
Diabetes 
Satakunnassa
Diabetesta sairastavien määrä
Kokonaismäärä 17 600

Tyypin 1 diabeetikot 2 100
 * Lisäsairauksia  45 %   (koko maa 45 %)
 * Ei lisäsairauksia 55 %   (55 %)

Tyypin 2 diabeetikot 15 500
 * Lisäsairauksia 21 %   (19%)
 * Ei lisäsairauksia  79 %   (81%)

Kustannukset € / diabeetikko / vuosi (2011)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 854  (koko maa ka 908; vaihteluväli 479–1249)
Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 1122  (1140; 845–1737)
Erikoissairaanhoidon avokäynnit  927  (851; 691–1028)
Lääkkeet     1143  (1156; 1000–1243)
Yhteensä     4047  (4055; 3564–5162)

Kustannuksista erikoissairaanhoidon avokäynnit keskimäärin yli maan keskiarvon,  
kaikki muut kustannuserät niukasti alle koko maan keskiarvon.

Palvelujen järjestäminen ja siinä onnistuminen 
(Diabetesbarometri 2017)

Satakunnan sairaanhoitopiiristä vastaajia 8 henkilöä,  
kaikki tyypin 1 diabetesta sairastavia  
(koko maassa vastaajia 207) 

* 50 %   sairastanut 1–5 vuotta
* 25 %   5–10 vuotta
* 25 %   yli 20 vuotta

Hoitovastuutaho
* 25 % terveyskeskus
* 25 % aluesairaala
* 50 % keskussairaala

Hoito- ja kuntoutussuunnitelman 
tekeminen
* 25 % ei ole tehty  (47 %)
* 25 % on tehty  (20 %)
* 50 % en tiedä  (33 %)

Diabetesta sairastavien näkemyksiä
* Hyvä hoitopaikka, mutta kunta säästää 
hoitotarvikejakelussa valitsemalla halvimmat neulat, 
jolloin ne ovat ´myös huonolaatuisimpia (2-3 neulaa 
kymmenestä ei toimi).
* Haluaisin päästä kerran vuodessa lääkäriin ja 
kuulla esim. rasva-arvojen kehityksestä.
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Hoidon järjestäminen  
(prosenttia vastaajista, Päättäjät Diabetesbarometri 2017)

Lapsidiabeetikot 100 (93) 0 (7)   0   0
Tyypin 1 diabeetikot 50 (42)  33,33 (55)  16,67 (3)  0
Tyypin 2 diabeetikot 33,34 (28) 33,33 (40)  33,33 (28)  0 (4)
Raskausdiabeetikot 50 (58) 3 3,33 (31)  16,67 (2)  0 (9)

Resurssit (Diabetesbarometri 2017)

Prosenttiosuus terveydenhuollon ammattilaisista, jotka vastasivat ”liian vähän tai ei ollenkaan”, 
suluissa vastaavat prosenttiosuudet koko maasta (vastaajia 16; koko maassa 182)

* Lääkäri 67 (58)
* Diabetekseen erikoistunut lääkäri 100 (70)
* Ravitsemusterapeutti 50 (55)
* Diabeteshoitaja 50 (57)
* Psykologi 25 (75)

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

* Lääkäri 50 (47)
* Diabetekseen erikoistunut lääkäri 67 (62)
* Jalkaterapeutti / jalkojenhoitaja 50 (50) 
* Psykologi 83 (50)

Resursseista huomionarvoista:
* Päättäjien ja 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.
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