
Diabeteshaaveita



Haaveet kertovat 
diabeetikoiden elämästä

D iabetesliitto keräsi kesän ja syksyn 2017 aikana 
#diabeteshaaveita diabeetikoilta, läheisiltä ja ammatti
laisiltakin. Saimme vastauksia verkkosivujen kautta, 

sosiaalisessa mediassa, postikorteilla sekä Diabeteskeskuksen 
kursseilta ja muista tapahtumista, muun muassa perheiden 
päivästä Särkänniemestä.

Vastaukset kertovat paitsi tulevaisuudenhaaveista, myös 
todellisuudesta tässä ja nyt. Haaveista voi lukea, että elämä 
diabeteksen kanssa on toisinaan raskasta. Laadukas ja tasa
arvoinen hoito ei monilla toteudu eivätkä elämää helpottavat 
teknologiset hoitovälineet ole kattavasti saatavilla. 

Pohjimmiltaan haaveena on hyvä ja mahdollisimman tavallinen 
elämä diabeteksesta huolimatta: muiden hyväksyntä, mieluisa 
ammatti, terveet lapset ja lapsenlapset. Hyvän hoidon toteu
tuessa se kaikki on mahdollista. Seuraavaksi on tekojen aika.
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     Haaveena kevyempi elämä
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”
Saisinpa yhden päivän 
viikossa vapaata 
diabeteksesta.

     Haaveena kevyempi elämä

Haaveilen, että hoito olisi 
helpompaa ja tarvitsisi 
hoitaa vähemmän.

Että diabeteksen hoito olisi 
automatisoitu. Silleen että 
olisi vähän niinku pumppu joka 
mittais, bolustais ja korjais. (12 v)

Vasta puolitoista vuotta kämmiskelyt 
tämän kanssa. Piikeillä elän. Tuhannen 
vaikeata välillä kun esim. 3 km pyöräily liki 
kuolemaksi. Voi että kun voisi olla tämän 
kanssa silleen rauhassa, että voisi liikkua/
luistella/hakata halkoja.....

Vapaaaikaa.

Saisinpa 
helpomman 
hoidon.

Saada semmoinen hoito, että ei 
tarvitse tehdä juurikaan mitään.

Että diabeteksen 
hoito helpottuisi 
vielä tai parantuisin 
kokonaan.

Mun diabeteshaave on se että 
vielä joku päivä pystyn pelaamaan 
pesäpalloa ilman että pitää pitää 
pumppua kiinni tai syödä lisää 
koska sokeri on matalalla eli siis 
insuliinipumppu ilman sitä 
letkua ja että se vielä itse 
tietäisi paljonko pistää:)
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Mitä diabetes on? 

Diabetes on monimuotoinen 
ryhmä aineenvaihduntasairauksia, 
joille on yhteistä liian korkea 
verensokeri.

Päämuodot ovat:
 • tyypin 1 (nuoruustyypin) 
diabetes

 • tyypin 2 (aikuistyypin) diabetes
 • raskausdiabetes.

Tyypin 1 diabeteksessa puuttuva 
insuliinintuotanto on korvattava 
annostelemalla insuliini ihon alle 
useita kertoja päivässä. Tyypin 
1 diabetesta ei voi toistaiseksi 
ehkäistä tai parantaa.

Tyypin 2 diabeteksessa elimistön 
oma insuliini vaikuttaa heikosti 
eikä sitä erity riittävästi. 
Usein insuliinintuotanto ehtyy 
lopulta kokonaan. Tyypin 2 
diabeteksen puhkeamista voi 
estää tai sairauden etenemistä 
hidastaa omilla elintavoilla ja 
lääkehoidolla.

Raskausdiabetes on raskauden 
aikana ensimmäistä kertaa 
ilmenevä sokeriaineenvaihdunnan 
häiriö. Vaikka raskausdiabetes 
yleensä paranee synnytyksen 
jälkeen, se altistaa myöhemmin 
puhkeavalle diabetekselle. 

”Että hoito 
helpottuisi paljon.

Että pitää piikittää 
vuodessa 1 kerran.

Että kaikki olisi yhtä hyvin kuin 
normaalilla ei-diabeetikolla.

Minun #diabeteshaave on, että 
keksittäisiin piikitön tapa lisätä insuliinia. 
Ei tulisi enään mitään naarmuja mahaan, 
jota laastari kuvastaa piirustuksessani. 
Pumppukin on piirroksessa heitetty 
roskiin, Libre on kädessä ja urheilulliset 
vaatteet kuvastavat terveyttä. 
Jonkinlainen juotava insuliini on maassa 
kuvastamassa piikitöntä hoitoa. (16 v)

Että keksittäisiin niin, että ei tarvitse pistää 
mitään kuin kerran kuukaudessa.

Aamulla ja illalla voisi 
pistää annoksen ja muun 
päivän voisi olla vain 
”normaalisti”. 
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”Hoito monipuolistuisi 
esim. helpommaksi ja 
vaikka tarvitsisi 
vähemmän hoitaa. 

Tuhansia pistoksia vuodessa

Diabeteksen päivittäinen hoito on diabetesta 
sairastavan tai hänen läheistensä vastuulla. 
Diabetes on läsnä kaikissa tilanteissa: 24 tuntia 
vuorokaudessa, seitsemän päivää 
viikossa, koko loppuelämän.

Vaihtelevan insuliinipuutoksen korvaaminen 
kaavamaisesti vaikuttavilla insuliinipistoksilla 
on vaikeaa. Käytännössä monipistos- tai 
pumppuhoitoa käyttävä diabeetikko mittaa 
verensokerinsa sormenpäästä keskimäärin 
5–10 kertaa päivässä, mikä vastaa 2000–4000 
pistosta sormenpäihin vuoden kuluessa. Lisäksi 
insuliinipistoksia tulee 5–7 vuorokaudessa eli 
toiset 2000 pistosta vuodessa.

Ei tarvitse mitata. (10 v)

Ettei tarvitse pistää 
insuliinia. (7 v)

Ettei tulevaisuudessa tarvi 
pistää kanyyleitä. (6 v) Ettei tarvii syödä 

niin usein. (8 v)

Ettei tarvii pistää. (6 v ja 9 v)

Ei tarvis pistää 
tai mitata. (8 v)

Ei tarttis tehdä mitään!

Että lapsi muistaisi mitata ja pistää. 
Ja että meillä vanhemmilla olisi 
vähemmän yöheräämisiä.



Haaveena hyvä tasapaino

Haaveeni on selättää selittämättömät 
verensokerin vaihtelut.



Hyvän hoitotason ylläpito yhdessä liikunnan 
ja arkielämän kanssa. Elämän juhlahetkiin 

kuuluu matka aurinkoiselle saarelle Sisiliaan 
patikkaretkille yhdessä ”saman henkisten” 

kanssa, ja josta unelmia evääksi vanhuuteen.



Että joskus saisin sokeriarvot tasaisiksi.



Haaveeni on, että löytyisi helppo keino saada 
kaikkien diabetesta sairastavien verensokerit 

pysymään hyvissä arvoissa.



Se, että saisin jokaisen yön verensokerit 
menemään kuten viime yönä, luotisuorana 

trendinä 4.5 arvossa.



Haaveilen että saisin kymmenen kiloa painoa 
pois ja insuliinilääkkeen pois kokonaan siitä 

tulee huono olo!



HbA1C 7.5



Että minulla olisi aina hyvät sokerit.

Tyypin 1 diabetes on todettu 

Suomessa noin 50 000:lla 

ja tyypin 2 diabetes noin  

300 000:lla. Lisäksi noin 

150 000 sairastaa tyypin 

2 diabetesta tietämättään. 

Keski-ikäisestä väestöstä noin 

15 prosentilla on diabetes ja noin 

35 prosentilla on jonkinasteinen 

sokeriaineenvaihdunnan häiriö.

Hyvä tasapaino  
ehkäisee lisäsairauksia

Kaikkiin diabeteksen 

tyyppeihin liittyy alttius 

erilaisille lisäsairauksille. 

Lisäsairaudet ovat hankalampia 

ja huomattavasti enemmän 

normaalielämää haittaavia 

kuin diabetes yksinään. 

Hyvä diabeteksen hoito estää 

lisäsairauksia. Siksi hyvä 

diabeteksen hoito on niin 

tärkeää.
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Diabeetikoiden määrä 
kaksinkertaistunut 
10 vuodessa
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Haluaisin laihtua. Toivon mukaan silloin selviäisin vähemmillä lääkkeillä, 
lievemmillä lääkkeillä. Silloin myös liikunta olisi helpompaa ja kevyempää.



Hyvä verensokeritasapaino.



Tasainen verensokeri haimalla tai apuvälinein – 
pumppu + sensori + insuliiniannokset



Sokerit pysyis kurissa paremmin.



Haaveilen tasaisista verensokereista, joita en tunnollisesta 
omahoidosta huolimatta saavuta.



Haaveeni on, että saisin vielä pudotettua painoa, 
se auttaisi diabeteksen hallinnassa.



Että pysyisi verensokerit hyvänä tyypin 1 diabeetikolla ja etteivät ne 
heittelisi laidasta laitaan.



Haaveeni on, että diabetekseni olisi helppohoitoinen eikä yllätyksiä 
esim. verensokereissa tapahtuisi niin usein. Samaa olen toivonut 

varmaankin koko 35vuotisen diabetesurani ajan.



Että ei tulisi lisäsairauksia, happomyrkytyksiä, eikä hypoja.



Olisipa matala verensokeri kesken juoksulenkin ennemmin
poikkeus kuin sääntö.
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Meidän haaveenamme on että 
ykköstypymme saisi kokonaisvaltaista 
hoitoa yhdessä paikassa tutuilta hoitajilta 
ja lääkäriltä. Toivomme että hän saa 
tarvitsemansa hoitovälineensä ja niihin 
tulisi saada itse vaikuttaa.

Että kaikilla tyypin 
1 diabeetikoilla olisi 
kokeneet ja pätevät 
diabeteshoitajat ja 
-lääkärit. 

Att alla diabetiker 
skulle ha tillgång till de 
hjälpmedel som var och 
en behöver / vill ha!

Hoitomuotojen monipuolistuminen 
ja mahdollisuus valita niistä itselle 
omaan elämäntilanteeseen sopivin 
vaihtoehto.

Toivon yleisesti 
painonhallintaan 
parempaa ohjausta 
ja tukea.

Haaveeni on, että diabeetikon 
hoitotiimi olisi pysyvä ja 
hoidossa katsottaisiin ihmistä 
kokonaisuutena, ei vain haimana 
ja Hba1c:nä.

Haaveeni on, että juuri diabetekseen 
sairastuneen tyttäreni diabeteksen ja sen 
liitännäissairauksien ennaltaehkäisevä 
hoito ja ohjaus ja seuranta toteutuisi 
joustavasti terveydenalan ammattilaisten 
toimesta ilman kerjäämistä ja vaatimista.

”
Haaveena asiantunteva hoito 
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Haaveeni on, että diabeetikot 
saavat samantasoisen hoidon ja 
kohtelun riippumatta iästä tai 
numerosta 1 tai 2.

Haaveilen siitä, että saisin 
käydä diabeteshoitajan 
vastaanotolla sairaanhoitajan 
sijaan. Hän on enemmän 
asiantuntija ja olisin 
turvallisemmissa käsissä.

Kunpa kaikki diabeetikot 
saisivat käytännönläheistä 
”rautalangasta väännettyä” 
tietoa esim. ruokavalion 
ja liikunnan merkityksestä 
diabeteksen hoidossa.

Diabeetikot saisivat 
mahdollisimman hyvää 
hoitoa, jotta välttyisimme 
kalliilta lisäsairauksilta.

” Diabeteksen hoito 
osaaviin käsiin

Suuri osa suomalaisista 
diabeetikoista ei pääse tavoitteisiin 
pitkäaikaisverensokerissa. 
Diabeteksen hoitoon pitääkin 
saada osaavimmat ammattilaiset 
diabeetikon avuksi.

Hoitotulosten parantamiseksi 
kaikki tyypin 1 ja vaativan 
tyypin 2 diabeteksen hoito tulee 
soteuudistuksessa keskittää 
moniammatillisiin diabeteksen 
hoitoon erikoistuneisiin keskuksiin 
ja verkostoihin. Tavoitteena on 
tasaarvoinen ja tuloksellinen 
diabeteshoito koko Suomeen.

Perusasiat kuntoon, niin 
diabeetikkokin voi hoitaa oman 
osuutensa – omahoidon – hyvin.
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Hoito kaikille 
diabeetikoille 
yhdenvertaiseksi ja 
oikeudenmukaiseksi. 

Saada pieni koira, joka veisi minut 3–4 kertaa 
lenkille satoi tai paistoi..... ja saada näin ollen 
T2D pysymään aisoissa ja fyysinen/psyykkinen 
vireys kasvaisi sitä myöten ja voittaisin tyypin 2 
diabeteksen.

Että 1-tyypin diabeetikon olisi 
mahdollista saada Suomesta 
mahdollisimman hyvä hoito. 
Juuri itselleen sopiva. 

Yhden 
parantumattoman 
haavan hinnalla 

saa yli 40 000 veren
sokerin mittaus

liuskaa.

”Saada kaikki kommervenkit loppumaan 
hoidon saamiseksi. Aina joutuu 
”tappelemaan” esim. liuskojen saannista… 
silmänpohjat unohdetaan…sensoria ei saa…

Diabeteshoitajalle 
ja lääkärille 
helpompi pääsy!

Jokaisen diabeetikon olisi 
mahdollista saada paras 
mahdollinen hoito!

Hyvä hoito = 
hyvä keskiarvo.

Hoitokeinojen 
kehittyminen.

Tasavertainen hoito 
kaikille diabeetikoille 
Suomessa.
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Haaveeni on, että edes 
kerran saisin jonkinlaista 
apua jostain taholta, kun 
15 vuotta tämän kanssa 
sählinyt ja eipä ole ikinä 
tullut kuin voivotteluja.

Haaveeni on, että kaikilla 
on mahdollisuus hyvään 
diabeteksen hoitoon 
asuinpaikasta riippumatta.

Pumppulaisena joudun käymään 
dpolilla, jossa on aina eri lääkäri, 
joka ei tiedä minusta mitään. Toivon, 
että tulevaisuudessa diabeteksen 
hoito järjestyy omassa, hyvässä 
terveyskeskuksessamme, jossa on 
sama, tuttu lääkäri hoitanut muutkin 
terveysongelmat.

Minulla on D1 ja piitkä hoitosuhde 
samaan paikkaan. Jalat ja labrat 
käydään pikaisesti läpi. Jospa joskus 
joku kysyisi, miten voin, miten 
jaksan. Jospa joskus ikärasismi 
hellittäisi. Taidan olla silloin jo vainaa.

Että diabetesta 
ennaltaehkäistäisiin oikean 
vähähiilihydraattisen 
ravinnon avulla.

Mikrobiomin merkitys ymmärrettäisiin 
matala-asteisen tulehduksen taustalla. 
Jokaiselta diabeetikolta mitattaisiin 
herkkä crp ja d-vitamiiniarvot.

Ymmärrettäisiin häiriintyneen 
mikroverisuonten toiminnan 
merkitys diabeetikon 
säärihaavojen synnyssä.

Toivon hyvää 
diabeteshoitajaa 
tuekseni ja 
vertaistukea.

”
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”Haaveilen että löytäisimme ihanan 
hoitopaikkani kanssa ratkaisun 
insuliinin imeytymisongelmaan 
ja tasapainoni parantuisi, rajut 
hypot poistuisivat ja saisin 
jatkuvan sensoroinnin sekä itsensä 
pysäyttävän pumpun.

Talouden kannalta 
järkevintä olisi, että 
diabeteslääkäri 
vierailisi periferian 
terveyskeskuksissa sen 
sijaan että kymmenet 
diabeetikot reissaavat 
saman matkan 
vastaanotolle.

Tutkittaisiin ja nostettaisiin 
totuudenmukaisesti esille 
elämäntapojen, kuten ruokavalion 
merkitys  diabeteksen ehkäisyssä 
ja hoidossa sekä sairauden 
kokonaisvaltaisuus ja laajuus.

Sensoroiva pumppu, joka 
lähettää tiedot pilveen, 
tasa-arvoinen hoito, 
uusimmat hoitovälineet, 
vertaistuki.

Suurin haave olisi parannuskeino 
diabetekseen, mutta tärkein haave 
se, että kaikilla diabeetikoilla olisi 
samanlaiset edellytykset parhaaseen 
mahdolliseen hoitoon ja hoitovälineisiin 
riippumatta asuinpaikasta, taloudel-
lisesta tilanteesta, hoitopaikasta jne.

Haaveilen että Suomen kaikki diabeetikot olisivat 
tasaveroisia hoidon suhteen. Helsinkiläisenä itselläni ei ole 
saumaa siihen hoitoon ja välineisiin mitä muualla asuvilla 
on. Miksi diabetestani ei voi hoitaa yhtä hyvin?

Yksi 
jalka-amputaatio 
maksaa enemmän 

kuin jalkojenhoitajan 
vuoden palkka. 



Haaveena 
kohtuuhintainen hoito 
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Riittävätkö rahat 
lääkkeisiin?

Lääkekorvauksia on heikennetty 
viime vuosina. Vuonna 2017 
tyypin 2 diabeteslääkkeiden 
korvausprosentti laskettiin 100 
prosentista 65 prosenttiin. Vuonna 
2016 otettiin käyttöön vuoden 
ensimmäisen lääkeostoksen 
yhteydessä maksettava 50 euron 
alkuomavastuu.

Diabetesliiton verkkokyselyssä 
lähes joka kolmas vastanneista 
on kertonut, että rahat eivät 
nykyisin riitä kaikkiin tarpeellisiin 
lääkkeisiin. Vain 23 prosenttia 
ilmoitti yksiselitteisesti, että rahat 
riittävät lääkkeisiin. Suurin osa 
vastanneista ilmoitti, että ollaan 
sillä rajalla, riittävätkö rahat 
lääkkeisiin.

Diabeteslääkkeet ja tarvikkeet myös 2tyyppisille edulliseksi!



Annettaisiin paremmin tukea sairauden hoidossa. 50 € omavastuu ensimmäisellä 
lääkkeiden hakukerralla on kohtuuton ja määrittää elämälle hintalapun, joka ei ole reilua.



Diabeteslääkkeet kaikille mahdollisia saada.



Haaveeni on löytää työtä ja tyttäreni 
diabetestyyppi löytäisi oikean diagnoosin. 

Ilman työtä kun on, niin saa penniä 
venyttää ja stressata, että kuinka perheen 

kanssa pärjää.



Haaveilen siitä, ettei tulisi lisäsairauksia ja 
että kaikissa tableteissa omavastuu tippuisi 
takaisin siihen 4 euroon. Ja olisihan se kiva 
jos ei jonain päivänä tarvis enää syödä näitä 

tabletteja.



Haaveeni on maksuton lääkitys ja hoito.



Januvia sekä Forxiga palaavat täysin 
korvattavien lääkkeiden joukkoon.



Haaveena jaksaminen
Jaksaa tautini kanssa mahdollisimman hyvin.



Jaksaa, jaksaa, jaksaa ja pitää kunto ja hoitotasapaino! Avoimuus ja ilo auttaa.



Hoitoväsymätön elämä diabeteksen kanssa, psykososiaalisen tuen huomiointi hoidossa.



Haaveeni on, että jaksaisin tautini kanssa mahdollisimman hyvin.



Toivon, että masennukseni paranee ja sen myötä yleinen hyvinvointini, terveyteni ja 
hoitomotivaationi palautuu normaaliksi ja pystyn elämään taas ”normaalia” elämää.



Toivon että parantava hoito vielä löytyy. Siihen asti toivon hoitosysteemistä paljon 
enemmän panostusta jaksamisasioihin.
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Diabeetikko kakkosena toivoisin, että loppuisi nämä taudista johtuvat jälkiseuraamukset.



Haaveilen siitä, että saisin tiputettua 20 kiloa. Toinen haave on se, että päättäjät 
kumoaisivat typerän päätöksensä diabeteslääkkeiden korvausten leikkauksesta.



Maksuton hoito ja lääkitys.
Että lääkealkuomavastuusta luovuttaisiin insuliinin suhteen! 



Kunpa diabeteslääkkeiden korvattavuus palautettaisiin ennalleen. Lääkkeiden hinnat ovat 
nykypäivänä monille liian korkeita. Silti lääkkeet on välttämättömiä diabeteksen hoidossa.



”
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Haaveilen insuliinipumpusta 
ja sensoreista kaikille 
halukkaille. Parantaisi hyvin 
paljon diabeteksen hallintaa 
ja pitkässä juoksussa säästäisi 
yhteiskunnan rahoja (pari 
sairaalavuorokautta vuodessa 
on enemmän kuin vuoden 
sensorointi).

Riippumatta asuinkunnasta 
kaikille halukkaille diabeetikoille 
sensoroiva pumppu ja riittävä määrä 
hoitotarvikkeita ilman että niitä täytyy 
erikseen ruinata ja perustella.

Haaveeni on saada 
FreeStyle Libre.

Saisinpa sensorin 
jatkuvaa seurantaa 
varten.

Voi kun olisi 
verensokerimittari, joka 
mittaisi verensokeria 
jatkuvasti ja piippaisi 
matalista, esimerkiksi 
rannekellossa. Ettei 
tarvitsisi sekoilla 
hypoissa kaupungilla.

Haaveeni on, että kaikilla 
olisi oikeus saada samalla 
tavalla mahdollisuus uusiin 
hoitovälineisiin, kuten 
Freestyle Libreen. 

Koko maassa vallitsisi tasapuolisuus 
hoitotarvikkeiden jakelussa.

Haaveilen, että uusia hoitotarvikkeita 
(mm. FreeStyle libre, Omnipod) olisi 
saataville niille jotka niistä hyötyvät ja 
ovat motivoituneita niiden käyttämiseen.

Haaveena sopivat ja
nykyaikaiset hoitovälineet



”
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Verensokerimittari, joka ei säikähdä 
kylmää. Tykkään ulkoilusta, ja tekisin 
sitä enemmän, jos verensokerimittari 
pelaisi kylmässäkin. Vähän vierastan 
partion talvileireillekin osallistumista 
tästä syystä, vaikka kovasti haluaisin 
osallistua.

Humapen Memoir takaisin 
tuotantoon! Hoidan diabetestäni 
aika aktiivisesti, ts. muutan 
insuliiniannoksia tilanteen mukaan 
paljon. Se toimii hyvin, mutta aina 
joskus unohdan, paljonko olenkaan 
pistänyt ja milloin.

Toimisipa 
insuliinipumppuni 
paremmin.

Hoito ei Suomessa 
vastaa nykyajan 
mahdollisuuksia

Uusi lääketieteellinen tekniikka, 
kuten jatkuva reaaliaikainen 
verensokerimittaus eli 
glukoosisensorointi, parantaa 
tutkitusti hoitotasapainoa ja 
elämänlaatua. 

Tällä hetkellä sensorien saatavuus 
ja myöntökriteerit vaihtelevat 
suuresti paikkakunnittain. 
Diabetesliitto katsoo, että 
nykyaikaisen verensokeri-
sensoroinnin tulee olla kaikkien 
sitä tarvitsevien saatavilla. 
Kaikkien diabeetikoiden pitää 
tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti 
jatkuvan verensokerisensoroinnin 
saatavuuden suhteen asuin-
paikasta tai varallisuudesta 
riippumatta. 

Jatkuvan verensokeriseurannan 
suorat kustannukset ovat tällä 
hetkellä alimmillaan noin 1400 € 
vuodessa, mikä on noin kaksi 
kertaa sen mitä verensokerin 
sormenpäämittaus maksaa. 
Toisaalta tuolla rahalla ei 
saa yhtäkään diabeteksen 
aiheuttamaa sairaalahoitojaksoa. 
Sensoroinnin kustannukset 
säästyvät ajan mittaan sitä kautta, 
että paremman verensokerin 
hallinnan avulla vältetään kalliita 
lisäsairauksia. Sensorointi on 
kannattava investointi ja sen 
osuus diabeteksen kokonais-
kustannuksista on pieni.

Pienikokoinen verensokerimittari, joka 
ei pullottaisi vaikkapa puvuntaskussa, 
tai arkisemmin takin taskussa tai 
laukussa veisi vain vähän tilaa. 
Eivät kaikki ole (ainakaan vielä) 
huononäköisiä, jotka tarvitsevat 
hehtaarin kokoisen näytön.



”
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Kaikki ykköstyypin 
diabeetikot saisivat vapaasti 
valita hoitomuotonsa ja 
hoitovälineensä sen mukaan, 
mikä kullekin ja kenenkin 
elämään parhaiten sopii. Ettei 
kenenkään tarvitsisi taistella 
hoidon saamisesta.

Haaveenani on, että itse saisi 
valita välineet omaan hoitoon. 
Itselle tulisi nyt tarpeeseen 
sensoroiva pumppu, sillä uusi työ 
on hektistä ja olisi hienoa voida 
keskittyä siihen kunnolla ilman, 
että koko ajan pitäisi huolehtia 
paljon sokereita takia.

Haaveeni on sensoroiva pumppu, joka 
lähettää tiedot pilveen, tasaarvoinen 
hoito, uusimmat hoitovälineet ja 
vertaistuki.

Saisinpa insuliinipumpun, jossa ei ole 
letkuja. Siis niin kuin Omnipod, mutta 
sopiva pienikokoinen. Yli 40 vuotta 
pistoksilla tuntuu jo sen arvoiselta.

Koko maassa vallitsisi 
tasapuolisuus hoito
tarvikkeiden jakelussa.

Olis sensorit käytössä jatkuvasti, 
ainaskin 1:llä.

Sensori pysyis vaikka käy 
uimassa eikä sitä tarvitsisi 
peittää niin paljon kosteissa 
tiloissa. Että sokerit ei 
menisi ylös ja alas, ettei 
pistäminen sattuisi ja saisin 
pumpun.

Haluaisin 
pumpun.Yhdenmukaiset hoitovälineet 

kaikille ykköstyypin diabeetikoille!



Sensorin saanti.

Haaveilen siitä, että kaikki 
diabeetikot saavat omaan 
hoitoonsa tarvitsemia kaikkia 
hoitovälineitä vapaasti 
tarvitsemansa määrän.

Ettei välinejakeluvalikoimat 
ja myöntämiskäytännöt 
riippuisi siitä, missä asuu.

Sensorointi 
kaikille!
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Haaveilen jokaiselle oikeutta valita oma hoitomuoto. 
Haaveilen että jokaisella olisi mahdollisuus saada 
uusimmat välineet helpottamaan arkea ja omaa 
jaksamista. Olen onnekas, sain Libren käyttööni 
ensimmäisten joukossa, vieläpä omaksi. 

Hyviä hoitovälineitä <3.
Haaveilen siitä, että kaikki uudetkin 
hoitoa ja hoitomotivaatiota tehostavat 
välineet tulevat nopeasti kaikkien 
diabeetikoiden saataville ja käytettäväksi.

”

Kaikille jotka haluavat hoitaa 
itseään sensorit ja pumput, ei 
saa vedota rahaan ja hyvään 
hoitotasapainoon.

Että jokainen diabeetikko voi 
saada sensoreita, ikään tai 
sukupuoleen katsomatta. 



”
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” Että kaikilla olisi sensori. 
Sen avulla tietää missä 
mennään. Voi vaikuttaa ja 
elämänlaatu paranee.
 

Pumpulle 
parannuksia.

Yksi laite jolla 
voisi ottaa sokerit 
ja pistää inskat. 

Saada 
insuliinipumppu. 

Saada langaton 
insuliinipumppu 
ja Libre.

Että hoitovälineet olisivat 
mahdollisimman ekologisia.

Että hoitovälineet 
olisivat mahdollisimman 
luonnonmukaisia.

Että voitaisiin valmistaa 
oikeasti hienoja 
brändivaatteita, 
joissa voisi kantaa 
diabetestarvikkeita.

Saada johdoton 
pienikokoinen 
pumppu.

Libresensorointi 
helpommaksi 
pääkaupunkiseudulla.

Haaveni olisi se että mulla olis 
pumppu niin että kun insuliinia 
pistettäis se ei ei sattuis ja että 
diabetestä ei olisi enää ollenkaan. 
(6 v)

Hoitotarvikkeiden 
monivaihtoehtoisuus.

Hoitotarvikkeiden 
haku helpottuisi.
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”

Keksittäisiin insuliini 
jota ei tarvitse pistää.

Että kaverin pumppu 
toimisi hyvin.

Toivon, että 
veli saa Libren.

Vuoden 
sensorointi maksaa 

vähemmän kuin 
kolme päivää 
sairaalassa.

Saisin monipistoshoidon tilalle 
sensoroivan insuliinipumpun 
helpottamaan vaihtelevaa ja 
liikkuvaa arkeani.

Että sensori olisi saatavissa tasa
arvoisesti kaikille suomalaisille 
tai että tulee ”tekohaima” joka 
korjaa koko tilanteen.

Diabeteshaaveeni on, että 
joskus haiman saisi toimimaan 
bluetoothyhteydellä, että 
puhelimesta voisi säätää 
insuliinin menemään haimasta.

Ei tarvii 
pistää 
neulalla.

Sydämen 
muotoinen 
pumppu.

Että keksittäisiin lääke, joka 
parantaisi minut. Ja että olisi 
yksi laite, jolla voisi ottaa 
sokerit ja pistää inskat.

Se että insuliiniin 
voisi niellä lääkkeenä.
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” Että Vaasassakin diabetestablettihoitoiset 
saisivat liuskoja ja neuloja tasapuolisesti 
muiden suomalaisten kanssa.

Libre kaikille diabeetikoille 
(ainakin ykköset). 
Hoito on ihan eri tasolla!

Libre kaikille.
Kaikille ykkösille Libren käyttö tai 
muun sensorin käyttö mahdollisuus 
vähimmäisvaade!

Toivon että yhä useampi diabeetikko saisi 
jatkuvan verensokerin sensoroinnin, taikka 
tämän Flash-sensoroinnin käyttöönsä. Sen on 
arkikäytössä huomaamaton, nopea ja vaivaton 
apu verensokerin tarkkailuun.

Haaveilen siitä, että 
hoitotarvikkeiden haku olisi 
helpompaa ja niissä olisi 
enemmän vaihtoehtoja.

#diabeteshaaveeni 
on hoitomuotojen 
monipuolistuminen ja 
mahdollisuus valita niistä 
omaan elämäntilanteeseen 
sopivin vaihtoehto. Mä haaveilen siitä että mä 

saissin libren. Se helpottais niin 
paljon mun elämää ja koska 
mulla tällä hetkellä sokerit 
heittelee aika paljon nii se olis 
ihana.
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Haaveena keinohaima

Uusi haima.



Tekohaima.



Että tekohaima saataisiin toimivaksi ja markkinoille.



Tekohaima ja paljon Dleirejä.



Toimiva haima.



Odotan keinohaiman kehittämistä ja muutenkin hoidon 

monipuolistumista.



Parantuminen / tekohaima.
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Haaveena asiallinen 
suhtautuminen

Että ihmiset tietäisivät enemmän diabeteksesta eikä aina täytyisi korjata 
ihmisten vääriä käsityksiä.



Että se ei vaikuttaisi elämään estämällä joidenkin asioiden tekemistä ja 
että ihmiset suhtautuisivat diabeetikoihin normaalimmin. 



Haaveeni on, että diabeteslapsia ei syrjittäisi yhteiskunnassa missään muodossa. 
Lasten täytyy saada osallistua leireille ja koulun tapahtumiin ilman ongelmia.



Saisinpa parantua ja ihmiset tietäisivät diabeteksesta enemmän.



Diabeteshaaveeni on se että kukaan ei arvostelisi ja ottaa selvää asioista 
ennen kun alkaa haukkumaan.



Toivon, että diabetekseen sairastuneen läheiset – muutkin kuin lähin perhe – 
hankkivat tietoa siitä, mitä diabetes tarkoittaa ja miten sitä hoidetaan.



Jaan diabeetikkolapseni haaveen: olisinpa ihan niin kuin muutkin.



Yleisesti ymmärrettäisiin mitä diabeteksen hoito on ja vaatii sitä sairastavalta.



Haaveilen jokaiselle kaveria, jonka kanssa nauraa ja itkeä, on hänellä diabetes tai ei.
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Haaveena hypokoira

Saada koira.

Hypokoira.

Toivon että hypokoirien 
koulutus ja normalisaatio 
lisääntyisi.

Saatiin 3v koira ja oon 
aina haaveillut että se ois 
koulutettu hypokoiraks. 
Emmasta ei kuitenkaan 
hypokoiraksi ole. Emma on 
touhukas koira mutta liian 
vanha siihen. Yksi haaveeni 
on saada hypokoira (8 v)

Hypokoira 
varoittaa matalasta 
verensokerista

Koirat pystyvät erinomaisen 
hajuaistinsa avulla erottamaan 
verensokerinvaihtelut ihon tuoksun 
perusteella. Koira voidaan kouluttaa 
ilmaisemaan matalat ja korkeat 
verensokerit. Tälläista koulutettua 
koiraa kutsutaan hypokoiraksi.

Hypokoira tuo helpotusta ja turvaa 
diabeetikon arkeen esimerkiksi 
mahdollistamalla rauhallisemmat 
yöunet tai tuoden turvaa diabetesta 
sairastavan koululaisen yksinoloon.

Diabetesliitto esittää, että 
hypokoirat tulisi rinnastaa muihin 
avustajakoiriin siten, että diabeetikon 
olisi mahdollista pitää hypokoiraa 
mukana arjessa. Kesäkuussa 2017 
saatiin yksi askel oikeaan suuntaan, 
kun maa- ja metsätalousministeriö 
myönsi hypokoirille samanlaisen 
aseman kuin muillekin avustajakoirille 
elintarviketiloissa, joten koiran 
voi ottaa mukaan esimerkiksi 
ruokakauppaan tai ravintolaan.  
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Haaveena ammatti
Päästä armeijan tarkkaampujaksi.



Samat työt kuin terveillä ihmisillä.



Että diabeetikot voisivat päästä kaikkiin samoihin töihin kuin terveet.



Unelmani on jonain päivänä olla diabeteshoitajan työssä.

Haaveena diabeteksen 
ehkäiseminen

Että saataisiin rokote diabeteksen ehkäisemiseksi.



Että löytyisi diabetesnero, jotta syy sairaudelle ja sen ehkäisylle löytyisi. 😊



”

26 

Minun diabeteshaaveeni 
on löytää vertaistukiryhmä 
insuliinipumppuhoitoisille 
diabeetikoille.

      Haaveena vertaistuki

Hyviä vertaistukea antavia 
kavereita (niitä on jo).

Että voisin käyttää omia 
kokemuksia hyväksi 
toisten auttamisessa.Haaveeni on, että pääsisin 

kertomaan muille nuorille 
diabeteksesta ja sen 
hyödyistä sekä haitoista. Haluaisin kertoa muille nuorille 

myös diabeetikon ensiavun ja 
tavan toimia, mikäli he tapaavat 
huonovointisen diabeetikon.

Minä haaveilen paikallisista 
tukiryhmistä, jotka auttavat 
diabeetikoita.

Haaveilen siitä, että löytäisin oikeat 
sanat, kun kerron yhdistyksemme 
jäsenille terveiden elintapojen 
merkityksestä diabeteksen hoidossa.

Toivon, että 
vertaistuesta 
on ollut iloa 
ja hyötyä.

Muut diabeetikot 
ymmärtävät

Diabetesliitto ja diabetes-
yhdistykset tarjoavat vertaistukea 
monessa muodossa: muun 
muassa ohjatuissa ryhmissä, 
verkossa ja puhelimitse. 
Katso lisää ja tule mukaan:
www.diabetes.fi.



”
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Jo aikuinen poikani saisi elää hyvän elämän ilman 
lisäsairauksia. Ja että hänen lapsensa eivät sairastuisi. 
Tietysti mielen pohjalla suurin toive on se, että 
diabeteksen syntymekanismi selviäisi ja opittaisiin 
estämään sairastuminen.

Haaveilen että koulusta valmistuttuani 
pystyn tekemään merkityksellistä työtä ja 
antamaan jotain takaisin yhteiskunnalle, 
järjestöille sekä ihmisille, jotka ovat pitäneet 
minusta huolta kaikki nämä vuodet 1 tyypin 
diabeteksen kanssa.

Toivon että hoitotasapainoni 
ja saamani hoidon laatu ja 
taso säilyy niin korkeana, 
että pystyn työskentelemään 
täysillä niin pitkään kuin 
muutkin.

Haaveilen terveistä vuosista 
ilman lisäsairauksia.

Haluan opiskella lääkäriksi ja 
näyttää omalla positiivisella 
asenteellani ja teoillani, että 
me diabeetikot pystymme 
mihin vain!

Haaveeni on säilyttää valoisa 
elämänasenne ja mielikuvituksen 
siivet, joilla voin lentää – päivittäisistä 
diabeteksen hoitotasapainon 
heilahteluista huolimatta.

Haaveilen, ettei lapsieni 
lapsille tulisi diabetesta, ja 
että hoito edistyy samalla 
vauhdilla kun se on nämä 
50 vuotta edistynyt.

Että mahdollisille 
tuleville lapsilleni 
ei tulisi diabetesta.

 Haaveena hyvä tulevaisuus



”
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Että avopuolisoni saisi elää 
kivuttoman pitkän elämän, ja että 
meitä siunattaisiin lapsilla. 

Rakas ykköstyyppini 
välttyy kurjilta 
lisäsairauksilta.

Elää 
tervettä 
elämää!

Haaveilen itselleni 
pitkää ja hyväkuntoista 
elämää D1:sen kanssa.

Haaveilen raskaudesta 
diabeteksen kanssa.

Haaveilen siitä, että saisin 
parhaat mahdolliset 
apuvälineet diabeteksen 
hoitoon ja pysyisin pitkään 
terveenä. Toivon samaa 
kaikille diabeetikoille!

Haaveeni on että lapsenlapseni 
elää onnellisena diabeteksestä 
huolimatta.

Että pystyisi 
harrastamaan 
mahdollisimman 
pitkään liikuntaa.

Haaveeni on elää suhteellisen 
hyväkuntoisena ja positiivisena 
92vuotiaaksi piikkien kera. 
Isäni antoi valoisan perinnön 
ilman piikkejä.

Että saisin elää pitkän ja hyvän elämän. 
Pääsisin asumaan joskus Tampereelle 
poikakaverin kanssa. Voisin mennä 
naimisiin. En joutuisi viettämään 
loppuelämää pyörätuolissa.

Ei tulisi lisäsairauksia. Saisin 
lapsia. Voin harrastaa mikä 
itseäni kiinnostaa. Saada 
uusi työpaikka ja opaskoira. 
Menestyisin muusikkona ja 
opiskelisin lähihoitajaksi.

Haaveeni on, että 
lisäsairaudet pysyvät 
hallinnassa.
Tahtoisin olla urheilija!

Haaveilen tasapainoisesta 
ja terveellisestä elämästä 
mieheni kanssa ja terveistä, 
iloisista lastenlapsista!
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Monenlaisia haaveita

Haaveeni on, että diabeteksesta tulisi heti osa sairastunutta. Sairaus olisi 
välittömästi osa ihmistä, eikä tarvitsisi tehdä töitä sen hyväksymisen eteen.



Haaveni on, että saisin olla mukana innovoimassa jotain uutta diabeteksen hoitoon 
liittyvää tuotetta.



Haaveeni on edelleen se, että saisin elää terveenä loppuelämäni kuten ennen 
sairastumistani 70luvulla. Olisin elänyt elämäni sitten ensin terveenä kuten ennen 

sairastumista ja lopussa elämääni. Diabetes olisikin ollut vain pahaa unta.



Haaveilen siitä, että jonakin päivänä voisin kokeilla elää vaikka vain päivän ilman 
diabetesta. Millaistahan se oikeasti olisi? En muista aikaa ennen sairastumistani.



Toivon että Diabetesmessut järjestetään vielä uudelleen, en päässyt osallistumaan 
ensimmäiseen!



#samatmahdollisuudet #päivityssuhtautumiseen #asenneratkaisee



Että diabetes ei olisi tullut mun veljelle.



Että olisi enemmän leirejä.



Kapina.
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Tasaisen makea.



Elää tervettä elämää.



Haluan olla julkkis jolla on diabetes ja kaikki tietää siitä.



Ei mikään.



Ei kuulu sulle!



Hugo.



Ei tarvitsisi käydä TYKSissä.



En tiedä!



Haluaisin Kreikkaan.



Pääsisin joka päivä Särkänniemeen.



Että tällaisia tapahtumia olisi useammin 
(perheiden päivä Särkänniemessä).



Että saataisiin ilmaiset rannekkeet.



Diabeteskeskusta ei myydä.



Haaveeni on saada oma diabetesfirma. Siellä myytäisiin erilaisia 
diabetesvälineitä ja hoidettaisiin diabeetikoita (8 v).



”
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Haaveilen siitä että, 14vuotiaan 
poikani ykköstyypin diabetes 
voitaisiin parantaa ja hän voisi 
elää terveen elämän ja nauttia 
kaikesta mitä siihen elämään kuuluu 
joutumatta huolehtimaan vakavan 
sairauden hoitamisesta.

Haaveeni on, että 
diabetekseen löytyisi 
parannuskeino esim. uusia 
kantasoluja siirtämällä.

Haaveeni on rokote, jolla 
diabetes saadaan pois jo 
sairastuneilta ja voidaan 
antaa ennaltaehkäisevästi 
niille, joilla geenit 
viitoittavat diabetekseen!

1tyypin syntysyy tunnistetaan, 
sairastumiset estetään. Ja että 1tyypin 
hoitoon löydetään pysyvä ratkaisu ja 
lapseni paranee.

Että parantuisin 
diabeteksesta.

Suurin haaveeni on, että 
ykköstyypin diabetekseen 
löydetään parannuskeino.

Pääsisinpä eroon 
diabeteksestani. Minä äitinä haaveilen 

siitä, että lääketiede 
todella kehittyisi niin, 
että diabeteksesta 
voisi parantua.

parantuminen
Haaveista suurin: 



”
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Minun #diabeteshaaveeni 
on, että diabetekseen 
keksittäisiin parantava 
lääke.

Haaveilen siitä, 
että diabetesta ei 
olisi ollenkaan.

Että keksittäisiin lääke 
joka parantaisi ihmisen 
diabeteksesta. 

Saada diabetes pois!

Parantua diabeteksesta tai 
helpottaa hoitoa.

Että keksittäisiin sellainen 
rokote, että kun se pistetään 
niin 2-3 vuoteen diabetes 
”katoais”.

Taudin parantaminen.

Että diabeteksesta voisi parantua. 
(Tai että sitä ei ikinä olisi tullut.)

Vois parantua ja ihmiset 
tietäisivät enemmän.

Että diabetesta ei 
olisi ollenkaan.



Että sen voisi 
parantaa 
antibiooteilla.”

Päästä ruokavalion 
avulla eroon siitä.

Että saisi diabeteksen pois.

Ettei kenellekään 
tulisi diabeettestä.Haaveilen, että tyypin 1 

diabetekseen löydetään parannus, 
ja että Suomi olisi mukana 
näissä tutkimushankkeissa (mm. 
kapselointi, jota jo maailmalla 
tutkitaan ja koekäytetään).

Olen jo tosi pitkään haaveillut 
että pääsisin haiman siirtoon että 
voisin elää normaalia elämää! Tai 
että sitä ees kokeiltaisiin minuun!! 
Se olisi ihanaa – en muista enää 
minkälaista elämä oli ennen 
diabetestä.

Diabeteslääkkeiden kehitys jatkuisi niin, että 
yhä useammalla olisi helpompi olla sairautensa 
kanssa. Jopa sellainenkin haave, että sairaus 
voitaisiin lääkkeillä parantaa kokonaan.

Haaveeni on että 
diabetekseen keksittäisiin 
parantava lääke.
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Tiapeetteksen voisi parantaa.
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Hyvin hoidettu diabetes 
on halvin diabetes

Kaikkiin diabeteksen tyyppeihin liittyy alttius erilaisille lisä
sairauksille. Lisäsairaudet ovat hankalampia ja huomattavasti 
enemmän normaalielämää haittaavia kuin diabetes yksinään. 
Hyvä diabeteksen hoito estää lisäsairauksia. Siksi hyvä 
diabeteksen hoito on niin tärkeää.

Diabetekseen liittyvien lisäkustannusten 
jakautuminen kustannuserittäin 2011

%
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          Tervetuloa jäseneksi

 Voitetaan yhdessä diabetes  
           – joka päivä!
Diabetesliitto on vuonna 1955 perustettu diabeetikoiden, heidän läheistensä 
ja diabetesammattilaisten yhteisö. Nyt Diabetesyhdistyksissä ja tätä kautta 
Diabetesliitossa on noin 55 000 jäsentä, joiden puolia pidämme, diabeteksen 
tyypistä riippumatta. 

Diabetesliiton jäsenenä saat tuntuvia jäsenetuja sekä tietoa, vertaistukea ja turvaa. 
Jäsenyytesi on tärkeä kannanotto diabeetikoiden hyvän elämän puolesta!

Kun liityt jäseneksi, saat ensimmäisenä jäsenyysvuonna Diabeteslehden maksutta. 
Liittyminen Diabetesliiton jäseneksi on helppoa

 • täytä lomake netissä: www.diabetes.fi/liity tai
 • soita jäsensihteereille numeroon 050 310 6611 tai 050 310 6612
 • lähetä sähköpostia osoitteeseen jasenasiat@diabetes.fi

Voit valita myös liittymisen Diabetesliiton kannatusjäseneksi.



Tehdään haaveista totta 
yhdessä – tule jäseneksi!

www.diabetes.fi


