
   

 

Verensokerin mittausmahdollisuus turvattava yksilöllisesti 

Diabetesliitto:  
Myös hyvässä hoitotasapainossa oleva tyypin 2 diabeetikko voi hyötyä verensokerin mittauksista 

Vuoden 2018 alussa jotkut Suomen kunnat vähensivät verensokerin mittausliuskojen jakelua tyypin 2 
diabetesta sairastaville. Uusi käytäntö on koskenut henkilöitä, joilla ei ole käytössään liian matalaa 
verensokeria eli hypoglykemiaa aiheuttavaa lääkitystä, ja jotka ovat saavuttaneet hoitotavoitteensa.  

Diabetesliitto katsoo, että uusimpien tutkimusten ja hoitosuositusten mukaan rutiininomaisten 
verensokerimittausten vähentäminen on perusteltua niiden tyypin 2 diabetesta sairastavien kohdalla, 
jotka eivät käytä liian matalalle verensokerille altistavia lääkkeitä, 

Diabetesliitto huomauttaa kuitenkin, että hoitotarvikkeiden myöntämisen tulisi perustua yksilölliseen 
harkintaan yhdessä potilaan kanssa.  

Esimerkiksi elintapojen muuttuminen, muut sairaudet ja lääkehoidot, liikuntakyvyn muutokset ja 
diabeteksen eteneminen voivat vaikuttaa verensokerin tasoon. Hallinnolliset määräykset eivät voi 
ajaa yksilöllisen tarpeen ohi.  

Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen mukaan tyypin 2 diabeteksen alkuvaiheessa ja 
sokeritasapainon heikentyessä verensokerin ateriaparimittauksilla (mittaus ennen ateriaa ja kaksi 
tuntia aterian jälkeen) voi opetella arvioimaan, miten erilaiset syömiset, liikunta ja lääkevalmisteet 
vaikuttavat verensokeriin. Alkuvaiheen jälkeen, jos sokerihemoglobiinin HbA1c arvo on tavoitteen 
mukainen eli alle 48 mmol/mol, eikä potilas käytä liian matalalle verensokerille altistavia lääkkeitä, 
päivittäisestä omaseurannasta ei ole osoitettu lisähyötyä.  Hoitosuosituksen mukaan yksilöllinen 
mittausten tarve arvioidaan yhdessä diabeteshoitajan ja lääkärin kanssa ja kirjataan 
hoitosuunnitelmaan.  

Diabetesliitto katsoo, että myös niillä henkilöillä, joilla ei ole liian matalalle verensokerille altistavaa 
lääkitystä tai joiden verensokeri on kunnossa ilman lääkehoitoa elintapahoidolla, tulee olla 
mahdollisuus myös sairauden alkuvaiheen jälkeen varmistua vastaanotto- ja laboratoriokäyntien 
välillä siitä, että verensokerin taso säilyy hyvänä.  

Lääkärin tai hoitajan vastaanotolle ja laboratoriokokeisiin pääsee monissa kunnissa nykyisin vain 
kerran vuodessa. Vuoden aikana ehtii tapahtua paljon muutoksia, joiden seurauksena 
sokeritasapaino voi heikentyä.  

Esimerkiksi verensokerin mittaaminen aamulla ja päivän pääaterian jälkeen yhtenä päivänä viikossa 
tarkoittaa noin 100 mittausliuskaa vuodessa. Sen kustannus, noin 10–20 euroa, on hyvin kohtuullinen 
verrattuna huonosti hoidetun diabeteksen kustannuksiin.  

Mahdollisuus verensokerin mittaamiseen lisää myös elintapahoitoon ja säännölliseen lääkehoitoon 
sitoutumista ja monien diabetesta sairastavien kokemuksen mukaan myös elämänhallintaa ja -laatua.  

Diabetesliitto teki joulu–tammikuussa tyypin 2 diabeetikoille verkkokyselyn verensokerin 
mittausliuskojen saatavuuden muutoksista eri puolilla Suomea. Saimme 421 vastausta 130 eri 
kunnasta. Vastauksista käy ilmi, että paikkakuntakohtaiset erot verensokerin mittausvälineiden 
saatavuudessa ovat suuria.  
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