
Diabetesta sairastavien määrä
Kokonaismäärä 16 800

Tyypin 1 diabeetikot 2 000
 l Lisäsairauksia  47 %   (koko maa 45 %)
 l Ei lisäsairauksia 53 %   (55 %)

Tyypin 2 diabeetikot 14 800
 l Lisäsairauksia 16 %   (19%)
 l Ei lisäsairauksia  84 %   (81%)

Kustannukset € / diabeetikko / vuosi (2011)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 983  (koko maa ka 908; vaihteluväli 479–1249)
Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 1 737  (1140; 845–1737)
Erikoissairaanhoidon avokäynnit  926  (851; 691-1028)
Lääkkeet     1 060  (1156; 1000–1243)
Yhteensä     4 173  (4055; 3564–5162)

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla lisäsairauksia vähän enemmän, kuin maassa keskimäärin, tyypin 2 
diabetesta sairastavilla vähemmän. Kustannuksista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
vuodeosastohoidon sekä erikoissairaanhoidon avokäyntien kustannukset yli maan keskiarvon. 
Erikoisairaanhoidon vuodeosastohoidon kustannukset maan korkeimmat. Lääkkeiden kustannukset koko 
maan keskiarvoon verrattuna alhaisemmat.

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

l 17 %  1–5 vuotta sairastanut
l 17 %   5–10 vuotta
l 33 %  10–20 vuotta
l 33 %  yli 20 vuotta

Hoitovastuutaho
l 50 %  terveyskeskus
l 50 %  keskussairaala

Hoito- ja kuntoutussuunnitelman 
tekeminen
l 33 % ei ole tehty  (47 %)
l 0 % on tehty  (20 %)
l 67 % en tiedä  (33 %)

Diabetesta sairastavien näkemyksiä
l Lääkärien vaihtuvuus huolettaa. Diabeteshoitajat 
saavat kiitosta.
l Silmänpohjakuvaukset lopetettiin. 
l Jalkojenhoitoon ei pääse.
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Palvelujen järjestäminen ja siinä onnistuminen    
          (Diabetesbarometri 2017)
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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 60 (42)  40 (55)   0 (3)   0
Tyypin 2 diabeetikot 40 (28)  40 (40)  20 (28)   0 (4)
Raskausdiabeetikot 80 (58) 3 0 (31)   0 (2)   20 (9)

Resurssit (Diabetesbarometri 2017)

Prosenttiosuus terveydenhuollon ammattilaisista, jotka vastasivat  
”liian vähän tai ei ollenkaan”, suluissa vastaavat prosenttiosuudet koko maasta  
(vastaajia 14; koko maassa 182)

l Lääkäri 60 (58)
l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 60 (70)
l Sosiaalityöntekijä 85 (52)
l Diabeteshoitaja 67 (57)
l Psykologi 85 (75)

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

l Lääkäri 100 (47)
l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 60 (62)
l Jalkaterapeutti / jalkojenhoitaja 60 (50) 
l Diabeteshoitaja 100 (59)
l Psykologi 100 (50)

Resursseista huomionarvoista:
l Päättäjillä ja terveydenhuollon ammattilaisilla on aika samanlainen käsitys terveydenhuollon 
resurssoinnista. Lääkäreitä on liian vähän, samoin diabeteshoitajia ja psykologeja.  

l Päättäjät ajattelevat jalkojenhoitajia olevan liian vähän, mutta terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat 
heidän määränsä kohtuullisesti diabeetikoiden määrää vastaavaksi. Terveydenhuollon ammattilaiset 
ajattelevat sosiaalityöntekijöiden määrän olevan riittämätön tarpeeseen nähden.
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