
Diabetesta sairastavien määrä
Kokonaismäärä 4 740

Tyypin 1 diabeetikot 540
 l Lisäsairauksia  58 %   (koko maa 45 %)
 l Ei lisäsairauksia 42 %   (55 %)

Tyypin 2 diabeetikot 4 200
 l Lisäsairauksia 25 %   (19%)
 l Ei lisäsairauksia  75 %   (81%)

Kustannukset € / diabeetikko / vuosi (2011)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito    735  (koko maa ka 908; vaihteluväli 479–1249)
Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 1 360  (1140; 845–1737)
Erikoissairaanhoidon avokäynnit  1 028  (851; 691–1028)
Lääkkeet     1 201  (1156; 1000–1243)
Yhteensä     5 162  (4055; 3564–5162)

Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavilla lisäsairauksia selvästi enemmän kuin maassa 
keskimäärin. Kustannukset perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoa lukuun ottamatta selvästi yli maan 
keskiarvon. Kustannukset yhteensä ovat koko maan korkeimmat.

Pohjois-Karjalasta vastaajia 6 henkilöä, 3 tyypin 1 
diabetesta ja 3 tyypin 2 diabetesta sairastavia  
(koko maassa vastaajia 207)

l 50 %  10–20 vuotta
l 50 %  yli 20 vuotta

Hoitovastuutaho
l 33 %  terveyskeskus
l 50 %  keskussairaala
l 17 %  aluesairaala

Hoito- ja kuntoutussuunnitelman 
tekeminen
l 0 % ei ole tehty  (47 %)
l 50 % on tehty  (20 %)
l 50 % en tiedä  (33 %)

Diabetesta sairastavien näkemyksiä
l *Diabetesta sairastavat tyytyväisiä henkilöstöön.

Palvelujen järjestäminen ja siinä onnistuminen    
          (Diabetesbarometri 2017)
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Hoidon järjestäminen  
Hoidon järjestäminen (terveydenhuollon ammattilaiset Diabetesbarometri 2017)

l Hoitosuunnitelma laaditaan kaikille, diabeteshoitaja ja lääkäri laativat.

l Hoitojärjestelyjä pyritään räätälöimään yksilöllisesti, sensorointiin ja sopeutumisvalmennukseen ei juuri 
ole mahdollisuutta.

l Osalla terveydenhuollon ammattilaisista käytössä potilastietojärjestelmä, josta ei saa seurantatietoa.

Resurssit (Diabetesbarometri 2017)

Prosenttiosuus terveydenhuollon ammattilaisista, jotka vastasivat  
”liian vähän tai ei ollenkaan”, suluissa vastaavat prosenttiosuudet koko maasta  
(vastaajia 6; koko maassa 182)

l Lääkäri 34 (58)

l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 67 (70)

l Diabeteshoitaja 50 (52)

l Jalkojenhoitaja 67 (57)

l Psykologi 17 (75)

Päättäjien näkemyksiä ei voida esittää, vastaajia alle 5.

Resursseista huomionarvoista:

l Diabetekseen erikoistuneiden lääkärien resursseja liian vähän diabeetikoiden määrään suhteutettuna. 

l Psykologien ja ravitsemusterapeuttien resurssitilanne diabeetikoiden määrään nähden varsin hyvä.


