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Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistyksen toiminnasta
Yhdistyksen kokous päätti marraskuussa 2014 yhdistyksen vuoden 2015 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, joita yhdistys toteuttaa toiminnassaan tänä vuonna. Toiminnan tavoitteena on diabeetikkojen elämän laadun ja hoidon tason parantaminen. Vertaistuki on yhdistyksen toiminnan tärkeä peruspilari. Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistys ry. on panostanut diabeetikkojen neuvontaan ja hoitoon sekä tarpeelliseen hoitovälineistöön. Yhdistyksen toimistossa toimii diabeteshoitaja ja jalkaterapeutti sekä toimiston tiloissa myydään diabeetikoille tarkoitettuja tarvikkeita.
Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan terveysviranomaisten vastuuseen noudattaa diabeetikkojen käypähoitosuositusta. Yllättävän monen diabeetikon mielestä
sitä ei läheskään aina noudateta. On arvioitu, että diabeetikoista noin puolet eivät ole
saavuttaneet hoitosuositusten mukaista tasoa. Hyvässä hoitotasapainossa olevien
diabeetikkojen elämän laatu paranee ja lisäsairauksien ilmaantuminen vähenee.
Suomessa ei tiedetä tarkkaan diabeetikoiden määrää. Diabeetikoita Suomessa on
arvioitu olevan yhteensä noin puolimiljoonaa eli lähes 10 %:lla Suomen väestöstä on
diabetes. Suurimmalla osalla on tyypin 2 diabetes. Erityisesti tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä kasvaa Suomessa ja myös maailmanlaajuisesti sangen nopeasti.
Diabeteksen 1 tyyppiä sairastavia on noin 50 000. Tyypin 1 diabeetikkojen perushoito on aina puuttuvan insuliinin korvaaminen ulkoisesti annettavalla insuliinilla.
Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä lääkärien ja hoitajien sekä potilaan kanssa.
Hoitosuunnitelman toteuttamisen päävastuu on käytännössä yleensä potilaalla. Diabeteksen hoitoon kuuluu ainakin kolme tärkeää tekijää eli lääkkeet, ruokavalio sekä liikunta. Näiden kolmen asian yhteensovittaminen on jatkuvaa, jotta verensokeriarvot
pysyisivät terveyden ja diabeteksen hoidon kannalta hyvällä tasolla. Liikunta on auttaa
painon ja sekä verensokeritason hallinnassa. Ruokavalion avulla pyritään hallitsemaan
ennen kaikkea hiilihydraattien määrää sekä suosimaan vähärasvaista ja runsaskuituista ruokaa. Liikunnan merkitys on diabeteksen hoitotasapainon kannalta suuri. Liikunta vaikuttaa ihmisen kuntoon myönteisesti moni tavoin. Liikunta tehostaa insuliinin
vaikutusta, kohottaa yleiskuntoa. Liikunta vaikuttaa ihmiseen myönteisesti, kun tehdystä suorituksesta tulee hyvä mieli.
Yhdistys järjestää asiantuntijoiden luentoja diabetekseen liittyvistä asioista, joita
halukkaat ovat tervetulleita kuuntelemaan. Luennot ovat ilmaisia. Ajankohdat ja luentojen aiheet ovat tässä lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla www.psdiabes.fi .
Toivon kaikille lukijoille hyvää vuotta 2015!
Pentti Lammi,
puheenjohtaja

”Yhdistys järjestää asiantuntijoiden luentoja diabetekseen liittyvistä asioista, joita
halukkaat ovat tervetulleita kuuntelemaan.
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Ikäihmisen heikentynyt
toimintakyky ja huoli
kaatumisesta
Kaatumiset ovat varsin yleisiä iäkkäillä ihmisillä ja niiden
seuraukset voivat olla pahimmillaan erityisen vakavat. Joka
toinen kaatuneista kaatuu uudelleen ja joka toinen kaatuminen
aiheuttaa ikäihmiselle jonkinasteisen vamman. Vaikka vammaa ei
kaatumisesta syntyisikään voi henkilölle syntyä kaatumispelko.
Teksti: Joni Nieminen • Kuva: Shutterstock

Kaatumispelko vähentää
aktiivisuutta ja heikentää
näin toimintakykyä. Tämä
voi johtaa kierteeseen, joka johtaa uuteen kaatumiseen, koska henkilön
toimintakyky(lihasvoimat,
koordinaatio, tasapaino) on alentunut. Riittävä toimintakyky on myös
omatoimisuuden perusedellytys.
Suurin kaatumistapaturman ilmaantumista ennustava tekijä on lihasvoiman heikkeneminen. Lihasvoimat ovat suurimmillaan noin 30
vuoden iässä. Mitä iäkkäämpi henkilö on, sitä voimakkaammin kehossa
tapahtuu lihaskatoa. Lihasvoimien
ollessa heikot voi jopa kävely tai
tuolilta ylös nousu tuntua raskailta asioilta. Tämä tarkoittaa sitä, että ikääntyneiden tulisi panostaa aiempaa enemmän lihasvoimaharjoitteluun. Mielestäni lihasvoimaharjoittelu tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin, jotta harjoittelemiseen
olisi mahdollisimman matala kynnys
vanhemmalla iällä. Parhaiten lihasvoimaharjoittelu onnistuu kuntosalilla, jossa on tarvittavat välineet kuten esimerkiksi käsipainot, laitteet ja
levytangot. Laitteiden ja välineiden
käyttöön saa usein ohjeistusta kuntosalin henkilökunnalta.
Diabeetikoilla ja ikääntyvillä tapahtuu muutoksia tasapainossa ja

K

kävelyssä. Kehon tasapainoa ylläpitää kolme erilaista strategiaa: nilkka-, lonkka- ja askelstrategia. Nilkkastrategia on ensimmäinen kehon tasapainoa ylläpitävä strategia.
Nilkkastrategiassa ylempi- ja alempi
nilkkanivel korjaavat asentoamme,
jotta pysymme pystyssä. Diabeetikoilla on usein nilkkanivelissä liikerajoituksia, jotka voivat heikentää nilkkastrategian toimimista. Tasapainoa
voivat heikentää myös kivut sekä
virheasennot kuten vaikea-asteiset
vaivaisenluut. Lisäksi diabeetikoilla saattaa jalan asento- ja kosketustunto olla heikentynyt, mikä lisää
kaatumisriskiä entisestään.
Tutkimukset osoittavat, että kaatumistapaturmariskiä voidaan vähentää ikääntyvillä henkilöillä niin
yksilömuotoisella kuin ryhmämuotoisellakin harjoittelulla. Harjoitusohjelmaan tulisi sisällyttää lihasvoima-, liikkuvuus-, tasapaino-, koordinaatio- ja kävelyharjoittelua. Harjoitusohjelman tulee edetä progressiivisesti eli harjoitteiden tulee asteittain vaikeutua henkilön kehittyessä.
Tämän lisäksi diabeetikon tulisi pitää huolta monipuolisesta liikkumisesta, sokeritasapainosta, oikeanlaisista kengistä ja ravinnosta.

Voima- ja tasapainokoulu
Liikkumisvarmuutta voimaja tasapainokoulusta!
Kevät ja liukkaat ilmat
ovat täällä taas! Koetko
liikkumisen ulkona tai sisällä epävarmaksi? Pelkäätkö kaatuvasi? Hyvä
tasapainokyky on turvallisen liikkumisen perusta ja yksi tärkeimmistä keinoista vähentää kaatumisalttiutta. Tule mukaan kehittämään lihasvoimaa ja tasapainoa!
Voima- ja tasapainokoulussa
harjoitetaan alaraajojen lihaksistoa ja kehon hallintaa pääosin kehon omalla painolla tai vastuskuminauhaa apuna käyttäen. Lisäksi tehdään koordinaatio- ja kävelyharjoituksia. Harjoittelu tapahtuu yhteisissä ryhmätapaamisissa. Mukaan tapaamisiin tarvitset
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vain rennot vaatteet, muut välineet saat paikanpäältä.
Voima- ja tasapainokoulu pidetään 8 kerran sarjassa. Jokainen kerta kestää tunnin. Ryhmään
mahtuu viisi ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ryhmiä on kaksi kappaletta, tiistai-ryhmä ja torstairyhmä.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 23.2.2015 mennessä numeroon: 040 014 8515 tai osoitteeseen: joni.nieminen@footcare.fi
Luento aiheesta 18.2. klo 17.00
Kampin palvelukeskuksessa. kts.
Luennot lehden takaosasta. Tervetuloa!

Muista!
Aika: klo 17–18
PÄIVÄT:
Tiistai-ryhmä: 3.3, 10.3, 17.3,
24.3, 31.3, 7.4, 14.4 ja 21.4
Torstai-ryhmä: 19.3, 26.3, 2.4,
9.4, 16.4, 23.4, 30.4 ja 7.5
Paikka: Diabetesyhdistyksen
toimitilat, Malminkatu 24 D 38,
00100 Helsinki
Hinta: 150 € ja toimistomaksu.
Lisätietoja tasapainokoulusta
saa jalkaterapeutti Joni Niemiseltä 040 014 8515 ja joni.nieminen@footcare.fi
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DIABETES EI
ESTÄ TYÖNTEKOA

- EIKÄ
NORMAALIA
TYÖURAA
Teksti: Marko uutela • Kuvat: Shutterstock

Työurien pidentämisellä pyritään pitämään yhä
vanhemmat ihmiset yhä kauemmin työelämässä.
Tämä tuo mukanaan ongelmia, kuten kasvavan
määrän sairauksien takia työkyvyltään rajoittuneita
työntekijöitä. Diabetes on yksi yleisimpiä työkykyä
rajoittavista sairauksista ja diabeetikkojen määrä on
kasvussa. On siis kaikkien kannalta välttämätöntä,
että diabeetikkojen työkyvystä huolehditaan
parhaalla mahdollisella tavalla.

TIETOJA ARTIKKELIN KIRJOITTAJASTA
Marko Uutela on filosofian tohtori, joka on väitellyt
lääketieteestä 2004 ja työskennellyt tutkijana Helsingin yliopistossa vuoteen 2010 saakka. Nykyisin
hän on vapaa toimittaja, joka kuuluu Mediaosuuskunta Liiteriin
Tämän artikkelin kirjoittamista on tukenut Janssen-Cliag Oy

Yksi viime vuosien suurista puheenaiheista suomalaiseen työelämään liittyen on ollut
työurien pidentäminen. Yhteiskuntamme väestö ei kasva enää riittävää vauhtia korvatakseen vanhenevat, työmarkkinoilta poistuvat ihmiset. Syntyvyyden
kasvu on hidastunut ja uudet sukupolvet ovat aiempaa vähäväkisempiä.
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Diabetesta sairastavien
määrä on ollut jatkuvassa nousussa jo vuosikymmeniä. Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetes ovat
yleistyneet Suomessa kovaa vauhtia. Diabeteksen
hoitoon erikoistunut lääketieteen
tohtori Klas Winell kertoo, että tämä saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa enemmän haasteita suomalaisten työkyvylle.
- Diabetes on kokonaisvaltainen
sairaus, jonka seuraukset voivat heikentää toimintakykyä. Kun diabetes
lisääntyy, myös haitat lisääntyvät, jos
emme onnistu estämään lisäsairauksia entistä paremmin.

D

Tyypin 2 diabetes on
alidiagnosoitu
Suomessa on tällä hetkellä arviolta noin 300 000 diabeetikkoa, joiden tauti on diagnosoitu. Näistä ylivoimaisesti suurin osa, eli noin 250
000 sairastaa tyypin 2 diabetesta.
Heidän lisäkseen Suomessa on arvioiden mukaan jopa 200 000 tyypin 2
diabeetikkoa, joita ei ole diagnosoitu.
Nämä luvut kertovat osaltaan kuinka
merkittävästä ongelmasta on kyse jo
tänä päivänä.
Työelämän näkövinkkelistä diabetes on merkittävä tekijä - ja diabeetikkojen määrän kasvun myötä, se
tulee olemaan tulevaisuudessa vielä
merkittävämpi. Tyypin 1 diabeetikkoja arvellaan olevan työelämässä tällä hetkellä noin 20 000. Tyypin 2 diabetesta sairastavien määristä työelämässä ei ole tarkkoja lukemia juuri
sen vuoksi, että sairastuneidenkaan
määrää ei voida tarkasti tietää, mutta luku on joka tapauksessa sadoissa

tuhansissa.
- Usein Tyypin 2 diabetes kulkee
käsikädessä ylipainon kanssa. Se voi
haitata monissa tehtävissä. Ylipainoon liittyy myös nivelten ja selän
kulumista, jotka vaikeuttavat toimintakykyä. Tyypin 2 diabetes ei sinänsä
vaikuta kovasti toimintakykyyn, koska diabetesta pystytään hoitamaan
hyvin. Sairauden mukana tulevat lisäsairaudet ja toimintakyvyn lasku
voivat kuitenkin vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn, tohtori Winell sanoo.
Työtätekevän väestön osuus
uhkaa laskea
Yksi viime vuosien suurista puheenaiheista suomalaiseen työelämään
liittyen on ollut työurien pidentäminen. Yhteiskuntamme väestö ei kasva enää riittävää vauhtia korvatakseen vanhenevat, työmarkkinoilta
poistuvat ihmiset. Syntyvyyden kasvu on hidastunut ja uudet sukupolvet ovat aiempaa vähäväkisempiä.
Näin työikäisten ihmisten, joihin tällä hetkellä luetaan 15 - 64 vuotiaat,
määrä kääntyy laskuun tai pysyy korkeintaan ennallaan.
Kuvasta 1 näkyy suomalaisten ikärakenteen kehitysennuste vuoteen
2040 saakka, Tilastokeskuksen arvion mukaan. Kuten kuvasta on nähtävissä, väestön vanhimman osan
osuuden ennustetaan kasvavan selkeästi muita ryhmiä enemmän. Tämä kehitys vaatii aktiivisen työssäkäyvän väestön kasvattamista, sillä esimerkiksi sosiaali- ja hoivapalvelujen kasvava tarve tulee vaatimaan
enemmän työntekijöitä tulevaisuudessa.
Tätä poistumaa yritetään korvata esimerkiksi nostamalla eläkeikää.

Tähän suunnitelmaan ovat useimmat poliittiset päättäjät pikku hiljaa sitoutumassa, samoin myös sekä työntekijöiden että työnantajien etujärjestöt. Voidaan olla siis melkoisen varmoja, että eläkeiän nosto
tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa.
Mitä tämä eläkeiän nosto sitten
tarkoittaa tavallisen työtätekevän ihmisen kannalta? Se tarkoittaa, että työssä tulee jaksaa entistä pitempään, työvuosia tulee lisää, samalla
kun ihminen vanhenee ja hänen kehonsa väistämättä rapistuu. Samalla
se tarkoittaa myös entistä suurempaa rasitusta - ei vain työntekijälle itselleen, vaan myös koko terveydenhuoltojärjestelmälle.
Viidennes suomalaisista
työikäisistä kokee sairauden
rajoittavan työntekoa tai
työnsaantia
Vuonna 2011 Euroopan unioni teki
kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin
työntekijöiden omaa käsitystä työkyvystään ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Suomessa tutkimuksen toteutti Tilastokeskus. Tulokset ovat
melkoisen hätkähdyttäviä.
Suomalaisista lasketaan työikäis-

YHTEISKUNTAMME
VÄESTÖ EI KASVA
ENÄÄ RIITTÄVÄÄ
VAUHTIA KORVATAKSEEN
VANHENEVAT,
TYÖMARKKINOILTA
POISTUVAT IHMISET.

ten piiriin kuuluviksi kaikki 15 - 64
vuotiaat maassa asuvat. Näistä tutkimuksessa peräti 55 % ilmoitti kärsivänsä yhdestä tai useammasta pitkäaikaisesta sairaudesta tai terveysongelmasta. Mikä vielä huolestuttavampaa, noin 18 %, eli miltei viidennes Suomessa asuvista työikäisistä
ihmisistä, ilmoitti, että sairaudesta
tai terveysongelmasta johtuen heidän työnsaanti- tai työntekomahdollisuutensa ovat kärsineet tai kärsivät.
Tämä tarkoittaa, että sadattuhannet
suomalaiset työikäiset ihmiset kokevat työkykynsä tai työnsaantimahdollisuuksiensa rajoittuneen sairauden tai terveysongelman takia.
Tutkimuksen mukaan suurimmat
rajoitukset liittyvät siihen, millaista
työtä terveysrajoitusten vuoksi pystyy tekemään, kuinka paljon työtä
voi tehdä sekä hiukan vähemmässä
määrin työmatkojen vaikeutumiseen.
Voidaan myös hyvällä syyllä olettaa, että terveysongelmista kärsivien työntekijöiden ja työikäisten määrä tuskin tulee ainakaan laskemaan
sitten kun työmarkkinoilla mahdollisen eläkeiän noston myötä alkaa olla
entistä enemmän yhä ikääntyneempiä ihmisiä.
Suomalaiset tietävät hyvin
terveyttä uhkaavat tekijät
Suomalaisilla on varsin hyvä kuva
niistä syistä, jotka voivat aiheuttaa
heidän sairastumisensa kroonisiin ja
vakaviin sairauksiin. Taloustutkimuksen viime vuonna teettämä tutkimus
kertoi, että suomalaisten mielestä
suurimmat terveyttä uhkaavat tekijät ovat ylipaino (86 % vastaajista),
liian vähäinen liikunta (83 %), liiallinen alkoholin käyttö (83 %), tupa-

Tilastokeskus 2012

Kuva 1. Suomalaisten ikäjakauman kehitysennuste vuosien 2011 - 2040 välisenä aikana.

kointi (76 %) ja epäterveellinen ruokavalio (74 %).
Epäterveellisten elämäntapojen aiheuttamat uhat on helppo tunnistaa ja useimmat näin tekevätkin.
Mutta vaikeampaa on muuttaa elintapojaan uhkien vähentämiseksi.
Kaikki edellä mainitut huonot elintavat ovat usein myös, yhdessä mahdollisen perinnöllisen alttiuden kanssa, yhteydessä tyypin 2 diabeteksen
puhkeamiseen.
Diabeetikolla on joitain
rajoituksia ammatinvalinnassa
Itä- Suomen yliopiston tutkijoiden
tekemässä, viime vuonna (2014) julkaistussa, tutkimuksessa tutkittiin
laajasti tyypin 1 diabetesta sairastavien työolosuhteita. Tutkimuksessa todettiin, että diabeetikot pärjäävät työelämässä keskimääräisesti
varsin hyvin. Tutkimukseen osallistuneet arvioivat työkykynsä keskimääräistä suomalaista hiukan heikommaksi, mutta tilastojen mukaan heillä ei ole sen enempää sairauspoissa-

oloja kuin suomalaisella palkansaajalla yleensäkin.
Ammatinvalinnassa, tiedossa oleva diabetes on joskus rajoittava tekijä, mutta useimmiten se ei ole lopullinen este, vaan miltei kaikki ammatit ovat avoinna myös diabeetikolle.
Se kuitenkin on sairaus, joka kannattaa - ja täytyykin - huomioida kun
ammattia itselleen valitsee. Tähän
on myös jo yhteiskunnankin taholta puututtu, erityisesti tyypin 1 diabetesta sairastavien kohdalla, koska nämä diagnosoidaan yleensä jo
nuorina.
- Tyypin 1 diabetesta sairastavien
nuorten ammatinvalintaan on kiinnitetty huomiota, joten rajoituksia tulee harvoin vastaan. Lapsena ja nuorena sairastuneet saavat opinto-ohjausta ja työelämään ohjausta, jossa
sairaus huomioidaan. Vaikeuksia voi
tulla, jos tauti aiheuttaa lisäsairauksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi näköön, kertoo tohtori Winell.
Löytyy kuitenkin joitain
ammatteja ja töitä, jotka ei-
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Tohtori Winellin mukaan, vasta
kun diabetes on siinä vaiheessa, jossa insuliinin käyttö on välttämätöntä, alkaa tulla enemmän rajoituksia
ammatinharjoittamisen suhteen.
- Insuliininpuutosdiabetekseen
sairastuminen, joka voi tapahtua
myös aikuisiällä, voi aiheuttaa sen,
että tietyt ammatit voivat tulla mahdottomiksi. Onneksi suurin osa työtehtävistä on sellaisia, että niissä voi
jatkaa normaalisti työskentelyä. Tyypin 2 diabetekseen sairastuminen
ei välttämättä tule koskaan häiritsemään entisessä työssä selviämistä, kunhan hoitotasapaino saadaan
kuntoon, tohtori Winell kertoo.
Tosiasia on, että ylivoimaisesti
suurin osa ammateista on sellaisia,
että diabetesta sairastava voi tehdä
niitä siinä kuin kuka tahansa muukin.
Pitää vain varmistaa, että lääkitys on
kohdallaan, huolehtia omasta kunnostaan ja ruokavaliostaan, mutta
samoin on asia mitä tahansa kroonista sairautta sairastavan kohdalla. Sairauden ei pidä antaa olla liian
suuri este oman ammatillisen mielenkiinnon kohdalla.

TOHTORI WINELLIN
MUKAAN, VASTA KUN
DIABETES ON SIINÄ
VAIHEESSA, JOSSA
INSULIININ KÄYTTÖ ON
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, ALKAA
TULLA ENEMMÄN
RAJOITUKSIA AMMATIN
HARJOITTAMISEN
SUHTEEN.
vät ole kaikkein soveliaimpia diabeetikoille. Tällaisia ovat erityisesti fyysisesti erittäin vaativat työtehtävät.
Samoin joissakin erityisammateissa
kuten poliisin tai palomiehen työssä
tai ilmailualalla on vaatimuksia, joita diabetesta sairastavan on vaikea
täyttää. Näissä ammateissa voi tulla tilanteita, joissa mahdolliset hypo- tai hyperglykemiatilanteet voivat
yllättää ja aiheuttaa vaaratilanteita
työntekijälle itselleen sekä myös sivullisille.
Myös ammattiautoilijan työ kuuluu ammatteihin, joissa toimiminen
on diabeetikoille rajoitettua. Kuitenkin diabeetikko, jolla on tablettihoitoinen sairaus, voi saada ryhmän 2
ajoluvan, joka mahdollistaa ammattiajamisen. Tähän ryhmään kuuluvat
niin kuorma- ja linja-autokortit kuin
myös taksin ajaminen.
Ammattiautoilijanakin diabeetikko voi siis toimia, jos henkilön näkökyvyssä ja kuulossa ei ole suurempia ongelmia eikä henkilöllä esiinny hypoglykemioita tai muita ajokykyä heikentäviä sairauksia. Tällaisessa ammatissa toimivan henkilön
tulee myös olla erittäin tarkka sairautensa seurannassa. Insuliinihoito puolestaan estää nykyisten sääntöjen mukaan ammattiautoilijan luvan saamisen.

Työtehtäviä voidaan järjestellä uudelleen. Esimerkiksi vuorotyötä tekevän
olisi pohdittava mahdollisuuksia vuorojen muuttamiseen, vaikkapa
siirtymällä tekemään kahta vuoroa kolmen sijaan, tai vuorovaihtelun välien
harventamista. Joskus onnistuu myös päivätyöhön siirtyminen.

Huolellinen suunnittelu auttaa
työuran jatkumisessa
Myöhemmällä iällä diabetekseen
sairastuneen on hyvä myös miettiä,
miten ammatissaan jaksaa ja kuinka
hyvin pystyy siinä toimimaan. Huolellinen suunnittelu hoitotasapainon
löytämiseksi ja jatkuva itsensä tarkkailu ovat tärkeitä, toimii sitten ammatissa kuin ammatissa. Näin diabeetikko voi jatkaa työelämässä häiriöttä mahdollisimman pitkään.
Jos kuitenkin sairauden myötä työkyky uhkaa heiketä, on silloin
alettava pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja.
- Työkykyä voi tarvittaessa tukea työn muokkauksella, esimerkiksi

joustavalla tauotuksella tai parantamalla kuormituksen ennakoitavuutta. Yksintyöskentelyssä esim. puhelin voi olla riittävä tuki, kertoo itäSuomen yliopiston tutkija Pirjo Hakkarainen.
Työtehtäviä voidaan järjestellä uudelleen. Esimerkiksi vuorotyötä tekevän olisi pohdittava mahdollisuuksia vuorojen muuttamiseen,
vaikkapa siirtymällä tekemään kahta vuoroa kolmen sijaan, tai vuorovaihtelun välien harventamista. Joskus onnistuu myös päivätyöhön siirtyminen.
Aina voidaan myös harkita työtehtävien vaihtoa työpaikan sisällä, esimerkiksi siirtymistä raskaammista töistä kevyempiin. Tällöin siirtoon tarvittavaan koulutukseen voi
saada myös työeläkevakuutuslaitoksen tukea. Mikäli nämä sopeuttavat toimenpiteet eivät kuitenkaan
syystä tai toisesta työpaikalla onnistu, äärimmäisissä tapauksissa voidaan jopa joutua pohtimaan ammatinvaihtoa.
Itä- Suomen yliopiston tutkimukseen osallistuneista peräti yhdeksällä kymmenestä tyypin 1 diabetesta sairastavista esiintyi työssään ainakin yksi sellainen riskitekijä, jonka yhteydessä on huomioitava diabeteksen hoitotasapaino tai hypoglykemian mahdollisuus. Tavallisimpia
riskitekijöitä olivat yksintyöskentely,
fyysisesti raskas tai työkuormitukseltaan ennakoimattomasti vaihteleva työ, vuorotyö, ajoneuvon kuljettaminen ja korkealla työskentely.
Tutkimuksessa havaittiin, että myös verensokeriarvoihin haitallisesti vaikuttavien tekijöiden esiintyminen työssä oli yleistä: kiirettä,
stressiä, ruumiillista, ennakoimattomasti vaihtelevaa ja henkistä kuormitusta sekä työaikoihin ja työn tauotuk-
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TYÖPAIKOILLA, JOISSA TYÖSKENTELEE YKSIKIN
DIABEETIKKO, OLISIKIN SYYTÄ OLLA SELKEÄT
TOIMINTAOHJEET ENSIAPUA VAATIVIIN TILANTEISIIN.

seen liittyviä vaikeuksia. Yksi tutkimuksen tuloksista oli kuitenkin, että vain noin 6 % tutkimukseen osallistuneista ilmoitti, että työpaikalla
oli tehty mitään erityisjärjestelyjä,
jossa otettaisiin heidän sairautensa
huomioon. Luku on todella alhainen,
mutta siihen on myös syynsä.
- Noin puolet vastanneita ilmoitti,
että diabeteksesta ei ollut lainkaan
haittaa työssä, kertoo tutkija Hakkarainen. Lisäksi, valtaosalla haastatelluista diabeetikoista ei ole tarvetta muutoksiin eli työn ja diabeteksen
hoidon yhdistäminen onnistuu hyvin. Sitten on tietenkin muistettava
myös se, että työpaikalla ei voi tehdä
tarvittaviakaan muutoksia, jos työntekijä salaa sairautensa.
Monet diabeetikot salaavat
sairautensa töissä
Mielenkiintoinen tulos Itä-Suomen
yliopiston tutkimuksessa olikin, että peräti reilu neljännes vastanneista ilmoitti salanneensa diabeteksen
työtoveriltaan tai työtovereiltaan
työuransa varrella. Salaaminen oli
hieman yleisempää naisten keskuudessa (31 %), 18–34 -vuotiailla (34
%) ja yliopistokoulutuksen hankkineilla (39 %). Sairaus on salattu nimenomaisesti lähinnä työtovereilta, lähiesimieheltä sairauden salaaminen oli hieman harvinaisempaa.
Sairautensa salanneilla on diabetestaan salaamattomia useammin ollut
jo aiemmin työelämässä huolta sairaudestaan, syrjityksi tulemisen kokemuksia ja pelkoa erityisasemaan
joutumisesta.
- Osa vastaajista ilmoitti pelkää-

vänsä tiedon leviämistä koko työyhteisöön koska kysymyksessä on kuitenkin henkilökohtainen asia. Osa
pelkäsi tiedon vaikeuttavan ammatillista etenemistä ja osa joutuvansa työpaikalla erityisasemaan ”silmätikuksi”. Ihmisille on myös hyvin tyypillistä, että pyritään salaamaan tai
piilottelemaan asioita, jotka voisivat
tehdä itsestä muiden silmissä jollain
lailla ”heikomman” tai ”huonomman”,
kertoo tutkija Pirjo Hakkarainen.
- Sairauden salaajien lisäksi on ihmisiä, jotka eivät koe salaavansa sairauttaan, mutta ovat jättäneet muuten vain kertomatta ”ei ole vain tullut kerrottua”, koska eivät pidä asiaa
merkittävänä. Pitää myös muistaa,
että sairaudesta kertominen on kuitenkin aina henkilökohtainen ja vapaaehtoinen päätös, muistuttaa tutkija Hakkarainen.
Lain mukaan terveyteen liittyvät
asiat ovatkin salassa pidettäviä, eli
työntekijän ei tarvitse niistä kertoa
etenkään työtovereilleen, jos hän itse ei sitä halua. Esimiehen on oltava kuitenkin tietoinen työntekijän
työkyvystä, jotta hän voi suunnitella
työtehtävät sen mukaisesti. On myös
yksinkertaisesti järkevää kertoa ainakin joillekin työtovereille asiasta.
On mahdollista, että diabetesta sairastava voi joutua työpaikallaan esimerkiksi hypoglykemiaan, jolloin hän
ei välttämättä selviä ilman apua. Tällöin on ehdottoman tärkeää, että
paikalla on ihminen tai ihmisiä, jotka tietävät työtoverin sairaudesta ja
osaavat toimia oikealla tavalla.
Edellä mainitussa tutkimuksessa
havaittiin myös, että useilla työpai-

koilla ihmisten tiedot diabeteksesta ovat melkoisen alkeellisella tasolla. Kun työntekijöiltä kyseltiin miten
he toimisivat nähdessään työtoverin saavan esimerkiksi hypoglykeemisen kohtauksen, vastaukset vaihtelivat suuresti. Pahimmassa tapauksessa ehdotettiin jopa insuliinipistoksen antamista, joka olisi luonnollisesti erittäin vaarallista.
Vaikka tärkeintä onkin, että diabeetikko itse tunnistaa oireet kun
verensokerin pitoisuus muuttuu
väärään suuntaan, niin joskus se ei
riitä. Työpaikoilla, joissa työskentelee yksikin diabeetikko, olisikin syytä
olla selkeät toimintaohjeet ensiapua
vaativiin tilanteisiin.
Oikea lääkehoito on ensisijaisen
tärkeää
Diabetes on sairaus, jonka luonne
saattaa muuttua taudin edetessä.
Tämän vuoksi jyrkkä jako alaryhmiin
taudinkuvan mukaan on hankalaa.
WHO onkin suositellut että diabetes
ryhmiteltäisiin hoidon tarpeen mukaan kolmeen eri ryhmään.
1) Insuliinihoitoa ei tarvita
2) Insuliinia tarvitaan hyvän hoitotasapainon saavuttamiseksi
3) Insuliinihoidon tarve on ehdoton
Tätä suhteellisen löysää luokittelua
käyttäen muotoillaan diabetespotilaiden hoito yksilöllisesti. Tämä on
erityisen tarkkaa insuliinihoitoa tarvitsevien potilaiden kohdalla. Kaiken
kaikkiaan, lääkitystä suunnitellessa yhdessä hoitavan lääkärin kanssa,
on tärkeää pohtia millaisia haittavaikutuksia - jos minkäänlaisia - sairaus

On mahdollista, että diabetesta sairastava voi joutua työpaikallaan esimerkiksi hypoglykemiaan, jolloin hän ei välttämättä selviä ilman apua. Tällöin on ehdottoman tärkeää,
että paikalla on ihminen tai ihmisiä, jotka tietävät työtoverin sairaudesta ja osaavat toimia oikealla tavalla.

LÄÄKEVAIHTOEHTOJA
ON PALJON, JONKA
TAKIA ON ENTISTÄKIN
HELPOMPAA LÖYTÄÄ
JOKAISELLE SOVELTUVA
LÄÄKITYS.

ja lääkitys voivat mahdollisesti aiheuttaa työstä suoriutumiseen.
Tohtori Winell kertoo, että diabeteksen lääkehoito on kehittynyt viime vuosina erittäin hyvään suuntaan.
- Tehokkaita lääkehoitoja on tullut viime vuosina paljon lisää. Lääkevaihtoehtoja on paljon, jonka takia
on entistäkin helpompaa löytää jokaiselle soveltuva lääkitys.
Käypä hoito-suositus antaa ohjeita ja suosituksia diabeteksen lääke-

hoitoon. Jos insuliinihoito ei ole vielä tarpeellinen, on hoito yleensä aloitettu tablettihoidolla. Ensivaiheen
lääkkeistä nykyisin yleisin on metformiini, joka onkin erinomainen työelämässä toimiville, sillä se ei aiheuta hypoglykemiaa. Se vaikuttaa pääasiassa estämällä maksan glukoosintuotantoa.
Jos metformiinihoito ei yksin riitä, on hyödyllistä valita mukaan toinenkin lääke. Työelämässä toimivien - etenkin esimerkiksi autoilijoiden
- kannattaa harkita lääkettä, joka ei
lisää hypoglykemian riskiä. Tällaisia ovat esimerkiksi nopeasti yleistyvät gliptiinit (parantavat glukoosiriippuvaista insuliinineritystä) tai GLP1 analogit (parantavat glukoosiriippuvaista insuliinineritystä ja pienentävät suurentunutta glukagonipitoisuutta).
Osassa näistä lääkkeistä on myös

sivuvaikutusten riski, jotka on otettava huomioon, etenkin oman työn
yhdistämisessä lääkityksen käyttöön. Esimerkiksi metformiini voi aiheuttaa joitain suolisto-oireita ja
GLP-1 analogit puolestaan voivat aiheuttaa etenkin hoidon alkuvaiheessa pahoinvointia.
Jos kuitenkin tulee eteen aika jolloin on aloitettava insuliinihoito, on
se suunniteltava hyvin huolella. Koska insuliinin määrää veressä on seurattava useamman kerran päivän aikana, on siihen oltava mahdollisuus
myös työpaikalla. Tämä edellyttää
luonnollisesti työolosuhteita, jossa
tämä seuranta on mahdollista.
Diabetespotilaiden kohdalla, kuten muidenkin kroonisesti sairastavien kohdalla, on huomioitava myös
henkinen jaksaminen. Työkyvyn ylläpito kroonisesti sairaan kohdalla edellyttää paitsi hyvää lääkehoi-
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KOHONNEEN SYDÄN- JA
VERISUONITAUTIRISKIN
OHESSA, TUPAKOINTI
MYÖS HUONONTAA
VERENSOKERIA
LASKEVIEN
LÄÄKKEIDEN TEHOA.

toa itse tautiin, myös huolehtimista
siitä, että potilas saa myös henkistä
tukea. Usein krooniseen sairauteen
sairastuneilla on kasvanut riski sairastua myös esimerkiksi masennukseen. Henkinen kantokyky joutuu
tällaisessa tilanteessa normaalia kovemmalle koetukselle.
Lääkehoito ei yksin riitä
On selvää, että oikean lääkehoidollisen tasapainon löytäminen on diabeteksen hoidon kannalta tärkein
yksittäinen asia. Mutta se ei ole ainoa asia, jonka tulee olla kohdillaan, jotta diabeetikko voi jatkaa normaalia toimimistaan työelämässä.
On erittäin tärkeää tarkastella myös
omia elämäntapojaan ja tehdä niihin
tarvittavia muutoksia.
Ihmisen tulee huolehtia yleiskunnostaan riittävällä tavalla, jotta työkyky säilyy parhaana mahdollisena
sairaudesta huolimatta. Ensimmäisenä tulee kiinnittää huomio sellaisiin tekijöihin jotka ovat suoranaisia
riskitekijöitä. Tällaisia ovat tupakointi
ja runsas alkoholinkäyttö.
Tupakoinnin lopetuksen tulisi olla jokaisen diabeetikon asialistalla aivan elintapojen muutoksen kärkipäässä. Diabetesta sairastavan riski sairastua lisäsairauksiin, erityisesti sydän- ja verisuonisairauksiin, on
kohonnut diabeteksen myötä verrat-

tuna ei-diabeetikkoihin. Esimerkiksi diabeetikon sairastumisriski sepelvaltimotautiin, joka on arviolta 3-5
kertainen ei-diabeetikkoihin verrattuna ja tupakointi lisää tätä riskiä entisestään. Kohonneen sydän- ja verisuonitautiriskin ohessa, tupakointi
myös huonontaa verensokeria laskevien lääkkeiden tehoa.
Runsas alkoholinkäyttö puolestaan voi vaikeuttaa painonhallintaa
ja sillä on negatiivinen vaikutus verenpaineeseen. Näin se voi myös altistaa diabeetikkoa entistä enemmän sydän- ja verisuonitaudeille. Lisäksi runsas alkoholin nauttiminen
voi altistaa hypoglykemialle ja voimakas humalatila voi estää kanssaihmisiä tunnistamasta hypoglykemian oireita.
Liikunta ja oikea ruokavalio
edistävät työkyvyn ylläpitoa
Säännöllinen liikunta on tärkeää kaikille, niin myös diabeetikoille. Edes
oikeilla lääkkeillä ei voida korvata liikunnan kehon yleistilaa kohentavaa
vaikutusta. Diabeetikolle liikunnasta on todella paljon hyötyä. Suorina
terveysvaikutuksina voidaan mainita hyvän yleisolotilan lisäksi, että liikunta lisää insuliiniherkkyyttä, pienentää plasman paastoglukoosipitoisuutta ja alentaa verenpainetta.
Jokaisen diabeetikon ruokavalio on määriteltävä yksilökohtaisesti. On olemassa allergioita ja henkilökohtaisia mieltymyksiä, joiden sovittaminen terveelliseen ruokavalioon
on suotavaa. Tarkoitus ei ole kieltää
diabetekseen sairastuneelta kaikkea
mahdollista, vaan löytää sopiva tasapaino, jotta yhdessä oikean lääkityksen kanssa keho pysyy mahdollisimman hyvässä kunnossa, mahdollisimman pitkään.

- Tyypin 2 diabeteksen hoidossa ovat elintavat tärkeässä merkityksessä. Liikunta ja oikea kalorisaanti
ovat yhtä tärkeitä kuin ennen. Elintason nousun myötä arkiliikunta vähenee ja syömme usein enemmän kuin
on syytä. Peruskunnosta ja painosta
huolehtiminen ovat kaiken perusta,
painottaa tohtori Winell.
Oikea ruokavalio toimii myös hyvänä osana painonhallintaa, josta
huolehtiminen on siis erittäin hyödyllistä. Ylipainoisen diabeetikon
kohdalla, jo noin 5 % painonlasku
vaikuttaa myönteisesti kehon glukoositasapainoon. Joten jos ylipainoa
on kertynyt, painoa kannattaa pudottaa. Tietysti painonhallinnassakin
on tavoitteet muotoiltava yksilötasolla, normaalipainoiselle myös liiallinen laihduttaminen on huono asia.
Käypä hoito- ohjeen mukaan diabeetikon ruokavalion ihanteellisena tavoitteena on ruokavalio, jossa on mahdollisimman vähän sokeria
ja valkoista viljaa sisältäviä ruokia ja
juomia. Siihen kuuluu myös niukasti kovaa rasvaa ja kohtuullisesti pehmeää rasvaa, vähän suolaa ja runsaasti kuitua. Tällainen ruokavalio on
edullinen glukoositasapainon ja painonhallinnan kannalta ja se pienentää valtimosairauksien riskiä.
Tärkeää on myös ylläpitää ruokailun säännöllistä rytmiä. Ruokailuajat
kannattaa suunnitella etukäteen ja
noudattaa niitä. Näin verensokeripitoisuus pysyy helpommin tasaisena.
Töissä ollessa tämä on usein hyvin
toteutettavissa, etenkin paikoissa,
joissa on säännölliset ajat tauoille.
Elintapoihin kohdistuvat muutokset ovat ehdottoman tärkeitä hoitotasapainolle. Ongelmiakin luonnollisesti voi tässä tulla. Etenkin myöhemmällä iällä diagnosoitu diabetes

YLIPAINOISEN
DIABEETIKON KOHDALLA,
JO NOIN 5 % PAINONLASKU
VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI
KEHON GLUKOOSI
TASAPAINOON.

voi olla suuri haaste ihmiselle, sillä hänen elintapansa ovat usein asettuneet jo tiettyihin uomiin ja
niiden muuttaminen voi olla haastavaa.
Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka diabetes
kaikissa muodoissaan on vakava sairaus, ei se silti ole este normaalille, tasapainoiselle elämälle, johon kuuluu menestyminen ja tavoitteiden saavuttaminen työelämässä.
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Työkyvyn ylläpito kroonisesti sairaan kohdalla edellyttää paitsi hyvää lääkehoitoa itse
tautiin, myös huolehtimista siitä, että potilas
saa myös henkistä tukea. Usein krooniseen
sairauteen sairastuneilla on kasvanut riski
sairastua myös esimerkiksi masennukseen.
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Diabetesta sairastava tarvitsee

kokonaisvaltaisen hoidon

Hoitaako diabetesta vai ihmistä, jolla on diabetes? Siinäpä ongelma.
Ihminen pilkkoutuu terveydenhuollossa helposti moneksi sairaudeksi,
joita asiantuntijat lähestyvät omasta näkökulmastaan. Jotkut potilaat
jopa tukevat tätä omalla käytöksellään, tahallisesti tai tahattomasti.
Ehkä lääkärille halutaan tuoda vain rajattu ongelma ja siksi jätetään
tarinasta pois asioita, joita potilas ei pidä olennaisena.
Teksti: Klas Winell, LT, el, diabetologi, kuntoutuksen erityispätevyys • Kuva: Shutterstock

Lääketieteessä kuitenkin monet asiat liittyvät toisiinsa. Diabeetikoilla tämä
on erittäin tavallista, koska monet sairaudet kulkevat rinnan diabeteksen
kanssa. Näin voi olla esimerkiksi verenpaineen, kilpirauhasen vajaatoiminnan, kihdin ja astman kanssa. Lisäksi
diabetekseen liittyy lisätauteja kuten sydän- ja verisuonitauteja ja munuaisten vajaatoimintaa.
Erikoissairaanhoidossa
on luonnollista keskittyä yhteen asiaan. Ongelmaan, joka vaatii ratkaisua. Mutta
muuten terveydenhuollossa pitää keskittyä koko ihmiseen. Tästä syystä lääkärin
pitää tietää ihmisen terveys- ja sairaustarinasta myös
sellaista mitä potilas voi pitää epäolennaisena nykyisten ongelmien suhteen.
Miten tämä on mahdollista? Pitkäaikainen suhde samaan lääkäriin ja hoitajaan

L

Pitkäaikainen suhde samaan lääkäriin ja hoitajaan auttaa
ihmisen kokonaisuuden ymmärtämisessä. Tällöin on välillä aikaa kertoa myös ihmisestä sairauksien takana. Hänen
elämästään, hänen toiveistaan ja hänen vaikeuksistaan.

auttaa ihmisen kokonaisuuden ymmärtämisessä. Tällöin on välillä aikaa kertoa
myös ihmisestä sairauksien
takana. Hänen elämästään,
hänen toiveistaan ja hänen
vaikeuksistaan. Toinen tärkeä tekijä kokonaisen ihmisen ymmärtämiseen on hyvä potilaskertomus. Sieltä
löytyvät tiedot paitsi pitkäaikaisista sairauksista, mutta myös aikaisemmista vakavista sairauksista ja leikkauksista.
Erityisen tärkeää on, että lääkäri tietää kaikki potilaan käyttämät lääkkeet,
myös satunnaisesti otettavat. Vain silloin voidaan välttyä lääkkeiden ristireaktioilta. Hyvä terveyskertomus
auttaa tässä, mutta kaikkein
paras on, että potilas kuljettaa vastaanotolla listaa
käyttämistään lääkkeistä.
Lääkelistan voi esittää kaikissa hoitopaikoissa ja esimerkiksi sairaalakäynnin jälkeen siihen tehdään tarvittavat muutokset. Tärkeää on, että potilas kirjaa lis-

taansa myös itse tekemänsä muutokset.
Outo oire tai ongelma voi
johtua sellaisesta sairaudesta tai lääkityksestä, mitä
potilas ei osannut yhdistää
oireisiin. Monipuolinen tiedon jakaminen auttaa oireiden ymmärtämisessä.
Itse pyrin hoitamaan koko ihmistä. Pidän tärkeänä,
että tiedän hyvin potilaani tarinan, sairaudet, lääkkeet, elämän surut ja murheet. Uskon, että silloin pystyn auttamaan ihmistä sairauksien kanssa parempaan
elämään.
Diabetes ja siihen liittyvät aineenvaihdunnan häiriöt on niin monipuolinen sairaus, että koko ihmisen hoitaminen tulee entistä tärkeämmäksi. Oireiden taustalla voi olla diabetekseen
liittyviä muita sairauksia.
Diabeetikko tarvitsee kokonaisvaltaisen hoidon, koko
ihmisen kohtaamisen.
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Kuvassa Timo Otonkoski.

”Tyypin 1 diabeteksen
merkittäviä ongelmia ei
ole pystytty ratkaisemaan.
Hoitotasapaino on pysynyt
keskimäärin huonona, eikä
sairautta ole opittu ehkäisemään”.
Isoja kysymyksiä on ratkaisematta, ja tähän tarvitaan perustutkijoiden ja kliinikoiden yhteistyötä.
”Lääketieteelliseen tutkimukseen
on vaikeaa saada nuoria lääkäreitä,
koska uran rakentaminen on vaikeaa. Lyhyt apurahakausi ilman jatkoa
ei houkuttele. Moni lahjakas ihminen
toteaa, ettei jaksa taistella.”
Kuvaavaa on, että Otonkoski on
omassa 15 hengen tutkimusryhmässään ainoa lääkäri, muut jäsenet
ovat biologeja. Suomessa syntyy paljon lääketieteen väitöskirjoja, mutta
vähän tutkijalääkäreitä.
”Monet lääkärit tekevät väitöskirjan vain saadakseen hyviä virkoja.
Väitöskirjoja voisi tehdä vähemmänkin, mutta niille jotka sen tekevät,
työn pitäisi olla lähtölaukaus tutkijan uralle.”
Otonkosken ryhmä tutkii Biome-
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PROFESSORI TIMO OTONKOSKI:

SAIRAANHOITOPIIREILLE
TUTKIMUSBUDJETIT
Professori Timo Otonkoski aikoo kuvata Kansallisessa Diabetesfoorumissa perustutkimuksen
saavutuksia sekä uusia näköaloja, joita pitkäjänteinen työ voi lähivuosikymmeninä avata.
Lastenlääkäri haluaa keskittyä erityisesti tyypin 1 diabetekseen.
Teksti: Olli-Pekka Tiainen • Kuva: Eeva Hiltunen ja Shutterstock

dicumissa, kuinka insuliinia tuottavia saarekesoluja kehitetään kantasoluista.
Ihmisen iho- ja verisoluista valmistetaan pluripotentteja eli monikykyisiä kantasoluja. Solut taannutetaan vaiheeseen, jossa ne eivät
ole vielä erikoistuneet osaksi mitään
tiettyä kudosta. Tämän jälkeen solut erilaistetaan halutuiksi erikoistuneiksi soluiksi.
Tyypin 1 diabetesta voidaan hoitaa kuolleilta luovuttajilta saaduilla saarekesoluilla, mutta tätä on tarjolla vain harvoille. Saarekesolujen
tuottaminen laboratorioissa saattaa tuoda solunsiirtohoidot massojen ulottuville.
”Vielä solujen siirtämistä tärkeämpää on oppia ymmärtämään
sairauden mekanismeja ja kehittämään lääkkeitä, joilla voidaan esimerkiksi estää diabeteksen syntyminen tai korvata insuliinihoito. Tyypin ykkösessä minkäänlaista toimivaa ehkäisykeinoa ei ole. Perustutkimusta tarvitaan edelleen sen löytämiseksi.”
Kantasolututkimus voi auttaa kehittämään hoitoja myös sairauksiin,
joihin ei ole vielä minkäänlaista lääkitystä.
Erityisvaltionosuuksien eli EVOrahoituksen supistuminen on surkastuttanut kliinistä tutkimusta.
Otonkosken työhön vaikutus on ollut vähäisempää, koska EVO-rahoituksen osuus on melko pieni. Pääosa
rahoituksesta tulee EU:lta, Suomen
Akatemialta, Tekesiltä sekä ulkomaisilta ja kotimaisilta säätiöiltä.
”EVO-rahoituksesta riippuvaiset
tutkijat ovat pulassa. Pitkäjänteinen
rahoitus on turvattava, sillä ilman
jatkuvuutta ei voida ratkaista isoja

TYYPIN YKKÖSESSÄ
MINKÄÄNLAISTA
TOIMIVAA
EHKÄISYKEINOA EI OLE.
PERUSTUTKIMUSTA
TARVITAAN EDELLEEN
SEN LÖYTÄMISEKSI.”
kysymyksiä.”
Yksi ongelma on myös se, että yliopistosairaalat ovat viime vuosina keskittyneet hoitoon ja karsineet
tutkimustoimintaa sekä yhteistyötä
yritysten kanssa. Otonkoski toivoo,
että sote-uudistus palauttaa tutkimusmyönteisyyden ja –rahan sairaaloihin.
”Täällä HUSissa on lähdetty viemään asioita oikeaan suuntaan. On
perustettu oma tutkimusbudjetti, joka on kasvamassa. Toivottavasti jatkossa ei olla niin riippuvaisia siitä, kuinka paljon valtiovalta osoittaa
tutkimukseen määrärahoja.”
Toistaiseksi tutkimusbudjetti on
vaatimaton, mutta periaatteessa
sairaanhoitopiiritkin voisivat turvata
pitkäjänteisen tuen.
”Tällaista varmasti tarvitaan lisää.
Osa ”firman” rahoista pitää laittaa
tutkimukseen ja tuotekehitykseen”.
Helsingin yliopiston lääketieteellisen kantasolututkimuksen professori Timo Otonkoski tarjoilee perustutkimuksen
hedelmiä 24.2. Kansallisen
Diabetesfoorumin päätapahtumassa.
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Diabeteslääkkeiden
kustannukset
yhteiskunnalle OVAT
NOUSUSSA

Kuvat: Shutterstock

Teksti: Marko Uutela • Kuvat: Shutterstock • Lähteet (kaaviot): Kelan tilastot

Diabetesfoorumi

Kelakorvausten määrät kertovat kuinka paljon diabetes näkyy yhteiskunnan
lääkekustannuksissa. Luvut kertovat myös sen, että kustannukset jatkavat kasvuaan.

nostaa hoidon aseman vaaliteemaksi
Kansallinen Diabetesfoorumi 24.2. haastaa eduskuntavaalien ehdokkaat
torjumaan diabetesepidemiaa. Pääteemoja ovat
tutkimuksen ja pitkäaikaissairauksien asema terveydenhuollon uudistuksissa.
Tutkimusteemaa alustavat kansainvälisesti tunnetut professorit Timo Otonkoski ja Pekka Puska ja soteosuutta Kuntaliiton Tuula Haatainen
ja Kelan Tiina Pikkarainen. Molemmista aiheista kuullaan asiantuntijapaneelien keskustelu, johon yleisö
voi osallistua.
Vaalien vuoksi tilaisuus järjestetään tänä vuonna tavallista aiemmin.
Suunnitteluryhmän jäsen, toiminnanjohtaja Tarja Hartman Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistykses-

K

tä pitää hyvänä, että käytännön työtä tekevät ammattilaiset ja potilaat
pääsevät esittämään arjen haasteensa suoraan poliittisille päättäjille.
”Toivomme hyvää hoitoa ja hyviä
välineitä hoidon tueksi. Esimerkkinä
mainittakoon, että helsinkiläiset diabeetikot joutuvat käyttämään huonoja välineitä pelkästään säästösyistä”, Hartman sanoo.
Diabetologi Markku Saraheimo
luovuttaa ministeri Laura Rädylle
foorumin esityksen siitä, miten diabeteksen ehkäisy ja hoito tulee ottaa huomioon seuraavassa hallitusohjelmassa.
Neljättä kertaa järjestettävä maksuton tapahtuma kokoaa Vanhaan
Ylioppilastaloon erityisesti ammattilaisia ja päättäjiä: lääkäreitä, hoita-

Teksti: Olli-Pekka Tiainen

”TOIVOMME HYVÄÄ
HOITOA JA HYVIÄ
VÄLINEITÄ HOIDON
TUEKSI”, SANOO TARJA
HARTMAN.
jia, tutkijoita, kuntapäättäjiä, terveydenhuollon viranomaisia, järjestöaktiiveja ja poliittisille vaikuttajia.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu
tilaisuuteen tästä. http://www.diabetesfoorumi.fi/tapahtumat/kdf15.
html#.VK_h1idGoZ8
Tutustu Kansallisen Diabetesfoorumin sivuihin www.diabetesfoorumi.fi

Diabeetikkojen määrä on
ollut kasvussa Suomessa jo pidemmän aikaa - eikä nousu näytä hiipumisen merkkejä, päinvastoin.
Kun tarkastellaan Kelan tilastoja 2000- luvun alusta,
huomataan kuinka erityiskorvattavien lääkkeiden piiriin kuuluvien diabeetikkojen määrä on noussut vuoden 2000 132 289 hengestä
vuoden 2013 286 136 henkeen (Kuva 1). Nousu on siis ollut melkoinen,
miltei 54 %.
Toki pitää huomata, että yksi erityiskorvattavien piiriin kuuluvien
jyrkkään nousuun johtaneista syistä yksi on myös ollut erityiskorvausoikeuden edellytysten lieveneminen
vuoden 2010 lopussa. Tällöin edellytyksistä poistui muun muassa vaatimus edeltävästä vähintään 6 kuukauden lääkehoidosta.
Samalla kun sairastuneiden mää-

D

Kuva 1. Erityiskorvattavien diabeteslääkkeiden piirissä olevat henkilöt vuosina 2000-2013.

rä on noussut, ovat luonnollisesti
nousseet myös Kelan maksamat korvaukset lääkehoidosta. Diabetes on
sairaus, joka on pahimmillaan hengenvaarallinen ja helpoimmillaankin erittäin hankala hoidettava, joten
yhteiskunta on aiheellisesti ottanut
hoitaakseen valtaosan lääkehoidosta aiheutuneista kustannuksista.
Kun tarkastellaan kaikkien diabeteslääkitystä saavien henkilöiden

määrää, otetaan huomioon myös
henkilöt, jotka eivät saa lääkkeistään
täyttä erityiskorvausta Kelalta, mutta jotka kuitenkin syövät diabeteslääkkeitä.
Kuvassa 2 näkyy, että Kela maksoi
vuonna 2013 diabeteslääkekorvauksia kaikkiaan 342 141 henkilölle. Tässäkin tilastossa näkyy selkeä nousutrendi, vuodesta 2008 diabeteslääkekor-
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DIABETESLÄÄKKEIDEN
OSUUS KOKONAIS
KORVAUKSISTA OLI NOIN
14 % KAIKISTA KELAN
KORVAAMISTA LÄÄKE
KUSTANNUKSISTA.
miljardia euroa, joten diabeteslääkkeiden osuus kokonaiskorvauksista oli noin 14 % kaikista Kelan korvaamista lääkekustannuksista. Erikseen mainittuna, insuliinin ja insuliinijohdosten osuus korvauksista oli
noin 8 %.

vauksia saaneiden määrä on noussut peräti 72 960 henkilön verran,
eli nousua on peräti 21 %.

Kuva 2. Kaikkien diabeteslääkkeistä lääkekorvauksia saaneiden henkilöiden määrä
Suomessa vuosina 2008-2013.

Kuva 3. Kelan lääkekorvausten kehitys verrattuna diabeteslääkekorvausten kehitykseen vuosina 2008-2013. Mukana myös diabeteslääkkeet eriteltyinä insuliiniin ja insuliinijohdannaisiin sekä muihin diabeteslääkkeisiin.

Diabeteslääkkeistä maksettavat
korvaukset ovat 14 % Kelan
lääkekorvauksista
Kun katsotaan kelan maksamien diabeteslääkkeiden korvauksia, huomataan myös niiden tasainen nousu vuodesta toiseen. Kuvassa 3 näkyvät Kelan lääkekorvausten kehitys
verrattuna diabeteslääkkeiden korvausten kehitykseen. Samalla kun
Kelan maksamien lääkekorvausten
kokonaismäärä on kääntynyt jopa
hienoiseen laskuun, ovat diabeteslääkkeiden korvaukset jatkaneet tasaista nousuaan.
Diabeteksen yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset pelkkinä
lääkekuluina ovat siis paitsi suuret,
myös koko ajan kasvussa. Kuten kuvasta 3 näkyy, Kelan korvaus kaikista
diabeteslääkkeistä oli vuonna 2013
hiukan yli 181 miljoonaa euroa. Näistä insuliinin ja insuliinijohdannaisten
kulut olivat hieman yli 101 miljoonaa
euroa ja muiden diabeteslääkkeiden
noin 80 miljoonaa euroa.
Kelan lääkekorvauksina maksettiin vuonna 2013 yhteensä noin 1,3

Insuliinianalogien käyttö on
nousussa
Kun tarkastellaan Kelan korvaamien
diabeteslääkkeiden erittelyä, huomataan tiettyjä kehittyviä trendejä. Insuliinin kohdalla selkeästi eniten ovat nousseet ylipitkävaikutteisten insuliinien kustannukset. Kuvasta 4 nähdään, että siitä maksettavat lääkekorvaukset ovat miltei kaksinkertaistuneet, ne ovat kohonneet
peräti yli 35 miljoonaa euroa vuodesta 2008 vuoteen 2013. Tämä johtunee siitä, että ryhmään kuuluvat pitkävaikutteiset insuliinianalogit, kuten glargiinit, ovat korvanneet käytössä aiemmin yleisempää pitkävaikutteista NPH-insuliinia.
Uudet tablettilääkkeet näkyvät
voimakkaasti korvauksissa
Kuvasta 5 voidaan nähdä muiden,
yleisimmin käytettyjen, diabeteslääkkeiden korvausmääriä. Niitä tarkastellessa huomataan, kuinka tyypin 2 diabeteksen hoidossa suosituimman lääkkeen, eli metformiinin korvausmäärät pysyvät vuodesta
toiseen kohtalaisen samansuuruisina. Samalla voidaan kuitenkin nähdä
kuinka viime vuosina on markkinoille
tullut myös uusia, joko ihon alle pistettäviä tai oraalisesti tablettimuodossa nautittavia lääkkeitä, jotka
ovat hyvin lupaavia tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Näiden osuus kor-

Kuva 4. Kelan maksamat lääkekorvaukset insuliinin ja insuliinijohdannaisista vuosina
2008-2013.

Kuva 5. Kelan maksamat lääkekorvaukset muiden diabeteslääkkeiden käytöstä vuosina 2008-2013.

vauksista on selkeässä nousussa.
Erityisesti gliptiinit ovat nousseet
suureen suosioon viime vuosina. Gliptiinit (DPP-4 estäjät) suurentavat
elimistön tuottaman GLP-1:n pitoisuutta estämällä sitä luonnollisesti hajottavaa entsyymiä (DPP-4). Ne
ovat käytössä turvallisia, eivätkä aiheuta hypoglykemian vaaraa. Niitä voidaan nauttia tablettimuodossa ja yhdistellä muiden lääkkeiden,
kuten metformiinin kanssa. Ne saivat erityiskorvattavuuden vuonna
2010, jolloin niiden käyttö nousi voimakkaasti.
Huomattavaa on kuitenkin myös,
että metformiinin käyttö on edullisempaa kuin uusien gliptiini- valmisteiden. Uudet lääkkeet ovat usein
kalliimpia, ja tämän vuoksi metformiinin kokonaiskustannukset ovatkin on suuresta käytöstä huolimatta selkeästi alemmalla tasolla. Metformiinireseptejä kirjoitettiin vuonna

LÄHTEET:
Kelan tilastot. Kelasto.
(http://www.kela.fi/tilastotietokanta-kelasto_
sisallysluettelo#Sairastaminen)
Pitkävaikutteisten insuliinianalogien ja gliptiinien käyttö yleistyy
diabeteksen hoidossa. Fimean uutiskirje 4/2013.
(http://sic.fimea.fi/4_2013/pitkavaikutteisten_insuliinianalogien_
ja_gliptiinien_kaytto_yleistyy)

2013 762 555 kappaletta, kun taas
gliptiinireseptien määrä oli 236 490
kappaletta. Metformiini on siis edelleen käytetyin diabeteslääke, vaikkakin gliptiinien käyttö on kovassa
nousussa.
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DIABEETIKON TARINA

Pelkkä teknologia

EI RIITÄ
Teksti: Piia Laine • Kuvat: Shutterstock

Parempi hoitotasapaino edellyttää yhteensopivaa teknologiaa
ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämistä.
Säännöllisin väliajoin ihmetellään, miksi diabeetikkojen hoitotasapaino paranee korkeintaan
hiukan, vaikka teknologia
mahdollistaa kohtalaisen
tarkan verensokerin kotiseurannan.
Myös lääkkeet kehittyvät hurjaa
vauhtia. Insuliinien vaikutusaikoihin
on tullut lisää variaatioita ja esimerkiksi 2-tyypin diabeetikkojen hoitoon on kehitetty runsaasti erilaisia
vaihtoehtoja.
Yksi selitys lienee se, etteivät nykysovellukset ja -laitteet keskustele keskenään.
Toinen syy on varmaan se, ettei
pelkkä teknologia riitä: ihminen on
elollinen olento, jonka elimistö reagoi yksilöllisesti ja vaihtelevasti eri
tekijöihin.
Moni diabeetikko tarvitsisi ohjausta ja opetusta huomatakseen ja
ymmärtääkseen kehonsa prosesseja elämän muuttuvassa virrassa.
Hän tarvitsisi myös riittävästi välineitä ja lääkkeitä, yksilöllisesti valittuja. Ne eivät aina löydy kerralla,

S

joten hänen pitäisi päästä kokeilemaan niitä ennen valinnan tekoa.
Yksilönä saattaisin jopa valita vapaa-ajalle ja työajalle ihan erilaiset
verensokerimittarit!
Diabeteshoidon lyhyt historia
Jotkut muistavat, miten verensokerimittarien kotikäyttö alkoi yleistyä
1970-80-luvun vaihteessa. Siis vasta runsaat 30 vuotta
sitten insuliinihoitoiTEKNOLOGIA
set diabeetikot pääsiMUUTTUU NOPEASTI,
vät ihan itse mittaaMUTTA IHMINEN
maan verensokerinsa.
ASENTEINEEN JA
Nyt heidän odoTOIMINTAMALLEINEEN
tetaan tekevän sen
EI VÄLTTÄMÄTTÄ
5-10 kertaa päiSEURAA YHTÄ
vässä.
Alkuaikoina ykNOPEASTI PERÄSSÄ.
sittäisen tuloksen
saaminen mittarista kesti 3-5 minuuttia. Nyt siihen
kuluu 5 sekuntia, jos ei lasketa näytteenottoon ja roskien keräämiseen
kuluvaa aikaa.
Niinsanotut pikainsuliinit tulivat markkinoille 90-luvun lopussa. Nii-
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nyt opetella jo moneen kertaan aiden vaikutus alkaa yleensä noin 15
van uusia laskentakaavoja ja vaikuminuuttia pistämisestä, kun aiemtuskäyriä sekä elämäntapoja.
mat insuliinit alkoivat vaikuttaa noin
puolen tunnin kuluttua. PikainsuliiMitä se tarkoittaa käytännössä? Vänin vaikutus myös loppuu paljon aisymystä ja turhautumista heilahtelekaisemmin kuin vanhempien lyhytvista sokereista ja muun muassa yöhevaikutteisten insuliinien.
räämisistä. Testausta ja toistoja suunPitkävaikutteisten insuliinien vainilleen vakioiduissa tilanteissa. Asioikutusajat ovat puolestaan lähes kak- den kirjaamista: syömisen, liikunnan,
sinkertaistuneet.
insuliinin, verensokerin, muiden sairaInsuliineja käyttäneet diabeeti- uksien ja erityisten tapahtumien huokot ovat joutumioon ottamista.
neet opetteleMutta se tarkoittaa
maan aivan uumyös iloa onnistumisisDIABEETIKOT
den hoitomallin.
ta, vähentyneistä hypoisOVAT KAIVANNEET
Enää ei tarvitseta ja hypereistä sekä parHELPOMPIA TAPOJA
kaan syödä pahaimmillaan parantunutKÄSITELLÄ
OMIA
kollista välipata hoitotasapainoa ja helTIETOJAAN
laa ateriainsupommin ennustettavissa
liinin pitkän kesolevia verensokeriarvoja!
ton tai pitkävaikutteisen insuliinin vaikutushuipun ta- Tukea oppivalle ihmiselle
kia. Eikä pitkävaikutteisen huippu enää Ihannetilanteessa teknologiset kekvähennäkään tarvittavaa ateriainsulii- sinnöt helpottavat sairauksien hoitoa. Sitä varten tuotekehittäjien pinia vaikkapa lounaalta.
tää ymmärtää kohdesairaudesta ja
Insuliinikynien neuloja ei enää
sen kanssa elämisestä aika paljon.
tarvitse keittää, eikä insuliinia vetää ampullista ruiskuun. Nyt käytäm- Jos tavoitteena on vain koodaamisen
ilo tai taloudellinen tuottavuus, ei
me esimerkiksi 4, 5 tai 6 millimetriä
tuotteelle tai palvelulle synny välttäpitkiä neuloja esitäytetyissä kertakäyttökynissä tai kynissä, joihin vaih- mättä kysyntää.
Lääkäripalvelu Neliapilan käytdamme lasiampullin.
tämä omahoitosovellus on yksi esiInsuliinipumppujen käyttö lisääntyy myös, varsinkin lasten ja nuorten merkki uudenlaisesta diabeteksen
hoidosta.
hoidossa.
Neliapilan emoyhtiön Quattro Folia Oy:n kehittämässä sovelluksessa
Putoaako diabeetikko kyydistä?
lähtökohta on diabeetikon kohtaaSyöminenkin on muuttunut moneen
minen yksilönä, joka tarvitsee tukea
kertaan sitten 1980-luvun.
voidakseen käyttää teknologiaa terPakollisten välipalojen poisjäänveytensä apuvälineenä.
nin lisäksi ravinnon suositeltu koosKeskipisteessä ovat diabeetikko ja
tumus on muuttunut, nyt tiedämme
diabeteshoitaja, jotka keskustelevat
myös proteiinin vaikuttavan viiveellä
sovelluksen kautta jopa viikoittain ja
verensokeria kohottavasti ja ns. sokatsovat siitä samoja tietoja.
kerittomien ja sokerillisten tuotteiDiabeteslääkäri on mukana hoitoden eroista tai samankaltaisuuksista. Ja paljon muuta. Nämä tiedettävät tiimissä. Hän tapaa asiakkaan ensin
kasvotusten ja ohjaa sitten tarvittaasiat ovat vain jäävuoren huippu taessa sovelluksen välityksellä.
saista verensokeria tavoitellessa.
Neliapilan takana on joukko terTeknologia muuttuu nopeasti,
veys- ja teknologia-alan ihmisiä, joimutta ihminen asenteineen ja toimintamalleineen ei välttämättä seu- ta on jo pitkään kiinnostanut niin sanottu etäterveydenhoito.
raa yhtä nopeasti perässä. Pitkään
Muun muassa Nokialla työskendiabetesta sairastaneiden on täyty-

nelleet Harri Okkonen ja Pekka Heinonen olivat mukana jo 1995-96
WellMate-projektissa kehittämässä Nokian tuotteisiin diabetessovellusta. Nokia etsi kasvualueita, joissa
kännykkää voitaisi hyödyntää. Diabetes oli yksi kiinnostava osa-alue.
Tuotetta pilotoitiin Nokian sisällä. Sen kehittelyssä oli mukana myös
diabetologeja, joilla itsellään on diabetes.
Mobiilituote oli tuolloin vähän aikaansa edellä, eikä sitä lanseerattu
Suomessa, vaan se myytiin Kaliforniaan.
Lähtökota on diabeetikon jatkuva
oppiminen
Hoidonohjaus asiakkaan
tarpeisiin
Uuden sovelluksen kehitystyössä
mukana olevat terveysalan ihmiset
haluavat uudistaa hoidonohjauksen
vastaamaan entistä paremmin asiakkaan tarpeita.
Diabeetikot ovat kaivanneet helpompia tapoja käsitellä omia tietojaan, esimerkiksi verensokeri- ja insuliiniseurantaansa sekä erilaisia raportteja ja analyyseja. Diabetestyön
ammattilaiset ovat tuoneet käytännön kokemustaan sovelluksen kehittämiseen alusta asti.
Quattro Folian vastuualueella on
omahoitosovelluksen ja laitteiden
tekninen kehittäminen sekä yhteensovittaminen, niin että omahoidon
seuranta on mahdollisimman helppo
osa elämää.
He myös kehittävät matemaattisia laskentakaavoja HbA1c-estimointiin. Tavoitteena on, että käyttäjä voi
seurata oman HbA1c-arvonsa kehittymistä, ja saada HbA1c-tasonsa laskemaan ja samanaikaisesti pienentää hypoglykemiariskiä.
Sovelluksen tarkoitus on tuottaa
tietoa, josta diabeetikko voi oppia
ja jonka pohjalta hän voi tehdä hoitoonsa liittyviä päätöksiä.
Tietojen syöttö helpommaksi
Nyt käynnissä olevassa pilottivaiheessa tiedot aterioista, verensokeriarvoista, lääkkeistä, ja liikunnasta sekä muis-

Yhteen paikkaan kerätyn tiedon avulla diabeetikon ja hoitohenkilökunnan on helpompi hahmottaa ja ymmärtää tapahtumien
sekä hoitopäätösten yksilöllisiä vaikutuksia.

tiinpanot syötetään tietokoneella, tabeltilla tai kännykällä sovellukseen.
Tämän vuoden puolella käyttöön
tulee sovellus, joka mahdollistaa
muun muassa automaattisen tietojensiirron blue toothin avulla verensokerimittarista. Sovelluksen käyttö
kosketusnäyttöpuhelimella nopeutuu samalla.
Myös tietojensiirtoa pumpusta
palveluun kehitetään.
Sovellus käyttää tietoturvallista pilvipalvelua ja tietokantaa. Diabeetikko
omistaa omat tietonsa ja voi antaa valitsemilleen henkilöille pääsyn niihin.
Tiedot yhdessä paikassa
Yhteen paikkaan kerätyn tiedon
avulla diabeetikon ja hoitohenkilökunnan on helpompi hahmottaa ja
ymmärtää tapahtumien sekä hoitopäätösten yksilöllisiä vaikutuksia.
Kun hoitotiimillä ja diabeetikol-

la on kaikilla sama tieto käytettävissään, ehtii vastaanottoajan puitteissa paljon enemmän. Myös sähköinen
viestintä sovelluksen kautta on hedelmällistä, kun tietoa on tarpeeksi.
Sovelluksen tuottamat visuaaliset
raportit ovat joillekin käyttäjille helpommin tulkittavia kuin omahoitoseurantavihkon ruudukot.
Sovelluksen ansiosta diabeetikon
hoitoa seurataan ja ohjataan selvästi nykykäytäntöä tiheämmin. Perusrytmihän aikuisilla terveyskeskuksissa ja poliklinikoilla on nyt 1–3 kertaa vuodessa. Lisäksi muuttuvat elämäntilanteet voidaan huomioida paremmin. Hoidonohjauksessa päästään hienosäätötasolle.
Tulevaisuudessa sovellus saattaa
levitä myös kuntien käyttöön. Pilottiin ovat osallistuneet Siuntio ja Heinola.

TYÖPAIKOILLA, JOISSA
TYÖSKENTELEE YKSIKIN
DIABEETIKKO, OLISIKIN
SYYTÄ OLLA SELKEÄT
TOIMINTAOHJEET
ENSIAPUA VAATIVIIN
TILANTEISIIN.
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Palvelu kaikille tyypeille
Sovelluksen kehittäjät ovat suunnanneet sen kaiken ikäisille ja
kaikkia diabetestyyppejä sairastaville hoitomuodosta riippumatta. 28 henkilön pilottiryhmässä
hyviä tuloksia saivat sekä 2-tyypin että 1-tyypin diabeetikot.
Erityisen mielenkiintoinen
käyttäjäryhmä ovat kuitenkin
16–18-vuotiaat nuoret, jotka ovat
siirtymässä seurantaan aikuispuolelle. Samaan aikaan heidän
elämässään tapahtuu paljon muitakin muutoksia, joten tihennetty
neuvonta on tarpeen.
Sovelluksen kehittäjät uskovat teknologiasovellusten kanssa
kasvaneiden nuorten voivan motivoitua mobiiliaplikaatiolla käytettävään seurantaan helpommin
kuin paperivihkojen täyttöön.
Itselläni verensokeritaso murrosikäisenä huononi, kuten lähes kaikilla. Tuohon aikaan muutos parempaan saatiin sillä, että uusi lääkäri pyysi minua soittamaan hänelle kolme kertaa viikossa kahden viikon ajan. Kävimme läpi, mitä sokerini ovat olleet
ja mitä olen tehnyt.
Aikuisena olen miettinyt, että tihennetty seuranta oli tulosten paranemisessa varmasti yksi tekijä,
mutta myös se, että koin minusta
välitettävän yksilönä.

SOVELLUKSEN
TUOTTAMAT
VISUAALISET
RAPORTIT OVAT
JOILLEKIN KÄYTTÄJILLE
HELPOMMIN
TULKITTAVIA KUIN
OMAHOITOSEURANTA
VIHKON RUUDUKOT.

Hoitoon tulee
lisää tarkkuutta
27-vuotias Henrika Granberg on sairastanut 1-tyypin diabetesta vuodesta 1998. Hän tuli Neliapilan palvelun pilottikäyttäjäksi huhtikuussa 2014 veljensä kaverin kautta.
Insuliinikyniä käyttävän Henrikan hoitotasapaino on ollut aina
kohtuullinen. HbA1c on vaihdellut
7-8,5 välillä. Palvelun käytön aloituksen jälkeen hänen HbA1c-arvonsa on parantunut entisestään
ja verensokerien vuorokautinen
vaihtelu on pienentynyt.
Syömisen ja insuliinin täsmällisempi yhteensovittaminen on ollut suurin yksittäinen muutos.
Vaikka Henrika on hallinnut hiilarien laskennan aina suhteellisen hyvin, sitä ei ole tullut niin tarkasti
noudatettua.
Nyt kun hiilarimäärät syötetään
sovellukseen, ne tulee laskettua
tarkemmin. Hän on myös oppinut
paljon erilaisten hiilihydraattien
sekä rasvan ja proteiinin käyttäytymisestä.
Runsaasti liikkuva Henrika on lisäksi oppinut kiinnittämään paremmin huomiota liikunnan vaikutukseen hoitotasapainoon. Hän
voi nyt urheilla huoletta ja säästyä
ikäviltä yllätyksiltä, kuten hypoilta.
Uutena asiana on tullut huomion kiinnittäminen paremmin myös
kehon muihin tapahtumiin, kuten
kuukautiskiertoon ja sen verensokerivaikutuksiin.
Vihko oli arjelle vierasta
Henrika on ollut niin tyytyväinen kokemuksiinsa, että aikoo jatkaa palvelun ostajana pilotin päätyttyä.
Hän on aika tyypillinen 1-tyypin
diabeetikko, joka ei ole koskaan
saanut täytettyä omaseurantavih-

koja. Hän ymmärtää ja tietää kyllä, että lääkärille ei ole kovin paljon
hyötyä kolmen vastaanottoa edeltäneen päivän kirjaamisesta, mutta vihon käyttö ei ole integroitunut arkeen.
Apua ei ollut myöskään verensokerimittarin purkamisesta juuri
ennen vastaanottoa. Tuloksia kyllä käytiin läpi vastaanotolla, mutta
sen jälkeen ne päätyivät pian paperinkeräykseen...
Henrikan motivaatio on riittänyt
omahoitosovelluksen käyttöön. Parantuneet tulokset ja oppiminen kannustavat, mutta myös etusivulla näkyvät grafiikat lisäävät motivaatiota.
Jos verensokeriarvot ovat keltaisella
alueella, tulee tarve saattaa ne vihreälle alueelle.
Tästä sovelluksesta hän myös
näkee ja ymmärtää raportteja paremmin kuin aiemmista.
Tällä hetkellä tietojen syöttäminen on tablettilaitteella aika hidasta, joten se saattaa jäädä työpäivän lomassa tekemättä ja siirtyä iltaan tai seuraavaan päivään.
Silloin myös virhemerkintöjen
mahdollisuus kasvaa.
Niin Henrika kuin diabeteshoitajakin odottavat innolla mobiiliaplikaatiota, joka nopeuttaa ja helpottaa sovelluksen käyttöä.
Henrikan diabetesta on hoidettu terveyskeskus- ja poliklinikkatasolla, jossa käyntejä on ollut 1-2
kertaa vuodessa. Hoitava lääkäri
on vaihtunut hyvin usein.
Nyt hän asuu Porvoossa ja tapaa siellä lääkärin kerran vuodessa. HbA1c:n voi käydä mittauttamassa puolivuosittain ja varata
sitten soittoajan hoitajalle.
Vuoropuhelu tehoaa
Neliapilan palvelua käyttäessään
Henrika on ollut yhteydessä diabeteshoitajaan keskimäärin ker-

JOILLEKIN IHMISILLE
SÄHKÖINEN PALVELU
SOPII HYVIN, KOSKA
HEIDÄN ON HELPOMPI
ILMAISTA ITSEÄÄN
KIRJOITTAMALLA.
ran viikossa. Joko hän laittaa viestin
hoitajalle ja kysyy jotain, tai hoitaja
kyselee hänen kuulumisiaan.
Yhteys on suora ja perustuu vuoropuheluun. Tämä sparraus on
mahdollistanut hyvän verensokeritasapainon saamisen vieläkin paremmaksi. Lisäksi vastaanottokäynnit ovat hedelmällisempiä, kun aika
ei kulu enää ihan perusasioihin.
Henrika ja diabeteshoitaja Niina
Nippula ovat samaa mieltä siitä, että sähköinen palvelu ei korvaa kasvokkain tapaamisia. Hyvä visuaalinen ilmaisu näyttää kuitenkin asioita eri tavoin ja eri näkökulmista.
Graafisesta käyrästä saattaa havaita jokaöisen verensokerilaskun tai
jonkin muun toistuvan ilmiön, jota
vihkoa lukemalla ei välttämättä havaitsisi.
Joillekin ihmisille sähköinen palvelu sopii hyvin, koska heidän on
helpompi ilmaista itseään kirjoittamalla. Kirjoittaminen tuo asioita
eri tavoin näkyviksi. Niistä voi kerätä helpommin vaikkapa listaa, kuten
Henrika tekee. Myös hoitaja saattaa oivaltaa asioita helpommin kirjoitettuna.

Henrikan motivaatio on riittänyt omahoitosovelluksen käyttöön. Parantuneet tulokset ja oppiminen kannustavat, mutta
myös etusivulla näkyvät grafiikat lisäävät motivaatiota.
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Professori Leif Groop

varoittaa melatoniinin diabetesriskeistä
Diabetestutkija, professori Leif Groop varoittaa melatoniinin aiheuttamasta
diabetesriskistä. Groop esitteli diabetesepidemian geneettisiä taustoja
Kansallisessa Diabetesfoorumissa ja nosti esiin tutkimuksen, jossa MTNR1Bgeenin havaittiin heikentävän insuliinineritystä.

Professori Leif Groop.

”Geenivariantti on tavallinen, se löytyy 30 prosentilta väestöstä. Tutkimus viittaa siihen, että he
muodostavat riskiryhmän,
jos he käyttävät melatoniinia.”
Riskivariantin kantajilla melatoniinireseptorin määrä haiman saarekesoluissa on lisääntynyt. Nature Genetics –lehdessä julkaistujen tulosten mukaan 3 kuukauden melatoniinihoito heikensi insuliinineritystä.
Tutkimus on vielä kesken.
Melatoniinia käytetään aikaeroväsymykseen ja unettomuuteen, joka
on jo itsessään tyypin 2 diabeteksen
riskitekijä. Usein tilanteeseen yhdistyy myös stressi.
”Ehkä kannattaisi olla pikkuisen

G

varovainen, erityisesti, jos perheessä
tai suvussa on diabetesta. Jos ryhtyy
käyttämään melatoniinia unilääkkeenä, kannattaisi seurata verensokeriaan”, kehottaa Groop.
Viime vuonna maailmassa oli jo
350 miljoonaa diabeetikkoa. Diabetesepidemia koskee Suomeakin, sillä
lääkehoitoa saavien potilaiden määrä on kolminkertaistunut vuodesta
1986 liki 300 000 diabeetikkoon.
Vartalolihavuus, huono fyysinen
kunto ja riittämätön insuliinineritys
ovat diabetesriskejä. Tyypin 2 diabetes on myös perinnöllistä.
Kyse on perimän ja nykyisten elintapojen yhteneentörmäyksestä. Vähäinen energiankulutus oli hyödyksi
esi-isillemme, nyt tätä ominaisuutta
vahvistavat geenit johtavat sairastumiseen.
Riskiä kasvattaa yli 60 geenivarianttia. Vika voi olla haiman insuliinia tuottavissa saarekesoluissa, insuliinin vaikutuksessa ja lihavuudelle
altistavassa geenivirheessä.
”Geenien vaikutusmekanismeista on opittu paljon uutta, mutta huono uutinen on se, että nämä variantit selittävät korkeintaan 15 prosenttia tyypin 2 diabeteksen perinnöllisestä riskistä.”
Groop tunnustaa jo suhtautuvansa pessimistisesti tyypin 2 diabeteksen selättämiseen. Sairaudesta uhkaa kehittyä normaalivaihe kaikille

Teksti: Olli-Pekka Tiainen

ihmisille.
”Tähän asti mikään hoito, ei
tabletti eikä insuliini, ole muuttanut
taudin kulkua. Tyypin 2 diabetes on
paljon helpompi ehkäistä kuin hoitaa. Liikunta ja ruokavalio ovat avaintekijöitä”, Groop muistuttaa.
Ehkäisyn näytöistä huolimatta
tutkija ei usko väestötason elintapamuutoksiin. Ne tapahtuvat liian hitaasti.
”Tai sitten tarvittaisiin kolmas
maailmansota, ja sitä emme ehkä
kuitenkaan toivo”, hän sanoo ja viittaa siihen, että diabetespotilaiden
määrä on vähentynyt merkittävästi vain edellisen maailmansodan aikana.
Ainoa ratkaisu Groopin mielestä
onkin löytää parantava lääke. Riskitekijöitä kannattaa hakea tutkimalla mieluummin suojaavia kuin riskiä lisääviä geenejä. Tällainen on esimerkiksi Pohjanmaalta löytynyt SLC30A8-geenin variaatio.
Varianteilla ei ole haittavaikutuksia. Niinpä luontoa jäljittelevä lääke
aiheuttaisi todennäköisesti tavallista vähemmän sivuvaikutuksia ja olisi
nopeampi ja halvempi kehittää.
Groop kutsuu tyypin 2 diabetesta koko väestön raskausdiabetekseksi. Odottavan äidin elimistössä
tapahtuu samankaltaisia muutoksia kuin tyypin 2 diabeteksen kehittyessä, mutta vain pieni osa naisis-

ta sairastuu raskausdiabetekseen.
Tämä suojamekanismi pitäisi saada
kaikille.
”Toivon, että parantava lääke syntyy. Se voisi matkia raskaana olevaa
naista, joka pystyy raskauden aikana
pitämään sokeritasapainonsa normaalina.”
Diabetes on myös muuttumassa.
Tyyppi 1 ja 2 ovat vain ääripäitä, välistä löytyy koko ajan lisää alaryhmiä.
”Käsitykseni on, että nämä ääripäät edustavat melko pientä osaa
kaikista diabeetikoista.”
Koska Groopin mukaan lääketutkimuksissa on kuitenkin käytetty näitä ”ihannepotilaita”, enemmistö diabeetikoista saattaa saada hoitoa,
jonka vaikutuksista heidän omaan
alatyyppinsä ei ole tutkimusnäyttöä.
Professori haluaakin sijoittaa
kaikki potilaat jatkumon oikeaan
paikkaan, ennustaa alatyyppien taudinkulun ja selvittää, miten potilaat
hyötyvät lääkevaihtoehdoista. Tavoitteena on eräänlainen navigaattori, jossa genomisekvensointi voisi olla osana.
”Toivon, että onnistumme kehittämään diabetespotilaan GPS:n
kymmenen vuoden sisällä.”
Tutkimusabstrakti geenivariantin diabetesriskistä (Nature Genetics 2009).

MTNR1B-geenin riskivariantti (GG) lisää kantajillaan melatoniinireseptorin määrää haiman saarekesoluissa. Alakuva: Glukoosi eli rypälesokeri stimuloi insuliinineritystä, mutta jos soluille annetaan melatoniinia, insuliinineritys heikentyy.
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Terveisiä

vantaalta

Vantaalla diabeteksen hoidolla on pitkät perinteet, sillä ensimmäinen
diabeteshoitaja on aloittanut työnsä vantaalaisten diabeetikoiden parissa jo
35 vuotta sitten. Valtaosa vantaalaisista diabeetikoista on tablettihoitoisia
tyypin 2 diabeetikoita, joiden hoito on keskitetty terveysasemille
terveyden- ja sairaanhoitajien sekä omalääkärin vastaanotoille.

Koivukylässä, Tikkurilassa ja Myyrmäessä sijaitsevissa diabetesyksiköissä
hoidetaan 16 vuotta täyttäneet tyypin 1 diabeetikot, pistoshoitoiset tyypin
2 diabeetikot sekä diabeetikot joilla on diabeteksen aiheuttamia lisäsairauksia. Diabetesyksiköissä toimii 11 diabeteshoitajaa, kaksi diabetologia sekä diabetesvastuulääkäreitä.
Vantaalla järjestetään 2-4 kertaa vuodessa ensitietoluentosarjoja
tyypin 2 diabeteksesta vasta sairastuneille, sairastumisriskissä oleville,
tietojensa päivittämisestä ja asiasta muuten kiinnostuneille. Luentosarja koostuu neljästä luentokerrasta, joissa käydään läpi mistä tyypin 2
diabeteksessa on kyse. Luennoitsijoina toimivat diabetologi / diabetesvastuulääkäri, ravitsemusterapeutti, suuhygienisti, fysioterapeutti, jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diabeteshoitaja.
Painonhallintaryhmiä järjestetään
eri puolilla Vantaata vähintään vuosittain. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti 10 kertaa. Ryhmässä
pyritään pysyviin elämäntapamuutoksiin ruokailu- ja liikuntatottumuksissa. Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja
mahdollisuuden ajatusten vaihtoon
samojen ongelmien parissa painiskelevien kanssa.
Tyypin 1 diabetesta sairastaville
tarjotaan mahdollisuutta osallistua

VANTAAN
ALUEOSASTON TOIMIJAT
ESITTÄYTYVÄT
Tuula Natunen
P U H E E N J O H TA J A

K

”Hiilari – iltoihin”, joissa kerrataan hiilihydraattien laskemista ja hiilihydraattien ja insuliiniannosten yhteensovittamista, sekä diabeteksen hoitoa erityistilanteissa. Ryhmätoimintaa pyritään järjestämään tarpeen ja
kysynnän mukaan.
Vantaalla on kaksi jalkaterapeuttia ja jalkojenhoitaja, jotka toimivat
Koivukylän terveysasemalla. Jalkojenhoito on tarkoitettu diabeetikoille ja reumaatikoille, joilla on suurentunut riski jalkavaurioihin. Vantaalaisten diabeetikoiden käytössä on
myös ravitsemusterapeutin palvelut. Ravitsemusterapeutti ottaa vastaan Koivukylässä, Tikkurilassa ja
Myyrmäessä. Sekä jalka- että ravitsemusterapiaan hakeudutaan lähetteellä. Diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset toteutetaan Koivukylän

terveysasemalla. Diabeteshoitajat
tekevät tiivistä yhteistyötä hoitotarvikejakelun kanssa ja vuonna 2015
tapahtuu hallinnollinen yhdistyminen diabetesyksiköiden ja hoitotarvikejakelun osalta. Yhdistymisen tavoitteena on entistä tiiviimpi yhteistyö, joka näkyy asiakkaalle matalan
kynnyksen palveluna.
Teemme yhteistyötä Peijaksen
diabetespoliklinikan ja Jorvin lastenpoliklinikan kanssa. Tällä hetkellä vantaalaisten insuliinipumppupotilaiden hoito on keskitetty Peijakseen. Alle 16-vuotiaiden hoito tapahtuu JorvissaVantaan
Diabeteshoitajat: Tiina, Satu,
Hanna, Jaana, Elli, Sanna, Anu, Harriet, Mirja-Liisa, Sinikka ja Eija

Toimin Vantaan aluetoimikunnan
puheenjohtajana ja Tikkurilan vertaistukikerhon vetäjänä. Olen Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen hallituksen jäsen, kuulun yhdistyksen taloustoimikuntaan ja edunvalvontatoimikuntaan. Olen Vantaan
Vanhusneuvoston jäsen.
Vantaan aluetoimikunnan toiminta on vireää ja monipuolista. Teemme yhteistyötä terveyskeskusten
diabeteshoitajien kanssa. Osallistumme diabeetikoille järjestettäviin
ensitietoluentosarjoihin, joissa kerromme vertaistukitoiminnastamme.
Pyydämme osallistujia tulemaan
vertaistukikerhoihin.
Olemme mukana messuilla ja paikallisissa yleisötapahtumissa, joissa
kerromme diabetesasiaa ja kutsumme mukaan tärkeään toimintaan.
Maailman diabetespäivänä olemme apteekeissa kertomassa toiminnastamme. Annamme mukaan mielenkiintoista luettavaa, muun muassa Kide – lehden.
Osallistumme kehittämishakkeisiin yhdessä Sydän- ja Aivoliiton
kanssa. Vantaa on yksi Suomen kuudesta pilottikunnasta sydänmerkkiasiassa. Tavoitteena on saada Vantaan kaupunkiin sydänmerkkiateria
kaupungin ateriapalveluihin, kouluille, palvelutaloihin ja sairaaloihin.
Vantaan vertaistukiryhmät, joita
on neljä, toimivat aktiivisesti. Suu-

rimmassa vertaistukiryhmässä on
osallistujia 30 -40 henkilöä jokaisessa kerhotilaisuudessa. Teemme retkiä muun muassa Tampereelle Diabetesliittoon, oman kaupungin kartanot tutuiksi, joulumarkkinat Loviisaan ovat tullut jo perinteeksi. Keväällä lähdemme katsomaan Espanjan aurinkoa. Käymme teatterissa
muutaman kerran vuodessa. erityisesti suosimme oman kaupungin teattereita. Pari kertaa vuodessa tehdyt kylpyläreissut ovat meille myös
tärkeitä.
Marjo Seppälä
VA R A P U H E E N J O H TA J A ,
SIHTEERI

Olen tyypin 1 diabeetikko, sairastanut 31 vuotta. Olen ollut Vantaan
alueosaston toiminnassa mukana
80-luvun loppupuolelta alkaen, toimikunnan jäsenenä, sihteerinä, puheenjohtajana, tällä hetkellä olen
varapuheenjohtaja.
Olen myös ollut useamman kauden Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja
nyt vuoden 2015 alusta varajäsenenä. Olen jäänyt hiljattain eläkkeelle
työskenneltyäni 43 vuotta kansainvälisissä kuljetusliikkeissä.
Olen mielelläni mukana kaikenlaisissa yleisötapahtumissa kuten messuilla.
Pyrin aktiivisesti osallistumaan mahdollisimman moneen tapahtumaan,
joita alueella järjestetään.

Virpi Hildén
R A H A S T O N H O I TA J A

Olen 2. tyypin diabeetikko, jonka perintötekijöissä diabetes on ollut vahvasti mukana, äitini ja sisareni sairastivat myös eläessään samaa sairautta. Eläkkeellä olen ollut kohta
viisi vuotta.
Olen ollut mukana Diabetesyhdistyksen järjestämässä vesijumpassa Myyrmäessä useamman vuoden
ja siellä tutustuin henkilöön, joka on
Vantaan alueosaston diabetestoimikunnassa ja hän sai minut aktiivisemmin mukaan tähän toimintaan.
Olen nyt ollut mukana toiminnassa melkein vuoden ja ryhtynyt myös
vertaistukiryhmän ohjaajaksi aikaisemmin mainitun ystävän kanssa.
Vertaistukiryhmä kokoontuu Myyrmäen Arkissa kerran kuukaudessa.
Tunnen saaneeni paljon itsellenikin
vertaistukiryhmästä ja toivon, että saisimme joukkoomme myös nuorempia diabeetikkoja ja kuulisimme
heidän kokemuksiaan ja tunteitaan
heidän kuultuaan sairastavansa diabetesta. Toivon oppivani koko ajan
uutta yhdistystoiminnasta, joka on
ollut minulle vierasta tähän asti.

Sirpa Ritvos
Olen kakkostyypin diabeetikko länsi
Vantaalta. Sairastuin kolme
vuotta sitten ja aloin miltei
saman tien vetää vertais-
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tukikerhoa Myyrmäessä. Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa monitoimitila Arkissa.
Työskentelen perushoitajana ja
ravintoneuvojana eläkkeellä olon lisäksi. Lastenlapsetkin tarvitsevat
mummin hoitoa silloin tällöin.
Odotan alkavaa vuotta ja uusia
haasteita innolla. Samalla toivotan
uudet ja vanhat diabeetikot tervetulleeksi kerhon toimintaan.

kaisemmalta ammatiltani olen vientisihteeri. Olen toiminut useissa diabetesyhdistyksissä 36-vuotisen diabetestaipaleeni aikana: Hyvinkäällä,
Tukholmassa ja Helsingissä. Nyt olen
jälleen mukana Vantaan Alueosaston aktiivitoiminnassa. Kotijoukkoina ovat aviomies, abityttö sekä koira.
Kaksivuorotyön vuoksi harrastukset
ovat vähäiset: liikuntaa ajan sallimissa puitteissa.

Ritva Sarkkinen

Anja Heinilä

Olen 68-vuotias, kolmen pojan äiti ja
yhdeksän lapsenlapsen mummi.
Sairastuin itse 2. tyypin diabetekseen 10 vuotta sitten. Yksi pojistani ja yksi lapsenlapseni sairastaa
1.tyypin diabetesta, kumpikin sairastui murrosiässä, joten olen jo monet
vuodet ollut tuttava tämän taudin
kanssa ja ollut yhdistyksen jäsenenä.
Tällä hetkellä toimin Vantaan
alueosaston hallituksessa ja Tikkurilan diabeteskerhossa.
Olen saanut paljon tukea ja tietoa
sairaudesta ja hoidosta, jota olisin jo
silloin 35 vuotta sitten kipeästi tarvinnut, kun poikani sairastui.
Toivonkin, että jokainen diabeetikko osallistuisi omien asioidensa
ja etujensa ajamiseen ja monipuoliseen tarjolla olevaan toimintaan. Yhdessä saamme enemmän aikaan ja
äänemme kuuluviin.
Hyvää uutta vuotta 2015 kaikille
diabeetikoille.

Olen Anja Heiniölä, Vantaan Hakunilasta, iältäni olen kohta kuusikymmentä vuotta.
Perheeseeni kuuluu aviomies ja tytär,
joka täyttää tänä vuonna 20 – vuotta.
Hän asuu tällä hetkellä Myyrmäessä.
Minulla todettiin diabetes vuonna 1988 elokuussa sattumalta. Olin
mennyt naimisiin saman vuoden keväällä. Työkaverini ihmettelivät, että mikä minua vaivaa, haukottelin ja
olin kovin väsynyt vaikka nukuin hyvin yöt. Joku sanoikin minulle. ”Onko
mieheni kovinkin vaativa?!” Vastasin,
”ettei hän ole”. Menin työterveyshoitajani juttusille väsymyksestäni. Hän
laittoi minut jatkotutkimuksiin Naistenklinikalle perhesuunnitteluun.
Naistenklinikan tutkimuksissa todettiin väsymykseni syy. Se oli diabetes

ja niin sain ensimmäiset insuliiniannokseni ja ”piikitykset”. Kas kummaa,
se auttoi. Samaiset kaverini tähyilivät vatsani seutua. Turhaan.
Samana syksynä pääsin ensimmäistä kertaa Tampereen Aittolahteen kurssille (peruutuspaikalle).
Kurssilta tultuani liityin diabetesyhdistykseen saamaan lisätietoja. Olen
ollut Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen Vantaan toiminnassa
ja Hakunilan vertaistukiryhmän vetäjänä jo kolme vuotta. Tehtävään jouduin sattumalta, kun kysyin vuosikokouksessa ”Miksi Hakunilassa ei
ole vertaistukiryhmää?” Toiset kannustivat minua ryhtymään vetäjäksi.
Pääsin kursseille. Tässä sitä sitten ollaan. Harrastan myös sukututkimusta, käsitöitten tekemistä, valokuvausta ja olen myös ”sotkusisar” eli vihreäsisar Suomenlinnan rannikkotykistössä. Lisäksi teen toisinaan vapaaehtoistyötä vanhustenpalvelutalossa.

Sirpa Toimela-Nyström
Olen yli viiskymppinen lähihoitaja,
hoidan ruotsinkielisiä vanhuksia. Ai-

on haave

Kari Natunen
Olen tyypin 2 diabeetikko.
Olen Vantaan aluetoimikunnan jäsen. Olen ollut muutaman vuoden
Tikkurilan vertaistukikerhon toiminnassa. Olen Vantaan Vammaisneuvoston varajäsen.

Nuorten elämä on täynnä vaihtelevia haaveita, joiden toteutumista
pitkäaikaissairauden taakka tuntuu joskus rajoittavan. Nuorta ohjaavan
ammattilaisen pitää muistaa, että ihminen voi ottaa vastaan hyviä
neuvoja vain jos tavoite on asetettu yhteisymmärryksessä.
Teksti: Minna Pihlavamäki, Titta Nurminen • Kuva: Shutterstock

Ohjauksessa kannattaa ensin selvittää, pitääkö nuori itseään sairaana vai onko diabetes muodostunut hänelle jo elämäntavaksi.
On tärkeää miettiä miten diabetesnuorta puhutellaan, ja kuinka ohjaaja voi antaa
juuri tämän nuoren elämään osuvaa
empatiaa. Diabeteksen sairastamisen ja sen kanssa selviytymisen korostaminen ei vie asioita eteenpäin,
sillä tasapainoinen diabetesnuori ei
koe itseään sairaaksi selviytyjäksi.
Diabeetikkonuori kaipaa elämäänsä onnistumisia ja yksilöllisiä arjen
ratkaisuja. Ohjaajalla pitää ennen
kaikkea olla aikaa kuulla nuorta.

O

Riitta Ruohosto
Vedän Länsimäen diabeteskerhoa. Toimin matkojen järjestelijänä
Vantaan aluetoimikunnassa.
Olen ollut vertaistukitoiminnassa
mukana yli kymmenen vuotta.

Jokaisen
huolen takana

(Ylh.). Pukin muori kertoo pukin 25
tunnin vuorokausi touhuista. Lea ja
Yrjö Nikkinen.
(Vas.). Puuron annostelua Lea Nikkisen vankalla ammattitaidolla.
Kuvat: Ritva Sarkkinen

Nuorta ohjatessa on hyvä edetä
voimaantumisen mallin mukaan. Siinä toimintaohjeiden ja sanelun sijaan
ohjaaja neuvottelee nuoren kanssa tasavertaisesti, tekee hänen kanssaan
yhteisiä päätöksiä ja prosessoi niitä.
Hän keskustelee nuoren kanssa tämän psykologisista tarpeista.
Ohjaajan neuvotteleva asenne tekee ohjeiden noudattamisen nuorelle helpommaksi. (Meetoo, D. & Gopaul, H. 2005.)
Vertaistukea vailla?
Syksyllä 2013 nuorilta diabeteskurssilaisilta kysyttiin, keneltä he kokevat saavansa vertaistukea. Tulos oli
yllättävä: suurin osa vastasi, ettei ole

saanut sitä keltään. Yksi kertoi kohdanneensa vertaistuen ensimmäisen kerran vasta kyseisellä kurssilla.
Vastaus oli hämmentävä ajatellen
kuinka tärkeää vertaistuki nuorille
voisi olla heti diabeteksen alkumetreillä. Ykköstyypin diabeetikoita on
Suomessa sentään noin 50 000.
Vertaistukea on yleisesti liian vähän
saatavilla, ja pitkät välimatkat vaikeuttavat tilannetta entisestään. Etäyhteydet eivät korvaa nuorten tarvitsemaa
toiminnallista vertaisuutta.
Näistä tarpeista syntyi ajatus eri
pitkäaikaissairauksien yhdistämisestä
toistensa vertaistueksi. Voisiko esimerkiksi reumanuorella
ja diabetesnuorella olla jotain
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juteltavaa keskenään? Ja auttaisivatko eri tavalla pitkäaikaissairaan nuoren kokemukset jaksamaan paremmin oman sairauden kanssa?
Näihin jatkokysymyksiin saimme
artikkeliamme varten kaksi vastausta, toisen työkseen pitkäaikaissairaita nuoria ohjaavalta ammattilaiselta ja toisen diabetesta sairastavalta nuorelta.
Ammattilaisen ajatuksia:
“Pitkäaikaissairaudesta riippumatta suurin hyöty olisi luultavasti siinä,
jos sairauteen suhtautuminen saataisiin normaalistettua. Näin sairauden merkitys arjessa jäisi mahdollisimman pieneksi.
Toisten mallista voisi ehkä oppia ,
miten sairauden pystyy tuomaan esiin
mahdollisimman luontevasti. Nuoret oppisivat ehkä myös ajattelemaan, että
jos nyt joku sairaus piti saada, niin sitten tämä oli paras vaihtoehto. Todennäköisesti suuri osa kokisi niin, koska
omaan sairauteen liittyvät asiat ovat
jo niin tuttuja.
Haasteena kaikissa vertaisryhmissä on todennäköisesti ns. tavallisten
nuorten vähäinen kiinnostus tulla mukaan. Tai tarve. Jos ryhmissä on vain
erityisen hankalassa tilanteessa olevia, on ryhmän hyötyäkin vaikea etukäteen ennakoida, ja ryhmän ohjaajalla on edessä vaikea tehtävä.”
Diabetesnuoren mietteitä:
“Kyllä on mahdollista saada vertaistukea, sillä molemmilla on krooninen
sairaus, mikä vaikuttaa elämänlaa-

MOTIVAATIO EI OLE
OMINAISUUS, VAAN
MONIMUTKAISEN
PROSESSIN TULOS,
JOKA VOI VAIHDELLA
VOIMAKKAASTI.

tuun ja tuo mahdollisesti terveydellisiä haasteita.
Vertaistuen pitäisi olla mahdollisuus jakaa ajatuksia ja tunteita. Vapaus omiin tunteisiin. Vertaistuen pitäisi antaa nuorelle uusia näkökulmia
voimavaralähteisiin.
Ohjauksen pitää olla varsinkin nuorilla perusteellista, unohtamatta kertoa terveysriskeistä, joita diabeetikoille yleensä tulee. Säännöllisestä ruokailusta, oikeasta ruokavaliosta sekä
lääkityksestä, liikunnasta ja päihteistä ohjeistaminen on tärkeää. Diabetespolilla täytyisi pereh-dyttää nuoria
säännölliseen elämänrytmiin.”
Omahoito, motivaatio
ja vertaistuki
Opinnäytetyössä havaittiin, että
omahoidon, motivaation ja vertaistuen yhteys toisiinsa on välitön. Kun
nämä kolme osa-aluetta toimivat ja
ovat tasapainossa, hoito voi onnistua ja hyvä elämä pitkäaikaissairauden kanssa on mahdollista. Kolmiyhteydestä tehty yksinkertainen kuvio
toimii hyvänä lautasmallina pitkäaikaissairaan ohjauksessa.
Omahoito on tärkeä saada näkymään mahdollisuutena muutokseen.
Kuntoutuminen voi onnistua, jos asiakas haluaa kertoa ajatuksistaan ohjausta kohtaan, ja hänellä on selkeä
näkemys siitä mihin hän haluaa omahoidolla pyrkiä. (Rintala ym., 55–55.)
Motivaatio ei ole ominaisuus, vaan
monimutkaisen prosessin tulos, joka voi vaihdella voimakkaasti. Prosessiin vaikuttavat useat eri tekijät, kuten aikaperspektiivi, olosuhteet, tunteet tai usko omaan vaikutusmahdollisuuteen. (Niermeyer &
Seyffert 2004, 12- 14)
Vertaistuessa samassa elämäntilanteessa olevat henkilöt tukevat toisiaan vaihtamalla kokemuksia
kunnioittavassa ilmapiirissä ja tasaarvoisesti. (Huuskonen 2014.)

Perheiden

sopeutumisvalmennusleiri
Kisakallion urheiluopistolla kesäkuun toisella viikolla 8.6. – 12.6.2015.
Leiri alkaa ma 8.6. klo 10.00
Leiri päättyy pe 12.6. klo 15.00

Artikkeli perustuu Diabetesliiton
kanssa yhteistyössä toteutettuun
opinnäytetyöhön: ”16-25 -vuotiaiden diabetesnuorten kokemukset
omahoidosta ja siihen motivoitumisesta sekä kiinnostuksesta vertaistukeen.” Se on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://
www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/79490/Raatikainen_
Ruut.pdf?sequence=1
Artikkelin kirjoittajat ovat kuntoutuksen ohjauksen opiskelijat Minna
Pihlavamäki ja Titta Nurminen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

LÄHTEET:
Meetoo, D. & Gopaul, H. 2005. Selfmanagement. Empowerment: giving power to people with diabetes. Journal of Diabetes Nursing Vol
9 No 1 2005.
http://www.thejournalofdiabetesnursing.co.uk/media/content/_master/1913/files/pdf/jdn912832.pdf
Niermeyer, R. & Seyffert, M. 2004.
Motivaatio. Rastor.
Rintala, T-M., Kotisaari, S., Olli, S., Simonen, R. 2008. Diabeetikon hoidonohjaus. Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Huuskonen, P. 2010. Vammaispalvelujen käsikirja. Vertaistuki - “en
olekaan ai-nut” http://www.sosiaaliportti.fi/fi

Tiedustelut yhdistyksen toimistolta toimisto@psdiabetes.fi tai omalta
diabeteshoitajaltanne.
Ensisijaisesti leirille valitaan perheet pääkaupunkiseudun alueelta. Jäseneksi voi liittyä www.psdiabetes.fi
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Tietoa eri paikoista
Erilaisista tapahtumista ja ryhmistä ilmoitetaan PSDY:n internetsivuilla www.psdiabetes.fi sekä uusilla
Facebook-sivuilla Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry (voittoa tavoittelematon järjestö). Mikäli
ryhmät kiinnostavat ja haluat niistä tiedon helposti, lähetä sähköpostia os. toimisto@psdiabetes.fi niin
saat tapahtumatiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Ryhmät kokoontuvat tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuulle.
Toimistolta ja myymälästä tutun
Piia Laineen työnkuvaa on muutettu
niin, että hänellä on parempi mahdollisuus tukea alueosastoja ja vertaistukiryhmien ohjaajia, sekä levittää diabetestietoutta pääkaupunkiseudulla.
Jäsenistöllä on erilaisia tarpeita
vertaistuelle ja diabetestiedolle, joten Piia Laine räätälöi ryhmiä ja tapaamisia yhteistyössä alueosastojen vastuuhenkilöiden kanssa. Toiveita ja ideoita voi lähettää myös
suoraan Piialle osoitteeseen toimisto@psdiabetes.fi.
Maanantaikerho Kampissa
Joka toinen maanantai klo 12 – 14,
paikka Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 17, Helsinki, 1. kerros. Yhteyshenkilönä toimii Tuula Olander,
puhelin 040 962 3580.
Tiistaikerho yhdistyksessä
Kerho kokoontuu joka tiistai kello 13
– 15 yhdistyksen toimitilassa, Malminkatu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan, kahvit keitetään. Yhteyshenkilönä toimii Salli Konttila-Heiska,
puhelin 040 521 7609.
Malmin kerho
Kerho kokoontuu osoitteessa Syystie 15, Malmi, palvelutalo joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12 –
15. Yritämme saada tapaamisiin luennoitsijoita ja muutenkin keskus-

telemme diabeteksesta ja päivän
tapahtumista. Keväällä ja syksyllä käymme yhden kerran esimerkiksi teatterissa tai syömässä. Yhteyshenkilönä Kaija Siltala, puhelin 040
540 3343.
Tikkurilan kerho
Kerho diabeetikoille kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina klo
15.30 - 18.00 Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4, Tikkurila. Yhteyshenkilönä Tuula Natunen, puhelin 0400 469 055, tuula.natunen(at)
pp.inet.fi. Teatteria, retkiä, luentoja.

lenkiintoista ohjelmaa tiedossa, askartelua, luentoja, retkiä.
Kirkkonummen kerho
Keskustelukerho kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden 3. torstai kello
13.00. Paikka: Kirkkonummen palvelukeskus Palvelutalolla (Rajakuja 3). Vapaamuotoista keskustelua osallistujille
tärkeistä asioista. Tervetuloa diabeetikot ja heidän läheisensä, ilmoittautumista ei tarvita, voit vain saapua paikalle. Kirkkonummen alueosaston puheenjohtajana toimii Jukka Heikkinen.

Länsimäen kerho
Kerho kokoontuu joka maanantai klo
13.00 - 14.30, Maalinauhantie 15 B.
Yhteyshenkilö Riitta Ruohosto riitta.ruohosto(at)hotmail.com. Puhelin
044 305 5840 Vertaistukikeskusteluja, esittelyitä, retkiä.

Espoon kerho,
”BETES-kahvilassa”
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus
kaikille diabeetikoille, läheisille ja riskiryhmään kuuluville vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Välillä meillä on
alustajia eri aiheista. Kokoontuminen joka toinen (parillinen) maanantai kello 17 – 19. Paikkana Espoon
Keskuksessa sijaitseva Ravintola
Kannunkulman kabinetti Kannunsillankatu 2, 02770 Espoo.
16.3. ravitsemusterapeutti Tarja Kemppainen vierailee kerhossa ja
kertoo diabeetikon ruokavaliosta.
Yhteyshenkilö Betes-kahvilassa
on Osmo Tuppurainen puhelin 040
703 2224. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Hakunilan kerho
Kerho kokoontuu joka kuukauden
ensimmäisenä tiistaina kello 18.00
Hakunilan kirkon kirjastossa, Hakunilantie 48. Yhteyshenkilönä Anja
Heiniölä, puhelin 050 352 2583, anjaheiniola@gmail.com. Paljon mie-

Espoo
Perhekerho Mankkaan asukaspuistossa kello 18 - 19.30. Kevään kokoontumiset kerran kuukaudessa,

Myyrmäki
Kerho kokoontuu kuukauden ensimmäisen parillisen viikon torstaina
kello 14.00 alkaen 4.9.2014 Monitoimitila Arkissa, Liesitori 1, Myyrmäki. Yhteyshenkilö: Sirpa Ritvos, puh.
040 708 3018, sirpa.ritvos(at)gmail.
com. Keskustelemme muun muassa
terveellisestä ruoasta ja liikunnasta.

tarkemmat päivämäärät saat ryhmän vetäjiltä, yhteystiedot alla. Tarjolla iltapalaa 3 €/ perhe. Osoite on
Vanhan-Mankkaankuja 2 A. Paikalle
pääsee busseilla 15, 18, 35, 43, 109
ja 110. Lähellä Alepa, asukaspuisto jää sen taakse. Edustalla on parkkipaikkoja, lähimmät Kokikyläntien
puolelta käännyttäessä. Lämpimästi
tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä diabeetikkolapsiperheiden arjesta!
Täällä myös lapset tapaavat ja tutustuvat toisiin diabeetikoihin. Kerhon vetäjät: Inkeri, inkeri.marttila@
utu.fi, 040 505 0233 ja Yvette, yvette.sarkijarvi@gmail.com, 040 863
9218.
Kirkkonummi
Länsi-Uudenmaan diabeetikkoperheet kokoontuvat Kirkkonummella,
seurakunnan kerhotiloissa Laajakalliossa (osoitteessa Tarutie 1 C) klo
18–20, katso kokoontumisajat www.
psdiabetes.fi. Tiedustelut sähköpostitse diabetesperhe.lu@hotmail.fi,
tai 040 930 6773 / Riina Kanerva.
Vantaa
Perhekerho on avoin kaikille lapsidiabeetikoille, heidän perheilleen ja
läheisilleen. Kerhosta saat vertaistukea, ymmärrystä, kannustusta ja
mahdollisesti uusia ystäviä. Kerhossa on tarjolla pientä välipalaa. Perhekerho kokoontuu Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4 (Tikkurilan neuvolan vieressä). Perhekerhoa
vetää Niina Lammela, puhelin 050
589 6358. Sähköposti vantaaperhekerho@gmail.com Lämpimästi tervetuloa! Kokoontumisajat: 25.2 klo 1820, 22.3 klo 17-20, 19.4 klo 17-20,
20.5 klo 18-20. Facebookiin on pe-

Kuva: Shutterstock

rustettu perhekerholle oma ryhmä
Vantaan D-perhekerho.
Helsinki
Nykyisten kerhon vetäjien omat lapset ovat kasvaneet jo niin isoiksi, että
tarvitsemme uusia perhekerhon vetäjiä Helsinkiin. Oletko kiinnostunut vetämään perhekerhoa? Opastamme alkuun. Ole yhteydessä yhdistykseemme toimisto@psdiabetes.fi.

Vesiliikunta
Helsinki, Mäkelänrinteen Uimakeskuksessa, tiistaisin klo 14.10 – 14.40.
Ryhmässä on muutama vapaa paik-

ka. Voit kysyä vapaita paikkoja Raija
Härönoja 050-323 2035.
Myyrmäki Myyrmäen uimahalli, maanantaisin 15.00 – 15.30. Tiedustelut Virpi Hildén puhelin. 040
5435, virpi.hilden@pp2.inet.fi.
Olarin uimahalli, Espoo, tiistaisin kello 18.30 – 19.00, hinta 50 euroa/12 krt alkaen 3.2.2015 (ei hiihtolomaviikolla). Ryhmää vetää Minna
Tanninen. Yhteyshenkilö Marita Lassila, marit.lassila@gmail.com, puhelin 050 3654 966.
Lentopalloa
PS-lentis pelailee syyskuusta joulukuulle ja tammikuusta toukokuulle sunnuntaisin klo
17 - 18.30 Kisahallilla Töö-
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lössä lentopalloa ”pehmo” -säännöin. Porukassa on 20–75 -vuotiaita
naisia ja miehiä. Tärkeintä on liikkuminen, ei hampaat irvessä pelaaminen. Yhteyshenkilö on Kari Kortelainen 040 342 4340.
Asahi
Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirinne
4, Tikkurila (Vantaa) perjantaisin klo
10.00 – 10.30.
Havukosken vanhustentalo, VIRKKULA, Paimentie 4, tiistaisin kello
9.00 – 9.30.
Asahi–ryhmä aloittaa nyt keväällä myös Kampin palvelukeskuksessa,
mikäli saamme sieltä tilat. Seuraa ilmoitteluamme www.psdiabetes.fi,
laitamme tiedon etusivulle.
Kuntosali
VANTAA: Kuntosali Koivukylän Vanhustenkeskuksessa Karsikkokuja 13,
perjantaisin klo 8.00 - 10.00. Ilmoittautua voi Ritva Sarkkiselle puhelin
050 300 2018.
ESPOO: Keski-Espoon uimahallin fysioterapiaosaston kuntosali. Kevään
aikana 8.1. – 23.4.2015 kello 17.30 –
19.00. Pari mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautumiset marit.lassila@gmail.com
Sauvakävely
Löytyisikö joku halukas vetämään
sauvakävelyä Espoon keskuksessa? Voit itse päättää päivän ja kellonajan. Mieluummin kuitenkin illemmalla, jotta halukkaat työssäkäyvät
pääsevät mukaan. Ota yhteys marit.
lassila@gmail.com
Keilaamaan – ei ikä-rajaa!
Leppävaara
Bowl Circus Sello, Kauppakeskus
Sellossa.
Joka viikko torstaisin 12.30 -
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14.00. Omakustannehinta (hallin
päivähinta). Ilmoitathan tulostasi
mielellään vuorokautta ennen Jaakko Messala gsm 040 733 4386 tai
Lilja Mitlöhner gsm 040 545 7078.

Flirttikurssi 55+ Areena teatterissa Hämeentie 2
La 21.3 klo 13.00. Hinta 35.00.
Ilmoittautumiset 21.2 mennessä
Raija Härönoja 050 323 2035
Musikaali Chicago Lahden kaupungin teatterissa 9.5 klo 13.00.
Hinta n. 65,00 riippuen lähtijä määrästä. (voi pienentyä). Kivistön bussilla lähtö Kiasman edestä. klo 10.30.
Aikatauluun voi tulla pieniä muutoksia. Ilmoittautumiset 8.4 mennessä
Raija Härönojalle. 050 323 2035

ke 18.2. klo 17.00 Tuntuuko sinusta siltä, että tasapainosi olisi heikentynyt tai liikkumisesi epävarmaa. Tule kuuntelemaan jalkaterapeutti Joni
Niemisen luento siitä, miten voit vaikuttaa omaan liikkumiseesi ja tasapainoosi Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B, Helsinki.
to 5.3. klo 15.30 Diabetes ja kipu -luento (Piia Laine) Tikkurilan vertaistukiryhmässä. Tapaaminen Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4,
Tikkurila.
ke 25.3. klo 17.00 Tyypin 1. ja tyypin
2. diabeetikon insuliinihoito, LT, diabetologi Markku Saraheimo, Kampin
palvelukeskuksessa, Salomonkatu
21 B, Helsinki.

ke 1.4. 17 – 18.30 Terveellisen ravitsemuksen ABC - hiilarit, rasvat, proteiinit! Petteri Lindblad ravitsemusterapeutti, terveystieteen maisteri
ja personal trainer.
7.5. klo 15.30 Unesta ja sen merkityksestä diabetekseen -luento (Piia
Laine) Tikkurilan vertaistukiryhmässä. Tapaaminen Vapaaehtoistalo
Violassa, Orvokkirinne 4, Tikkurila.

MUUTA TOIMINTAA
23.3. klo 17.00 yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21.
B, 00100 Helsinki. Käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat. Kokouskutsu takakannessa. Tervetuloa.
Oletko tekemässä muutosta liikkumiseen, omahoitoon, stressin vähentämiseen, syömiseen tai johonkin muuhun asiaan, joka liittyy diabeteksen hoitoon? Tai oletko riskissä sairastua 2-tyypin diabetekseen?
Tule mukaan Muutoskurssille! Viiden
kerran kurssilla käydään läpi muutoksen vaiheita teoriassa ja käytännössä. Ohjattujen harjoitusten avulla etsitään ja kokeillaan itselle sopivia tapoja tehdä muutoksia. Vertaisryhmässä saat myös tukea ja vinkkejä matkan varrella. Ohjaajana Piia
Laine (tradenomi, lähihoitaja, työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja).
Muutoskurssi 1 kokoontuu maanantaisin 9.3., 16.3., 23.4., 13.4. ja
27.4. klo 17-19
Muutoskurssi 2 kokoontuu kesKuva: Shutterstock
kiviikkoisin 6.5., 13.5., 20.5., 3.6. ja
17.6. klo 17.30-19.30

Hinta ei-jäsenille 100e, jäsenille
maksuton. Ryhmä kokoontuu PSDY:n
toimitiloissa, os. Malminkatu 24 D
38, 00100 Helsinki (Kamppi).
Ilmoittautumiset sähköpostilla toimisto@psdiabetes.fi tai lomakkeella www.psdiabetes.fi > tapahtumat, ensimmäiselle kurssille 2.3.
mennessä ja toiselle kurssille 20.4.
mennessä.
PS. Kaipaatteko vastaavia kursseja muualle kuin Helsinkiin? Ota yhteyttä toimiston sähköpostiin, niin
järjestetään kursseja lisää, myös päiväaikaan!

Ilta vapaaehtoisille maanantaina 9.3.2015 klo 17-19.
Yhdistyksessämme toimii runsaasti vapaaehtoisia, niin vertaistuki- ja liikuntaryhmien ohjaajia kuin yleisiin tapahtumiin
osallistuvia henkilöitä. Tervetuloa tapaamaan muita vapaaehtoisia ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista! Tapaamme yhdistyksen toimistolla os.
Malminkatu 24D. Kahvi- ja teetarjoilu ja pientä naposteltavaa.
Ilmoittautuminen sähköpostilla 3.3. mennessä os. toimisto@psdiabetes.fi

Keskiviikko 22.4. ja 29.4.2015 klo
17-19 Illat isovanhemmille, kummeille ja muille diabeetikkolasten hoitajille!
Haluatko kysellä lisää diabeteksesta,
opetella mittaamaan verensokerin
ja pistämään insuliinin? Pelottaako
diabeetikkolapsen hoitaminen?
22.4. keskustellaan yleisesti 1-tyypin diabeteksesta, sen hoidosta ja mahdollisista peloista, joi-

ta hoitamiseen liittyy. Paikalla
asiantuntija,T1D Piia Laine ja diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne. 29.4. käytännön harjoituksia: verensokerin mittaaminen, insuliinin
pistäminen, ensiapu yms. Paikalla
asiantuntija, T1D Piia Laine ja diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne.
Voit osallistua vain toiseen illoista
tai molempiin. Kahvi- ja teetarjoilu.
Ennakkotehtävä 29.4. tilaisuuteen:
ota mukaan huoltajan antamat ohjeet lapsen verensokerin mittauksesta, insuliinimääristä ja ruokailuista.
Ilmoittautuminen sähköpostilla
13.4. mennessä toimisto@psdiabetes.fi, tai lomakkeella www.psdiabetes.fi > tapahtumat
Paikka: Kampin palvelukeskus,
ruokasali alakerrassa. Osoite Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.
Lisää toimintaa diabeetikkolapsille, -nuorille ja heidän perheilleen!
Tarvetta on mm. vertaistukiryhmille,
diabeetikkolasten hoitoringeille, luennoille, yhteisille tapahtumille yms.
Ilmoittaudu siis sähköpostilistal-

le lähettämällä viesti osoitteeseen
d1perheet@gmail.com, niin saat tiedon tulevista tapahtumista!
Muista myös yhdistyksen facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/psdyry ja nettisivut www.
psdiabetes.fi
Etsimme haastateltavia!
Yhdistykseemme tulee säännöllisesti haastattelupyyntöjä esimerkiksi erilaisiin lehtiin. Toimittajien aikataulut ovat usein tiukat, joten alamme kerätä vapaaehtoisten haastateltavien listaa jo ennakkoon.
Haastattelupyyntöjä tulee tavallisille diabeetikoille, mutta myös harvinaisemmille tyypeille ja erityisesti elämänmuutoksia tehneille. Esimerkkinä mainittakoon ruokavalio- ja liikuntamuutoksen tehneet
2-tyypin diabeetikot, joilta on voitu vähentää diabeteslääkitystä, noin
40-vuotiaana 1-tyyppiin sairastuneet ja nuoret 2-tyypin diabeetikot.
Jos haluat ilmoittautua haastateltavien listallemme, lähetä lyhyt
kuvaus itsestäsi, diabetestyypistäsi ja diabetestarinastasi sähköpos-
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Valmistautuminen vastaanotolle
Lyhyet vastaanottoajat ja monen sairauden kanssa kokonaisuuden hahmottaminen
ovat haasteellinen yhdistelmä. Vuosien varrella olen kehittänyt erilaisia tapoja ilmaista
tilannettani kokonaisvaltaisesti kaikille kohtaamilleni terveydenhuollon ihmisille.
Koska lääkärit ja muu henkilökunta ovat ottaneet materiaalini aina innolla vastaan,
päätin jakaa menetelmäni myös muille lehden lukijoille. Hyvällä valmistautumisella
potilas saa käytettävissä olevasta ajasta suurimman hyödyn.

Diabetesvastaanotto
Vastaanotto toimii yhdistyksen tiloissa Kampissa, Malminkatu 24 D 38 (sisäpiha), 00100 Helsinki.
Vastaanoton yhteydessä toimii myös pääkaupunkiseudun kattavin diabetestarvikkeiden myymälä.
Jäsenille edullisemmat hinnat myymälässä. Ota jäsenkorttisi mukaan.
Vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot puhelin
010 231 9400 tai 050 562 9446

Teksti: Piia Laine

Ensitapaamisille kannattaa ottaa mukaan muista hoitopaikoista saamasi
yhteenvedot ja ne paperit,
joissa diagnoosi on määritetty. Pitkään sairastaneilla paperia kuitenkin kertyy paljon. Sen sijaan, että lätväyttää
monta mapillista paperia hoitohenkilökunnan eteen, kannattaa tehdä
yhteenvetoja. Voit kirjoittaa ja piirtää
asiat paperille joko käsin tai tietokoneella. Koska monet haluavat pitää
tekemäsi paperit – kirjoittaakseen
tiedot myöhemmin potilastietojärjestelmään – valmistaudu siis jättämään materiaali hoitopaikkaan. Tästä syystä perustietojen kopiointi tai
tarpeen tullen tulostaminen on kätevin vaihtoehto.

E

e. Lääkkeet, joita ostat apteekista ilman reseptiä.
f. Käyttämäsi vitamiinit, hiven- ja kivennäisaineet sekä luontaistuotteet.

Yhteenvedon
sisältöesimerkki

2. Diagnoosiluettelo
a. Listaa ensin ne sairaudet, joista
sinulla on diagnoosi ja jotka vaikuttavat elämääsi tällä hetkellä. Jos löydät diagnoosikoodin, laita se ja sairauden nimi listaan.
Merkitse myös alkamisaika suurin
piirtein, esim. 1-tyypin diabetes
06/1984.
b. Listaa sitten vaivat, jotka aktivoituvat vaikkapa tietyn vuodenajan
mukaan, esimerkiksi heinänuha.
c. Listaa sitten sairaudet, vammat
ja vaivat, jotka on hoidettu ja jotka eivät vaikuta elämään tällä hetkellä. Esimerkiksi sappirakon poisto 12/2010.

1. Lääkelista seuraavin
kategorioin
a. Tällä hetkellä jatkuvasti käyttämäsi lääkkeet ja niiden nimi, annos
sekä mihin aikaan vuorokaudesta
otat lääkkeen.
b. Lääkkeet, joita käytät tarvittaessa (esim. astmasuihke, kipulääke),
lääkkeen nimi ja annostus.
c. Lääkkeet, joille olet allerginen.
d. Lääkkeet, joita on kokeiltu, mutta
joista on luovuttu esimerkiksi sivuvaikutusten takia. Kirjaa lääkkeen nimi, annoskoko ja syy luopumiseen.

3. Kehokartta
Jos sinulla on vaikkapa lukuisia tuki- ja liikuntaelinongelmia tai kipuja eri puolilla kehoa, kannattaa
diagnoosiluettelon lisäksi piirtää
kehokartta. Se voi olla yksinkertaisimmillaan tikku-ukko, jonka ympärille kirjoitat ongelmat ja piirrät
tekstistä nuolen siihen osaan kehoa, jossa vaiva ilmenee. Kuvasta
kokonaisuus hahmottuu helpommin, kuin tekstistä.
4. Näiden perustietojen lisäksi voit
listata ne oireet, ongelmat ja han-

kaluudet, mitä sairaus tai sairaudet tällä hetkellä sinulle tuottavat ja joihin olet hakemassa apua.
Jos sinulla on kysyttävää vaikkapa
lääkkeistä, kirjoita nekin ylös.
5. Diabeetikon kannattaa ennen diabeteshoitajan tai -lääkärin vastaanottoa merkitä ylös vähintään
kolmelta päivältä (mieluummin jopa useammalta viikolta) verensokerit, diabeteslääkkeet, liikunta
(laji, rasittavuus ja kesto), syöminen (vähintään hiilihydraattimäärät) ja mahdolliset erikoistilanteet elämässä. Tärkeitä verensokerin mittausajankohtia ovat: nukkumaanmeno ja seuraavan aamun herääminen, ennen ateriaa
ja 2 tuntia sen jälkeen, ennen ja
jälkeen liikunnan sekä kun epäilet
verensokerin olevan liian matala
tai korkea.
Vastaanottotilanteet voivat joskus
jännittää tai asioita tulee niin paljon,
ettei niitä tahdo muistaa käynnin jälkeen. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, jotta voit kirjoittaa saamasi ohjeet ylös. Toki voit pyytää myös hoitotahoa kirjoittamaan asiat sinulle paperille tai lähettämään käyntitekstin myöhemmin kotiin. Voit myös
pyytää mukaasi sellaisen henkilön,
johon luotat. Hän toimii kuuntelijana
ja voitte vastaanoton jälkeen kirjata
tai käydä asiat muuten hänen kanssaan läpi.
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Mittaukset ajanvarauksella
• Hemoglobiini (Hb), verensokeri (B-gluk), pikäaikainen
verensokeri (HbA1c), tulehdusarvo (CRP), kolestrolipaketti - ravinnotta (kokonaiskolestroli, HDL, LDL, trigly.)
• Virtsan albumiinin, kreatiniinin -suhde aamuvirtsasta
munuaissairauden määrittämiseen
• Verenpaine
• Uniapnea-tutkimus

Riitta Linnanmäki-Rinne, diabeteshoitaja
Diabeteshoitajan vastaanotto yhdistyksessä ajanvarauksella. Luennot diabeteksesta, diabeetikoiden neuvonta ja ohjaus ovat keskeinen osa työtäni. Ota reilusti
yhteyttä, niin katsotaan mitä asialle on tehtävissä.
Tilauksesta diabeteshoitajan luentoja, neuvontaa ja ohjausta diabeteksen
ennaltaehkäisystä, diabeteksesta ja/tai sen hoidosta. Sopimuksen mukaan.
Lisätietoja suorasta numerostani 010 231 9401 tai toimisto 010 231 9400,
sähköposti dh@psdiabetes.fi
Erikoislääkärit yhdistyksessä
Ajanvaraukset numerosta 010 231 9400 tai 050 562 9446.

Markku Saraheimo

Klas Winell

LT, diabetologi, sisätautien
erikoislääkäri
• nuoruusikä diabeetikolla
• diabetes ja verenpaine
• tyypin 1 ja 2 diabetes

LT, diabetologi
• diabeteksen kokonaisvaltainen hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes
Winell väitteli 2013 aiheesta ”Diabeteksen aiheuttamat sydän ja verisuonisairaudet”.

Tero Saukkonen
Lastentautien erikoislääkäri, diabetologi, dosentti
• lasten- ja nuorten diabetes
Teron vastaanotolle ovat tervetulleita kaiken ikäiset lapset ja nuoret. Hänen
kanssaan voi keskustella ajankohtaisista hoidon ongelmista tai tulla pitkäaikaisempaan seurantaan. Ajanvaraukset 010 231 9400.
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Diabetesvastaanotto

Diabetesvastaanotto
Vastaanotto toimii yhdistyksen tiloissa Kampissa, Malminkatu 24 D 38 (sisäpiha), 00100 Helsinki.

Ilkka Vauhkonen

Jalkaterapeutti

LT, endokrinologian erikoislääkäri, dosentti
• Diabeteksen hoidon erityispätevyys

Onko sinulla
• kipuja jalkaterissä, polvissa, lonkassa?
• vaivaisenluut, vasaravarpaat tai muu jalkaterän virheasento?
• känsiä, kovettumia, kuiva iho jalkapohjassa?
• diabeetikon vuositarkastus edessä?
• halu tietää miten jalkapohjasi kuormittuvat?
• liikerajoituksia tai lihasheikkoutta alaraajoissa?
• lihakset jumissa?
• kysymyksiä oikeanlaisista kengistä?
• Tarvitsetko yksilöllisiä pohjallisia?

Ilkka väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 2001 aiheenaan ”Varhaiset sokeriaineenvaihdunnan häiriöt tyypin 2 diabeteksessa”. Vuonna 2008 hänet nimitettiin endokrinologian dosentiksi. Ilkalla on lisäksi diabeteksen hoidon erityispätevyys ja noin 20 vuoden kliininen kokemus diabeteksen hoidosta, niin tyypin 1 kuin tyypin 2 diabeteksesta.

Heidi Luotolahti

Johan Eriksson

Sisätautien erikoislääkäri. Heidi on erikoistunut
muun muassa lihavuushoitoihin ja vaikeaan diabetekseen.

Professori, sisätautien ja
yleislääketieteen erikoislääkäri.
Johanilla on pitkä kliininen kokemus diabeteksen hoidosta, niin
1. tyypin kuin 2. tyypin diabeteksesta. Vastaanotolle ovat tervetulleita niin 1 että 2 tyypin diabeetikot.

Psykoterapia
Terapiamuoto on voimavara- ja ratkaisukeskeinen terapia, jossa käsitellään
yleisiä elämän ongelmia; masennus, pelot, kriisitilanteet, jännitys, vaikeat
elämäntilanteet jne. Riitta Rauhala on kognitiivisessa terapiakoulutuksessa.
Psykoterapeutti Riitta Rauhala on Kela:n hyväksymä eli kävijät voivat saada
psykoterapiaan tukea Kela:n kuntoutusvaroista. Vastaanotot ovat pääosin iltaaikoina klo 16 jälkeen ja käynti on 45 minuuttia. Muut ajat sovitaan erikseen.
Ajanvaraukset puhelin 010 231 9400 tai 050 562 9446.

Jos sinulla on jokin yllä mainituista, niin varaa aika jalkaterapeutti Joni Niemiselle numerosta 010 231 9400.

Ravitsemusterapeutti
•
•
•
•
•
•

ongelmia painonhallinnassa?
korkea kolestroli?
munuaisten vajaatoimintaa?
syömishäiriö?
ruoka-aine allergia?
verensokeriarvot heilastelevat hurjasti?

Ravitsemusterapiasta on apua
muun muussa yllä mainituissa
ongelmissa. Ruokavalion suunnittelu auttaa myös verensokeriarvojen hallinnassa.
Laillistettu ravitsemusterapeutti Berit Haglund antaa ravitsemusneuvontaa ja erityistietoa, myös ruotsiksi. Vastaanotot sopimuksen mukaan puhelin 010 231 9400 tai 050 562
9446.

45

46 DIABETESMYYMÄLÄ

Diabetesmyymälä
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki. Puhelinnumero: 010 231 9400.

Diabetesyhdistys

Miten turvataan tutkimus, kuinka järjestetään palvelut

Markku Saraheimo

Laura Räty

Annamme myös tarvittaessa käyttöopastuksen
tuotteisiin.

Puheenjohtaja Markku Saraheimo luovuttaa ministeri
Laura Rädylle foorumin esityksen siitä, miten diabetes
otetaan huomioon seuraavassa hallitusohjelmassa.

Professorit Timo Otonkoski ja
Pekka Puska alustavat, ja paneeli
hakee ratkaisua tutkimustoiminnan
edellytysten kohentamiseksi.

Myymälän aukioloajat
maanantai 10 – 16
tiistai 10 – 17
keskiviikko 10 – 16
torstai 10 – 15
perjantai 10 - 14

Jäsentarjouksessa
välipalapatukat

Pekka Puska

Kuka tutkii, mitä ja miten?

Tuula Haatainen

Tuotteet:
• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat
• näytteenottimia ja lansetteja
• insuliinikyniä ja neuloja
• paristoja mittareihin
• diabetesoppaita
• diabetestunnuksia, ranteeseen tai kaulaan
• siripirit ja hunajaa
• sokerittomia tuotteita
• hopea-, varvas- ja villasukkia
• kylmäpakkauksia insuliinin kuljetukseen mm. Frio
• tarvike-, säilytys- ja kuljetuslaukkuja
• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen omahoitoon
• surunvalittelu- ja onnitteluadresseja
• verenpainemittareita
• muuta diabeteksen omahoitoon liittyvää
• diabetesliiton oppaita ja muuta kirjallisuutta sekä
ruokaohjeita
• lisäksi maksutonta ohjausmateriaalia mm. omaseurantavihkoja

Diabetes hallitusohjelmaan

Timo Otonkoski
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Vaalivuoden merkittävin diabetestapahtuma kokoaa ammattilaiset
Vanhaan Ylioppilastaloon. Diabetesfoorumi haluaa diabeteksen ehkäisyn
ja hoidon hallitusohjelmaan ja vaatii tutkimusrahoituksen turvaamista.
Osallistu, keskustele ja vaikuta – veloitukseton rekisteröityminen osoitteessa
diabetesfoorumi.fi
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Tiina Pikkarainen

KAMPIN
metroasema

Malm

Diabetes vaaliteemaksi

24.2.2015
klo 9–14
Vanha
Ylioppilastalo
Helsinki

Sote-uudistus
– lisää julkisia vai yksityisiä palveluja?
Kuntaliiton Tuula Haatainen ja Kelan Tiina Pikkarainen virttävät
paneelin vastaamaan siihen, miten sosiaali- ja palvelualan
rakenneuudistus parantaa diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa.

KESKUSTELEMASSA MYÖS
MIKKO ALKIO, osakas, Avance, EVELIINA HUURRE, johtava asiantuntija, Sitra,
JANNE JUVAKKA, toiminnanjohtaja, Diabetesliitto, PÄIVI METSÄNIEMI,
kehittämisylilääkäri, Terveystalo, HEIKKI PÄRNÄNEN, johtaja, Lääkäriliitto,
ANTTI RANTAKANGAS, kansanedustaja, MIKAEL RINNETMÄKI, perustaja,
Sensotrend, ANNIKA SAARIKKO, kansanedustaja, SARI SARKOMAA,
kansanedustaja, TERO SAUKKONEN, lääket. johtaja, Novo Nordisk Farma,
ANNE-MARI VIROLAINEN, kansanedustaja.

Paneelikeskustelut
juontaa tv-toimittaja
Annika Damström.

Sukat saapuneet!

Tilaisuus on tarkoitettu lääkäreille, terveydenhuollon asiantuntijoille, päättäjille ja viranomaisille.Paikkoja rajoitetusti. Tilaisuus on maksuton. Katso lisätietoja: diabetesfoorumi.fi

KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN
KEVÄTKOKOUKSEEN 2015
ESITYSLISTA:
Aika: maanantaina
23.3.2015 kello
17.00 – 20.00.
Paikka: Kampin palvelukeskuksen ruokasali, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.
Kokoukseen tultaessa esitetään jäsenkortti vuodelta
2015 ja henkilöllisyystodistus.
Hallitus
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Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteerin valinta
Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Työjärjestyksen hyväksymien
Yhdistyksen toimintakertomuksen esittäminen ja
hyväksyminen vuodelta 2014
Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen ja hyväksyminen
vuodelta 2014
Tilintarkastajien kertomuksen esittely ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Hallituksen esittämät muut asiat
Jäsenten tekemät ehdotukset
Kokouksen päättäminen

