
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä vastaajia liian vähän, alle 5 jotta yleispäteviä johtopäätöksiä voitaisiin 
tehdä (koko maassa vastaajia 207) 

Diabetesta sairastavien näkemyksiä:

l Vastanneet diabeetikot kokevat saavansa kokonaisvaltaista hoitoa, jossa hoitava lääkäri osaa huomioida 
ihmisen kokonaisuutena, muutenkin, kuin diabeteksen näkökulmasta.

l Terveydenhuolto sai kritiikkiä ajanvarausten venymisestä.

Diabetesta sairastavien määrä
Kokonaismäärä 8 300

Tyypin 1 diabeetikot 2 200

l Lisäsairauksia  55 %  (koko maa 45 %)

l Ei lisäsairauksia 45 %  (55 %)

Tyypin 2 diabeetikot 6 100

l Lisäsairauksia 20 %  (19%)

l Ei lisäsairauksia  80 % (81%)

Kustannukset € / diabeetikko / vuosi (2011)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito   947 (koko maa ka 908; vaihteluväli 479–1249)

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 1 146 (1140; 845–1737)

Erikoissairaanhoidon avokäynnit    987 (851; 691–1028)

Lääkkeet     1 162 (1156; 1000–1243)

Yhteensä     4 241 (4055; 3564–5162)

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla lisäsairauksia selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin.  
Kustannukset kaikissa tarkastelluissa erissä niukasti yli maan keskiarvon.
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Hoidon järjestäminen (Päättäjät Diabetesbarometri 2017)

Hoidon järjestäminen (% vastaajista, vastaajia 5, [suluissa koko maa, vastaajia 82], 
Päättäjät Diabetesbarometri 2017)

Lapsidiabeetikot 80 (93)  0 (7)   0   20
Tyypin 1 diabeetikot 60 (42)  40 (55)   0 (3)   0
Tyypin 2 diabeetikot 40 (28)  60 (40)   40 (28)   0 (4)
Raskausdiabeetikot 40 (58) 3 40 (31)   0 (2)   20 (9)

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 67 (58) 

l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 84 (70)

l Ravitsemusterapeutti 100 (55)

l Psykologi 100 (75)

l Diabeteshoitaja 67 (57)

Prosenttiosuus päättäjistä, jotka vastasivat ”liian vähän tai ei ollenkaan” 
(vastaajia 5; koko maassa 82) 

l Lääkäri 20 (47)

l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 100 (62)

l Jalkaterapeutti / jalkojenhoitaja 100 (50) 

l Psykologi 100 (50)

l Diabeteshoitaja 20 (59)

Resursseista huomionarvoista:

l päättäjillä ja terveydenhuollon ammattilaisilla on varsin samanlainen käsitys terveydenhuollon 
resurssoinnista. Molemmat tunnistavat diabetekseen erikoistuneiden lääkärien resurssien 
vähäisyyden, mutta päättäjät ajattelevat peruslääkäreiden ja diabeteshoitajien resurssit paremmiksi 
kuin terveydenhuollon ammattilaiset  

l Molemmat arvioivat isoja puutteita olevan psykologien, jalkojenhoitajien ja 
ravitsemusterapeuttien resursseissa.
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