heikentyy, 
sokeritasapaino 
alkaa heitellä tai 

esimerkiksi sovittuja 
lääkärissäkäyntejä 

alkaa unohtua.

LT, geriatrian erikoislääkäri
Hatanpään sairaala, 

yleislääketieteen ja geriatrian 
palvelulinja, Tampere 
Tampereen yliopisto, 
lääketieteen yksikkö

esa.jamsen@uta.�
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17 € / 50 sivun lehtiö
24 € / 100 sivun lehtiö 
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

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

Havainnollisia 
repäisylehtiöitä 
• Näin mittaat verensokerin
• Näin seuraat ja säätelet   
 verensokeria
• Liian matalan verensokerin  
 oireet ja ensiapu
• Pistä insuliini oikein

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

Näin seuraat ja säätelet verensokeria kertoo, 
miksi verensokeria mitataan ja miten verensokeria 
säädellään. Perusinsuliinin ja pikainsuliinin annos-
teluun sekä tilapäisesti koholla olevan verensokerin 
korjaamiseen annetaan selkeät ohjeet. Repäisylehtiö 
on tarkoitettu monipistoshoitoa käyttäville.

Liian matalan verensokerin oireet ja ensiapu 
-repäisylehtiössä on toisella puolella kerrottu liian 
matalan verensokerin eli hypoglykemian oireet.  
Toisella puolella annetaan ensiapuohjeet liian matalan 
verensokerin korjaamiseen.

Pistä insuliini oikein esittelee oikean pistotekniikan  
selkeästi sanoin ja kuvin. Repäisylehtiössä annetaan 
ohjeet neulan ja pistosalueen valintaan, pistosalueiden 
kunnon seurantaan sekä insuliinin pistämiseen.

www.diabetes.fi/d-kauppa

Kirjoniementie 15 | 33680 Tampere | p. 03 2860 111 (klo 8–13) | www.diabetes.fi
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Kuva. Hoidon sovittaminen potilaan kokonaistilanteeseen.

TEEMA: VANHUSTEN DIABETES

Muistioireen tunnistaminen

Muistisairautta tulee epäillä, jos iäkkään potilaan toi-
mintakyky heikentyy, sokeritasapaino alkaa heitellä tai 
esimerkiksi sovittuja lääkärissäkäyntejä alkaa unohtua. 
Varsinkin alkavaa muistisairautta on vaikea tunnistaa 
lyhyen tapaamisen perusteella, sillä usein potilaat 
vähättelevät tai yrittävät peitellä muistivaikeuksiaan. 
Omaisen tai hoitoon osallistuvien esille tuomaan huo-
leen muistista onkin syytä suhtautua vakavasti. On 
huomionarvoista, että diabetes voi johtaa hoidon kan-
nalta merkittäviin kognitiivisiin muutoksiin jo ennen 
dementiatasoista muistisairautta. 

Tyypin 1 diabeteksen hoidosta suoriutuminen on 
epätodennäköistä, jos MMSE (Mini Mental Status Exa-
mination) -pisteet ovat alle 20. Toiminnanohjaukseen 
ja hahmottamiseen liittyvät kognitiiviset vaikeudet, 
luonteen ja käyttäytymisen muutokset tai psykoosioi-
reet voivat kuitenkin olla merkittävä ongelma jo nor-
maaleina pidettävillä MMSE-pisteillä. Verisuoniperäi-
seen muistisairauteen liittyvän toiminnan ohjauksen 
vaikeu den etsimiseen soveltuvat ajokorttitarkastuk-
sessakin käytettävä kellotesti ja Trail Making Test. Testi-
lomakkeet löytyvät helposti esimerkiksi Suomen Muis-
tiasiantuntijoiden internetsivuilta 
(www.muistiasiantuntijat.fi).

Käytännössä diabeteksen hoidon 
onnistumista on paras arvioida kohta 
kohdalta esimerkiksi dia beteshoitajan 
vastaanotolla: Osaako potilas mitata 
sokerin, määrittää mittaustuloksen 
perusteella insuliiniannoksen ja pis-
tää insuliinin? Miten hän hallitsee 
insuliiniannoksen säätelyn periaatteet? Läheisen tai 
hoitohenkilökunnan havainnot hoidon toteutumisesta 
ovat arvokkaita.

Muistisairauksien vaikutus hoitoon  

Muistivaikeudet ja muistisairauksien muut oireet vai-
kuttavat diabeteksen hoitoon monella tavalla (tauluk-
ko, sivu 13). Yksittäiselle potilaalle muistisairaudesta 
koituvaan haittaan vaikuttavat muistisairauden etio-
logia ja vaikeusaste. Alzheimerille on tyypillistä lähi-
muistin heikentyminen ja uuden oppimisen vaikeus, 
kun taas verisuoniperäistä muistisairautta leimaavat 
tiedonkäsittelyn ja toiminnanohjauksen vaikeudet: 
muistin käyttö on työlästä, toiminta hidastuu ja moni-
mutkaisempien, aloitekykyä vaativien tehtävien suo-
rittaminen vaikeutuu. 

Koska muistisairaiden diabetespotilaiden toimin-
takykyyn ja ennusteeseen vaikuttavat myös pitkä-
aikaissairaudet ja diabeteksen liitännäissairaudet, 
MMSE-pisteiden sijaan on parempi arvioida potilaan 
kokonaistilannetta ja suhteuttaa diabeteksen hoito 
siihen (kuva). Mitä pidemmälle muistisairaus ete-
nee, sitä tärkeämmiksi muuttuvat oireettomuuden 
ja elämänlaadun takaaminen sekä hoidon haittojen 
välttäminen. Diabeteksen hoidossa tämä tarkoittaa 
verensokeritavoitteista tinkimistä ja seurantojen kar-
simista. Seuranta periaatteita ja hoitotavoitteita on lin-

jattu Pirkan maan sairaanhoitopiirin 
tuoreessa tyypin 1 dia beteksen hoito-
ketjussa. 

Diabeteksen käytännön hoito on 
käytävä läpi vaihe vaiheelta: kuka huo-
lehtii sokerimittauksista, insu liinin pis - 
tämisestä ja insuliiniannosten säätä-
misestä, entä kuka valmistaa ruoan ja 
huolehtii että se tulee syötyä? Vuosi-

kymmenten kokemuksen ansiosta muistisairaskin tyy-
pin 1 diabeetikko voi osata valita annoksen ja pistää 
insuliinin, mutta hoidon mukauttaminen esimerkiksi 

To
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in
ta

ky
ky

Itsenäinen selviytyminen

Itsenäinen

Avuntarve kodin ulkopuolella 
asioinnissa tai kotitöissä

Avuntarve henkilökohtaisissa 
päivittäistoiminnoissa.

Runsas/yhtämittainen 
avuntarve

• Hoida kuin ketä tahansa aikuista.

• Maltillisemmat hoitotavoitteet.
• Hoidon haittojen minimointi.
• Sekundääripreventio.

• Maltilliset hoitotavoitteet: ei tavoitella 
ennustevaikutusta.

• Hoidon haittojen minimointi.
• Oireiden hoito ja toimintakyvyn ylläpito.

Kuka huolehtii 
sokerimittauksista, 

insuliinin pistämisestä 
ja insuliiniannosten 

säätämisestä, entä kuka 
valmistaa ruoan ja huolehtii 

että se tulee syötyä?

Itsenäinen selviytyminen

Itsenäinen

Avuntarve kodin ulkopuolella 
asioinnissa tai kotitöissä

Avuntarve henkilökohtaisissa 
päivittäistoiminnoissa.

Runsas/yhtä
avuntarve
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liikunnan perusteella tai poikkeaviin sokeriarvoihin rea-
goiminen ei todennäköisesti onnistukaan. Jos insuliinin 
pistämisestä huolehtii muistisairaan iäkäs puoliso, on 
syytä varmistaa, että hän hallitsee insuliinihoidon pe-
rusteet ja osaa reagoida tilanteen muutoksiin, erityisesti 
liian mataliin verensokereihin.

Ikääntyvien tyypin 1 diabetesta sairastavien poti-
laiden osalta ongelmallista on, ettei heihin ole vanhus-
tenhoitojärjestelmässämme totuttu niin kuin tyypin 2 
diabetesta sairastaviin. Hoitohenkilökunta ei välttä-
mättä hallitse insuliinihoidon perusteita ja hiilihyd-
raattien arviointia tai osaa säätää insuliiniannoksia. 
Varsinkin kotihoidossa voi puuttua uskallusta kajota 
lääkehoitoon, ja hoitavan lääkärin tavoittaminen voi 
olla vaikeaa. Sen vuoksi korkeisiin tai mataliin veren-
sokeriarvoihin ei välttämättä reagoida – toisaalta 
insu liini saatetaan ajattelematta jättää pistämättä, jos 
iäkäs potilas ei esimerkiksi akuutin sairauden aikana 
syö. Hoitohenkilökunnalla tuleekin olla selkeät ohjeet 
veren sokerimittauksista, insuliiniannosten muuttami-
sesta ja siitä, miten poikkeustilanteissa tulee toimia.

Hyperglykemian hoito

Verensokeritavoitteet riippuvat potilaan kokonais-
tilanteesta. Hoidossa pyritään erityisesti hypoglykemi-

oiden välttämiseen, mutta samalla oireisen, kuivumal-
le, infektioille, väsymykselle ja virtsainkontinenssille 
altistavan liian suuren verensokeripitoisuuden hoitoon. 
Muistisairailla kotihoidon tai ympärivuorokautisen 
hoidon piirissä olevilla iäkkäillä potilailla HbA1c:n 
tavoitetaso voi olla 65–70 mmol/mol. Alle seitsemän 
aamusokereita ei tule tavoitella. Muistisairauden lop-
puvaiheessakin on aiheellista välttää oireista hyperg-
lykemiaa. Kun vaikeasti dementoitunut vuodepotilas 
lopettaa syömisen ja juomisen, on kuitenkin aika siir-
tyä saattohoitoon.

Ensisijainen valinta insuliinihoitoon ovat detemir- 
ja glargiini-insuliini. Ikääntymisen myötä insuliini-
annoksia joudutaan usein vähitellen pienentämään. 
Pitkävaikutteisilla insuliineilla hypoglykemiariski on 
pieni, mutta toisaalta niiden kanssa voi joutua ongel-
miin tilanteessa, jossa muistisairaan vointi ja ruokailu 
vaihtelee päivästä toiseen, kuten akuutin sairauden 
yhteydessä. Uusien ylipitkävaikutteisten insuliinien 
käyttöön muistisairaalla potilaalla on toistaiseksi syytä 
suhtautua varauksin.

Varsinkin kotona asuvan muistisairaan potilaan in-
suliinihoidon tulee olla riittävän yksinkertaista. On hy-
vä pyrkiä siihen, että insuliiniannos aterioille on vakio. 
Jos on epävarmaa, minkä verran potilas milloinkin syö, 

Ikääntyvien tyypin 
1 diabetesta sairastavien 

potilaiden osalta 
ongelmallista on, 
ettei heihin ole

vanhustenhoito-
järjestelmässämme 

totuttu niin kuin 
tyypin 2 diabetesta 

sairastaviin.

Lähimuistin ja uuden oppimisen vaikeudet 

 � reseptien uusimisen ja lääkärikäyntien unohtaminen
 � insuliinin pistämisen – tai sen että on jo pistänyt – unohtaminen
 � vaikeudet oppia uusia hoitokäytäntöjä

Toiminnanohjauksen vaikeudet 

 � vaikeudet muuttaa hoitoa verensokerimittausten perusteella
 � vaikeudet arvioida ateriainsuliiniannoksia
 � vaikeudet sovittaa insuliiniannokset esimerkiksi liikunnan mukaan
 � vaikeudet sopeutua arkirytmistä poikkeaviin tilanteisiin
 � vaikeudet tunnistaa hypoglykemian oireet ja reagoida niihin
 � häiriötekijät vaikeuttavat hoidon suunnittelua ja hoidosta suoriutumista

Muut muistisairauksiin liittyvät oireet 

 � sairaudentunnottomuus ➝ kieltäytyminen tarpeellisesta avusta
 � laihtuminen, aterioiden unohtaminen, ruokavalion yksipuolistuminen
 � motoriset vaikeudet (apraksia, kömpelöityminen, sekundäärinen parkinsonismi)   
 ➝ vaikeudet insuliinipistosten teknisessä suorittamisessa

 � kielelliset vaikeudet ➝ vaikeudet ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita
 � nielemisvaikeudet (vaikeassa muistisairaudessa tai aivohalvauksen jälkeen) 

Käytösoireet 

 � masennus ja apatia ➝ hoitomotivaation huonontuminen, välinpitämättömyys
 � harhaluulot ➝ epäilyt myrkyttämisestä tms., vastustus muiden toteuttamalle hoidolle
 � agitaatio, aggressio ➝ vaikeudet sokerimittauksissa ja insuliinin pistämisessä 

Taulukko 1. Esimerkkejä muistisairauden ja sen liitännäisoireiden vaikutuksesta 
diabeteksen hoitoon.



14 Diabetes ja lääkäri syyskuu 2016 TEEMA: VANHUSTEN DIABETES

ateriainsuliinin voi pistää aterian jälkeen. Tämä voi olla 
perusteltua myös siksi, että hidastuneen mahalaukun 
tyhjenemisen vuoksi ennen ateriaa pistetyn ateriainsu-
liinin vaikutushuippu voi tulla liian nopeasti.

Vanhenemismuutosten seurauksena hypoglyke-
mian oireet voivat olla heikentyneitä tai epätyypillisiä. 
Muistisairaalla potilaalla hypoglykemian ainoa merkki 
voi olla kaatuminen tai huimaus, sekavuus, koordinaa-
tion tai puheen tuoton vaikeus, väsymys tai toisaalta 
ärtyneisyys ja levottomuus. Tällaisista oireista on hyvä 
erikseen kysyä ja toisaalta uusien oireiden ilmetessä pi-
tää mielessä hypoglykemian mahdollisuus. Kompen-
satoriset vasteet heikentyvät iän ja diabeteksen keston 
myötä, mikä altistaa hypoglykemian pitkittymiselle. 
Ymmärrettävästi muistisairas tarvitsee toisen ihmisen 
apua hypoglykemian hoitoon useammin kuin kogni-
tioltaan terve.

Edenneisiin muistisairauksiin liittyy muistivai-
keuksien ohella erilaisia käytösoireita, kuten masen-
nusta, apatiaa, harhaluuloja ja agitaatiota. Keskivaike-
asti tai vaikeasti dementoitunut potilas ei välttämättä 
muista sairastavansa diabetesta eikä ymmärrä insulii-
nipistosten ja verensokeriseurannan merkitystä ja voi 
vastustella mittauksia. Käytösoireet ovat usein hallitta-
vissa osaavan hoitotyön keinoin, mutta niiden taustalla 
oleva syy tulee selvittää. Mahdollisia syitä ovat muun 
muassa matala verenpaine, kuivuma, ummetus, kipu, 
jokin diagnosoimaton sairaus ja lääkehaitta, mutta yhtä 
lailla myös omaishoitajan kuormittuminen. 

Sekä hypo- että hyperglykemia voivat provosoida 
käytösoireita. Käytösoireista kärsivän muistisairaan 
diabetespotilaan hoidossa korostuvat potilaan ehdoilla 
eteneminen ja hoidon haittojen minimointi: verenso-
kerin mittauskertoja on syytä harventaa (esimerkiksi 
mittaukset yhtenä päivänä aamulla, toisena päivällä ja 
kolmantena illalla) ja insuliinihoitoa yksinkertaistaa. 
Muun lääkehoidon osalta on syytä arvioida, ovatko 
preventioon tarkoitetut lääkkeet enää aiheellisia, kun 
odotettavissa oleva elinaika on todennäköisesti vain 
muutamia vuosia.

Muistisairaan diabetespotilaan 
erityisongelmat

Muistisairaan diabetespotilaan toimintakyvyn tai 
kognition heikentyessä tilannetta on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti, sillä taustalla voi olla diagnosoi-
mattomia sairauksia (diabetespotilailla esimerkiksi 
kilpirauhasen vajaatoiminta tai vitamiininpuutokset), 
geriatrisia oireyhtymiä tai lääkehaittoja (esimerkiksi 
antikolinergiset lääkkeet ja unilääkkeet, diabetespo-

tilaan lääkkeistä erityisesti diureetit, muut verenpai-
neeseen vaikuttavat lääkkeet ja neuropaattisen kivun 
lääkkeet). Samoin, jos diabeteksen hoitotasapainossa 
tapahtuu yllättäviä muutoksia, on aiheellista kysyä, 
mikä on pielessä tai mikä on muuttunut.

Depression, vajaaravitsemuksen, hauraus-raih-
nausoireyhtymän, kaatuilun ja virtsainkontinenssin 
kaltaiset geriatriset oireyhtymät ovat yleisiä ja heiken-
tävät diabetespotilaan elämänlaatua kuten hypoglyke-
miatkin. Ne jäävät silti usein diagnosoimatta, ellei niitä 
erityisesti osata etsiä. Diabetekseen liittyvien seuranta-
käyntien yhteydessä on siksi aiheellista vähintäänkin 
arvioida ravitsemustilaa, kysyä kaatumisista ja tehdä 
ortostaattinen koe.

Ainakin kolmannes muistisairaista on vajaaravit-
tuja tai heidän vajaaravitsemusriskinsä on suurentu-
nut, ja sairauden edetessä osuus suurenee. Tottumus 
tiukkaan ruokavalioon voi kääntyä korkealla iällä 
haitalliseksi ja johtaa riittämättömään proteiinin saan-
tiin. Usein muistisairaan ruokavalio yksipuolistuu, ja 
ravitsemus voi koostua suurimmaksi osaksi välipa-
loista ja napostelusta. Potilaiden ruokatottumukset 
on aiheellista selvittää ja suunnitella insuliinihoito 
niiden pohjalta. Vajaaravitsemuksen tunnistamiseksi 
painoa on seurattava. Muistisairaan potilaan paino ei 
saisi laskea, eikä muistisairaan pidä laihduttaa, sillä 
laihduttaminen voi johtaa lihasmassan vähenemiseen 
ja sitä kautta toimintakyvyn heikentymiseen. Sopiva 
painoindeksi on 24–30 kg/m2. Mini Nutritional As-
sessment -testin (MNA) seulontaosio on nopea tehdä 
ja auttaa ravitsemustilan tarkemmassa arvioinnissa. 
D-vitamiinilisä (20 µg/vrk) on aiheellinen kaikille 
iäkkäille.

Muistisairaus altistaa kaatumisille ja murtumille. 
Myös diabetes lisää kaatumisriskiä usealla eri meka-
nismilla: neuropatia vaikeuttaa asennonhallintaa, au-
tonominen neuropatia ja verenpaineeseen vaikuttava 
lääkitys altistavat verenpaineen laskulle pystyasentoon 
noustessa (ortostaattinen hypotensio), aivojen iskeemis-
degeneratiivinen rappeuma heikentää liikkeiden hallin-
taa ja retinopatian ja kaihin vuoksi potilaan mahdolli-
suus ylläpitää tasapainoa näköaistin avulla huonontuu. 

Kaatumisriskiä lisääviin sairauksiin voi harvoin 
vaikuttaa, mutta tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelulla 
voidaan kehittää potilaan kompensaatiokykyä. Myös 
edennyttä muistisairautta sairastavat hyötyvät har-
joittelusta. Kaatuilevan potilaan verenpaineen hoitota-
voitteista on syytä tinkiä, koska kaatumiset ovat suu-
rempi uhka potilaalle kuin vuosien mittaan kehittyvät 
kardiovaskulaarikomplikaatiot.
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Taulukko 2. Tavoitteet muistisairaan tyypin 1 diabetesta sairastavan 
potilaan hoidossa.

 � Hoidosta vastaava taho on kaikkien hoitoon osallistuvien tiedossa.
 � Hoidolle on asetettu potilaan toimintakykyyn perustuvat tavoitteet.
 � Vältetään hypoglykemiat.
 � Vältetään oireista hyperglykemiaa.
 � Huolehditaan riittävästä ravitsemuksesta.
 � Minimoidaan lääkehaitat.

Hoida siirtymävaiheet huolella

Muistisairaan potilaan hoidon kulmakivet on esitetty 
taulukossa 2. Tärkeää on, että kaikki hoitoon osallistu-
vat tietävät, mikä taho vastaa hoidosta ja että hoidon 
tavoitteet on asetettu potilaan tilanteen mukaan. 

Tiedon kulkuun siirtymävaiheissa, kuten sairaa-
lasta kotiutuessa tai kotihoitoa aloitettaessa, on panos-
tettava, jotta potilas ei jää tyhjän päälle. Vaikka hoi-
don intensiteetti muistisairauden edetessä pienenee, 
on muistettava, että huonosti hoidettu iäkäs potilas 
on kaikkein kallein potilas – niin inhimillisesti kuin 
taloudellisestikin. Muistisairaankin potilaan tyypin 
1 diabeteksen hoito jatkuu, kunnes kaikki hoidot on 
aika lopettaa.
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Seuraava insuliinipumppuhoidon koulutus terveyden-
hoidon ammattilaisille järjes tetään 31. lokakuuta – 
1. marraskuuta 2016 Diabeteskeskuksessa Tampereel-
la. Koulutuk sessa on vielä muutamia vapaita paikkoja.

Koulutus sopii kaikille terveydenhuollon ammattilai-
sille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää tietoa pumpun 
käytöstä ja pumppuhoidon ohjauksesta. 

Insuliinipumppuhoidon koulutuksessa vielä vapaita paikkoja

Kurssin hinta on 510 euroa. Hinta sisältää opetuksen, 
materiaalin, ohjelmassa mainitut ruokailut sekä  
majoituksen (alv 0 %). 

Kysy lisätietoja:
Koulutussihteeri  
Malla Honkanen  
p. 050 310 6614 
koulutusihteeri@diabetes.�

Ota hyöty irti glukoosisensoroinnista

Huomaa myös mahdollisuus yhdistää insuliini-
pumppuhoidon koulutus Glukoosisensoroinnin   
hyödyntäminen diabeteksen ohjauksessa  
-koulutukseen 2. marraskuuta.  
Koulutusten yhteishinta on 695 euroa (alv 0 %).
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Ikääntyneen diabeetikon hoidossa ja 
hoidonohjauksessa korostuvat yksilöllisyys 
ja kokonaisvaltaisuus. Hoidonohjaus 
suunnitellaan diabeetikon voimavarojen, 
jäljellä olevien taitojen ja elämäntilanteen 
ehdoilla. Parhaimmillaan hoito on monen 
terveydenhuollon ammattilaisen sujuvaa 
yhteistyötä.

Ikääntyneen diabeetikon hoidonohjauksen avainsanat:

Yksilöllisyys ja yhteistyö

EIJA SAMPOLAHTI

Ikääntyneiden hoidonohjauksessa korostuvat yksi-
löllisyys, moniammatillisuus, diabeetikon tarpeiden ja 
kykyjen huomiointi sekä yhteiset tavoitteet ja toimin-
tatavat. Hoidonohjauksen tarve hoidon eri osa-alueilla 
arvioidaan yksilöllisesti. Diabeteksen hoidonohjauk-
sen työnjaosta ja yhteistyöstä sekä diabeteksen hoito-
käytännöistä laaditaan yhteisesti kirjallinen suunni-
telma, jotta hoidon tavoitteet ja taustafilosofia olisivat 
yhtenäiset kaikilla hoitoon osallistuvilla.

Yksilölliset tavoitteet

Diabeteksen peruspiirteet ovat ikäihmisillä samat 
kuin nuorilla diabeetikoilla. Ikääntyneen diabeetikon 
hoidon tavoitteet määritellään kuitenkin nuorta dia-
beetikkoa yksilöllisemmin elimistön ikääntymismuu-
tosten, kuten lihaskadon sekä janon- ja näläntunteen 
heikkenemisen, takia. Ikääntymisen myötä paino usein 
laskee ja tulee muita sairauksia. Ikääntyneellä diabee-
tikolla saattaa olla jo diagnoosihetkellä diabeteksen 
lisäsairauksia pitkään jatkuneen vähäoireisen vaiheen 
ja diagnooosin viivästymisen vuoksi.

Ikäihmisellä hoitoon vaikuttavat myös toimintaky-
ky, psyykkinen kunto, elämäntilanne ja mahdollisuu-
det hoitaa itseään. Mitä iäkkäämpi ja toimintakyvyltään 
rajoittuneempi diabeetikko on, sitä yksilöllisemmin 
hoito ja tavoitteet suunnitellaan. Sopivan verensokeri-
tavoitteen arvioivat lääkäri ja hoitaja yhdessä iäkkään 
ihmisen kanssa. Ikääntyneen diabeetikon annetaan 
hoitaa verensokerimittaukset ja lääkitykset itse mah-
dollisimman pitkään, koska osallisuus lisää motivaa-
tiota kokonaisvaltaiseen hoitoon.

Ikääntyneen diabeetikon hoidonohjaus on päivittäi-
sen omahoidon rinnalla tärkeä osa kokonaisvaltaista 
hoitoa. Ohjauksen tavoitteena on antaa diabeetikolle 
tiedot ja taidot omahoidon toteuttamiseen ja hoitoon 
vaikuttavien päivittäisten valintojen tekemiseen, yllä-
pitää ja parantaa elämänlaatua sekä estää diabeteksen 
komplikaatioita ja lisäsairauksia. Säännöllisen ja kan-
nustavan tuen merkitys omahoitoon motivoitumiselle 
ja motivaation säilyttämiselle on erittäin keskeinen. 

Kuva: Rodeo

Diabeteshoitaja
Diabetesliitto
eija.sampolahti@diabetes.�
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Rauhoita ohjaustilanne ja
varaa tarpeeksi aikaa

Ikääntyneiden hoidonohjauksessa on tärkeä ottaa huo-
mioon ikääntyneen tapa oppia uusia asioita. Yleensä 
ikääntyneet ovat motivoituneita ja kykenevät oppi-
maan hoidossaan tarvittavia taitoja ja omaksumaan 
tottumuksia, mutta hoidon hallitseminen vaatii riittä-
vää ohjausta. Oppimismotivaatiota 
lisää ohjattavan ymmärrys siitä, mi-
hin hoidolla pyritään ja mitä hän voi 
tehdä terveytensä hyväksi.

Oppimiskykyyn voivat vaikuttaa 
haitallisesti muis- ti häiriöt ja demen-
tia, masennus ja stressi sekä jotkin 
lääk keet. Myös diabeteksen huono 
hoitotasapaino heikentää oppimis-
kykyä.

Ohjaustilanteeseen valitaan rau-
hallinen paikka. Kiirettä ja stressiä 
pyritään välttämään. Oppimista 
edistää rauhallinen eteneminen, 
opittavan aineksen jakaminen osiin sekä aikaisemmin 
opitun kertaaminen. Ohjauksessa käytetään helposti 
ymmärrettäviä termejä ja varmistetaan, että diabeetik-
ko on  ymmärtänyt asian. Ohjattavalle annetaan lupa 
epäonnistua.

Kiinnitä huomiota 
hoitovälineiden valintaan

Ikääntyessä ja diabeteksen komplikaationa näkökyky 
ja käsien hienomotoriikka heikkenevät, joten ikäänty-
nyt diabeetikko saattaa tarvita erilaisia hoitovälineitä 
kuin nuori diabeetikko. Esimerkiksi jos näön kanssa 
on ongelmia, saatavilla on puhuva verensokerimittari. 
Myös pistolaitteita on erilaisia, joten hoidon ohjaukses-
sa on varmistettava pistolaitteen sopivuus ikäihmisen 
käteen. Ohjeita hoito välineiden valintaan taulukossa 
sivulla 18.

Väsymyksen syy selvitettävä

Liian korkealla verensokerilla on vaikutusta mielialaan 
ja käyttäytymiseen: virkeä ja aktiivinen ikäihminen 
muuttuu lyhyessä ajassa hiljaiseksi ja voipuneeksi, 
eikä enää jaksa liikkua normaaliin tapaan. Väsymys, 
keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys ja muistivaikeudet 

saatetaan tulkita korkean verensokerin 
sijaan masennuksen merkeiksi, koska 
korkean verensokerin oireet muistut-
tavat masennuksen oireita. Toisaalta 
ikäihmisellä usein salakavalasti ja 
nopeasti etenevä virtsatietulehdus 
aiheuttaa valtavaa väsymystä. Väsy-
myksen syyn selvittäminen onkin aina 
tärkeää.

Ikääntyneellä masennuksen oirei-
ta voivat olla lisäksi mielialan lasku, 
mielihyväntunteen katoaminen, muu-
tokset ruokahalussa, toivottomuus ja 
kärsimättömyys, kohtuuton itsekri-

tiikki, vaikeudet tehdä päätöksiä sekä unihäiriöt. Ma-
sennuksen oireisiin tulee puuttua, jos useampia ma-
sennukseen viittaavia oireita esiintyy vähintään parin 
viikon ajan. 

Arviolta 12–13 % ikääntyneistä sairastaa masen-
nusta. Masennusta hoidetaan psykologisilla hoitomuo-
doilla, lääkehoidolla, liikuntaa lisäämällä sekä arjen 
hallintaa tukevilla keinoilla.

Matalan verensokerin riski
lisääntyy iän mukana

Ikääntyneillä diabeetikoilla liian matalan verensokerin 
riskiä lisäävät insuliinin tarvetta vähentävä munuais-
ten vajaatoiminta sekä elintapojen muutokset. Niukka 
syöminen, alkoholin käyttö, sosiaalisten suhteiden vä-
heneminen sekä toimintakyvyn vaihteluun usein liitty-
vät muutokset liikunnan määrässä vaikuttavat veren-

Yleensä ikääntyneet 
ovat motivoituneita ja 
kykenevät oppimaan 

hoidossaan tarvittavia 
taitoja ja omaksumaan 

tottumuksia, mutta 
hoidon hallitseminen 

vaatii riittävää 
ohjausta.

Kuva: Shutterstock Kuva: Shutterstock
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sokeriin. On erittäin tärkeää muuttaa insuliiniannokset 
vastaamaan uutta tilannetta.

Matala verensokeri saattaa tehdä diabeetikosta 
 sekavan, toivottoman ja jopa aggressiivisen. Nämä 
oireet voivat sekoittua dementiaan ja moniin mui-
hin ikääntyneillä yleisiin sairauksiin, kuten sydämen 
 vajaatoimintaan ja sydäninfarktiin.

Tavoitteena nykypainon 
säilyttäminen

Yli 70-vuotiaalle laihduttaminen saattaa olla haitallis-
ta. Hoidonohjauksessa painon pienenkin tahattoman 
 putoamisen syy on selvitettävä. Aliravitsemus on 
etenkin laitoshoidossa olevien ikäihmisten yleinen ja 
alidiagnosoitu ongelma. 

Ravitsemuksesta ja painosta tarkemmin Eliina 
Aron artikkelissa, sivut 21–24.

Ohjaa ihon omahoitoon 

Ikäihmisen hoidonohjauksessa korostuu ihon hoi-
to. Ikääntyessä iho ohenee, kuivuu ja hilseilee. Ihon 
joustavuus vähenee, ja se altistuu helposti tulehduk-
sille. Ikääntyessä myös hikirauhasten toimintahäiriöt 
 lisääntyvät. Muun hoidon yhteydessä on tärkeää tutkia 
kaikki ihopoimut: kainalot, rinnanaluset, vatsapoimut, 
nivustaipeet ja varvasvälit.

Diabetes, ja varsinkin sen huono hoitotasapaino, 
altistaa ihon virus-, bakteeri- ja sienitulehduksille. Dia-
betekseen liittyvät ääreishermojen toiminnanhäiriöt 
voivat vähentää hikoilua ja kuivattaa ihoa entisestään, 
mikä lisää tulehdusvaaraa. Mekaaninen kuormitus voi 
aiheuttaa känsiä ja kovettumia, jotka johtavat helposti 
diabeettisen haavauman kehittymiseen. 

Diabeetikon ihon hoidossa on tärkeää välttää liian 
tiheitä pesuja, voimakkaita saippuoita sekä huonosti 
istuvia rintaliivejä.

Suun terveysongelmat 
vaikuttavat koko kehoon

Ikääntyneen diabeetikon hoidonohjauksessa suun 
terveyttä edistävän omahoidon tukeminen on erittäin 
tärkeää. Diabetes, erityisesti sen huono hoitotasapaino, 
lisää monien suun sairauksien, kuten parodontiitin eli 
hampaan kiinnityskudossairauden sekä hampaiden 
menetysten, riskiä. Toisaalta hoitamaton parodontiitti 
ja suun infektiot heikentävät diabeteksen hoitotasapai-
noa. Huono suun terveys vaikuttaa yleisterveyteen.

Hammaslääkäri määrittää diabeetikon suun tut-
kimusvälin ja ylläpitohoidon tarpeen yksilöllisesti. 
Huomioon otetaan diabeteksen hoitotasapaino, suun 
omahoidon taso, yleisterveydelliset riskitekijät sekä 
parodontiitti- ja kariesriski.

Hyvää hoitoa yhteistyönä

Ikääntyneen diabeetikon hoidonohjaus ja tuki on 
suunniteltava yksilöllisesti. Ikääntyneen diabeetikon 
elämänlaatuun vaikuttavissa tekijöissä korostuvat 
sairauden lisäksi elämäntilanne ja omahoidon voima-
varat, diabetesta koskevat tiedot ja taidot sekä ihmi-
sen psyykkiset, sosiaaliset ja taloudelliset voimavarat. 
Näiden kaikkien osa-alueiden tukemisen tulee olla 
mukana hoidonoh jauksessa, hoitosuunnitelmassa sekä 
diabeteksen komplikaatioiden ehkäisyssä. 

Parhaimmillaan hoidonohjaukseen osallistuvat 
lääkärin ja hoitajan lisäksi ravitsemus-, jalka- ja fysio-
terapeutti, sosiaalityöntekijä sekä mielenterveyden ja 
suun terveyden ammattilainen.
Diabetes, Käypä hoito -suositus, www.kaypahoito.fi

Taulukko. Iäkkään diabeetikon hoitovälineiden 
valinnassa ja niiden käytön ohjaamisessa 
huomioitavia asioita.

• Mittaa verensokeri silloin tällöin yhdessä vanhuksen 
kanssa, jotta voit varmistaa sekä mittarin että liuskojen 
käytettävyyden. Joidenkin mittareiden liuskat ovat niin 
pieniä, että niiden käsittely on ikäihmiselle vaikeaa. 
Liuskat on saatettu pakata yksittäispakkauksiin, joiden 
avaaminen on hankalaa. 

• Verensokerin mittaustulokset merkitään vihkoon tai 
tallennetaan sähköisesti, jotta niitä voidaan käyttää 
hyödyksi hoidon suunnittelussa. Huomaa, että van-
huksen voi olla hankala täyttää pientä vihkoa. 

• Esimerkiksi reumaatikon käsille esitäytetty insuliiniky-
nä on usein liian jäykkä. Monikäyttökynällä annos-
telu sujuu kevyemmin. Monikäyttökynissä on myös 
paksumpia vaihtoehtoja, jotka voivat sopia paremmin 
vanhuksen käteen.  

• Jos insuliinin annostelu on vanhukselle hankalaa, 
kotipalvelun hoitaja voi annostella pitkävaikutteisen 
perusinsuliinin valmiiksi useammaksi päiväksi. Silloin 
pitää varmistaa, ettei huoneenlämpöön otettuja insulii-
neja panna takaisin jääkaappiin. 

• Monikäyttökynissä on useita värivaihtoehtoja. Jos 
käytössä on sekä perus- että ateriainsuliini, kannattaa 
hankkia eriväriset kynät sekaannusten välttämiseksi. 

• Kertakäyttökynien värit ovat samantapaisia (tumman 
harmaa, sininen yms.). Värisokeiden tai heikkonäköis-
ten voi olla vaikea erottaa niitä toisistaan.   

• Muistin tueksi on saatavilla Timesulin-ajastinvaihto-
korkki, joka näyttää edellisestä pistämisestä kuluneen 
ajan. Jokainen käytössä oleva insuliini tarvitsee oman 
korkin. Insuliininvalmistajilla on myös monikäyttökyniä, 
jotka on varustettu muistitoiminnolla. 
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Lääkäreille 
ja muille  

diabetestiimien 
ammattilaisille

Tiimiklubi
14.–15.10.2016

Oletko sinut
diabeteksen  

hoidon uusimman
tekniikan kanssa?
Tule Tiimiklubiin!

Kenelle aloitan insuliinipumppuhoidon? Sensorointiselvitys. Hoitotulokset ja käytännöt. 
Tekniikka isäntänä vai renkinä? Hoitoketju. Uusin tekniikka näyttelyssä. 

Katso koko ohjelma ja ilmoittaudu 
www.diabetes.fi/tiimiklubi  



21Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2016TEEMA: VANHUSTEN DIABETES

Monipuolinen ja säännöllinen ruokailu 
on ikääntyneen ihmisen terveyden avain. 
Mitä enemmän on ikää, sitä tärkeämmäksi 
syömiseen liittyvät asiat tulevat. 
Läheisten, avustavan henkilökunnan ja 
terveydenhuoltohenkilöstön on hyvä 
kuunnella herkällä korvalla ikääntyneitä 
ja havainnoida, tapahtuuko ruokailussa 
muutoksia. Ongelmatilanteissa pitää 
huolehtia korjaavista toimista.

Ikääntyneiden ja vanhuusikäisten, yli 75 -vuotiaiden, 
diabeetikoiden ravitsemukseen liittyvät ongelmat ovat 
pääosin samoja kuin muillakin ikääntyneillä. Hyvä 
ravitsemustila ja riittävä energian ja proteiinin saan-
ti jarruttavat lihaskatoa ja ylläpitävät toimintakykyä 
yhdessä liikunnan kanssa sekä auttavat parantumaan 
monista sairauksista. Tämä koskee kaikkia iäkkäitä, 
mutta erityisesti diabeetikoita, joilla ylipaino ja ai-
neenvaihduntaan liittyvät tekijät edistävät lihaskadon 
syntymistä.

Hyvä ravitsemustila auttaa myös iän ohentamaa 
ihoa pysymään kunnossa ja parantumaan, jos ongel-
mia on syntynyt. 

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 sekä 
ikääntyneille tarkoitetut ravitsemussuositukset 2010 
sopivat yhtä hyvin diabeetikoille kuin kaikille muil-
lekin iäkkäille. Hoitolaitokset saavat lisäksi tukea 
ruoka-asioiden järjestämiseen Ravitsemushoito 2010 
-suosituksesta. Siihen sisältyy kattavasti ravitsemusti-
lan seurantaan tarkoitettuja lomakkeita.

Varmista ruokailun monipuolisuus 

Iäkkään diabeetikon ruokailun perusta on monipuo-
lisuus niin kuin kaikilla muillakin. Lautasmalli sopii 
edelleen pääaterioiden kokoamisen ohjeeksi ja henki-
lökunnalle välineeksi monipuolisuuden arvioimiseen. 
Iän myötä jokin ruoka-aine tai -aineryhmä voi alkaa 
aiheuttaa epämiellyttäviä oireita tai niiden syömisessä 

ELIINA ARO

Hyvä ravitsemus tukee iäkkään 
diabeetikon terveyttä ja 
toimintakykyä

on hankaluutta. Tällöin ne helposti jätetään pois ja ruo-
kavalio yksipuolistuu. 

Ruokavalion monipuolisuuden tarkistaminen on 
oleellinen osa iäkkään hoitoa (taulukko). Pois jätet-
tyjen ruoka-aineiden tilalle mietitään muita, ravitse-
muksellisesti mahdollisimman hyvin niitä korvaavia 
ruoka-aineita. Jos esimerkiksi raa’at kasvikset eivät 
tunnu sulavan, mietitään, miten kypsennettyjä kas-
viksia voisi käyttää enemmän sellaisenaan, ruuissa, 
soseina tai soseutettuina kastikkeen pohjana. Samal-
la voidaan miettiä marjojen tai hedelmien käytön 
lisäämisen mahdollisuuksia. Niitä voidaan käyttää 

• Seurataan painoa ja reagoidaan muutoksiin  
välittömästi.

• Rohkaistaan asiakasta syömään kaksi lämmintä 
ateriaa päivässä.

• Huolehditaan toisen lämpimän aterian korvaavan 
aterian tai välipalan riittävästä proteiinipitoisuudesta.

• Rohkaistaan monipuoliseen kasvisten (hedelmien, 
marjojen, juuresten ja vihannesten) käyttöön.

• Rohkaistaan käyttämään pehmeitä rasvoja  
(leivällä, ruuanvalmistuksessa).

Taulukko. Miten turvataan monipuolinen syöminen?

MMM, ravitsemusterapeutti
Diabetesliitto

eliina.aro@diabetes.�
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Kuvat: Janne Viinanen

 sellaisenaan, ruuan osina tai sosei-
na vaikkapa helposti vauvan-
ruokatölkistä.

Riittävästi energiaa 

Energiantarve vähenee iän 
myötä. Vähenemistä kui-
tenkin helposti yliarvioi-
daan, ja energiansaanti jää 
niukaksi. Painon putoami-
nen kertoo riittämättömästä 
energiansaannista. Riittävään 
energiansaantiin on tarpeen kiin-
nittää huomiota erityisesti silloin, 
jos iäkäs henkilö on levoton tai hänellä on 
sairaus, joka aiheuttaa esimerkiksi lihasvapinaa. Niuk-
ka energiansaanti toki laskee verensokeria, mutta on 
muuten haitallista. Energiansaannin lisääminen niin, 
että laihtuminen loppuu, edellyttää usein  ainakin dia-
beteksen lääkehoidon tarkistamista.  

Joillekin diabeetikoille on jäänyt käsitys, että kor-
kea verensokeri johtuu aina liiasta syömisestä. Heil-
lä on koko ajan huono omatunto siitä, mitä laittavat 
suuhunsa. He yrittävät laihduttaa, vaikka saattavat 
olla hyvinkin hoikkia. Siksi vallankin kypsällä iällä 
diabetekseen sairastuneille on tärkeä painottaa sitä, 
että diabetesta ei hoideta syömättömyydellä vaan mo-
nipuolisella normaalilla syömisellä ja että verensokeri 
hoidetaan lääkkeillä.

Säännöllisistä ruoka-ajoista hyötyä

Ikääntymiseen liittyvät fysiologiset muutokset joh-
tavat siihen, että useilla sekä nälän- että janontunne 
heikkenevät jossakin vaiheessa 70 ikävuoden jälkeen. 

Nälkä ei vie syömään, vaan syö-
misestä tulee enemmän muistin 

tai tottumuksen varaista. Joskus 
naureskelemme sille pohjimmil-

taan erittäin hyvälle asialle, että 
eläkeläiset ovat niin kovin tarkkoja 

ruoka-ajoistaan. 
Kun sekä ruoka-ajat että -määrät ovat sään-

nöllisiä, diabeteslääkitys on helpompi sovittaa niihin. 
Jos käytössä on ateriainsuliini, mutta hiilihydraattien 
arvioiminen ei onnistu tai tuntuu hankalalta, voidaan 
ateriainsuliiniannokset pitää vakiokokoisina syömisen 
ollessa säännöllistä tai muuttaa niitä vain liikunnan ja 
verensokeritason mukaan. 

Säännölliseen ruokarytmiin olisi hyvä opetella 
viimeistään varhaisessa eläkeiässä. Kun ruokaillaan 
totutusti kellon mukaan, nälän tunteen tai muistin 
heikkeneminen ei niin helposti sekoita ruokarytmiä.

Tasaa hiilihydraattimäärät tarvittaessa

Aterioiden hiilihydraattimääristä ja hiilihydraattien 
jakautumisesta vuorokauden mittaan on hyvä olla 
käsitys aina, kun mietitään lääkityksen järjestämistä. 
Joskus jonkin aterian hiilihydraattimäärä on niin suuri, 
että siihen on vaikea löytää sopivaa lääkitystä. Tällöin 
on tarpeen miettiä, onko jotakin ateriasta siirrettävissä 
myöhemmäksi, esimerkiksi välipalaksi. 
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Palveluaterian hiilihydraattimäärä voi nousta tur-
han suureksi, jos ruoka syödään suositellusti maidon 
ja leipäpalan kanssa kokonaisuudessaan lounasaikaan. 
Usein on järkevää siirtää jälkiruoka nautittavaksi vä-
lipalana.

Aterioiden hiilihydraattimääriä on hyvä tarkistaa 
myös silloin, jos hoitotasapainossa tapahtuu muu-
toksia. Syynä voi olla, että ateriaan, erityisesti aamu-
palaan, on lisätty jotakin terveellisenä pidet tyä ruokaa 
tai ruoka-ainetta. Esimerkiksi puuro annos tai sokerilli-
nen jogurtti on saatettu lisätä entuudestaan runsaaseen 
aamupalaan, tai viilin päälle on ryhdytty lisäämään rei-
lu annos talkkunaa tai mysliä.

Iäkkään naisen, jonka päivittäinen energiantarve 
on 1 600–1 800 kilokaloria, aterioiden hiilihydraat-
timäärät voisivat olla: aamupalalla 30–40 grammaa, 
lounaalla 50–60 grammaa, välipalalla 20–30 grammaa, 
päivällisellä 40–50 grammaa ja iltapalalla 30 grammaa.

Huomiota proteiinin saantiin

Iäkkäiden proteiinin tarve ei vähene energiantarpeen 
vähenemisen myötä, vaan päinvastoin. Tarve ilmais-
tuna painokiloa kohden on suurempi eli painokiloa 
kohden noin 1,2–1,4 grammaa. Monet sairaudet, eri-
tyisesti tulehdussairaudet, lisäävät vielä tästä proteii-
nin tarvetta. Lihaskadon ehkäisyyn on suositeltu jopa 
25–30 grammaa hyvälaatuista (= eläinkunnan) prote-
iinia kullekin aterialle.

Iän ja/tai tiukan rahatilanteen ai heuttamat ruo-
katottumusten muutokset johtavat usein proteiinin 
saannin vähenemiseen. On tavallista, että ikääntyneet 
vaihtavat kokoliharuuat laatikoihin ja keittoihin, joissa 
proteiinin määrä annosta kohden on yleensä pienempi. 
He siirtyvät usein syömään vain yhden pääaterian ja 
korvaavat toisen pääaterian leivällä ja maitolasillisella 
tai puurolla, joista proteiinin saanti jää 
niukaksi.

Proteiinin saantia voi lisätä pienin 
konstein. Päivällisleiville voi lisätä pro-
teiinipitoisempia päällisiä, esimerkiksi 
kalaa tai kananmunaa. Keiton kanssa 
leiville sopivat juusto tai lihaleikkele. 
Puurot valmistetaan maitoon, ja puuro-
ateriankin ohessa syödään leipä ja sen 
päällä leikkelettä. 

Välipalana tai iltapalana voi syödä rahkan, josta 
saa noin 20 grammaa proteiinia. Rahkoja löytyy laaja 
valikoima kaupoista, ja niitä voidaan maustaa lisäksi 
marjoilla tai hedelmillä tai niistä valmistetuilla soseil-
la. 

Paino kertoo terveydentilasta

Painon säännöllinen seuraaminen on oleellinen osa 
iäkkään ihmisen terveyden seuraamista. Painon ta-
haton putoaminen kertoo aina ongelmista. Ongelmat 
voivat olla fyysisiä, mutta myös psyykkisiä tai fyysi-
sestä ympäristöstä johtuvia. Ongelmien syy on tarpeen 
selvittää ja etsiä sopivat hoito- ja korjaavat toimet.

Iäkkään henkilön painoindeksi saa olla suurempi 
kuin työikäisellä, 24–30 kilogrammaa/neliömetri. 

Kun ylipainoa on hyvin runsaasti, painonpudotuk-
sesta on, kuten tunnettua, diabeetikolle monia hyötyjä, 
mutta myös haittoja. Laihduttavan, vähän liikkuvan 
vanhuksen ruokavaliota on vaikea koostaa ravitse-

muksellisesti riittäväksi. Ruotsalaisen 
tutkimuksen mukaan iäkkäiden kotona 
asuvien ruokavalio jää ravitsemukselli-
sesti vajaaksi jo, kun energiansaanti alit-
taa 1 600 kilokaloria päivässä. Tiedäm-
me, että 1 200 kilokalorin ruokavaliota 
on todella vaikea koostaa niin, että siitä 
tavallisia ruoka-aineita käyttämällä sai-
si ravitsemuksellisesti riittävän. 

Painon pudotessa iäkäs laihduttaja menettää li-
hasmassaa, ellei ohjelmaan samanaikaisesti kuulu 
lihaskuntoharjoittelua. Lisäksi luun mineraalitiheys 
vähenee ja vaarana ovat osteoporoosi ja murtumien 
lisääntyminen. Proteiinin ja monien vitamiinien riit-
tämättömän saannin riski suurenee  (aliravitsemus), 

Iäkkäiden proteiinin 
tarve ei vähene 
energiantarpeen 

vähenemisen myötä, 
vaan päinvastoin.

Liikaa liian nopeasti? 
Kun 78-vuotias Hilkka kuulee lääkäriltään, että 
”kyllä painonpudotus korjaisi näitä arvoja”, hän 
päättää ryhtyä toimeen. Hän on aiemmin kokeil-
lut painonvartijat ja muut konstit, mutta pysyviä 
tuloksia ei ole syntynyt. Nyt hän on huomannut, 
että syömisen vähentäminen on ollut viime 
 aikoina varsin helppoa. Hän ei ole ollut nälkäi-
nen, vaikka ateria on viivästynyt. 

Kun Hilkka alkaa laihduttaa, hän haluaa 
tuloksia ja vähentää ruokaansa reilusti, noin 600 
kilokaloria päivässä. Paino putoaakin alussa yli 
puoli kiloa viikossa. Hilkka liikkuu hyvin vähän, 
ja energiansaanti on enintään 1 200 kilokaloria 
vuorokaudessa. Hilkka iloitsee, kun veren-
sokerit ovat paremmalla tasolla kuin aikaisem-
min. Painonpudotus loppuu, kun hän pitkään 
hiljaisena olleen ruusun aktivoiduttua joutuu 
sairaalaan.
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ja nopeassa painonpudotuksessa samoin myös sap-
pikivikohtausten riski. Näistä syistä paras ratkaisu on 
useimmiten huolehtia siitä, ettei paino nouse.

Painon pudotessa – oli se tahallista tai tahatonta 
– menetetään aina myös lihaskudosta. Sitä on jopa 
kymmeniä prosentteja menetetyn painon määräs-
tä, jos liikuntaa on niukasti. Iäkkäällä lihaskudoksen 
määrä muutenkin koko ajan pienenee 
ja rasvan osuus painosta kasvaa. Hyvä 
lihas kunto on toimintakyvyn säilymi-
sen edellytys. Ja toisinpäin, hyvä ravit-
semustila turvaa lihaksia ja toiminta-
kykyä.

Jos iäkkään on välttämätöntä pu-
dottaa painoa, se on syytä tehdä ravit-
semusterapeutin ohjauksessa ja valvon-
nassa. 

Varmista riittävä nesteen saanti

Janon tunne ei välttämättä muistuta iäkästä juomisen 
tarpeesta. Nesteitä tulisi juoda noin puolitoista litraa 
päivässä, vaikkei janottaisikaan. Jos sokeritasapaino on 
huono, nestettä pitää juoda tätä enemmän, sillä virt-
saan erittyvän sokerin mukana poistuu myös nestettä.  

Suositellun nestemäärän saa koottua esimerkiksi 
seuraavista: kolmesta lasillisesta maitoa tai piimää, 
parista kupillisesta kahvia, mukillisesta teetä sekä la-
sillisesta vettä, joka juodaan aamulla ja illalla lääkkei-
den kanssa.

D-vitamiinilisä kaikille yli 75-vuotiaille ja   
B12-lisä tarvittaessa

Luonnostaan D-vitamiinia on kalassa ja lisättynä mai-
totuotteissa. D3-vitamiinivalmistetta suositellaan li-
säksi kaikille yli 75-vuotiaille 20 µg päivässä.

B12-vitamiinin puute yleistyy iän myötä. Lisäksi 
jotkin liikahappoisuuteen käytettävät lääkkeet haittaa-
vat B12-vitamiinin imeytymistä, samoin kuin diabetek-
sen hoitoon käytettävät metformiinia sisältävät lääk-
keet. B12-vitamiinin puutoksen mahdollisuus on syytä 
pitää mielessä erityisesti iäkkäillä ja seurata  pitoisuutta 
herkemmin ja useammin kuin työikäisiltä.

Ravitsemustilan  säännöllinen seuranta 
kuuluu hoitoon

Ravitsemustilan seuraaminen on painon seuraamisen 
ohella osa iäkkään perusseurantaa. Ravitsemustila 
määritetään avopalveluissa ja hoitokodeissa MNA 
2001 -menetelmällä (Mini Nutritional Assessment 
 -lomake, www.gery.fi). 

MNA-testi toistetaan esimerkiksi 
kerran tai kaksi vuodessa ja painoa seu-
rataan tällä välillä. Oleellista on tutkia 
muutostrendejä. Jos niitä on, selvitetään 
syyt ja ryhdytään korjaaviin toimen-
piteisiin.

Mahan ja suoliston ongelmat 
rajoittavat usein ruokavalintoja

Mahalaukun toiminta voi hidastua 
ikäännyttäessä ilman diabetestakin. 
Diabeetikoilla tavallisia ovat lisäk-

si maha-suolikanavan neuropatia eli hermovauriot, 
gastropareesi eli mahalaukun tyhjenemishäiriö ja/
tai muutokset suolen toiminnassa. Lievät muutokset 
voivat olla muuten vähäoireisia, mutta ne vaikuttavat 
selvästi ruokavalintoihin. 

Kun ikääntynyt huomaa, että koko lihan tai kas-
visten jälkeen on täysinäinen ja turvottava olo useita 
tunteja tai yön yli aamuun, hän alkaa karttaa tällaista 
ruokaa. Tilanteen vaikeutuessa kartettavia ruokia tulee 
lisää, ja ruokavalio yksipuolistuu. Lääkärille tai hoita-
jalle tilanteesta ei välttämättä tulla puhu neeksi, koska 
ongelma on hoitunut ruokavaliota muuttamalla. Valin-
nat voivat kuitenkin olla varsin yksipuolisia. Siksi täl-
lainen tilanne on tarpeen tunnistaa ja ohjata kyseinen 
ihminen ravitsemusterapeutin vastaanotolle. 

Gastropareesiin on varsin hyvin toimiva ruoka-
valio, jota voidaan muokata muutosten vaikeusasteen 
mukaan ja joka mahdollistaa monipuolisen syömisen, 
kunhan siihen saa ohjausta. Sama ruokavalio auttaa 
usein myös niitä, joilla on neuropatian aiheuttamaa 
ripulia tai ummetusta.
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Minna Stoltin Turun yliopistossa 2013 tekemä väitös-
tutkimus toi esille, että Ikäihmisten jalkojen tervey-
denhoidon tila Suomessa on huolestuttava: ”Kahdella 
300:sta kotihoidon palveluja käyttävästä ikäihmises-
tä oli terveet jalat. Silti kunnat ja sairaanhoitopiirit 
ovat palkanneet koko maassa vain 70 jalkaterapeuttia, 
eikä kotihoidon henkilökunnalla ole riittävää tietoa 
jalkojenhoidosta.”

Kokemukseni mukaan usein käy niin, että ikäih-
misen siirtyessä tehostetun hoidon palveluyksikköön 
diabeteksen hoitoon aikaisemmin kuuluneet terveys-
tarkastukset loppuvat. Vanhusasiakkaita hoitaessani 
koen olevani kovin yksin arvioidessani ongelmien va-
kavuutta ja miettiessäni hoidon tavoitteita. Tuon esil-
le erään kotikäyntiasiakkaani esimerkin kautta, mitä 
työhöni jalkaterapian toteuttajana sisältyy.

Oma asiakas

Pirteä 86-vuotias yksin asuva, omatoiminen rouva on 
sairastanut tyypin 2 diabetesta yli kolmekymmentä 
vuotta. Hänellä on monipistoshoito, ja hän selviytyy 
päivittäisistä hoitotoimista itsenäisesti. Sokeritasapai-
no on hyvä. Diabeteksen hoitoon liittyvissä asioissa 
hän käy yksityisesti diabetologin vastaanotolla pari 
kertaa vuodessa. Diabeteksen lisäksi hänellä on todet-
tu sepelvaltimotauti. Kotikäyntiasiakkaakseni hän tuli 
kesällä 2012 vasemman jalan III - V-varvasamputaati-
oiden jälkeen.   

Jalkojenhoitaja
Diabetesliitto

jaana.huhtanen@diabetes.�

Miten varmistaa 
jalkojenhoidon osaaminen laitoksissa 
ja kotisairaanhoidossa?
Iäkkäiden diabeetikoiden määrä lisääntyy. 
Monet ovat sairastaneet diabetesta 
pitkään, ja heille on saattanut ilmaantua 
vuosien mittaan myös muita sairauksia. 
Kirjoittaja haluaa herätellä keskustelua 
siitä, miten iäkkäille, usein 
monisairaille diabeetikoille pystytään 
sosiaali- ja terveysalan uudistus- ja 
säästöpaineissa varmistamaan laadukkaat 
jalkojenhoitopalvelut.

Amputaatio oli seurausta pikkuvarpaan päälle 
syntyneestä känsästä, sen infektoitumisesta ja huo-
nosta verenkierrosta jalassa. Amputaatiohaava oli 
umpeutunut lopuksi mikrosiirteellä. Jaloissa on isojen 
suonten ahtaumataudin lisäksi todettu hermostovau-
riosta kertovia tuntopuutoksia sekä lihasten surkastu-
mista ja voimattomuutta. Varvasnivelten ja nilkkojen 
liikelaajuudet ovat pienentyneet, ja osa varvasnivelistä 
on jäykistynyt. Jalkojen riskiluokaksi määräytyy näin 
ollen RL 3. 

Tasapainon huonon hallinnan vuoksi hän ei pysty 
kävelemään ilman rollaattoria sen paremmin sisällä 
kuin ulkonakaan. Useimmat tasapainoa säätelevät 
aistinjärjestelmät ovat häiriintyneet diabeteksen lisä-
sairauksien vuoksi. Tasapainovaikeudet ovat seuraus-
ta varvaspuutosten lisäksi tunnon, jalan ja jalkaterän 
nivelten liikkuvuuden ja lihasvoiman heikentymisestä.

Amputaation jälkeen asiakas ei ole käyttänyt kau-
pungin jalkaterapiapalveluja, vaan ostaa palvelut yk-
sityiseltä palveluntarjoajalta. Aiemmin hän kävi eri 
hoitolaitoksissa vastaanotoilla. 

Hoitohistoria 

Aluksi riitti jalkojenhoidon kotikäynti noin kahden ja 
puolen kuukauden välein. Lähinnä asiakkaalle tuotti 
ongelmia kynsien leikkaaminen. Oikean jalan I-var-
paan kynnessä oli jossain vaiheessa ollut ongelmia si-
säänkasvun vuoksi, ja vasemman jalan jäljellä olevien 
varpaiden kynsissä näkyi sienen aiheuttamia muutok-
sia (kuva 1).

Jalkojenhoitajan ja jalkaterapeutin koulutukses-
sa on suuri paino oikeanlaisen kengän valinnalla ja 
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 keventävien hoitojen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa. Varsinaisia 
erityisjalkineita ei ollut kuitenkaan 
asiakkaalle hankittu amputaation 
jälkeen.

Jo ensimmäisillä käyntikerroil-
la otin kenkäasiat esille. Amputaa-
tion vuoksi kävely ei enää onnis-
tunut sisälläkään ilman kenkiä. 
Käytössä olleiden sandaalien lesti 
oli liian kapea, mikä oli aiheutta-
nut painaumat jalkapohjan ulko-
reunaan (kuva 2). Pehmytkudos-
vaurion vuoksi tein tihennettyjä 
käyntejä asiakkaan luona varmis-
taakseni, että tilanne korjautuisi.  
Ongelman korjaannuttua asiakas 
hankki omalla kustannuksellaan 
ortopediset, pohjallisin varustetut 
sisäkengät.

Aikaisemmin asiakas oli teettä-
nyt erilliset tukipohjalliset omalla 
kustannuksellaan. Ne oli raken-
nettu silloisiin sandaaleihin. Koska 
pohjalliset eivät pysyneet sandaa-
leissa kunnolla eivätkä mahtuneet 
kävelykenkiinkään, niiden käyttö 
oli jäänyt vähäiseksi. Sopivuus-
ongelmaa pahensi jäykistynyt va-
saravarvas.  Myös ulkokäyttöön 
tarvittiin jalkineet, joilla voi liikkua 
turvallisesti.

2014 alkutalvesta jalkojen 
kunto huonontui selvästi. Vasem-
man jalan isovarpaaseen kehittyi 
hankala verenpurkauma ja kovettuma. Tihensimme 
hoitokertoja, ja kevennyksillä ja sisäkenkien käytöllä 
tilanne pysyi jollain tavoin hallinnassa. Varpaan sisä-
reuna oli kuitenkin jatkuvasti punakka, ja pelko ihon 
rikkoutumisesta suuri.  

Apuvälineiden hankinta

Ostojalkineissa asianmukaista pohjallishoitoa oli mah-
doton toteuttaa, joten jalkineita piti lähteä etsimään 
muualta kuin kenkäkaupoista.

Kävimme asiakkaan kanssa tiedustelemassa erilai-
sia kenkävaihtoehtoja kahdella ortopedisellä pajalla. 
Toisesta löysimmekin toimivalta tuntuvan ratkaisun. 
Kustannukset nousisivat useampaan sataan euroon, 
joten kehotin asiakasta varaamaan ajan omalääkä-

Taulukko. Esimerkki apuvälineiden, kenkien ja pohjallisten hankintaan 
tarvittavan maksusitoumuksen perusteluista.

• Asiakkaan jalkapohjaan kohdistuva paine on lisääntynyt erityisesti 
vasemman jalan I-varpaan varvasnivelen kohdalla, ja alueella on pysyvä 
haavautumisriski. Jalkapohjaan kohdistuvan paineen lisääntymisen ja 
tasapainovaikeuksien vuoksi tarvitaan suojaava pohjallishoito yhdistet-
tynä optimaaliseen jalkineeseen.

Muutokset kävelyssä ja tasapainon hallinnassa:

• Paremman tasapainon saavuttamiseksi askelleveys on suurentunut ja 
jalat kääntyvät keskilinjasta ulospäin. Vasen jalka, josta puuttuu varpaita, 
kääntyy ulospäin oikeaakin voimakkaammin. Kääntyminen lisää nilkan 
sisäkiertoa, joka puolestaan lisää isonvarpaan sisäreunaan kohdistuvaa 
painetta.

• Tasapainovaikeuksien vuoksi kuormitus ei kohdistu jalkapohjaan vain 
kohtisuoraan. Huojunnan lisääntyminen voimistaa myös sivuttaisia 
hankausvoimia. Huojuntaa lisäävät hermostomuutosten aiheuttamat 
tuntopuutokset sekä lihashermostuksen häiriöt.

Kuvat: Jaana Huhtanen

Kuvat 1 ja 2. Potilaan jalat.

rille maksusitoumuksen hankkimista varten. Kirjoitin 
 mukaan epikriisin, jossa kerroin syitä erityiskenkien 
ja -pohjallisten hankintaan (taulukko). Maksusitoumus 
myönnettiin asiakkaalleni sekä kesä- että talvikenkiin. 
Paja, josta olimme löytäneet toimivan tuntuisen rat-
kaisun, kuului kaupungin kilpailuttamiin yrityksiin, 
joista kuntalainen voi valita. 

Valitsemani kengät kuuluivat mittajalkinemallis-
toon, jossa oli valmiina saatavissa yhdestä koosta kol-
mea eri lestileveyttä. Yhä useampi diabeetikko pärjää 
mittajalkinemallistojen jalkineilla. Niiden hinta jää 
puoleen täysin yksilöllisesti valmistettujen kenkien 
hinnasta, joskus jopa alle sen. Amputaation vuoksi 
 vasemman jalan leveys poikkesi toisesta, joten sovitus-
tilanteessa vasempaan jalkaan valittiin kapea lesti ja 
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oikeaan malliston normaali lesti. Kesäksi hankittiin ke-
vyemmät kesäkengät  ja talveksi varrelliset nilkkurit. 

Uusia jalkaongelmia ilmaantui keväällä 2015. 
Iho vasemman jalan isonvarpaan sivulla oli pysynyt 
 ehjänä, mutta nyt varpaan päälle oli ilmeisesti kolah-
duksesta syntynyt ihorikkouma, josta kehittyi pieni, 
mutta sitkeä haava. Haava meni hitaasti umpeen. Tein 
tihennettyjä käyntejä asiakkaan luokse. Asiakas pystyi 
vaihtamaan osan sidoksista myös itse, mutta haavan 
puhdistaminen oli minun vastuullani. Haavan umpeu-
tumisen jälkeen ehdotin, että kävisimme yksityisesti 
verisuonikirurgin vastaanotolla valtimopainemittauk-
sissa ja arvioiduttamassa, olisiko jalkojen suonistolle 
tarpeen tehdä jotain. Painearvot todettiin mataliksi: 
vasem man puolen nilkka-olkavarsipainesuhde oli 
0,60. Ultraäänitutkimuksessa virtaus oli kuitenkin yh-
tenäinen nilkkatasolle, ja koska haavoja ei ollut, kirurgi 
ei katsonut kajoavia toimenpiteitä tarpeelliseksi. 

Vasemman jalan haavan umpeuduttua alkoivat 
kynsivallin tulehdukset oikeassa jalassa. Tämän vuok-
si tihensimme jälleen vastaanottokäyntejä. Nyt tilanne 
on rauhoittunut.

Kilpailutuksen ongelmat

Iäkkään diabeetikon terveystilanne voi muuttua no-
peasti, ja sama koskee jalkojen terveyttä. Kun palvelu 
järjestetään ostopalveluperiaatteella, palvelun tarjo-
ajan on usein vaikea reagoida asiakkaan muuttuviin 
tarpeisiin. Miten ostopalvelusopimusta laadittaessa 
yleensä voidaan hinnoitella hoito, kun tiedossa ei ole, 
millaisia asiakkaat ja heidän ongelmansa ovat? Erityi-
sen vaikeaa ennakointi on niiden osalta, joilla jalkaon-
gelmien riski on suurentunut.  

Palveluja kilpailutettaessa tulisi ostaa paljon ny-
kyistä isompia kokonaisuuksia. Jalkojenhoitokertojen 
ostamisen sijasta jalkojenhoidon ammattilaisen tulisi 
saada itse arvioida, mistä hoidoista asiakkaat hyöty-
vät ja miten usein hoitokäyntejä tarvitaan. Keventävien 
ja suojaavien apuvälineiden tarpeen arvioinnin tulee 
 aina kuulua ostopalvelua toteuttavan ammattilaisen 
tehtäviin. Hänen pitää pystyä niitä myös ainakin jos-
sain määrin valmistamaan.

Työnjako ja vastuut tulee tehdä selviksi. Sopimuk-
seen tulee kirjata, kuka koordinoi apuvälineiden han-
kinnan. Kalliiden apuvälineiden hankinnan jälkeen 
ostajatahon on myös varmistuttava niiden toimivuu-
desta. Asiakkaat eivät aina itse havaitse ongelmia tai 
osaa niistä ilmoittaa.

Jalkojenhoitokilpailutusten ehdot voivat olla sel-
laisia, ettei jalkojenhoidon yrittäjä pysty käyttämään 

osaamistaan. Tutkimuksessa hän saattaa havaita asi-
akkaan tarvitsevan kynnenoikaisuhoitoa. Koska sitä ei 
mainita ostopalvelusopimuksessa, hän ei voi sitä teh-
dä.  Tarvitaan mahdollisesti uusi maksusitoumus tai 
kunta ei osta lainkaan kyseistä hoitoa tai palautteen 
perusteella asiakas ohjataan toiselle tekijälle.

Jalkojenhoitokoulutusten kirjavuus on haaste osto-
palveluja hankittaessa. Kaikkien jalkojenhoitokoulu-
tusten sisältö ei vastaa asiakkaiden moninaisiin tar-
peisiin. Riittävän laaja osaaminen on rekisteröityneillä 
jalkojenhoidon ammattilaisilla, joihin kuuluvat jalkate-
rapeutti- (AMK) ja jalkojenhoitajakoulutuksen saaneet. 
Näiden ammattilaisten tiedot löytyvät Valviran Terhik-
ki-rekisteristä ja heidän ammattiosaamisensa kuvataan 
Kuntaliiton julkaisemassa jalkaterapianimikkeistössä.  

Asiakkaita ei saa jättää jonoon

Työssäni olen kohdannut useampia vanhuksia, joilla 
on merkkejä muun muassa vakavasta alaraajojen tuk-
kivasta valtimotaudista. Asian eteenpäin vieminen ei 
ole helppoa – lääkärit käyvät tehostetun hoidon yksi-
köissä vain kahden, kolmen viikon välein. Joissain 
yksiköissä lääkäri ei käy lainkaan, ja asiakkaan saa 
eteenpäin vain varaamalla ajan omalääkärille. Joudun 
usein soittelemaan ja selvittämään hoitopolkujen toi-
mintaa.   

Iäkkäät eivät itse aina pysty varaamaan aikaa, ja 
jonkun muun on se tehtävä. Heitä ei saa jättää jonoon 
odottamaan jalkaongelmineen. Nykyiset ajanvaraus-
käytännöt ovat muutoinkin jäykkiä, ja niitä tulisi jous-
tavoittaa. Tunnin sijasta jalkojenhoidon vastaanottojen 
keston olisi hyvä vaihdella 20 minuutista puoleentoista 
tuntiin. Akuutteja tilanteita varten tulisi järjestää jal-
kojenhoidon palveluja, joihin pääsee parissa päivässä 
ja joista ohjataan tarvittaessa eteenpäin. Päätösvaltaa 
tulisi delegoida niin, ettei ikäihmisiä turhaan juoksu-
teta asiantuntijalta toiselle.

Suurimmalla osalla jalkojenhoidon ammattilaista 
ei ole diabeetikon hoitotiimin tukea omalle työlleen 
huolimatta Käypä hoito -suosituksesta. Yksityisyrittä-
jänä mietin, mitä tarkoittaa maininta ”moniammatilli-
suus” terveydenhuoltolain kotisairaanhoitoa käsittele-
vässä pykälässä.

Tavoitteena yksi jalkaterapeutti   
tuhatta diabeetikkoa kohti

Ikäihmisten hoidossa tarvitaan nykyistä enemmän 
jalkojenhoidon osaajia. Diabeetikon jalkaongelmien 
Käypä hoito -suosituksen mukaan tuhatta diabeetik-
koa kohti tulisi olla yksi jalkaterapeutin toimi.

TEEMA: VANHUSTEN DIABETES
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Diabetesliitto tarjoaa peruskoulutusta ja 
räätälöityä koulutusta iäkkäitä diabeetikoita 

hoitaville

Diabeteskeskuksessa järjestettävän peruskoulutuksen 
painopiste on sellaisten diabeetikoiden hoidossa, joilla 
on jo muitakin sairauksia ja toimintakyvyn heikkene-
mistä. Koulutus on tarkoitettu kotihoidossa, hoitolai-
toksissa ja terveyskeskuksissa iäkkäiden diabetesta 
sairastavien parissa työskenteleville. 

Koulutuksessa perehdytään vanhusten diabeteksen 
hoidon erityispiirteisiin ja hoidon tavoitteisiin sekä 
iäkkään diabeetikon ruokavalioon, lääkehoidon toteut-
tamiseen, hoidonohjaukseen ja jalkojen perushoitoon.  

Menetelminä koulutuksessa ovat vuorovaikutteiset 
luennot, ryhmä- ja parityöskentely sekä käytännön 
taitojen harjoittelu. Kouluttajina toimivat lääkäri, 
ravitsemusterapeutti, diabeteshoitaja, jalkojenhoitaja 
ja liikuntasuunnittelija.

Seuraava koulutus on suunnitteilla vuodelle 2017. 
Ajankohta ilmoitetaan vuodenvaihteessa. 

Koulutuksia järjestetään myös tilauksesta työpaikoilla. 
Tilauskoulutusten sisältö räätälöidään yhteistyössä 
tilaajan kanssa työpaikan tarpeiden mukaan.

www.diabetes.�/koulutus

Tiedustelut:
Koulutussihteeri 
Malla Honkanen 
koulutussihteeri@diabetes.� 
p. 050 31 06 614

Kotisairaanhoidossa ei aina työskentele yhtäkään 
jalkojenhoidon osaajaa, vaikka asiakkaiden jalka-
ongelmat ovat usein vaikeita. Koulutusta ja osaa-
mista tarvitaan lisää, mutta hoitajien täydennys- ja 
lisäkoulutuksilla tilannetta ei voida ratkaista. Diabee-
tikon hoitotiimiin tarvitaan rekisteröityneen jalkojen-
hoidon ammattilaisen – jalkaterapeutin (AMK) tai jal-
kojenhoitajan – ammattiosaamista.  

Kirjallisuus

• Stolt, Minna, 2013. Foot Healt In Older people – Development of  
a preventive, evaluavitive instrument for nurses

• http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5376-9
• Käypä hoito, Diabeetikon jalkaongelmat
• Terveydenhuoltolaki, 3 luku Sairaanhoito, 25 § Kotisairaanhoito 

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
• Kuntaliitto, Jalkaterapianimikkeistö: 

www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/
kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Documents/Jalkaterapia-
nimikkeisto_2004.pdf

• Valvira, Julki-Terhikki 
https://julkiterhikki.valvira.fi/ 
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Tutkimustulokset osoittavat, että 
säännöllinen liikkuminen vaikuttaa 
myönteisesti ikääntyneen ihmisen 
terveyteen. Varsinkin tyypin 2 diabeetikot 
pystyvät säännöllisellä liikunnalla 
parantamaan hoitotasapainoaan ja 
valtimoidensa terveyttä.

Ikääntyminen vaikuttaa toimintakykyyn ja suoritus-
kykyyn monella tavalla. Elimistössä tapahtuu biolo-
gisia ja fysiologisia muutoksia, jotka vaikuttavat ar-
keen. Biologiset muutokset kohdistuvat sydämeen, 
hengitys- ja verenkiertoelimistöön, kestävyyskuntoon, 
tuki- ja liikuntaelimistöön, asennonhallintaan ja tasa-
painoon, muistiin sekä havaintomotoriikkaan.

Liikunnalla ei voida estää vanhenemista, mutta 
säännöllisellä liikkumisella ja liikunnan harrastamisen 
avulla on mahdollista vähentää normaalin vanhene-
misen aiheuttamia muutoksia. Säännöllinen liikku-
minen ehkäisee ja hoitaa ikääntyneelläkin monia sai-

Suositukset korostavat lihasvoimaa 
lisäävän liikunnan merkitystä 
ikääntyessä

EIRA TAULANIEMI

rauksia, ylläpitää ja parantaa toimintakykyä, parantaa 
liikkumisvarmuutta ja ehkäisee kaatumisia ja niihin 
liittyviä vammoja. Tätä kautta myös elämänlaatuun 
ja itsenäiseen selviytymiseen saadaan tukea. Ikäänty-
essä monet liikunnan vaikutukset terveyteen pysyvät 
samoina kuin nuoremmilla, vaikutukset tosin voivat 
ilmetä hitaammin ja vähäisempinä. 

Diabetekseen liittyy sekä lyhyen että pitkän ajan 
kuluessa ilmeneviä vaurioita, toimintahäiriöitä ja li-
säsairauksia. Nämä seikat on tärkeä huomioida sekä 
liikuntaneuvonnassa että esimerkiksi ryhmäliikunnan 
sisällön suunnittelussa.

Liikuntasuunnittelija, fysioterapeutti
Diabetesliitto
eira.taulaniemi@diabetes.�

Kuva: Shutterstock
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Yli 65-vuotiaiden suositus ohjeistaa  
lihaskunnon ylläpitoon

UKK-instituutti on laatinut yli 65-vuotiaille oman Ter-
veysliikuntasuosituksen (kuva). Suositus korostaa lihas-
voiman tär keyttä toimintakyvyn kannalta.  Tasapaino ja 
ketteryys puolestaan lisäävät liikkumisvarmuutta ja 
ehkäisevät kaatumisia. Tasapainoharjoittelu on erityisen 
tärkeää yli 80-vuotiaille sekä niille, joiden liikkumiskyky 
on heikentynyt tai jotka ovat kaatuilleet. Kestävyyskun-
non osalta suositus on  samansisältöinen kuin työikäi-
sille.

Lihasvoima, tasapaino ja notkeus 
pitävät yllä toimintakykyä

Yli 65-vuotiaiden liikuntasuosituksessa painotetaan 
hieman enemmän tuki- ja liikuntaelimistön harjoitta-
mista kuin nuoremmille tarkoitetussa suosituksessa: 

lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta suositellaan har-
joitettavaksi 2–3 kertaa viikossa. Monet jumpat harjoit-
tavat samanaikaisesti näitä ominaisuuksia.

Lihasvoimaa voi turvallisesti lisätä kuntosalilla tai 
vesivoimistelussa. Alkuun on tärkeää, että liikkeiden 
tekemiseen saa asiantuntevaa ohjausta. Myös kotivoi-
mistelu on tehokasta ja monipuolista lihaskuntoa pa-
rantavaa liikuntaa. Siinä voi käyttää halutessaan lisänä 
vastuskuminauhaa, pieniä käsipainoja tai tarramanset-
teja. Esimerkiksi tuolilta ylösnousut harjoittavat päi-
vittäin tehokkaasti alaraajojen lihasvoimaa ja samalla 
myös kehon hallintaa. 

Tasapainon kehittämiseen on olemassa ohjattuja lii-
kuntaohjelmia, mutta samoja taitoja voi harjoittaa mu-
kavasti myös tanssin tahdissa tai luonnossa liikkuessa. 
Kotona tasapainoa voi harjoittaa esimerkiksi seisomalla 
yhdellä jalalla aamuin illoin hampaita harjatessa. 

Nivelten normaalin liikkuvuu-
den säilyttäminen on tärkeää jo 
päivittäisiä toimintoja ajatellen. 
Olka  nivelten hyvä liikkuvuus hel-
pottaa pukeutumista ja peseyty-
mistä, alaraajojen nivelten (lonkka, 
polvi, nilkka) liikkuvuus vaikuttaa 
istumasta seisomaan nousuun, liik-
kumisvarmuuteen ja liikkumisen 
sujuvuuteen. Venyttelyjä ja liikku-
vuutta edistäviä harjoitteita olisi 
tärkeä tehdä päivittäin, vaikkapa 
vain lyhyinä tuokioina arkiaskarei-
den lomassa.

Ikääntyminen vaikuttaa myös 
luustoon (luun kokonaismassaan, 
luun rakenteeseen ja muotoon). 
Osteoporoosi ja kaatuminen lisää-
vät ikääntyneiden murtumariskiä. 
Sekä osteoporoosia että kaatumisia 
voidaan tutkitusti ehkäistä liikun-
nalla. Eri liikuntamuodoista luustoa 
vahvistavat parhaiten iskutyyppi-
set kuormitukset eli kierrot, täräh-
dykset, värähtelyt ja väännöt. Lii-
kunnassa pääpaino on alaraajojen 
lihasvoimaa ja kehon tasapainoa 
parantavissa liikkeissä ja harjoituk-
sissa. Jotta luuston lujuuteen pysty-
tään vaikuttamaan, liikunnan tulee 
olla pitkäaikaista, säännöllistä ja 
koko luustoa monipuolisesti kuor-
mittavaa.
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Viikoittainen LIIKUNTAPIIRAKKA

Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla säännöllisesti useana  
päivänä viikossa, yhteensä ainakin 
2 t 30 min reippaasti  TAI   1 t 15 min rasittavasti.

LISÄKSI lisää lihasvoimaa  
 kehitä tasapainoa  
 pidä yllä notkeutta

Monet jumpat harjoittavat samanaikaisesti lihasvoimaa,  
tasapainoa ja notkeutta.

Tasapainoharjoittelu on erityisen tärkeää yli 80-vuotiaille sekä niille, 
joiden liikkumiskyky on heikentynyt ja/tai jotka ovat kaatuilleet.

ainakin 2 kertaa viikossa.

yli 65-vuotiaille
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Hyvä kestävyyskunto 
auttaa jaksamaan arjessa 

Arki- ja hyötyliikunta, kävely, sauvakävely, uinti, vesi-
juoksu, kuntopyöräily ja muu kestävyystyyppinen 
liikkuminen ja liikunta ylläpitävät ja parantavat kes-
tävyyskuntoa ja edistävät sydän- ja valtimoterveyttä. 
Liikkumisen olisi hyvä olla säännöllistä, mielellään 
päivittäistä. Reipasta kävelyä vastaavaa liikkumista, 
jossa hengitys kiihtyy, mutta pystyy puhumaan, tuli-
si harjoittaa – terveydentilan salliessa – vähintään 30 
 minuuttia päivässä päivittäin tai lähes päivittäin.

Liikkuminen on hyvä jakaa useammalle päivälle 
viikossa. Viikkotasolla kestävyys-
tyyppisen liikunnan tavoitemäärä 
on 2,5 tuntia. Jo kymmenen minuu-
tin reippaat liikuntatuokiot edistä-
vät terveyttä, kunhan niitä kertyy 
riittävästi viikon mittaan. Vähäinen-
kin liikkuminen on hyväksi toimin-
takyvylle ja terveydelle, kunhan se 
on säännöllistä. 

Jos liikkumisessa on ollut taukoa, maltillinen aloit-
taminen on paikallaan. Kävely sopii kaikille, ja erityi-
sen tehokasta arkiliikuntaa on portaiden nouseminen. 

Varsinaisen liikunnan harrastamisen rinnalla on 
hyvä pysähtyä miettimään myös päivittäistä istumi-
sen määrää.  Jokainen ylösnousu ja pieni puuhastelu 
katkaisevat paikallaan olon ja saavat positiivisia vaiku-
tuksia aineenvaihduntaan sekä vireys tilaan. Omilla 
 valinnoilla saa jo paljon hyvää aikaan.

Liikuntalääke nautitaan
päivittäin 

Tutkimustulokset osoittavat, että 
säännöllisellä liikkumisella on myön-
teisiä vaikutuksia myös ikääntyneen 
ihmisen terveyteen, sairauksien eh-
käisyyn ja hoitoon. Varsinkin tyypin 
2 diabeetikot saavat säännöllisellä lii-
kunnalla merkittäviä muutoksia hoi-
totasapainoon ja valtimoterveyteen.

Jokainen yksittäinen liikuntakerta 
(esimerkiksi reipas kävely) tehostaa 
sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa, lisää sokerin käyt-
töä lihaskudoksessa sekä parantaa insuliiniherkkyyttä. 
Liikunta myös hillitsee maksan liiallista sokerintuotan-
toa ja laskee glukoositasoa. Liikunnan välitön vaikutus 
on lyhytkestoinen, minkä vuoksi uusi ”liikuntalääke” 
on tärkeä saada mielellään seuraavana päivänä, jotta 
liikunnan positiiviset vaikutukset aineenvaihduntaan 

saadaan kertautumaan ja muuttumaan pysyviksi.
Säännöllisen liikunnan vaikutukset valtimoter-

veyteen alkavat näkyä 2–3 kuukauden jälkeen. Liikunta 
vaikuttaa edullisesti sairauden moniin vaaratekijöihin 
ja patofysiologisiin tekijöihin ja mekanismeihin – 
kokonais kolesteroliin, HDL-kolesterolin pitoisuuteen, 
verenpaineeseen, suureen veren glukoosipitoisuuteen, 
lipidiaineenvaihduntaan ja lihavuuteen. Metabolisen 
oireyhtymän ehkäisyssä ja hoidossa liikunta vaikuttaa 
samoin moniin riskitekijöihin: kehon rasvamäärään, 
erityisesti viskeraalirasvan määrään, veren rasva-
profiiliin, insuliini- ja glukoosiaineenvaihduntaan, in-

suliiniresistenssiin ja kohonneeseen 
verenpaineeseen.

Nykyiset kansalliset liikunta-
suositukset suosittelevat tyypin 2 
diabeetikoille sekä aerobista liikun-
taa että lihasvoimaharjoittelua, jol-
loin saadaan merkittäviä muutoksia 
insuliiniherkkyyteen. Lihaskudos ja 
sen säilyttäminen on ensiarvoisen 

tärkeä niin diabeetikoiden kuin ei-diabeetikoidenkin 
sokeriaineenvaihdunnalle. Eräs varhainen muutos 
tyypin 2 diabeteksessa on lihaskudoksen insuliini-
resistenssin kehittyminen. Voimaharjoittelulla saa-
daan parannettua insuliiniherkkyyttä merkittävästi. 
Lihasvoimaharjoittelu vaikuttaa edullisesti myös 
verenpaineeseen sekä rasva-aineenvaihduntaan. Ras-
vattoman kudoksen osuuden kasvaessa myös perus-
aineenvaihdunta kasvaa, mikä puolestaan vaikuttaa 
energiakulutukseen ja painonhallintaan. Lisäksi glu-

koosin varastoitumistila suurenee, 
mikä puolestaan parantaa insuliini-
herkkyyttä.

Diabetes voi vaurioittaa myös 
tuki- ja liikuntaelimistöä
Diabetesta sairastavilla esiintyy 
muuta väestöä useammin erilaisia 
tuki- ja liikuntaelimistön oireita. 
Keskeinen kudosmuutoksille altis-
tava tekijä on pitkäaikaisesti suu-
rentunut veren sokeripitoisuus. 

Dia betes aiheuttaa sidekudosproteiinien, kuten kolla-
geenin ja elastiinin, sokeroitumista eli glykosylaatiota. 

Suuren verenglukoosipitoisuuden vallitessa eli-
mistössä glukoosia kiinnittyy tavallista runsaammin 
kaikkiin valkuaisaineisiin. Sokeroitumisen seuraukse-
na kollageenien välille syntyy poikittaissidoksia, jolloin 
niiden normaali toiminta häiriintyy. Näitä valkuais-

Säännöllisen 
liikunnan vaikutukset 

valtimoterveyteen alkavat 
näkyä 2–3 kuukauden 

jälkeen.

On tärkeä huomioida 
diabeetikon mahdolliset 
tuki- ja liikuntaelimistön 

rajoitukset silloin, 
kun häntä ohjataan 

omatoimisen liikkumisen 
lisäämiseen ja ohjattuihin 

liikuntaryhmiin.
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aineita kutsutaan nimellä AGE (Advanced Glycosylation 
Endproducts). Sokeroituneiden valkuaisaineiden kyky 
suoriutua elämää ylläpitävistä tehtävistä heikkenee 
tai lakkaa kokonaan. Tämä solutason toiminnan häi-
riintyminen saa aikaan mekaanisten ominaisuuksien 
muuttumisen.

Kudosten sokeroituminen heikentää kudosten 
joustavuutta ja kimmoisuutta. Suuri veren sokeri-
pitoisuus voi vaikuttaa nivelten toimintaan (kipu, 
 rajoittunut nivelliikkuvuus), lihastoimintaan (lihasten 
kimmoisuuden ja joustavuuden heikentyminen, lihas-
ten maksimaalisen hapenkuljetuskyvyn heikkenemi-
nen, lihasvoiman heikkeneminen), hermokudokseen 
(hermokudoksen turvotus, rakenteelliset muutokset) 
sekä luukudokseen (suurentunut osteoporoosi- ja 
murtumariski). Muutokset tuki- ja liikuntaelimistön 
toiminnassa vaikuttavat arjessa selviytymiseen, itse-
näiseen liikkumiseen sekä päivittäisistä toiminnoista 
selviytymiseen. 

Jotta liikkuminen ja liikunnan harrastaminen olisi 
turvallista ja tarkoituksenmukaista, on tärkeä huomi-
oida diabeetikon mahdolliset tuki- ja liikuntaelimistön 
rajoitukset silloin, kun häntä ohjataan sekä omatoimi-
sen liikkumisen lisäämiseen että ohjattuihin liikunta-
ryhmiin.

Miten herättää kiinnostus liikuntaan? 

Liikuntaneuvonta on osa elintapaneuvontaa. On tärke-
ää, että jokainen terveydenhuoltoalan ammattilainen 
ottaa liikkumisen ja liikunnan harrastamisen puheek-
si vastaanotolla myös ikääntyvän diabeetikon kans-
sa. Asiakkaan elämäntilanne, yleinen toimintakyky, 
voimavarat, oma kiinnostus ja arjen mahdollisuudet 
luovat pohjan liikunnan ja liikkumisen suunnitteluun. 

 Liikuntahistoria, liikkumiseen liittyvät mielihyvä-
muistot ja muistijäljet sekä onnistumisen kokemukset 
vahvistavat motivaatiota aloittaa liikunta tai lisätä sitä. 

Kotona ja lähiympäristössä tapahtuva, arjen as-
kareisiin liittyvä fyysinen aktiivisuus sekä kotona 
tehtävät kotivoimisteluliikkeet onnistuvat monelta 
ikääntyvältä hyvin. Lisäksi asiakkaita kannattaa kan-
nustaa arki- ja hyötyliikunnan lisäämiseen sekä istumi-
sen vähentämiseen. Mikäli asiakas on kiinnostunut ja 
 hänellä on mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi elä-
keläisjärjestöjen, terveystoimen, liikuntatoimen ja seu-
rakuntien järjestämiin ohjattuihin ryhmiin, kannattaa 
hänelle antaa yhteystietoja tai ohjata hänet eteenpäin 
esimerkiksi terveyskeskuksen fysioterapeutin kunto-
neuvolakäynnille.

Liikuntaneuvonnassa kannattaa huomioida myös 
diabeetikon lääkitys ja pohtia yhdessä asiakkaan 
kanssa, miten liikuntaan kannattaa varautua ja  miten 
liikunta tulisi huomioida osana kokonais hoitoa. 
Liikunta vaikuttaa yksilöllisesti varsinkin tyypin 1 
diabeetikoiden verensokeriin, mutta hyvä kirjanpito 
auttaa usein ymmärtämään, miten liikunta, insuliini 
ja ravinto  sovitetaan yhteen. Näin liikkumisesta ja lii-
kunnan harrastamisesta tulee mielekäs tapa vaikut-
taa omaan toimintakykyyn, vireyteen, terveyteen ja 
elämänlaatuun.

Lähteet

• www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-suositukset/
liikuntapiirakka_yli_65-vuotiaille

• Fogelholm M, Vuori I, toim. Terveysliikunta, Duodecim 2005
• Ilanne-Parikka P, Rönnemaa T, Saha M-T, Sane T, toim. Diabetes, 

Duodecim 2015
• Vuori I, Taimela S, Kujala U, toim. Liikuntalääketiede, Duodecim 

2014
• Liikunta, www.kaypahoito.fi

Kurssin hinta on 1 080 euroa terveydenhuollon  
maksusitoumuksella.  Kurssi ei ole Kelan rahoittama. 

Insuliinipumput tehokkaaseen käyttöön
Insuliinipumput tehokkaaseen käyttöön -kurssi järjes-
tetään 24.–28. lokakuuta 2016 Diabeteskeskuksessa 
Tampereella. 

Kurssi on tarkoitettu kaikille insuliinipumppua käyttä-
ville, jotka haluavat hyödyntää pumppuaan monipuoli-
semmin ja saada lisäohjausta omahoidon tueksi.

Tiedustelut ja hakemuslomake:
Kurssisihteeri Tiina Paronen
p. 050 310 6613
tiina.paronen@diabetes.�
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Diabeetikot elävät nykyään vanhemmiksi 
parempien hoitomenetelmien ansiosta, 
ja tyypin 1 diabeetikoita päätyy entistä 
enemmän kotihoidon, hoivakotien ja 
pitkäaikaisosastojen asiakkaiksi. Myös 
suuri osa tyypin 2 diabetesta pitkään 
sairastaneista tarvitsee insuliinihoitoa 
haiman toiminnan hiipuessa. Vanhuksia 
työssään hoitavilla terveydenhoidon 
ammattilaisilla pitääkin olla hyvät tiedot 
insuliinihoidosta ja vahvaa käytännön 
osaamista sen soveltamiseen eri tilanteissa.  

Iäkkään diabeetikon insuliinihoitoon liittyy useita eri-
tyiskysymyksiä. Liian matalasta verensokerista johtu-
van tajuttomuuden eli insuliinisokin vaara lisääntyy 
iän myötä, ja iäkkäät ovat myös alttiimpia sokin hait-
tavaikutuksille. Liian matalasta verensokerista eli hy-
poglykemiasta kertovat oireet, kuten hikoilu ja vapina, 
voivat puuttua kokonaan tai olla niin heikkoja, ettei 
diabeetikko niitä tunnista. Tämä johtuu autonomisen 
hermoston toiminnan heikkenemisestä iäkkäillä joko 
normaalin vanhenemisen tai diabeteksen aiheuttaman 
lisäsairauden takia. Verensokeriseuranta ja yksilöllisen 
hoitosuunnitelman mukaiset laboratoriokokeet kerto-
vat, milloin insuliiniannoksia on tarpeen vähentää.

Normaalisti sokeritason liiallinen lasku käynnistää 
insuliinin vastavaikuttajahormonien erityksen ja eli-
mistö pyrkii näin itse korjaamaan sokeritason laskua. 
Ikääntyminen ja usein toistuvat liian matalat sokeri-
pitoisuudet heikentävät tätä elimistön omaa turvajär-
jestelmää, ja näistä syistä insuliinisokki voi pitkittyä 

Iäkkäitä insuliinihoitoisia 
diabeetikoita hoitavat 
tarvitsevat hyvän koulutuksen ja 
tukea työhönsä

iabeteshoitajat

aiheuttaen vaurioita aivoihin. Vakavat insuliinisokit 
heikentävät diabeetikon omahoitotaitoja, ja näin hän 
joutuu entistä enemmän ulkopuolisen avun varaan. 

Munuaisten toiminta heikkenee iän mukana ilman 
diabeteksen aiheuttamaa munuaissairauttakin, ja insu-
liinin poistuminen elimistöstä hidastuu. Tämäkin lisää 
osaltaan riskiä, että verensokeri laskee liikaa.

Hoidon turvallisuus 
vaakalaudalla?

Hoidon turvallinen toteuttaminen on merkittävä haas-
te henkilökunnalle: insuliinin annostelussa tapahtuu 
edelleen turhan usein virheitä. 

Tavallisin virhe monipistoshoidossa on, että ateria-
insuliinia pistetään vahingossa pitkävaikutteisen insu-
liinin annos, ja diabeetikko tarvitsee muutaman tunnin 
tehoseurannan liiallisen sokeritason laskun varalta. 
Kotihoidosta tai hoivakodista diabeetikko siirretään 
yleensä ensiapupoliklinikalle seurantaan kriittisten 
tuntien ajaksi. Jos diabeetikon molemmat insuliinilaa-
dut säilytetään samassa paikassa, virhe toistuu hel-
posti, ellei kaksoistarkastus ole mahdollinen lääkkeen 
antotilanteessa. Kaksoistarkastuksella tarkoitetaan, et-
tä kaksi hoitajaa tarkistaa insuliinilaadun ja annoksen. 
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Helppo keino ehkäistä erehdyksiä kotioloissa on 
säilyttää pitkävaikutteinen insuliini esimerkiksi ma-
kuuhuoneessa ja ateriainsuliini keittiössä. 

Kotihoidossa lähihoitajien työtehtävät näkyvät 
päivän mittaan kännykässä ja vastuuhoitajan tehtäviin 
kuuluu insuliinihoitoisen diabeetikon insuliiniannos-
ten päivittäminen mobiililaitteelle. Koska saman asi-
akkaan luona käy useita hoitajia, olisi hyvä varmistaa 
kaksoistarkastuksella, että tietokantaan on kirjattu oi-
keat lääkeannokset. 

Jonkinlainen turvallisuusriski 
järjestelmässä piilee, koska virheelli-
nen perusinsuliiniannos ehti mennä 
eräälle asiakkaalle lähes kaksi viik-
koa ennen kuin virhe havaittiin. On-
neksi hänen insuliiniherkkyytensä 
oli niin huono, ettei sokeritaso las-
kenut liikaa. Toisessa tapauksessa 
illaksi tarkoitettu perusinsuliiniannos pistettiinkin jo 
aamulla, ja näin insuliinivaikutusta kertyi vuorokau-
delle tavallista enemmän, vaikka seuraavaa ilta-annos-
ta pienennettiin reilusti.

Insuliinin annosteluvirheitä on osastoilla aiheutu-
nut myös insuliinivalmisteiden samantapaisten nimien 
takia. Diabeetikolle oli tarkoitus aloittaa ateriainsulii-
ni, mutta hänelle oli viety vahingossa sekoiteinsuliini. 
Toisessa tapauksessa hoitaja ei ollut perillä sekoitein-
suliinin koostumuksesta, sillä potilas sai aamupalalla 
lisäksi ateriainsuliinin aamupalan hiilihydraattien 
mukaan. Suomessa on myynnissä ainakin 18 erini-
mistä insuliinivalmistetta, jotka poikkeavat toisistaan 
esimerkiksi vaikutuksen alkamisen ja keston suhteen, 
joten hoitajien on syytä perehtyä kunkin diabeetikon 
käyttämään valmisteeseen huolellisesti.

Lupa kysyä

Ateriainsuliiniannoksen arviointi ruokaa edeltävän so-
keritason, aterian hiilihydraattimäärän ja mahdollisen 
liikunnan mukaan tuottaa vaikeuksia suurelle osalle 
henkilökunnasta. Joissakin työyhteisöissä tilannetta 
on pyritty helpottamaan määrittämällä verensokerira-
jat ateriainsuliinin annostelua varten, ja samassa yh-
teydessä pikainsuliinista on käytetty nimeä ”korjaus-
insuliini”. Tämä on johtanut varsin eriskummallisiin 

ja vaarallisiin ateriainsuliinin annos-
telukuvioihin.

Iäkkään diabeetikon verensoke-
riseuranta oli ajoitettu aamupalan 
yhteyteen ja iltaan. Aamusokeri oli 
hyvällä tasolla illan pitkävaikuttei-
sen insuliinin ansiosta, ja niin ”kor-
jausinsuliini” pistettiin vasta kor-
kealle iltasokerille, mistä aiheutui 

merkittävä yöllisen insuliinisokin riski. Kyseisessä 
tapauksessa verensokerin ateriaparimittaukset paljas-
tivat henkilön tarvitsevan ateriainsuliinia aamupalalle 
ja pääaterioille, eikä lainkaan iltapalalle. 

Monipistoshoidossa jätetään helposti ate-
riainsuliini pistämättä, jos ruokaa edeltävä 
verensokeritaso on hyvä, koska pelätään soke-
rin laskevan liian alas. Usein kuvitellaan, että 
aamulla pistetty perusinsuliini riittäisi pitä-
mään verensokerin kurissa myös lounaalla ja 
että ateriainsuliinia pistetään vain korjaamaan 
ateriaa edeltävää turhan korkeaa sokeriarvoa. 
Täydennyskoulutusta monipistoshoidon to-
teuttamiseen tarvitaan mitä ilmeisimmin.

Hoitohenkilökunta arkailee insuliiniannos-
ten muuttamista verensokeriarvojen perusteel-
la, vaikka asiasta olisi annettu kirjalliset ohjeet. 
Iäkkäällä diabeetikolla voi olla toistuvasti liian 
matalia sokeriarvoja, eikä insuliiniannosta silti 
vähennetä. Lähihoitajia on rohkaistu kysymään 

neuvoa tiimin sairaanhoitajalta tai kotihoidon diabe-
teshoitajalta, jos insuliiniannoksesta on epävarmuutta. 
Silti hoidon turvallisuudessa on yhä toivomisen varaa. 

Perusasiatkin kannattaa 
kerrata ajoittain 

Perusasioiden hallinnan puutteet heikentävät hoidon 
turvallisuutta. Osastoilla on paljastunut tilanteita, jois-
sa samaa esitäytettyä insuliinikynää on käytetty use-
amman diabeetikon hoidossa, vain neula on vaihdet-
tu. Laite on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön, 
koska insuliinia pistettäessä kynäsäiliöön voi päätyä 

Helppo keino ehkäistä 
erehdyksiä kotioloissa on 

säilyttää pitkävaikutteinen 
insuliini esimerkiksi 
makuuhuoneessa ja 

ateriainsuliini keittiössä. 
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diabeetikon kudosnestettä ellei pis-
tostekniikka ole aivan kohdallaan. 
Insuliinikynissä on tärkeä täyttää 
neula insuliinilla ennen varsinaisen 
insuliiniannoksen asettamista, muu-
toin annos on liian pieni. Tämä jää va-
litettavan usein hoitajilta tekemättä. 

Verensokeriseurannan virheet 
voivat myös johtaa väärään insuliininannosteluun. Hy-
vän ja luotettavan verensokeriseurannan periaatteiden 
kertaus on paikallaan, jotta saadaan mahdollisimman 
tarkkoja tuloksia. Nykymittarit edellyttävät varsin pie-
niä verimääriä, ja huolimattomalla näytteenotolla voi-
daan saada usean millimoolin virheitä tuloksiin. 

Verensokeriliuskojen säilytyksessä on ollut vakavia 
puutteita niin osastoilla kuin kotihoidossakin. Liuskoja 
on viety potilashuoneisiin lääkelasissa tai asetettu val-
miiksi verensokerimittarin liuskaporttiin odottamaan 
seuraavaa mittausta.  Liuskat on säilytettävä omassa 
suljetussa purkissaan huoneenlämmössä. Kosteus ja 
happi muuttavat liuskan tulostasoa nopeasti. 

Turvaneulojen käyttö parantaa hoitohenkilökun-
nan työturvallisuutta ja vähentää pistostapaturmia. 
Kaikkialla turvaneulat eivät ole vielä käytössä.

Hoidon kokonaisuus hallintaan 

Iäkkään diabeetikon kokonaishoidon hahmottaminen 
on merkittävä haaste häntä hoitaville. Tarkoituksen-
mukaisen verensokeriseurannan ja insuliinipistosten 
lisäksi tarvitaan määrävälein laboratoriokokeita sekä 
verenpaineen ja painon seurantaa auttamaan lääkean-
nosten arvioinnissa. Lääkärin olisi hyvä kirjata diabee-
tikon hoitosuunnitelmaan tavoitearvot HbA1c-, veren-
paine- ja rasva-arvoille sekä laatia seuraavan vuoden 
aikana tarvittavat laboratoriolähetteet, jotta hoitohen-
kilökunnan olisi helpompi selviytyä hoitotyön arjessa. 

Muiden sairauksien ja lääkkeiden vaikutus ve-
rensokeriarvoihin on syytä selvittää henkilökunnal-
le potilaskohtaisesti. Akuutti vaikea sairaus, kuten 
sydäninfarkti tai aivoinfarkti, nostaa sokeriarvoja, 
samoin vaikeat tulehdukset. Kortisonihoito ja eräät 
psyykenlääkkeet heikentävät insuliinihoidon tehoa, ja 
siksi insuliinia tarvitaan enemmän.

Diabeteksen hoidossa tarvittavien hoitovälineiden 
saatavuudesta on huolehdittava myös hoitopaikan 
muuttuessa. Osastoilla olisikin hyvä olla muistilista 
diabeetikon kotiutuksessa huomioitavista seikoista. 
Verensokerimittari, liuskat, lansetit ja insuliinikynä-

neulat sekä voimassaolevat lääke-
reseptit ovat diabeteksen hoidon 
kannalta välttämättömiä. Jos insu-
liinihoito on aloitettu osastolla, 
unohtuvat insuliinikynäneulat hel-
posti kotiutusvaiheessa, koska kynä 
tulee reseptillä apteekista.

Tue diabeetikon omahoitoa

Diabeetikon kokonaishoitoon kuuluu asiakkaan oma-
toimisuuden tukeminen, jos hän pystyy jostakin hoidon 
osa-alueesta vielä selviytymään itse. Hoidonohjausta 
annetaan pieninä kokonaisuuksina ja asioita kerrataan 
usein. Hoitohenkilökunnan tehtävä on seurata diabee-
tikon omahoitotaitojen tasoa. Muistin heikkeneminen, 
näön huonontuminen, vapina ja sorminäppäryyden 
heikkeneminen vaikeuttavat hoidosta selviytymistä. 

Jos insuliinihoito aloitetaan vasta myöhemmällä 
iällä, hoitomuutokseen liittyy usein pelkoja ja epävar-
muutta omasta osaamisesta, vaikka muistissa ei vikaa 
olisikaan. Riittävä harjoittelu sekä omaisten ja hoito-
henkilökunnan tuki tuovat turvallisuutta hoitoon. Tu-
kea tarvitaan myös insuliiniannoksen säätöön. 

Lisää tietoa diabeteksesta  

Turvallisen ja laadukkaan hoidon takaamiseksi on syy-
tä kehittää ikääntyviä hoitavien koulutusta. Diabetes 
on voimakkaasti lisääntyvä sairaus, ja sen hoito kehit-
tyy nopeasti. Samaan aikaan, kun diabetesta sairastavi-
en vanhusten määrä on lisääntynyt, vanhustyön henki-
lökuntarakennetta on muutettu lähihoitajavaltaiseksi. 
Heidän peruskoulutuksessaan ei ole riittävästi huomi-
oitu insuliinihoidon edellyttämiä tietoja ja taitoja. 

Olen havainnut suorastaan hämmästyttäviä puut-
teita perusasioissa, ja koulutuksissa samoista asioista 
saa puhua vuodesta toiseen. Lienee aika tarkastaa am-
mattiin valmistavan koulutuksen oppisisältöjä ja liittää 
myös viiden vuoden välein toistuvaan lääkekoulutuk-
seen hieman kattavampi insuliinihoitoa käsittelevä 
osio. 

Oman terveyskeskukseni alueella pidän 1–2 kertaa 
vuodessa diabetesyhdyshenkilökoulutuksia ja lisäksi 
käyn pyydettäessä puhumassa diabeteksesta eri työ-
pisteissä. 

Lähdemateriaalia henkilökunnan koulutuksia var-
ten löytyy Diabetesliiton ja Duodecimin yhdessä jul-
kaisemasta Diabetes-kirjasta, Diabeteksen Käypä hoito 
-suosituksesta sekä osoitteesta www.diabetes.fi.

Lähihoitajia on rohkaistu 
kysymään neuvoa tiimin 

sairaanhoitajalta tai 
kotihoidon diabeteshoitajalta, 

jos insuliiniannoksesta on 
epävarmuutta.
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Koulutusta

www.diabetes.fi/koulutus

P = peruskoulutus
S = syventävä koulutus

Diabeteskeskuksessa 2016

Koulutukset terveydenhuollon 
ammattilaisille      

Järjestämme  myös 
tilauskoulutuksia 

tarpeidenne mukaan. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Koulutussihteeri Malla Honkanen  I  p. 050 310 6614  I
koulutussihteeri@diabetes.fi   I  www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen

Muuta diabetesalan koulutusta 2016 

12.–16.9.  EASD European Association for the Study of Diabetes, München, www.easd.org
23.–24.9.  Diabetesmessut, Tampere-talo, Tampere, www.diabetesmessut.fi
5.–6.10. Nordic Diabetic Foot -symposium, Kööpenhamina, www.nordicdiabeticfoot.com
25.–26.10.  Terveyspsykologian päivät, Helsinki, www.terveyspsykologianjaos.net
26.–29.10.  ISPAD International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Valencia, www.ispad.org
23.11.  Valtakunnallinen diabetespäivä, Finlandia-talo, Helsinki, www.diabetes.fi/diabetespaiva 2016

Syksy 2016
19.–21.9.  Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP, 1. osa
  (2. osa 1.–2.11.) (P)
19.–21.9.      Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito (S)
21.–22.9.     Diabetes ja raskaus (S)
23.–24.9.  Diabetesmessut Tampere-talossa
26.–30.9.    Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
31.10.–1.11. Insuliinipumppuhoidon koulutus (S)
1.–2.11.   Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP, 2. osa
  (1. osa 19.–21.9.)
2.11.  Glukoosisensoroinnin hyödyntäminen diabeetikoiden  
 ohjauksessa (S)
2.–3.11.       Diabetes nuoren elämässä -seminaari (S)
9.–11.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi osastotyötä tekeville (P)
14.–18.11.    Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
 8.12. Apteekkihenkilökunnan koulutus
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Jalkojenhoitoon
liittyvät aineistot
Diabetes ja jalkojen omahoito
• 6,50 euroa
• Selkeä perusopas diabeetikoille ja muille jalkojen kunnosta huolehtiville
• Koko B5, sivuja 36, saatavana myös ruotsiksi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hyvät kengät tukevat jalkaa askeleen kaikissa vaiheissa 

• Askeleen alussa kantapää 
koskettaa lattiaan.

• Kantapäältä paino siirtyy 
jalan etuosaan.

VINKKEJÄ KENKIEN VALINTAAN

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

• Huomaatko, miten jalan 
pituus ja leveys muuttuvat 
askeleen aikana?
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Tarvitsetko B-vitamiinilisää?

B12-vitamiinin tarve lisääntyy mm. ikääntyessä, 
suoliston alueen imeytymishäiriöissä sekä  

kasvisruokavaliota noudattavilla. 
 

Beko Strong B12 1 mg on pienikokoinen,  
helposti nieltävä B12-vitamiinitabletti. 

 
B12-vitamiini edistää normaaleja  psykologisia 

toimintoja, hermoston ja solujen normaalia toimin-
taa sekä vähentää väsymystä ja uupumusta.

VAHVA 
B12-VITAMIINITABLETTI

MUISTISI 
TUEKSI




