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Tiivistelmä: 

Korkeat verensokerit ovat yleisiä leikkauspotilailla, ja ne lisäävät leikkauksen 

komplikaatioriskiä. Verensokereiden hoito ei ole kirurgien ja operatiivisten osastojen 

henkilökunnan ominta osaamisaluetta. Uusia hoitomuotoja ja lääkkeitä diabetekseen 

tulee jatkuvasti, joten muiden kuin alan asiantuntijoiden on vaikea pysyä kehityksessä 

mukana. Tässä tutkimuksessa tavoitteenamme oli selvittää, voiko henkilökuntaa 

kouluttamalla lisätä diabeteshoidon osaamista. Jos osaaminen paranisi, voisivat myös 

potilaiden verensokerit ja näin ollen leikkaustulokset parantua. Tulosten avulla voidaan 

saada tietoa, kannattaako tällaiseen opetukseen käyttää rajallisia resursseja.  

 

Osana diabeteshoitoa kehittävää AGS-projektia annettiin operatiivisten osastojen 

henkilökunnalle aiheeseen liittyvää koulutusta. Otos perioperatiiviseen työhön 

osallistuvia hoitajia ja lääkäreitä täytti koulutusjakson alussa ja lopussa anonyymisti 

projektia varten suunnitellut kyselylomakkeet. Koulutusjakso sisälsi luentoja ja 
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konsultaatioapua. Kyselylomakkeissa kysyttiin tiedollisia, avoimia kysymyksiä sekä 

monivalintakysymyksiä oman osaamisen sekä nykyisen koulutuksen tasosta. Kyselyyn 

vastasi ensimmäisellä kierroksella 51 sairaanhoitajaa, 55 lääkäriä ja 14 muun 

ammattiryhmän edustajaa, pääosin lähi- tai perushoitajia. Toisella kierroksella kyselyyn 

vastasi 60 sairaanhoitajaa, 44 lääkäriä ja 12 muuta.  

 

Havaitsimme osaamisen kehityksessä positiivisen trendin, mutta tulos ei yltänyt 

tilastollisesti merkitseväksi. Hoitajien tyytyväisyys koulutuksen määrään ja laatuun sen 

sijaan parani tilastollisesti merkitsevästi koulutuksen myötä. Yllättävintä oli usean 

kirurgin ajatus siitä, että verensokereiden hoito kuuluu ainoastaan sisätautilääkäreille. 

Tämä, sekä erityisesti alkutilanteen huono tietämys verensokereista korostaa 

koulutuksen tarpeellisuutta sekä kirurgeille että hoitajille. Käymme läpi myös 

kehityskohteita, joiden avulla tutkimus ja ennen kaikkea tärkeä koulutus voitaisiin 

toistaa toisissa sairaaloissa vielä paremmalla menestyksellä.   (215 sanaa)
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1 Tutkimuksen tavoite 
 
Korkeat verensokerit ovat varsin yleisiä leikkauspotilailla. (1) Tämä nostaa leikkauksen 

komplikaatioriskiä (1,2), jonka vuoksi diabeteshoidon toteutuminen myös operatiivisilla 

osastoilla on tärkeää. Verensokereiden entistä parempi hoitaminen voisi nopeuttaa 

postoperatiivista toipumista.  

 

Koholla oleviin verensokereihin puuttuminen ei ole leikkaushenkilökunnan ominta 

osaamisaluetta. On ajateltu, että tämä huonontaa ongelman havaitsemista ja siihen 

puuttumista. Tällöin voisi olettaa, että aktiivisella henkilöstön kouluttamisella voitaisiin 

hoitotuloksiin vaikuttaa myönteisesti. Tässä tutkimuksessa selvitämme, pystyttiinkö 

opetuksella kohentamaan tietämystä ja mitkä tekijät tuloksiin vaikuttivat. Opetuksen 

vaikutuksen selvittämiseksi henkilökunnan tietoja kartoitettiin kyselyllä alkutilanteessa 

ja intervention jälkeen. Tulosten avulla voidaan osaltaan arvioida, kannattaako 

tällaiseen opetukseen käyttää rajallisia resursseja.  

 

Tutkimusryhmämme on laajemmassa Acute Glucose Service (AGS) -kehitysprojektissa  

kartoittanut hyperglykemian esiintymistä ortopedisilla leikkauspotilailla ja 

henkilökunnan reagointia koholla oleviin arvoihin. Tulokset olivat alkutilanteessa varsin 

huonot: käytössä olevien toimintaohjeiden mukaan insuliinia olisi tullut hoitojakson 

aikana antaa 84 potilaalle (40 %), eikä näistä yhdellekään sitä annettu. (3) Tutkimuksessa 

pyrittiin kohentamaan hoitotuloksia myös intensiivisellä hoitointerventiolla.  Interventio 

paransikin hoitotuloksia merkitsevästi, mutta tuloksia ei ole vielä raportoitu. 

 

AGS:n kliinisenä tavoitteena oli havaita potilaiden perioperatiiviset 

verensokeritasapainon häiriöt ja reagoida niihin entistä tehokkaammin. Pyrkimyksenä 

oli, että näiden potilaiden sokeriarvoja voitaisiin kohentaa ja siten edistää 

kokonaistoipumista, vähentää komplikaatioita, lyhentää hoitojaksoja. Samalla 

varmistettaisiin prediabetes- ja diabetespotilaiden viiveetön diagnoosi, ohjauksen ja 

hoidon aloitus. Kokonaiskustannuksia pyrittiin laskemaan.  
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Tämä selvitys keskittyy henkilökunnan osaamisen kohenemiseen. Kliinisten tulosten 

muutokset parhaimmillaan heijastavat henkilökunnan osaamisen kehitystä, mutta tässä 

ei paneuduta AGS:n kliinisiin havaintoihin.  

 

2 Johdanto 
 
2.1 Hyperglykemian ja diabeteksen yleisyydestä sekä sen merkityksestä 

Suomalaisista jo noin 380 000 on insuliinihoitoisen diabeteksen lääkityksen 

erityiskorvattavuuden piirissä. (4) International Diabetes Foundation (IDF) arvioi 

pelkästään aikuisten diabeetikkojen määräksi Suomessa noin 370 000. Lisäksi 

diagnosoimattomia diabeetikkoja arvioidaan olevan yli 100 000, sekä suurella määrällä 

heikentynyt glukoosinsietokyky. (5) Diabeteksen ”Käypä hoito”-suositus arvioi, että 

diabeetikkoja olisi noin 500 000. Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on Suomessa 

maailman suurin. (6)   

Diabetesdiagnoosi viivästyy tyypillisesti useilla vuosilla. Tämä viive huonontaa hoidon 

toteutumista ja tätä kautta lisää vakavien komplikaatioiden, kuten munuaisten 

vajaatoiminnan, näön menetyksen, amputaatioiden ja sairaalloisten 

kardiovaskulaaritapahtuminen esiintymistä. (7) Suomessa diabeteksen 

hoitokustannusten osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista on noin 15 %. Tästä 

2/3 aiheutuu muun muassa edellä mainituista komplikaatioista, jotka olisivat 

estettävissä aikaisella diagnoosilla ja parantuneella hoidolla. (6) Korkean diabetesriskin 

potilaat olisi siis tärkeä löytää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä sairautta sekä 

sen komplikaatioita voidaan viivästyttää tai jopa estää elämäntapamuutoksella.  

 

2.2 Leikkauksen aikainen hyperglykemia 

Diabeetikot joutuvat leikkauksiin ei-diabeetikkoa todennäköisemmin, ja ennestään 

diagnosoituja diabeetikkoja on leikkauspotilaista n. 20 %. Perioperatiivista 
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hyperglykemiaa (verensokeri vähintään 7,8 mmol/l) esiintyy yleisesti 20-40 % 

leikkauspotilaista. (1)  

 

Perioperatiiviseen verensokeritasoon vaikuttavat ravitsemus ja metabolinen tila ennen 

leikkausta, insuliiniresistanssi, verensokerin hoito leikkauksen aikana ja leikkauksen 

aiheuttaman stressireaktion neuroendokriininen sokerisäätely (8). Stressihyperglykemia 

on yhteydessä kohonneeseen diabetesriskiin (9). Hyperglykeemiset potilaat saavat 

enemmän komplikaatioita, infektioita, joutuvat useammin uusintatoimenpiteisiin, ovat 

sairaalassa pidempään, ja kärsivät jopa 50 % korkeammasta kuolleisuudesta muihin 

leikkauspotilaihin verrattuna. Potilaat, joiden hyperglykemia hoidetaan insuliinilla 

tavoitealueelle ei ole normoglykeemisiin potilaisiin verrattuna suurentunutta riskiä 

infektioille, uusintatoimenpiteille tai kuolemalle. (1,2)  
 

Korkeiden verensokereiden perioperatiivinen hyvä hoito olisi siis leikkauksen 

hoitotulosten kannalta oleellista. Sairaalassa todettu hyperglykemia saattaa motivoida 

potilasta parantamaan elämäntapojaan ja hoitamaan mahdollista diabetesta, erityisesti 

leikkauksen toipumisvaiheessa, kun oman terveyden häilyvyys ja sen arvostus ovat 

mielessä. Prediabeettiselle potilaalle tämä voi jopa ehkäistä diabeteksen 

ilmaantumisen. Tämä on tiedossa, mutta silti hyperglykemia jää usein hoitamatta ja 

tuoreet diabeetikot diagnosoimatta.  

 

2.3 Tuore suomalainen tutkimus 

 

Diabeteksen hoidon ja perioperatiivisten verensokerihäiriöiden ongelmien vuoksi on 

Päijät-Hämeen keskussairaalassakin (PHKS) hoito-ohjeita, jotka perustuvat 

kansainvälisiin ja valtakunnallisiin ohjeisiin. Kuitenkin tutkimusryhmämme PHKS:ssa 

ortopedisille leikkauspotilaille tekemässä tuoreessa tutkimuksessa (AGS-projektin 

lähtötilanneselvitys) havaittiin vakavia puutteita vakiintuneessa perioperatiivisen 

hyperglykemian hoidossa. Tutkimukseen osallistui 209 primaariseen lonkka- tai 

polvitekonivelleikkaukseen tulevaa potilasta. Siinä mitattiin potilaiden verensokereita 

sekä havainnoitiin niiden huomioimista ja hoitamista. Tutkimuspotilaista ennestään 

diagnosoituja diabeetikkoja oli 33 (15,8 %). Heistä 32 (97,0 %) esiintyi hyperglykemiaa 
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sekä 23 (69,7 %) vakavaa hyperglykemiaa. 176 (84,2 %) potilaalla ei ollut ennestään 

diagnosoitua diabetesta. Heillä vastaavat hyperglykemialuvut olivat 137 (77,8 %) ja 61 

(34,7 %). Havaittiin siis yhteensä 84 vakavaa hyperglykemiatapausta, joista yhtään ei 

hoidettu rutiinitoiminnassa asianmukaisesti. Joukossa oli potilaita, joiden Tyypin 2 

diabeteksen riskitestin (10) -pisteet olivat vähintään 12, viitaten kohtuulliseen tai 

korkeaan diabetesriskiin. Näidenkin potilaiden korkeat verensokerit jäivät hoitamatta 

sekä suurentunut diabetesriski huomaamatta. (3) 

 

2.4 Hoitosuositukset ja niiden noudattaminen 

 

Hoitosuositusten noudattamisen puutteita on havaittu muillakin aloilla kuin 

perioperatiivisen verensokerin hoidossa. Australiassa on tutkittu raskausdiabeteksen 

hoitosuositusten noudattamista, hoitavien tahojen osaamisen kokemusta ja 

koulutustoiveita. Tutkimukseen vastanneista vain 50 % oli sitä mieltä, että suurin osa 

naisista heidän toimipisteessään saa asianmukaista hoitoa raskausdiabetekseen, ja 59 % 

koki osaavansa raskausdiabeteksen hoidon hyvin. Vastanneista 94 % toivoi enemmän 

koulutusta paikalliselle hoitohenkilökunnalle. (11) Irlannissa tehdyssä tutkimuksessa 

vertailtiin sairaalabakteeriseulontoja ja hoitoa verrattuna hoitosuosituksiin. 

Tutkimuksessa havaittiin, että 22 vastanneesta sairaalasta ainoastaan 4 noudatti täysin 

suosituksia CPE-bakteerin seulonnasta ja 3 ESBL-bakteerin seulonnasta. (12)  

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa vertailtiin vatsa-aortta-aneurysman hoitoa verrattuna 

10 suositukseen. Suosituskohtaisesti tutkituista hoitoyksiköistä 40-99 % noudatti niitä. 

Suositusten noudattaminen oli yhteydessä parempiin hoitotuloksiin. (13) Diabeteksen 

hoitosuositusten seuraamisesta ja koulutuksen hyödystä osaamisen kehittämisessä ei 

löytynyt aiempia tutkimuksia. 

 

2.5 Diabeteksen hoidon haasteita 

 

Diabeteksen hoito koetaan usein haastavana, erityisesti kun uusia hoitomuotoja ja 

lääkkeitä tulee lisää jatkuvasti. Muiden kuin alan asiantuntijoiden on vaikea pysyä tässä 

kehityksessä mukana. Kiireessä tämä haastavalta tuntuva asia jää helposti vähälle 
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huomiolle, tai vastuuta siirretään muualle. Siksi hoito ja seuranta keskittyy niihin, joilla 

diabetes on jo tiedossa. Prediabetestä tai stressihyperglykemiaa ei usein osata tunnistaa 

eikä hoitaa. Voi olla, että havaittuihin perioperatiivisiin sokeriaineenvaihdunnan 

häiriöihin reagointia ei mielletä operatiivisessa työssä omaksi tehtäväksi, vaikka ilmi 

tulleeseen ongelmaan reagointi olisi sekä potilaan että yhteiskunnan etu. 

 

PHKS:ssa ja muissakin isoissa sairaaloissa näitä diabeteshoidon ongelmia on pyritty 

korjaamaan nimeämällä osastoille diabetesvastuuhoitajia, joiden tarkoituksena on 

ohjata muuta henkilökuntaa potilaiden verensokereiden seurannassa ja hoidossa. 

Kuitenkin heidänkin koulutuksensa on ollut pintapuolista, eivätkä he voi aina olla 

paikalla. Kun lisäksi osa hoitajista ja lääkäreistä on opiskelijoita, sijaisia tai muuten 

työssään harjaantumattomia, osaamistaso vaihtelee huomattavasti eri osastojen, 

vuorojen ja päivien välillä.  

 

2.6 Hoidon kehittäminen 

 

Tähänastiset resurssit eivät siis ole riittäviä haitallisen korkeiden verensokeritasojen 

havaitsemisen ja tasokkaan hoidon takaamiseksi. Asiantuntijoiden puute aiheuttaa 

hoidon viivästymistä tai hoitamatta jäämistä. Kivun hoidossa vastaavia puutteita on 

kehitetty APS (Acute Pain Service) -toiminnalla, josta on jo valtakunnallinen suositus 

(12). Toimintamallissa työskentelevät vastuuhoitaja-lääkäriparit, jotka avustavat koko 

sairaalan kivunhoidon ongelmissa. (14) Tätä samaa toimintamallia on nyt käytetty 

laajassa AGS-projektissa kehittämään diabeteksen hoitoa. (15) Tärkeää on kuitenkin 

panostaa koko henkilökunnan koulutukseen ja osaamiseen, nimettyjen 

asiantuntijaparien lisäksi. Tämän koulutuksen onnistumista selvitetään tässä AGS-

tutkimuksessa.   
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2.7 Oma tutkimus 

 

AGS-tutkimuksen yhtenä osatavoitteena oli kartoittaa PHKS:n ortopedisten osastojen 

diabeteshoidon osaamista, kehittää sitä koulutuksella ja seurata koulutuksen vaikutusta 

osaamiseen.  

 

Hoidon kehittymisen toivottavia vaikutuksia ovat potilasturvallisuuden parantaminen, 

pre- ja perioperatiivisten verensokeritasapainojen sekä kokonaistoipumisen 

paraneminen, hoitojaksojen lyheneminen, prediabetes- ja diabetespotilaiden diagnoosi 

sekä viiveetön hoidon ja ohjauksen aloitus. Tavoiteltavaa on myös edellisten myötä 

kustannusten säästyminen. 

 

Tämä selvitys on AGS-tutkimuksen osa, jossa selvitettiin sitä, pystyttiinkö toteutetulla 

henkilökunnan koulutuksella parantamaan teoreettista osaamistasoa.  

 

 

3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät  

 

3.1 Osallistujat ja kyselyn täyttäminen 

 

Kyseessä on operatiivisen osaston henkilökunnalle (lääkärit ja hoitajat) toteutettu 

kyselytutkimus, jolla kartoitettiin osallistujien tietoa diabeteksen hoidosta 

alkutilanteessa ja koulutusprojektin jälkeen.  

 

Otos perioperatiiviseen työhön osallistuvia hoitajia ja lääkäreitä täytti kahdessa 

kierroksessa, tutkimuksen alussa ja lopussa anonyymisti projektia varten suunnitellut 

kyselylomakkeet. Henkilötiedoista kysyttiin ikä, työkokemuksen pituus, työtehtävä ja 

koulutus.  

 

Hoitajat täyttivät lomakkeita osastotuntien ja lääkärit ryhmätapaamisten (meetingien) 

yhteydessä ilman ennakkovaroitusta. Näin pyrittiin minimoimaan oikeiden vastausten 



  
 

7 

tarkistaminen lomaketta täyttäessä tai etukäteen ja saamaan selville todellinen sen 

hetkinen tiedon taso. Toinen kyselykierros pyrittiin kohdentamaan niin, että 

ammattiryhmäjakauma kyselykierroksilla pysyi mahdollisimman samana.  

 

Kyselyyn vastattiin anonyymisti, sillä tarkoitus oli saada selville yleinen tietotaso, eikä 

yksittäisen ihmisen osaaminen. Tällaisessa asetelmassa vastaajat osallistuivat kyselyyn 

hyvin, eikä kieltäytymistä juuri tapahtunut.  

 

Kyselyyn vastasi ensimmäisellä kierroksella 51 sairaanhoitajaa, 55 lääkäriä ja 14 muun 

ammattiryhmän edustajaa, pääosin lähi- tai perushoitajia. Vastanneiden ikäjakauma 

molemmilla kierroksilla oli lähes sama (taulukko 1)  

 

Toisella kierroksella kyselyyn vastasi 60 sairaanhoitajaa, 44 lääkäriä ja 12 muuta (lähinnä 

lähihoitajia).  Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty kyselyyn osallistuneet.  

 

Taulukko 1. Kyselyyn vastaajien työtehtävät kierroksilla 1 ja 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselykierros Työtehtävä Määrä 

I Sairaanhoitaja 51 (42,5 %) 

Lääkäri 55 (45,8 %) 

Muu 14 (11,7 %) 

Yhteensä 120 (100,0 %) 

II Sairaanhoitaja 60 (51,7 %) 

Lääkäri 44 (37,9 %) 

Muu 12 (10,3 %) 

Yhteensä 116 (100,0 %) 
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Kuva 1. Kyselyyn vastaajien ikäryhmäjakauma, molemmat kierrokset yhdessä  

 
 
 
 
 

 
Kuva 2. Vastaajien työkokemusjakauma, molemmat kierrokset yhdessä 
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3.2 Koulutusjakso 

 

Kyselylomakkeiden ensimmäistä täyttämistä seuraavien 1-2 vuoden aikana 

hoitohenkilökuntaa pyrittiin aktiivisesti kouluttamaan. Lääkäreiden koulutus oli 

pienemmässä roolissa, ja se toteutettiin muutamien luentojen, suoran palautteen ja 

pohdinnan muodossa. Muulle hoitohenkilökunnalle järjestettiin säännöllisiä, toistuvia 

tietoiskuja 5 aiheesta: 1) hyperglykemia, 2) hypoglykemia, 3) insuliinipuutteisen ja ns. 

aikuistyypin diabeteksen ero, 4) tyypin 2 diabeteksen lääkehoito ja 5) insuliinipumput 

ja sensorit. Koulutuksissa painotettiin aiheita 1 ja 2. Aiheet 4 ja 5 toteutettiin 

ensimmäisen kyselytutkimuksen palautteen perusteella toiveaiheina. Luentokertoja 

näistä aiheista tuli yhteensä n. 20. Lääkäreillä oli lupa osallistua koulutuksiin, mutta 

osallistuminen oli vähäistä.  

 

 Kaksi AGS-vastuuhoitajaa kiersivät vuorotellen osastoilla avustamassa ja neuvomassa 

sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden hoidossa ilman erillistä konsultaatiopyyntöä. 

 

 

3.3 Lomakkeen kysymykset 

 

Lomakkeessa kysyttiin monivalintakysymyksillä omaa kokemusta diabeteshoidon 

osaamisestaan sekä diabeteksen hoitoon liittyvistä ongelmatilanteista ja niiden 

ratkaisuista.  

 

Tietotaitoa kartoitettiin kahdella avoimella kysymyksellä. Tämä kysymysmuoto valittiin, 

jotta saataisiin mahdollisimman aito kuva todellisesta osaamisesta, ilman tarkemman 

kysymyksenasettelun tai valmiiden vaihtoehtojen ohjausta. Lisäksi kysyttiin, mistä 

asioista erityisesti toivottaisiin lisätietoa ja koulutusta ja tähän pyrittiin reagoimaan. 

Tutkielman lopussa on liitteenä kyselyyn käytetty lomake. 
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3.3.1 Avoimet kysymykset 

 

Ensimmäisenä avoimena kysymyksenä lomakkeessa pyydetään määrittämään normaali 

verensokeri. Kysymyksenasettelussa sanottiin ”normaali verensokeri” paastosokerin 

sijaan, sillä osastoilla mittauksissa potilaat ovat harvemmin olleet ravinnotta yli 

kahdeksaa tuntia. Vastaukset jaoteltiin kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä 

vastauksia on oikein, toinen ryhmä lähes oikein ja kolmas väärin. Terveyskirjaston 

mukaan normaali verensokeri on 4-7,8 mmol/l. Tässä tutkimuksessa normaalina 

verensokerivälinä on pidetty pyöristettynä 4-8 mmol/l. (16, 17) Oikea vastaus on 

normaalilla välillä, ja riittävän laajalla vaihteluvälillä: esimerkiksi 4-6, 4-7 tai 5-8 mmol/l. 

Vääränä vastauksena pidetään arvoja, jotka ylittävät ylä- tai alaviiterajan, tai jos on 

huomioitu esimerkiksi vain verensokerin yläraja, eikä alarajaa ollenkaan. Myös 

yksittäistä lukuarvoa pidetään vääränä vastauksena, vaikka kysymyksessä ei erikseen 

pyydetty nimeämään vaihteluväliä. Oletuksena on, että verensokerin käsitteen 

ymmärtävä tietää myös, että ei ole yksittäistä ainoaa normaalia verensokeriarvoa. 

Tyhjät vastaukset on merkitty vääriksi. Lähes oikea vastaus on normaalilla välillä, mutta 

liian suppea, esimerkiksi 4-5 mmol/l.  

 

Toisessa avoimessa kysymyksessä pyydettiin selittämään B-HbA1c sekä sen 

käyttötarkoitus. Oikeana vastauksena pidetään vastausta, jossa kuvaillaan pitkäaikaista 

verensokerin keskiarvoa ja sen merkitystä hoitotasapainon seurantaan. Lähes oikeaksi 

vastaukseksi tulkittiin vastaus, jossa ymmärretään kyseen olevan 

verensokeritasapainosta tai hoidon parantamisesta, kuitenkaan mainitsematta 

yksittäistä mittausta pidemmästä ajanjaksosta. Täysin vääränä vastauksena pidettiin 

tyhjiä vastauksia, kuvauksia ”paastosokerista” ja epäselviä vastauksia, joista kävi ilmi, 

ettei tietoa asiasta ole.  
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3.3.3 Muutosten analyysi 

 

Kyselyn tulokset analysoitiin kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä IBM® SPSS® 

Statistics for Mac (version 27) -ohjelmaa käyttäen. Selvitettiin, paraniko vai huononiko 

henkilökunnan osaamiskokemus ja miten paljon (osaaminen asteikolla 1-4) sekä miten 

tietotaito muuttui (asteikko 1-3). Muu-ryhmä (lähinnä lähihoitajia) on käsitelty yhdessä 

sairaanhoitaja-ryhmän kanssa. 

 

Pohdinnassa käsitellään myös vastaajien esittämiä koulutustoiveita eri 

kyselykierroksilla sekä sitä, miten niistä näkyy tiedon ja osaamisen muutos.  

 

 

4 Tulokset 

 

4.1 Tiedolliset kysymykset 

 

Verensokerikysymyksessä lääkärit olivat ennen koulutusta hieman hoitajia parempia, 

mutta koulutuksen jälkeen hoitajien vastaukset olivat parempia kuin lääkärien.  HbA1c:n 

taas lähes kaikki lääkärit osasivat selittää jo ennen koulutusta, hoitajista hieman 

vähemmän.  

 

4.1.1 Hoitajien vastaukset 

 

Toisella kyselykierroksella hoitajista 10% enemmän vastasi oikein kuin ensimmäisellä 

kierroksella. Väärien vastausten määrä väheni 3 prosenttiyksikköä, ja lähes oikeiden 

vastausten määrä väheni 7 prosenttiyksikköä. Siirtymää oikeisiin vastauksiin tapahtui 

siis enemmän lähes oikeista kuin vääristä. (Taulukko 2) Nämä tulokset eivät kuitenkaan 

ole tilastollisesti merkitseviä, sillä Pearson Chi-square menetelmällä laskettu p-arvo on 

0,48.  
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Taulukko 2. Hoitajien vastaukset verensokerikysymykseen ennen ja jälkeen 

koulutusjakson.  

 Mikä on normaali verensokeri?  

 Oikein Lähes oikein Väärin Yhteensä 

Ennen 

koulutusta 

27 (41,5 %) 18 (27,7 %) 20 (30,8 %) 65 (100,0 %) 

Koulutuksen 

jälkeen 

37 (51,4 %) 15 (20,8 %) 20 (27,8 %) 72 (100,0 %) 

 

HbA1c-kysymykseen jätti useampi hoitaja täysin vastaamatta, kuin 

verensokerikysymykseen. Hoitajista 12% enemmän vastasi oikein koulutuksen jälkeen 

kuin ennen koulutusta. Väärin vastanneita oli 13% vähemmän. Vaikka trendi osaamisen 

kohenemisessa on selvä, ei ero ole tilastollisesti merkitsevä, sillä p-arvo on 0,13. 

(Taulukko 3) 
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Taulukko 3. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien vastaukset HbA1c-kysymykseen ennen 

ja jälkeen koulutusjakson. 

 Mikä on HbA1c?  

 Oikein Väärin Yhteensä 

Ennen koulutusta 42 (64,6 %) 23 (35,4 %) 65 (100,0 %) 

Koulutuksen jälkeen 55 (76,4 %) 17 (23,6 %) 72 (100,0 %) 

 

 

4.1.2 Lääkäreiden vastaukset 

 

Ensimmäisellä kierroksella lääkäreistä 43,6 % vastasi verensokerikysymykseen oikein ja 

toisella kierroksella 45,5 %. Toisaalta myös väärin vastanneita oli hieman enemmän: 

ensimmäisellä kierroksella väärin vastanneita oli 43,6 % ja toisella kierroksella 47,7 %. 

Ensimmäisellä kierroksella lähes oikein vastasi 12,7 % ja toisella kierroksella 6,8 %. 

Muutokset ovat pieniä eivätkä tilastollisesti merkitseviä. (Taulukko 4)  

HbA1c-tietämys lääkäreillä oli niin hyvää, että siinä oleellista kohenemista ei voinut 

odottaakaan. Koulutuksen jälkeen vääriä vastauksia oli enää yksi. (Taulukko 5) 

 

 

Taulukko 4. Lääkärien vastaukset verensokerikysymykseen ennen ja jälkeen 

koulutusjakson. 

 Mikä on normaali verensokeri?  

 Oikein Lähes oikein Väärin Yhteensä 

Ennen 

koulutusta 

24 (43,6 %) 7 (12,7 %) 24 (43,6 %) 55 (100,0 %) 

Koulutuksen 

jälkeen 

20 (45,5 %) 3 (6,8 %) 21 (47,7 %) 44 (100,0 %) 

 

 

 

 



  
 

14 

Taulukko 5. Lääkärien vastaukset HbA1c-kysymykseen ennen ja jälkeen 

koulutusjakson. 

 Mikä on HbA1c?  

 Oikein Väärin Yhteensä 

Ennen koulutusta 53 (96,4 %) 2 (3,6 %) 55 (100,0 %) 

Koulutuksen jälkeen 43 (97,7 %) 1 (2,3 %) 44 (100,0 %) 

 

 

4.2 Kysymykset osaamisen kokemuksesta 
 

Kokemus omasta osaamisesta ei vaikuta parantuneet kummassakaan ryhmässä, vaan 

jopa huonontuneen, erityisesti lääkäreillä (taulukot 6 ja 7). Muutokset eivät kuitenkaan 

ole tilastollisesti merkitseviä, p-arvo hoitajilla 0,14 ja lääkäreillä 0,35.  

 

Taulukko 6. Hoitajien kokemus omasta osaamisestaan ennen ja jälkeen 

koulutusjakson. 

 Miten osaan hoitaa diabetespotilaita? 

 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti 

Ennen koulutusta 9 (13,8 %) 47 (72,3 %) 9 (13,8 %) 0 (0,0 %) 

Koulutuksen jälkeen 6 (8,6 %) 60 (85,7 %) 4 (5,7 %) 0 (0,0 %) 

 

 

Taulukko 7. Lääkärien kokemus omasta osaamisestaan ennen ja jälkeen 

koulutusjakson. 

 Miten osaan hoitaa diabetespotilaita? 

 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti 

Ennen koulutusta 1 (1,8 %) 35 (63,6 %) 15 (27,3 %) 4 (7,3 %) 

Koulutuksen jälkeen 1 (2,3 %) 20 (45,5 %) 18 (40,9 %) 5 (11,4 %) 
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Nykyisen koulutuksen riittävyyden kokemus parani hoitajilla selvästi. Ennen 

koulutusjaksoa kukaan hoitajista ei pitänyt koulutusta riittävänä, 34,4 % piti melko 

riittävänä, 59,4 % liian vähäisenä ja 6,3 % aivan liian vähäisenä. Koulutuksen jälkeen 2,8 

% koki koulutuksen riittävänä, 52,1 % melko riittävänä, 45,1 % liian vähäisenä ja 0,0 % 

aivan liian vähäisenä. Tämä tulos on tilastollisesti merkitsevä, p<0,05. (Taulukko 8) 

 

Lääkäreillä kokemus koulutuksen riittävyydestä huononi hieman. (Taulukko 9) Tulos ei 

ole tilastollisesti merkitsevä. Osa lääkäreistä myös vastasi koulutuksen olevan riittävää 

sillä perusteella, että ”kirurgin ei tarvitsekaan osata diabeteksen hoitoa”.  

 

Taulukko 8. Hoitajien kokemus koulutuksen riittävyydestä ennen ja jälkeen 

koulutusjakson. 

 Onko nykyinen koulutus..? 

 Riittävää Melko riittävää Liian vähäistä Aivan liian 

vähäistä 

Ennen koulutusta 0 (0,0 %) 22 (34,4 %) 38 (59,4 %) 4 (6,3 %) 

Koulutuksen 

jälkeen 

2 (2,8 %) 37 (52,1 %) 32 (45,1 %) 0 (0,0 %) 

 

Taulukko 9. Lääkärien kokemus koulutuksen riittävyydestä. 

 Onko nykyinen koulutus..? 

 Riittävää Melko riittävää Liian vähäistä Aivan liian 

vähäistä 

Ennen koulutusta 2 (3,9 %) 25 (49,0 %) 24 (47,1 %) 0 (0,0 %) 

Koulutuksen 

jälkeen 

4 (9,1 %) 13 (29,5 %) 27 (61,4 %) 0 (0,0 %) 
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Kokemus diabeteslääketietämyksestä pysyi lähes samana sekä hoitajilla että lääkäreillä 

koulutuksesta huolimatta. Hoitajista lähes 80 % ja lääkäreistä 70 % piti omaa 

lääketietämystään liian vähäisenä. (Taulukot 10 ja 11) 

 

Taulukko 10. Hoitajien kokemus omasta diabeteslääketietämyksestään ennen ja 

jälkeen koulutusjakson.  

 Onko nykyinen koulutus..? 

 Riittävää Melko riittävää Liian vähäistä Aivan liian 

vähäistä 

Ennen koulutusta 0 (0,0 %) 10 (15,9 %) 49 (77,8 %) 4 (6,3 %) 

Koulutuksen 

jälkeen 

0 (0,0 %) 11 (15,5 %) 56 (78,9 %) 5 (5,6 %) 

 

 

Taulukko 11. Lääkärien kokemus omasta diabeteslääketietämyksestään ennen ja 

jälkeen koulutusjakson.  

 Onko nykyinen koulutus..? 

 Riittävää Melko riittävää Liian vähäistä Aivan liian 

vähäistä 

Ennen koulutusta 0 (0,0 %) 12 (21,8 %) 38 (69,1 %) 5 (9,1 %) 

Koulutuksen 

jälkeen 

2 (4,5 %) 7 (15,9 %) 31 (70,5 %) 4 (9,1 %) 

 

 

4.3 Koulutustoiveet, hankalat tilanteet ja parhaat tavat oppia 

 

Kyselyn viimeiset kysymykset olivat: Mistä aiheesta toivoisit erityisesti lisää koulutusta? 

Onko sinulla ollut jokin hankala tilanne, joka liittyi verensokerin hoitoon? Miten sait 

tilanteen hoidettua? Mikä olisi mielestäsi paras tapa oppia toivomasi asia?  
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Useimmilla vastaajilla oli ollut hankalia tilanteita verensokerien hoidossa. Tyypillisin 

ratkaisu asiaan oli konsultaatio ja osassa vastauksissa myös itse osaston kirjallisiin 

ohjeisiin perehtyminen. 14 hoitajaa ja 5 lääkäriä mainitsi vastauksessa AGS-toiminnan, 

ilman että sitä erikseen kysyttiin. Erityisesti kehuttiin AGS-hoitajan konsultaatioita tai 

potilaskäyntejä. Lisäksi koulutusta pidettiin yleisesti hyvänä keinona kehittää 

diabeteshoidon osaamistaan. 4 kirurgia kirjoitti, ettei koekaan tarvitsevansa 

diabeteshoidon osaamista, sillä ”kirurgin tehtävänä ei ole hoitaa potilaiden 

verensokereita, vaan suorittaa heille toimenpide tai leikkaus”. Monen kirurgin ratkaisu 

verensokereihin liittyviin ongelmiin olikin sisätautilääkärin tai AGS-tiimin konsultaatio.  

 

Koulutuksia toivottiin sekä ensimmäisellä että toisella kyselykierroksella erityisesti 

uusista diabeteslääkkeistä ja -insuliineista, insuliinipumpuista ja leikkauspotilaan 

sokeriseurannasta. Parhaina tapoina oppia toivomiaan asioita pidettiin koulutuksia, 

AGS-toiminnan jatkumista, itse kirjoista lukemista ja käytännön työtä.  

 

 

5 Pohdinta 

 

Laajemman AGS-tutkimuksen mukaan potilaiden verensokerien hoitotulokset paranivat 

selvästi, mutta nämä tulokset ovat vielä julkaisematta (15). Tässä esiteltävän 

tutkimuksen tulosten tilastollisen merkittävyyden puuttumisesta huolimatta trendi on 

henkilökunnan osaamisen paranemisen suuntaan. Henkilökunta toivoi ensimmäisessä 

kyselyssä saavansa aiheesta koulutusta, ja toisessa kyselyssä kävi ilmi vastaajien 

tyytyväisyys toteutuneeseen AGS-toimintaan. Hoitajien parantunut kokemus 

koulutuksen riittävyydestä olikin tämän tutkimuksen ainoa tilastollisesti merkitsevä 

tulos. Vaikka kyselyssä ei pyydetty avointa palautetta toiminnasta, potilastilanteissa 

avustavia AGS-hoitajia ja -lääkäriä kehuttiin 19 vastauksessa.  

 

Vaikuttaa siis siltä, että AGS-toiminta yleisesti kannatti, vaikka yllättäen tästä 

teoreettista osaamista selvittelevästä tutkimuksesta ei löytynytkään tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Ei voi siis varmaksi sanoa koulutuksen vaikuttaneen tulokseen 
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merkittävästi. Vuoden koulutusjakso oli mahdollisesti liian lyhyt aika suhteellisen 

pienelle otokselle, jolla on ollut suuri vaihtuvuus. Noin 20:sta koulustapahtumasta 

huolimatta viimeistenkin osallistujissa oli edelleen henkilöitä, joille koulutus oli vasta 

ensimmäinen. Vastaajien anonymiteetti toki myös vaikuttaa siihen, ettei kyselyjä voitu 

kohdistaa samoille henkilöille ennen ja jälkeen koulutuksen. Oletimme kuitenkin 

kummankin kyselykierroksen otoksen edustavan yleistä tietämystä asiasta, kun koko 

henkilökuntaa koulutettiin. Tavoitteena olikin seurata nimenomaan 

kokonaisosaamistasoa operatiivisilla osastoilla PHKS:ssa, eikä yksittäisten henkilöiden 

kehitystä.  

 

Koulutuksen olisi ehkä ollut syytä olla intensiivisempää ja laajempaa, mutta tähän ei nyt 

ollut mahdollisuuksia. On joka tapauksessa oletettavaa, että hoitohenkilökunta oppi 

koulutuksista ja potilastilanteissa nousseiden ongelmatilanteiden ratkaisuista yhdessä 

diabetesasiantuntijan kanssa. 

 

Avointen kysymysten arvioiminen osoittautui haastavaksi. Kun kysymyksiä ei ollut 

selkeästi ja tarkasti muotoiltu (kysytäänkö paasto- vai randomsokeria, yksittäistä arvoa 

vai vaihteluväliä), myös vastausten muoto vaihteli paljon. Analyysissä normaalin 

verensokerin alarajaksi asetettiin 4 mmol/l, vaikka koulutusten yhteydessä hoitajille oli 

kerrottu, että myöskään esimerkiksi arvoista 3,8 tai 3,9 mmol/l ei tarvitse osastolla 

hätääntyä. Terveelläkin ihmisellä verensokeri voi olla myös alle 4.  

 

Yksittäiset arvot tulkittiin vääräksi, sillä ajateltiin, että asian ymmärtävä osaa suoraan 

laittaa vaihteluvälin. Väliä ei kuitenkaan kysytty, ja voi olla, että nämäkin vastaajat 

olisivat kysyttäessä osanneet kertoa oikean vaihteluvälin. Toisaalta, jos kysymys olisi 

ollut tarkemmin muotoiltu, olisi se ohjannut vastauksia oikeaan suuntaan, jolloin tulos 

ei myöskään olisi ollut täysin aito. Yllättävässä tilanteessa ilman mitään vihjeitä annettu 

kysymys saattaa antaa hyvänkin kuvan vastaajan osaamisesta, vaikka vastauksen 

tulkitseminen onkin sitten vaikeampaa.  

 

Mahdollisesti tarkempaa kuvaa todellisesta osaamisesta olisi voinut saada, jos tiedollisia 

kysymyksiä olisi ollut enemmän, tai siinä olisi ollut tietoa käytännön työhön soveltavia 
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osia. Toisaalta, jos kysely on liian pitkä, jättää useampi vastaamatta siihen. Kyselyssä 

myös haluttiin kartoittaa henkilökunnan kokemuksia nykyisestä koulutuksesta, 

diabetespotilaiden hoidosta ja toiveita jatkoon AGS-projektia varten, joten nekin 

kysymykset olivat tässä tutkimuksessa tärkeitä.  

 

Vastaajien keskittymisestä kyselyyn ei myöskään ole varmuutta. Kyselyä ei välttämättä 

pidetty niin tärkeänä, että siihen olisi todella keskitytty ja vastauksia mietitty. Kyselyt 

tehtiin kesken työpäivää kokousten ohella, jolloin henkilökunta saattoi kokea kiirettä 

siirtyä töihinsä. Tiukkaan tenttimuotoon ei ollut mahdollisuuksia, eikä sitä pidetty tässä 

projektin hengen mukaisena. 

 

Kyselyssä oli useita kysymyksiä vastaajien omista kokemuksista osaamiseensa ja 

koulutukseen liittyen, ja vain kaksi tiedollista kysymystä. Omat kokemukset ovat hyvin 

subjektiivisia, ja niistä on vaikea tehdä tarkkoja päätelmiä. Kun potilaiden hoidon laatu 

on ollut tarkastelun alla, on luonnollista, että asiaa miettii ja alkaa entistä enemmän 

myös kyseenalaistamaan omaa osaamistaan. Jos on epävarma osaamisestaan ja kysyy 

herkemmin apua, tulee useampi potilas hoidettua oikein. Samalla myös oma taito hoitaa 

potilaita karttuu, vaikka oma kokemus osaamisesta voi jopa huonontua.  

 

Muutaman kirurgin ajatus siitä, ettei heidän tarvitse osata diabeteshoitoa, oli yllättävä. 

Eräs kirurgi kirjoitti, että oikea tapa oppia hoitamaan diabetesta olisi vaihtaa erikoisala 

sisätauteihin. Toinen kirjoitti, ettei koe, että pitkälle erikoistuneen kirurgin tarvitsisikaan 

osata näitä asioita, vaan sen sijaan yhteistyön diabetesta hoitavien kanssa pitäisi toimia 

paremmin. Kuitenkin verensokeri vaikuttaa huomattavasti haavojen parantumiseen, 

infektioihin ja leikkauksesta toipumiseen (1,2). Kirurgin tavoite on saada paras 

mahdollinen operatiivinen tulos, ja kun verensokerin ongelmat alentavat tätä tulosta, ei 

piittaamattomuus ja vastuunsiirto tässä asiassa ole oikeutettua. Vaikka olisi toki hyvä, 

että sisätautikonsultaatio tai AGS-tyyppinen toiminta toimisi saumattomasti, niin myös 

kirurgian osastoilla potilasta ensisijaisesti hoitavan lääkärin tulisi osata huolehtia 

potilaansa verensokereista. Tällä kertaa tällaiseen asenteeseen ei osattu ennakkoon 

varautua, mutta jatkossa koulutuksissa siihen pitää kiinnittää enemmän huomiota.  
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Vastaavaa osaamisen testauksen tutkimusta ei tietääksemme ole aiemmin tehty 

diabeteshoitoon liittyen. Tutkimuksen vahvuuksia olivat helppo ja halpa toteutettavuus 

sekä havaittu positiivinen osaamisen trendi, vaikka tulos ei saavuttanut tilastollista 

merkitsevyyttä. Työpaikan sisäisen koulutuksen järjestäminen ei ollut kallista, erityisesti 

kun koulutustilanteet pyrittiin yhdistämään muutenkin järjestettäviin kokouksiin. Jos 

koulutus ja hoitotulosten parantaminen lisäksi vähentää potilaiden sairaalassaoloaikaa 

pitkässäkin juoksussa, on toiminta taloudellisesti järkevää.  

 

Erityisesti toimivaksi osoitettu AGS-konsultaatiotoiminta sekä sen ohella tämä 

koulutusprojekti kannattaisikin toistaa muissa keskussairaaloissa. Paras tapa olisi tehdä 

sama projekti useammassa eri sairaalassa ja yhdistää tuloksia isoksi joukoksi, jolloin voisi 

odottaa näkyvän selkeitäkin tilastollisesti merkittäviä muutoksia. Tuolloin osaamisen 

muutosta testaavien mittarien valinnassa kannattaa ottaa huomioon tämän 

tutkimuksen havainnot. Osaamista mittaavien kysymyksien kannattaisi olla 

monivalintoja, jolloin niiden tulkinta olisi helpompaa. Tällöin kysymysten pitäisi olla 

myös vaikeampia tai vastausvaihtoehtoja niin monta, ettei vastaaminen olisi liian 

helppoa ja hajontaa syntyisi. Kysymyksiä voisi olla myös verensokeriin liittyvistä 

ongelmallisista hoitotilanteista tai esimerkiksi vaaratilanteiden tunnistamisesta, jossa 

hoitajat ovat avainasemassa.  

 

Kirurgien kouluttamiseen tulisi keskittyä selvästi tätä tutkimusta enemmän. Heidän 

koulutuksessaan tulisi keskittyä siihen, miten paljon verensokeri vaikuttaa 

hoitotuloksiin, jolloin motivaatiota hoidon opiskeluun voisi löytyä. Jos kirurgien asenne 

verensokeriin pysyy piittaamattomana, kirurgisten osastojen hoitajien koulutus on 

entistä tärkeämpää. Kuitenkaan hoitajan tehtävä tai vastuu ei ole opettaa lääkäriä, eikä 

tunnistaa, milloin tulee konsultoida sisätautilääkäriä.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että AGS-projektiin sisältyneen työpaikkakoulutuksen 

teoreettista osaamista mittaavat tulokset jäivät niukoiksi. Osaamisen mittauksessa ei 

havaittu tilastollisesti merkitsevää muutosta, mutta tyytyväisyys osaamisen tasoon 

parani tilastollisesti merkitsevästi. Henkilökunta oli siis tyytyväinen projektiin ja sen 

toteutukseen, ja diabeteshoito sai huomiota, joka siltä aiemmin on puuttunut. AGS-
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tutkimuksen huono alkutilanne herätteli hoitohenkilökuntaa panostamaan asiaan, ja 

koulutus oletettavasti lisäsi ainakin joidenkin hoitajien osaamistakin. Tämä heijastui 

hoidon kliiniseen tulokseen myönteisesti. Näistä tuloksista erillinen raportti on 

arvioitavana alan kansainvälisessä aikakausijulkaisussa.  
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Liitteet 

TUTKIMUSLOMAKE  AGS2 

1. Ikä 

2. Työkokemus 

a. Opiskelija/työharjoittelussa 

b. < 1v 

c. 1 – 5 vuotta 

d. > 5 vuotta 

3. Työtehtävä 

a. Sairaanhoitaja 

b. Lääkäri 

c. Muu 

4. Osaan mielestäni hoitaa diabetespotilaita 

a. Hyvin. Ongelmatilanteita on harvoin ja osaan toimia itsenäisesti tai saan 

riittävästi apua niiden ratkaisemiseksi.  

b. Melko hyvin. Ongelmatilanteita on harvoin. En aina osaa toimia 

itsenäisesti, mutta saan riittävästi apua niiden ratkaisemiseksi.  

c. Melko huonosti. Ongelmatilanteita on usein. En aina tiedä, miten pitäisi 

toimia. Toivoisin lisää tukea niiden ratkaisemiseksi.  

d. Huonosti. Ongelmatilanteita on usein. Useimmiten en tiedä, miten tulisi 

toimia eikä apua ole tarpeeksi saatavilla. Toivoisin paljon enemmän 

tukea niiden ratkaisemiseksi. 

5. Nykyinen koulutus diabeteksesta ja verensokeritasapainon ongelmista on 

mielestäni 

a. Riittävää 

b. Melko riittävää 

c. Liian vähäistä 

d. Aivan liian vähäistä 

6. Diabeteslääkkeitä on paljon ja uusia hoitomuotoja (esim. insuliinipumppu) 

kehitetään koko ajan. Oma tietämykseni niistä on 
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a. Riittävää 

b. Melko riittävää 

c. Liian vähäistä 

d. Aivan liian vähäistä 

7. Mikä on normaali verensokeriarvo? 

8. Mikä on HbA1c ja miksi sitä mitataan? 

9. Mistä aiheesta toivoisit erityisesti lisää koulutusta? 

10. Onko sinulla ollut jokin hankala tilanne, joka liittyi verensokerin hoitoon? Miten 

sait tilanteen hoidettua? 

11. Mikä olisi mielestäsi paras tapa oppia asia? 

KIITOS VASTAUKSESTA! 

 
 


