
Diabetesta sairastavien määrä
Kokonaismäärä 12 400

Tyypin 1 diabeetikot 1 400
 l Lisäsairauksia  61 %   (koko maa 45 %)
 l Ei lisäsairauksia 39 %   (55 %)

Tyypin 2 diabeetikot 11 000
 l Lisäsairauksia 20 %   (19%)
 l Ei lisäsairauksia  80 %   (81%)

Kustannukset € / diabeetikko / vuosi (2011)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 1 243  (koko maa ka 908; vaihteluväli 479–1249)
Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 1 324  (1140; 845–1737)
Erikoissairaanhoidon avokäynnit    921  (851; 691–1028)
Lääkkeet     1 184  (1156; 1000–1243)
Yhteensä     4 672  (4055; 3564–5162)

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla lisäsairauksia selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin.  
Kustannukset  kaikissa tarkastelluissa erissä korkeammat, kuin maan keskiarvo.

Vaasan sairaanhoitopiirissä vastaajia alle 5 henkilöä, ei voida tehdä yleistettäviä päätelmiä (koko maassa 
vastaajia 207).

Diabetesta sairastavien näkemyksiä
l tuen saanti liian niukkaa
l lääkärivastaanotoille ei tarpeeksi aikaa
l hoitopaikka soveltaa tiukasti annettua kriteeristöä hoitovälineiden myöntämisessä
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Palvelujen järjestäminen ja siinä onnistuminen    
          (Diabetesbarometri 2017)
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Pohjanmaalla
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Hoidon järjestäminen  
Hoidon järjestäminen (% vastaajista, vastaajia 5, [suluissa koko maa, vastaajia 82], 
Päättäjät Diabetesbarometri 2017)

Lapsidiabeetikot 100 (93) 0 (7)   0   0
Tyypin 1 diabeetikot 67 (42)  33 (55)   0 (3)   0
Tyypin 2 diabeetikot 34 (28)  33 (40)   33 (28)   0 (4)
Raskausdiabeetikot 100 (58) 0 (31)   0 (2)   0 (9)

Resurssit (Diabetesbarometri 2017)

Prosenttiosuus terveydenhuollon ammattilaisista, jotka vastasivat  
”liian vähän tai ei ollenkaan”, suluissa vastaavat prosenttiosuudet koko maasta  
(vastaajia 22; koko maassa 182)

l Lääkäri 67 (58)

l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 59 (70)

l Ravitsemusterapeutti 54 (55) 

l Diabeteshoitaja 33 (57) 

l Psykologi 84 (75)

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

l Lääkäri 100 (47)

l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 100 (62)

l Ravitsemusterapeutti 80 (50) 

l Diabeteshoitaja 0 (59) 

l Psykologi 80 (50)

Resursseista huomionarvoista:
l Päättäjillä ja terveydenhuollon ammattilaisilla saman suuntainen näkemys resursseissa olevista 
kehittämistarpeista. Päättäjät näkevät huomattavasti suurempaa vajausta lääkäriresursseissa, kuin 
terveydenhuollon ammattilaiset. 
l Resurssitarpeita myös ravitsemusterapeuttien ja psykologien resursseissa.
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