
Diabetesta sairastavien määrä
Kokonaismäärä 32 700

Tyypin 1 diabeetikot 3 700
 l Lisäsairauksia  56 %   (koko maa 45 %)
 l Ei lisäsairauksia 44 %   (55 %)

Tyypin 2 diabeetikot 29 000
 l Lisäsairauksia 20 %   (19%)
 l Ei lisäsairauksia  80 %   (81%)

Kustannukset € / diabeetikko / vuosi (2011)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 1 038  (koko maa ka 908; vaihteluväli 479–1249)
Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 1 013  (1140; 845–1737)
Erikoissairaanhoidon avokäynnit    826  (851; 691–1028)
Lääkkeet     1 148  (1156; 1000–1243)
Yhteensä     4 025  (4055; 3564–5162)

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla lisäsairauksia selvästi enemmän, kuin maassa keskimäärin. Kustannukset 
lähes kaikissa tarkastelluissa erissä suunnilleen maan keskiarvossa. Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoitokustannukset varsin korkeat. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä vastaajia 11 
henkilöä, 8 tyypin 1 diabetesta, 3 tyypin 2 diabetesta 
sairastavia (koko maassa vastaajia 207)

l 27 %  alle 5 vuotta sairastanut
l 9 %   5–10 vuotta
l 27 %  10–20 vuotta
l 37 %  yli 20 vuotta

Hoitovastuutaho
l 27 %  terveyskeskus
l 18 %  aluesairaala
l 36 %  keskussairaala
l 9 %   työterveyshuolto
l 9 %   ksityisvastaanotto

Hoito- ja kuntoutussuunnitelman 
tekeminen
l 46 % ei ole tehty  (47 %)
l 9 % on tehty  (20 %)
l 45 % en tiedä  (33 %)

Diabetesta sairastavien näkemyksiä
l Pääosa antaa positiivista palautetta 
asiantuntevasta ja ystävällisestä hoidosta, iso osa 
sanoo, että pitää kuitenkin itse osata vaatia ja 
tahtoa. Osa kokee, että asiakasta pompotellaan 
paikasta toiseen 
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Palvelujen järjestäminen ja siinä onnistuminen    
          (Diabetesbarometri 2017)

Diabetes  
Pohjois-Pohjanmaa



Diabetesliitto  |  Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere  |  p. 03 2860 111    
www.diabetes.fi

Hoidon järjestäminen  
Hoidon järjestäminen (% vastaajista, vastaajia 7, [suluissa koko maa, vastaajia 82], 
Päättäjät Diabetesbarometri 2017)

Lapsidiabeetikot 86 (93)  14 (7)   0   0
Tyypin 1 diabeetikot 29 (42)  71 (55)   0 (3)   0
Tyypin 2 diabeetikot 72 (28)  14 (40)   14 (28)   0 (4)
Raskausdiabeetikot 38 (58)  62 (31)   0 (2)   0 (9)

Resurssit (Diabetesbarometri 2017)

Prosenttiosuus terveydenhuollon ammattilaisista, jotka vastasivat  
”liian vähän tai ei ollenkaan”, suluissa vastaavat prosenttiosuudet koko maasta  
(vastaajia 18; koko maassa 182)

l Lääkäri 61 (58)

l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 67 (70)

l Ravitsemusterapeutti 65 (55) 

l Diabeteshoitaja 67 (57) 

l Psykologi 82 (75)

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

l Lääkäri 17 (47)

l Diabetekseen erikoistunut lääkäri 86 (62)

l Ravitsemusterapeutti 86 (50) 

l Diabeteshoitaja 57 (59) 

l Psykologi 19 (50)

Resursseista huomionarvoista:
l Päättäjillä ja terveydenhuollon ammattilasilla jonkin verran erilainen näkemys resursseissa olevista 
kehittämistarpeista. Terveydenhuollon ammattilaiset näkevät huomattavasti suurempaa vajausta 
lääkäriresursseissa ja psykologiresursseissa, kuin päättäjät.

l Resurssitarpeita myös ravitsemusterapeuttien ja diabeteshoitajien resursseissa.

    Keskitetty Osin keskitetty,  Kokonaan hajautettu  EOS
      osin hajautettu


