
Diabetesta sairastavien määrä 
maakunnassa

Kokonaismäärä 8 896

Tyypin 1 diabeetikot 981
•  Lisäsairauksia  58 %  (koko maa 45 %)
•  Ei lisäsairauksia 42 %  (55 %)

Tyypin 2 diabeetikot 7 915
•  Lisäsairauksia 22 %  (19%)
•  Ei lisäsairauksia  78 % (81%)

Kustannukset € / diabeetikko / vuosi (2011)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 983 (koko maa ka 908; vaihteluväli 479–1249)

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 1126 (1140; 845–1737)

Erikoissairaanhoidon avokäynnit  915 (851; 691–1028)

Lääkkeet     1203 (1156; 1000–1243)

Yhteensä     4226 (4055; 3564–5162)

Kustannukset ovat melko lähellä koko maan keskiarvoja, pääosin jonkin verran keskiarvoja korkeammat.
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Hoidon järjestäminen  
(Päättäjät Diabetesbarometri 2017)

Prosenttia terveydenhuollon ammattilaisvastaajista, suluissa vastaavat prosenttiosuudet koko maasta 
(vastaajia 12; koko maassa 182)

Lapsidiabeetikot 100 (93) 0 (7)   0   0
Tyypin 1 diabeetikot 33 (42)  50 (55)   17 (3)   0
Tyypin 2 diabeetikot 0 (28)  50 (40)   50 (28)   0 (4)
Raskausdiabeetikot 83 (58)  0 (31)   17 (2)   0 (9)

Resurssit (Diabetesbarometri 2017)

Prosenttia terveydenhuollon ammattilaisista vastasi liian vähän tai ei ollenkaan, suluissa vastaavat 
prosenttiosuudet koko maasta (vastaajia 12; koko maassa 182)

• Lääkäri 100 (58)

• Diabetekseen erikoistunut lääkäri 100 (70)

• Diabeteshoitaja 50 (57)

• Psykologi 100 (75)

• Muu mielen hyvinvoinnin ammattilainen 100 (61)

Resursseista huomionarvoista:

•   Sekä yleislääkäreitä että diabetekseen erikoistuneita lääkäreitä selvästi liian vähän diabeetikoiden 
määrään nähden, kaikki vastaajat vastasivat liian vähän tai ei lainkaan saatavissa.

•   Myös psykologien ja muiden mielen hyvinvoinnin ammattilaisten resurssitilanne huolestuttava. Kaikki 
vastaajat sitä mieltä, että resursseja on liian vähän tai niitä ei ole lainkaan saatavissa

•   Sen sijaan terveydenhoitajien ja diabeteshoitajien resurssitilanne kohtuullisen hyvä.
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