
Palvelujen järjestäminen ja siinä onnistuminen 
(Diabetesbarometri 2017)

Päijät-Hämeestä vastaajia 5 henkilöä,  
kaikki tyypin 1 diabetesta sairastavia  
(koko maassa vastaajia 207)

• 20 % sairastanut 1–5 vuotta
• 80 % yli 20 vuotta

Hoitovastuutaho
• 40 % terveyskeskus
• 20 % aluesairaala
• 40 % keskussairaala

Diabetesta sairastavien määrä
Kokonaismäärä 15 272

Tyypin 1 diabeetikot 1 950
•  Lisäsairauksia  49 %  (koko maa 45 %)
•  Ei lisäsairauksia 51 %  (55 %)

Tyypin 2 diabeetikot 13 322
•  Lisäsairauksia 18 %  (19%)
•  Ei lisäsairauksia  82 % (81%)

Kustannukset € / diabeetikko / vuosi (2011)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 1144 (koko maa ka 908; vaihteluväli 479–1249)

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 1013 (1140; 845–1737)

Erikoissairaanhoidon avokäynnit  711 (851; 691–1028)

Lääkkeet     1188 (1156; 1000–1243)

Yhteensä     4057 (4055; 3564–5162)

Kustannuksista perusterveydenhuollon vuodeosastohoito selvästi yli maan keskiarvon, erikoissairaanhoito 
alle maan keskiarvon, lääkkeet suunnilleen maan keskiarvossa.

Hoito- ja kuntoutussuunnitelman 
tekeminen
• 40 %  ei ole tehty (47 %)
• 20 %  on tehty (20 %)
• 40 %  en tiedä (33 %)

Diabetesta sairastavien näkemyksiä
”Liian pitkät jonot vastaanotolle, vo aina useita 
kuukausia myöhässä sovitusta. Tilanne on jatkunut 
vuosikausia. Lääkärit vaihtuvat usein. Hoitajat 
yrittävät parhaansa niukoilla resursseilla.”
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Hoidon järjestäminen (Päättäjät Diabetesbarometri 2017)

Päijät-Hämeestä päättäjävastaajia oli vain kolme, joten määrä ei riitä analysoimiseen. 

Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että:
•   lasten hoito on keskitetty, 
•   tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten hoito on jaettu erikoissairaanhoitoon ja 

perusterveydenhuoltoon, 
•   tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten hoito on hajautettu perusterveydenhuoltoon ja 
•   raskausdiabeetikoiden hoito on hajautettu perusterveydenhuoltoon, mutta heidät voidaan 

tarvittaessa hoitaa myös erikoissairaanhoidossa.

Päättäjien mielestä erityisen suuria resurssipuutteita on lääkärien osalta. Myös psykologien, 
ravitsemusterapeuttien ja jalkaterapeuttien resursseja on liian vähän käytettävissä.

Resursseista huomionarvoista:

•   Sekä päättäjien että terveydenhuollon ammattilaisten mielestä sekä yleislääkäreitä että 
diabetekseen erikoistuneita lääkäreitä selvästi liian vähän diabeetikoiden määrään nähden 
(vähemmän kuin maassa keskimäärin)

•   Psykologien määrä suhteessa tarpeeseen terveydenhuollon ammattilaisten mielestä 
kohtuullisen hyvä, päättäjät täysin eri mieltä omissa arvioissaan


