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Lääkkeiden hintalautakunta 

 

Asia: Lausunto Detemir-insuliinin erityiskorvattavuuden jatkamista koskevasta 

hakemuksesta 

 

Diabetesliitto kiittää kohteliaimmin mahdollisuudesta lausua detemirinsuliinin 

erityiskorvattavuuden jatkohakemusta koskevassa asiassa. Pahoittelemme syvästi 

äkillisestä sairaustapauksesta johtuvaa vastauksemme viipymistä ja siitä aiheutuvaa 

haittaa.  

 

Detemiriä vastaavia insuliineja ei ole 

Detemiriä tarvitsevien yhtä turvallista ja onnistunutta lääkehoitoa ei ole mahdollista 

toteuttaa muilla perusinsuliineilla: vastaavia muita perusinsuliineja ei ole. Detemir- ja 

glargininsuliinit eivät ole keskenään vaihtokelpoisia: valmisteilla on eri molekyylit. NPH- ja 

glargin 100 iu/ml -insuliinien imeytyvyys on epätasaisempaa ja annosvaikutus on 

epävarmempi kuin detemirin. Toisin kuin em. valmisteita, detemiriä pistetään yleensä 

kaksi kertaa vuorokaudessa.  

 

Detemirinsuliinin erityinen hyöty liittyy annostelun joustavuuteen vaihtelevissa tilanteissa. 

Perusinsuliinin tarve vaihtelee diabeetikolla päivästä toiseen. Suurimmalla osalla lapsista 

ja osalla aikuisista on myös erilainen perusinsuliinin tarve aivan tavallisenakin päivänä 

päivisin ja yöaikaan. Detemirinsulinin käyttöön liittyy vähemmän hypoglykemioita kuin 

muilla perusinsuliineilla.  

 

Detemir on pistoshoitoisilla lapsilla eniten ja lähes yksinomaan käytetty perusinsuliini. 

Detemir sopii joustavuutensa vuoksi liikkujille, vuorotyöntekijöille ja sairaspäivien 

insuliinihoidoksi. Detemir on insuliinipumpun varahoitona eniten käytetty insuliini. 

 

Ellei detemir ole erityiskorvattava valmiste, hoitovaihtoehtoina ovat aikuisilla 

kallishintaiset glargin 300 iu/ml - tai degludek-insuliinit tai pumppuhoito. 

 

 

Käyttäjäkokemusten perusteella korvausta tulee jatkaa 

Diabetesliitto on koonnut valmisteen käyttökokemuksia potilailta. Potilaiden näkemyksiä 

selvitettiin Diabetesliiton verkkosivuilla olleella kyselyllä (n=313, liite 1). Vastaukset 

kertovat seuraavaa: 
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77 %

20 %

3 %

Pitkävaikutteisen insuliinin 
annostelu 

sairaana ollessa

Levemirin kanssa
sairaspäivien hoitaminen on
helpompaa kuin toisella
pitkävaikutteisella insuliinilla

Sairauspäivien insuliinihoito
on suunnilleen yhtä helppoa
tai hankalaa kummalla
tahansa insuliinilla

Levemirin kanssa
sairaspäivien hoitaminen on
vaikeampaa kuin toisella
pitkävaikutteisella insuliinilla
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Yhteenvetona toteamme, että pidämme detemir-insuliinin erityiskorvattavuuden 

jatkumista välttämättömänä diabetestyypistä riippumatta diabeteksen hoidossa. 

 

Annamme mielellämme lisätietoja: erityisasiantuntija Irene Vuorisalo, 

irene.vuorisalo@diabetes.fi 

p: 0400723667. 

 

Tampereella 22.2.2017 

 

 

Janne Juvakka   Pirjo Ilanne-Parikka 

toiminnanjohtaja  ylilääkäri 

Suomen Diabetesliitto ry Suomen Diabetesliitto ry  
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LIITE 1: Kysely detemir-insuliiniin käyttäjäkokemuksia varten 

(https://www.diabetes.fi/diabetesliitto/liiton_toiminta/kysely_levemir-

insuliinin_kayttajille).  

 

 

Tämä kysely on tarkoitettu erityisesti Levemir-

insuliinia käyttäville tyypin 1 diabeetikoille tai 

heidän vanhemmilleen. 

 

Jos vastaat sekä omasta puolestasi diabeetikkona, että diabeetikkolapsen puolesta, täytä lomake kahdesti: 

omasta puolestasi ja lapsen puolesta. 

 

 

Vastaajan suhde diabetekseen 

Minulla on tyypin 1 diabetes 

Minulla on tyypin 2 diabetes 

Minulla on muu diabetes 

Vastaan diabeetikkolapseni puolesta 

Levemirin käyttäjän ikä 

 

Kuinka pitkään olet käyttänyt Levemiriä? 

 

Oletko käyttänyt jotakin muuta pitkävaikutteista insuliinia? Mitä? 

 

Jos olet käyttänyt muutakin pitkävaikutteista insuliinia kuin Levemiriä, vertaile 

kokemuksiasi: 

Levemirin vaikutuksen tasaisuus verrattuna toiseen valmisteeseen: 

Tasaisempi 

Samankaltainen 

Epätasaisempi 

Levermirin vaikutuksen ennakoitavuus verrattuna toiseen valmisteeseen: 
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Vaikeampi ennakoida 

Samankaltainen 

Helpompi ennakoida 

Lievien ja itse hoidettujen hypojen määrä Levemiriä käytettäessä: 

Vähemmän lieviä hypoja kuin toisella valmisteella 

Ei suurta eroa toiseen valmisteeseen 

Enemmän lieviä hypoja kuin toisella valmisteella 

Oletko kokenut voimakkaita, vaikeasti selitettäviä verensokerin heilahteluja, ns. 

vuoristorataa? 

Levemiriä käyttäessäni enemmän kuin toisella valmisteella 

Saman verran kuin toisella valmisteella 

Levemirin käyttäjänä vähemmän kuin toisella valmisteella 

Levemirin toiminta liikunnan yhteydessä 

Helpompi sovittaa liikuntaan kuin toinen valmiste 

Samankaltainen käyttää liikunnan yhteydessä kuin toinen valmiste 

Vaikeampi sovittaa liikuntaan kuin toinen valmiste 

Pitkävaikutteisen insuliinin annostelu sairaana ollessa 

Levemirin kanssa sairaspäivien hoitaminen on vaikeampaa kuin toisella 

pitkävaikutteisella insuliinilla 

Sairauspäivien insuliinihoito on suunnilleen yhtä helppoa tai hankalaa 

kummalla tahansa insuliinilla 

Levemirin kanssa sairaspäivien hoitaminen on helpompaa kuin toisella 

pitkävaikutteisella insuliinilla 

Kerro vapaamuotoisesti kokemuksiasi Levemir-insuliinista, vaikkapa hyviä puolia 

ja erityistä hyötyä diabeteksesi hoidossa, huonoja puolia ja erityisiä haittoja 

diabeteksesi hoidossa: 

 

 

 


