
Diabetesta sairastavien määrä
Kokonaismäärä 42 900

Tyypin 1 diabeetikot 4 600
 l Lisäsairauksia  50 %   (koko maa 45 %)
 l Ei lisäsairauksia 50 %   (55 %)

Tyypin 2 diabeetikot 38 300
 l Lisäsairauksia 17 %   (19%)
 l Ei lisäsairauksia  83 %   (81%)

Kustannukset € / diabeetikko / vuosi (2011)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito    980  (koko maa ka 908; vaihteluväli 479–1249)
Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 1 145  (1140; 845–1737)
Erikoissairaanhoidon avokäynnit     799  (851; 691–1028)
Lääkkeet     1 212  (1156; 1000–1243)
Yhteensä     4 136  (4055; 3564–5162)

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla lisäsairauksia jonkin verran enemmän, kuin maassa keskimäärin. 
Kustannukset erikoissairaanhoidon avokäyntejä lukuun ottamatta hiukan yli maan keskiarvon. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä vastaajia 23 
henkilöä, 14 tyypin 1 diabetesta,  7 tyypin 2 
diabetesta sairastavia, 1 lapsen vanhempi, 2 muu 
diabetestyyppi (koko maassa vastaajia 207)

l 4%  alle 1 vuotta sairastanut
l 13 %  1–5 vuotta
l 13 %  5–10 vuotta
l 31 %  10–20 vuotta
l 39 %  yli 20 vuotta

Hoitovastuutaho
l 61 %  terveyskeskus
l 22 %  aluesairaala
l 9 %   keskussairaala
l 4 %   työterveyshuolto
l 4 %   ei tiedä

Hoito- ja kuntoutussuunnitelman 
tekeminen
l 39 % ei ole tehty  (47 %)
l 31 % on tehty  (20 %)
l 30 % en tiedä  (33 %)

Diabetesta sairastavien näkemyksiä
l Palautteet vaihtelevat hoitopaikan mukaan. Osa 
saa positiivista palautetta hoidon jatkuvuudesta 
ja hyvistä ammattilaisista, toiset taas negatiivista 
palautetta lääkärien vaihtuvuudesta ja 
ammattilaisten osaamisesta.
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Palvelujen järjestäminen ja siinä onnistuminen    
          (Diabetesbarometri 2017)

Diabetes  
Pirkanmaalla
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Hoidon järjestäminen  
Hoidon järjestäminen (% vastaajista, vastaajia 6, [suluissa koko maa, vastaajia 82], 
Päättäjät Diabetesbarometri 2017)

Lapsidiabeetikot 100 (93) 0 (7)   0   0
Tyypin 1 diabeetikot 17 (42)  66 (55)   17 (3)   0
Tyypin 2 diabeetikot 34 (28)  33 (40)   33 (28)   0 (4)
Raskausdiabeetikot 50 (58)  50 (31)   0 (2)   0 (9)

Resurssit (Diabetesbarometri 2017)

Terveydenhuollon ammattilaisten vastauksista ei pysty tekemään päätelmiä, vastaajia alle 5  
(koko maassa 182)

Prosenttiosuus päättäjistä, jotka vastasivat ”liian vähän tai ei ollenkaan” 
(vastaajia 6; koko maassa 82) 

l Lääkäri 17 (47)

l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 67 (62)

l Ravitsemusterapeutti 50 (50) 

l Diabeteshoitaja 34 (59) 1 vastaaja piti resursseja liiallisina

l Psykologi 64 (50)

Resursseista huomionarvoista:

l Lääkäriresursseissa vähemmän vajausta kuin maassa keskimäärin. Kohtuullisen hyvä resurssitilanne 
näkyy myös diabetesta sairastavien vastauksissa 

l Eri päättäjät näkivät oman paikkakuntansa diabeteshoitajien resurssitilanteen hyvin eri lailla. 34 % 
vastasi että resursseja on liian vähän, puolet olivat sitä mieltä, että niitä on sopivasti ja yksi vastaaja oli sitä 
mieltä, että niitä on liikaa.
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