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Diabetespotilaan tunnistaminen ja diagnostisoidun diabetespotilaan yksilöllisen hoidon
järjestäminen
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Diabetespotilaan hoidon palveluprosessin
laatimistyöryhmä

28.2.2019
Ylilääkäri
Britt-Mari Bjon

Diabetesepäily /poikkeavat verensokeriarvot

Diabetesdiagnoosin
selvittäminen, hoidon
suunnittelu

Diabetesvastaanoton
vastuunjako

Potilas ei
täytä
diabetesdiagnoosin
kriteerejä

Elintapaneuvontaan ohjaaminen

Seuranta ja
jatkohoito

Tukitoimenpiteet

Prosessivaihe

Mitä tehdään

Diabetesepäily /poikkeavat verensokeriarvot

Vastaanottokäynnillä (esim.
terveydenhoidossa, lääkärikäynnillä, työterveyshuollossa, päivystyksessä) tai
kotona ilmenee poikkeavia
verensokeriarvoja/diabetesoireita

Diabetesdiagnoosin selvittäminen, hoidon
suunnittelu

Kuka tekee/
Vastuu
Koko sosiaali- ja
terveysviraston
henkilöstö

Arviointi

Ohjeet
Glugoosirasituksen
indikaatiot/
Diabetesdiagnoosin kriteerit
Diabeteksen
riskitestin arviointi

1.Diabetestä
epäilevä sosiaalija terveysviraston
työntekijä

2. Diabetesdiagnoosin →
vahvistuttua aloitetaan lääkitys (tarpeen mukaan) ja
laaditaan B-todistus, sen
jälkeen lähete diabetesvastaanotolle

2. Lääkäri yksikössä, jossa diagnoosi vahvistetaan
=lähettävä lääkäri

→

Mitatut
verensokeriarvot
Potilaan kuvailemat
oireet

1.Potilas lähetetään
(täydentäviin) laboratoriokokeisiin →

3. Raskausdiabetes

Mittari ja tavoitetaso

3.Äitiysneuvolat
vastaavat/äitiyspkl

Diabetesdiagnoosin
kriteerit, ks. ohjeet

Raskaana olevien
glukoosirasitusohje
Käypähoito-ohjeet
Erilliset lääkitysohjeet taulukkomuodossa
Arviointi ja jatkoseuranta glukoosirasitustuloksen
mukaan

Omat raskausdiabeteskriteerit

Raskaana olevien
glukoosirasitusohje
ja raskaana olevien
verensokeriarvot

Diabetesvastaanoton
vastuunjako

1.Diabetesvastaanoton vastuunjako diabetestyypin
mukaan
2.Lastenpoliklinikka hoitaa
lapsidiabeetikkoja yhdessä
diabeteshoitajan kanssa

Seuranta ja jatkohoito

1.Diabetestiimi

Äskettäin todettu
diabetes
Diabeteshoitajan ja
lääkärin välinen
työnjako

2.Lastenpoliklinikka

3.Kotisairaanhoidon piiriin
kuuluvia diabeetikkoja
3.Kotisairaanhoito
hoidetaan kotona
1.Seuranta diabeteshoitajan 1.Diabeteshoitaja
vastaanotolla
2.Seuranta diabeteslääkärin/lääkärin vastaanotolla

Ks. ohjeet

2.Diabeteslääkäri
/Lääkäri (tk, kotisairaanhoito)

3.Seuranta jalkojenhoitajan
vastaanotolla

3.Jalkojenhoitaja

4.Raskausdiabeetikkojen
seuranta äitiysneuvolassa/äitiyspkl:lla

4.Äitiyshuolto/
neuvola vastaa

Insuliinin
aloitusohje

Mittausarvot: HbA1c,
verensokeriseuranta,
verenpaine, paino,
jalkastatus hyvän
hoitotasapainon tavoitearvoja koskevien
ohjeiden mukaisesti

Jatkuva
arviointi, hoidon yksilöllinen jatkosuunnittelu

Seuranta diabeteshoitajan
vastaanotolla
Kontrolli
diabeteslääkärin/
lääkärin vastaanotolla (tk/kotisairaanhoito)
Vuosikontrolli
Diabeetikkojen
jalkojenhoito-ohje

5. Muut mahdolliset seurannat tarpeen ja tilanteen
mukaan (esim. silmälääkäri,
nefrologi, kardiologi jne.)

5.Asianomaisen
erikoisalan
yksikkö vastaa

Hyvän hoitotasapainon tavoitearvot
Jatkuvan glukoosinseurannan
(CMG) indikaatiot
Muita lähteitä:
Diabetesliitto
Sydänliitto
Ravitsemusterapeuttien
yhdistys
Terveysportti

Tukitoimenpiteet

Potilaan yksilöllisten
tarpeiden mukaiset
tukitoimenpiteet ja
seulontakäytännöt:
1.Silmänpohjatutkimus
2.Hoitotarvikkeet
3.Diabeetikon jalkojen hoito
4.Muut mahdolliset yhteistyökumppanit, esim. psykologi, fysioterapeutti, sosiaalihuolto, kotisairaanhoito,
ravitsemusterapeutti, työterveyshuolto, diabetesyhdistys, diabeteskurssit

Diabetestiimi

1.Seulontarutiinit,
silmänpohjakuvaus
2.HS - hoitotarvikkeet,
hoitosuunnitelma
3.Diabeetikon jalkaongelmien riskiluokitus/
Jalkojenhoito

Tukitoimintojen tarpeen
jatkumisen
säännöllinen
seuranta

Ohje:
Diabeetikkojen jalkojenhoito-ohje,
johon sisältyy jalkojen riskinarviointi
Silmänpohjakuvaus
Hoitotarviketodistus

Potilaalle ei diabetesdiagnoosia

Ohjataan elintapaneuvontaan

Prosessin perustiedot
Prosessin omistaja
Prosessikuvauksen laatija
Hyväksymispäivä ja hyväksyjä
Prosessin kohderyhmä
Prosessin sidosryhmät
Prosessin onnistumisen edellytykset
Mittarit ja tunnusluvut
Prosessin kehittäminen ja päivittäminen
Kosketuspinnat muihin prosesseihin

Version numero

Diabetestiimi, vt. tiimijohtaja Monica West, vastaava lääkäri Britt-Mari Bjon
Diabetestiimi: Monica West, Sofia Segervall, Britt-Mari Bjon, diabeteshoitajat
28.2.2019 Ylilääkäri Britt-Mari Bjon
Diabetespotilaat/Henkilöt, joilla poikkeavia verensokeriarvoja
Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö
Henkilöstö kiinnittää huomiota diabetespotilaiden terveydentilan ja hoitotasapainon tarkkailuun
ja uusien diabetespotilaiden löytämiseen
Kontaktit diabeteshoitajaan, lääkäriin ja tukitoimintojen henkilöstöön
Prosessi arvioidaan ja päivitetään joka kolmas vuosi keväällä (viimeistään huhtikuussa) ja
tarvittaessa aikaisemmin.
Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt, jotka ovat tekemisissä diabetespotilaiden kanssa tai
sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on poikkeavia verensokeriarvoja, tukitoimintojen henkilöstö
(esim. jalkojenhoitaja, ravitsemusterapeutti, silmälääkäri, fysioterapeutti, hoitotarvikkeiden
jakelijat, kotisairaanhoitohenkilöstö jne.)
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