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Valitsimme opinnäytetyön aiheen koulumme Oulun kaupungilta saamista opinnäytetyöaiheista. 
Opinnäytetyö tehtiin Oulun kaupungin diabetesvastaanoton toimeksiantona. Toimeksiantajamme 
halusi lisää tutkittua tietoa FreeStyle Libre -mittarin merkityksestä tyypin 1 diabeetikon hoitotasa-
painossa ja omahoidossa. 
 
Tarkoituksena oli kuvata tyypin 1 diabeetikoiden kokemuksia mittarin käytöstä ja sen merkityksestä 
diabeteksen hoitotasapainoon ja omahoitoon. Tarkoituksena oli koota taulukkoon Oulun kaupungin 
diabetesvastaanoton keräämiä tietoja FreeStyle Libre -mittaria käyttävien HbA1c -arvojen muutok-
sista mittarin käytön seurauksena. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka pohjalta yhteistyökumppa-
nimme pystyy arvioimaan mittarin hyödyllisyyttä ja perustella mittarin käyttötarkoitusta ja -tarvetta. 
 
Tutkimusmetodina käytimme laadullista tutkimustapaa. Aineisto kerättiin puolistrukturoidun teema-
haastattelun avulla neljältä aikuiselta tyypin 1 diabeetikolta ja kahdelta diabeetikkolapsen vanhem-
malta, jotka olivat vastuussa lapsensa diabeteksen hoidosta.  Analysointitapana käytimme induk-
tiivista sisällönanalyysia. Diabetesvastaanotolta saamamme aineisto pitkäaikaissokeriarvoista 
koottiin graafiseen kuvioon ja sitä analysoitiin numeerisesti sekä kirjallisesti. 
 
Kokemukset mittarin käytöstä olivat positiivisia. FreeStyle Libren koettiin helpottavan verensokeri-
seurantaa ja lisäävän turvallisuuden tunnetta sekä vähentävän hypoglykemian pelkoa. Mittaaminen 
koettiin nopeaksi, vaivattomaksi ja huomaamattomaksi. Oulun kaupungin diabetesvastaanotolta 
saamamme aineiston mukaan pitkäaikaissokeriarvot ovat FreeStyle Libren käyttöön tultua lähte-
neet laskusuuntaan. Käyttäjät kokivat hoitotasapainonsa parantuneen ja verensokerivuoristoradan 
vähentyneen. FreeStyle Libre oli lisännyt mittauskertoja ja mittarin näyttämän suuntanuolen ansi-
osta helpottanut hypo- ja hyperglykemioiden ennakointia. Diabeteksen omahoidossa mittarin koet-
tiin helpottavan liikunnan, ravinnon ja insuliinin annostelun yhteensovittamista. Mittarin koettiin tuo-
van lisää motivaatiota sairauden hoitamiseen ja jaksamiseen. Diabeetikkolasten vanhempien ko-
kemukset olivat samansuuntaisia kuin itse diabeetikoilla. Vanhempien vastauksista korostui Free-
Style Libren merkitys turvallisuusvälineenä ja etäseurantamahdollisuus. 
 
Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön kehittämiseen. Diabeteshoitajat saavat lisää 
tutkittua tietoa mittarin merkityksestä diabeteksen omahoidossa ja voivat tuloksien avulla perustella 
mittarin käyttöä niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Jatkotutkimusaiheena olisi hyvä selvittää liitän-
näissairauksien ilmaantuvuutta jatkuvaa sensorointia käyttävillä diabeetikoilla. 
 

Asiasanat: Tyypin 1 diabetes, verensokerin mittaus, jatkuva glukoosinseuranta, omahoito, hoitota-
sapaino  
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The bachelor’s thesis was written as an assignment of the diabetes reception in the city of Oulu. 
They wanted to acquire research information on the significance of the FreeStyle Libre meter in 
care balance and self-care of type one diabetes. The purpose of this study is to describe type one 
diabetics’ experiences and results with the use of FreeStyle Libre meter. The changes in the HbA1c 
values of diabetics using the FreeStyle Libre meter are presented in a tabular format in this study. 
This research data was obtained by the diabetes reception which monitored the patients during the 
process of using the meter. Our aim was to produce information which will help our co-operation 
partner to estimate the significance of the FreeStyle Libre meter and justify the use of it. 
 
This study is a qualitative one. Firstly, information was collected in a theme interview. Four adult 
type one diabetics and two parents who have a type one diabetic child participated in the interview. 
Parents were using the meter and were responsible for the diabetes care of their children. 
Secondly, an inductive content analysis was applied to present the results. The HbA1C values were 
analyzed both digitally and in a written form.  
 
The experiences with the use of FreeStyle Libre meter were reported positively. The meter was 
considered to facilitate the control of blood sugar, increasing the sense of security and reducing 
the fear for hypoglycaemia. The measurement was seen as quick, easy-to-use and unnoticeable. 
According to the data from the diabetes reception in the city of Oulu, the HbA1c values began to 
decline among the patients using the meter. Users reported on an improvement in care balance 
and a reduction in the variation of blood sugar level. Thanks to the meter and its pointer, the risk 
for hypo- and hyperglycaemia is to be avoided. It was stated that the meter enables to combine 
exercise, nourishment and insuline dosage easily. It also motivates users to treat diabetes better 
and control blood sugar level more often. The experiences of the diabetic children’s parents were 
approximately similar to the diabetics. They appreciated the meter for its safety and possibility of 
telemonitoring. 
 
The results of this bachelor’s thesis can be utilized in the development of nursing. Diabetes nurses 
get more research data of the meter in the self-care of diabetes. In accordance with the results of 
the study, nurses can recommend the usage of the meter for both an individual and society as well. 
The next research theme could be the appearance of co-morbitiens of diabetics who use the flash 
glucose monitoring system. 
 

Keywords: Type 1 diabetes, Blood sugar, glucose monitoring, Self-care, Care balance, Glycemic 
control 
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1 JOHDANTO 

Diabetes (diabetes mellitus, entiseltä nimeltään sokeritauti) on aineenvaihduntasairaus ja yleisesti 

se on jaettu päätyyppeihin, joita ovat: tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes sekä raskausajan diabetes. 

Diabetestyyppejä on olemassa muitakin, kuten lada- ja modydiabetes, mutta ne ovat harvinaisem-

pia. (Tarnanen, Tuomi & Meinander 2018, viitattu 17.9.2019.) Tyypin 1 diabetes on autoimmuu-

nisairaus, jossa elimistö hyökkää omia solujansa vastaan haiman Lagerhansin saarekkeissa tuho-

ten niiden insuliinia tuottavat beetasolut. Tällöin ihmisen insuliinintuotanto lakkaa. Tyypin 2 diabe-

tes on salakavalampi ja sitä voi sairastaa tietämättään vuosia. Tyypin 2 diabeteksessa insuliinin-

tuotanto ei lopu täysin, mutta se hiipuu ja insuliinin vaikutus heikentyy. Suomessa 85% diabeeti-

koista sairastaa tyypin 2 diabetesta. (Määttänen 2019, A4.) Tässä opinnäytetyössä keskitytään 

vain tyypin 1 diabetekseen, koska FreeStyle Libre -mittari on käytössä pääasiassa tyypin 1 diabee-

tikoilla.  

 

Diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä sairauksista Suomessa. Yli 500 000 suomalaista sairas-

taa diabetesta, joista 50 000 sairastaa tyypin 1 diabetesta. Tyypin 1 diabetekseen voi sairastua 

missä iässä tahansa, tyypillisesti kuitenkin alle 40-vuotiaana. Sairastumiseen vaikuttaa ympäristö-

tekijät sekä perimä. Jos sisaruksella tai jommalla kummalla vanhemmista on tyypin 1 diabetes, riski 

sairastua on noin 5-8% (Tarnanen, Tuomi, Ilanne-Parikka, Tuomaala & Meinander 2018, viitattu 

15.9.2019). Suomessa tyypin 1 diabetes on yleisempi kuin missään muualla maailmassa. Joka 

vuosi Suomessa tyypin 1 diabetes todetaan noin 500:lla alle 15-vuotiaista ja 1500:lla yli 15-vuoti-

aista. Käytännössä hieman yli 600 alle 20-vuotiasta sairastuu tyypin 1 diabetekseen vuosittain. 

(Ilanne-Parikka 2018, viitattu 16.9.2019.) 

 

Tärkein tyypin 1 diabeteksen hoidon kulmakivistä on jatkuva verensokerin omaseuranta. Ymmärrys 

omaseurannan tärkeydestä on lisääntynyt huimasti vuosien saatossa. Veren glukoosipitoisuutta on 

jo vuosikymmenien ajan seurattu sormenpäämittauksilla, jossa sormenpäähän pistetään lansetilla 

pieni reikä ja puristetaan veritippa mittausta varten. Viime vuosien aikana diabeteksen omahoito 

on teknistynyt huomattavasti. Perinteisen sormenpäämittauksen rinnalle on kehitetty veretön glu-

koosiseurantalaite FreeStyle Libre, joka on Suomessa otettu käyttöön vuonna 2016. (Pulkkinen & 

Tuomaala 2016, viitattu 9.4.2018.) FreeStyle Libre on olkavarteen asennettava, tarralla kiinnittyvä 

sensori, joka mittaa ihonalaisanturin avulla jatkuvasti ihonalaista kudosverensokeria. Sensoria voi 



  

7 

lukea siihen tarkoitetulla lukulaitteella tai lähilukutekniikalla varustetulla älypuhelimella. Sensori mit-

taa kudossokeria jatkuvasti ja piirtää käyrää, jota diabeetikko pystyy helposti sensoria skannaa-

malla seuraamaan. (Määttänen 2019, A6.)  

 

Opinnäytetyömme sai alkunsa 2018 keväällä kun innostuimme Oulun kaupungin diabetesvastaan-

oton antamasta opinnäytetyöaiheesta tutkia FreeStyle Libre -mittarin vaikutuksia tyypin 1 diabetek-

sen hoitotasapainoon ja omahoitoon. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tyypin 1 diabetesta sai-

rastavien kokemuksia jatkuvasta verensokerin seurannasta FreeStyle Libre -mittarilla sekä kuvata 

Oulun kaupungin diabetesvastaanoton keräämää dataa pitkäaikaissokeriarvojen muutoksista mit-

tarin käyttöönoton seurauksena. Tutkimus suoritettiin teemahaastattelun avulla, jolla selvitettiin ko-

kemuksia mittarin käytöstä ja sen merkityksestä hoitotasapainoon ja omahoitoon. Opinnäytetyön 

tavoitteena on tuottaa tietoa HbA1c -arvon muutoksesta ja potilaiden omista kokemuksista Free-

Style Libre -mittarin käytöstä. Tulosten avulla diabeteshoitajat voivat perustella mittarin käyttötar-

koitusta yksilölle ja yhteiskunnalle. Diabeteshoitajat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia tyypin 1 

diabeetikon hoidonohjauksessa.  
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2 TYYPIN 1 DIABETES 

Diabetes on autoimmuunisairaus, jossa sisäsyntyinen tulehdus tuhoaa insuliinia tuottavat haiman 

Lagerhansin saarekkeiden beetasolut. Näin ollen solujen toiminta ja niissä tapahtuva insuliinin tuo-

tanto loppuu asteittain. Kun toimintakykyisiä soluja on jäljellä enää noin viidesosa, diabetes puh-

keaa. Insuliinin puute nostaa verensokerin hyvin korkeaksi ja hoitamattomana johtaa happojen ker-

tymiseen elimistössä. Tätä hengenvaarallista tilaa kutsutaan ketoasidoosiksi. (Ilanne-Parikka 2018, 

viitattu 16.9.2019.) Tavallisia tyypin 1 diabeteksen oireita ovat janon tunne, väsymys, laihtuminen 

sekä tavallista tiheämpi virtsaamisen tarve. Tyypillistä on oireiden nopea kehittyminen ja voimistu-

minen. (Diabetesliitto 2019, viitattu 17.9.2019.) 

2.1 Tyypin 1 diabeteksen etiologia 

Tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen syytä on tutkittu paljon ja syyn selvittäminen on osoittautunut 

vaikeaksi. On selvää, että geneettinen alttius altistaa tyypin 1 diabetekselle, mutta alttius on noin 

viidesosalla suomalaisista ja silti vain pieni osa heistä sairastuu. Tästä syystä on ilmeistä, että sai-

rastumiseen vaikuttavat myös ympäristötekijät. Lehmänmaidon vaikuttavuutta tyypin 1 diabeteksen 

puhkeamiseen on tutkittu pitkään, mutta nykyisin mielenkiinto on kohdistunut muun muassa ente-

roviruksiin. (Lyytinen 2018, 32.) Enterovirusinfektiot ovat yleisiä ja yleensä vähäoireisia, esimerkiksi 

nuhaa tai nuhakuumetta aiheuttavia viruksia, joita esiintyy maailmanlaajuisesti. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2015, viitattu 3.10.2019.) 

 

Suomalaisessa kansainvälisessä 11,5 vuotta kestäneessä TRIGR-tutkimuksessa (2018), tutkittiin 

voiko lehmänmaidon proteiini käynnistää tyypin 1 diabetekseen johtavan tautiprosessin lapsilla, 

joilla on diabetekselle altistava perimä. Tutkimus päättyi vuonna 2017, jolloin mukana olevia lapsia 

oli ehditty seuraamaan vähintään 10 vuotta. Tutkimuksessa ei onnistuttu osoittamaan yhteyttä leh-

mänmaidon ja tyypin 1 diabeteksen välillä. (Lehtinen 2018, viitattu 9.4.2018; Lyytinen 2018, 32.) 

 

Tutkimuksissa enteroviruksen yhteydestä tyypin 1 diabetekseen on havaittu, että enterovirukset 

esiintyvät nimenomaan haimassa. Enteroviruksia on pitkään pidetty merkittävänä ympäristöteki-

jänä tyypin 1 diabeteksen synnyssä. Laajassa suomalaisessa yli 20 vuotta kestäneessä DIPP-
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tutkimuksessa (1997-2017) on saatu näyttöä virusten yhteydestä tyypin 1 diabetekseen sairastu-

miseen. Tutkimuksessa seurattiin yli 15 tuhatta suomalaista lasta, joilla on kohonnut riski sairas-

tua tyypin 1 diabetekseen. Lapsia seurattiin aluksi 3 kuukauden välein ja 2-vuotiaasta eteenpäin 6 

tai 12 kuukauden välein 15-vuotiaaksi saakka. Tutkimuksessa lapsilta seurattiin autovasta-ai-

neita, jotka ilmaantuvat verenkiertoon, kun diabetesriski nousee. Tutkimus kumoaa arvelut siitä, 

että esimerkiksi rintaruokinta suojaisi tyypin 1 diabetekselta. Myöskään D-vitamiinin vajaudella ei 

todettu yhteyttä diabeteksen puhkeamiseen. Tutkimuksessa osoitettiin, että tiettyjen enterovirus-

infektioiden ja autovasta-aineiden ilmaantumisen välillä on selkeä ajallinen yhteys. (Mansikka 

2016, viitattu 8.10.2019.) 

 

Hanna-Riikka Honkasen tekemässä väitöskirjassa (2016) tutkittiin entero- ja rinovirusten esiinty-

vyyttä Suomessa lapsilla, joita on seurattu syntymästä lähtien. Tutkimuksen tuloksena todettiin, 

että ”tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla tai esidiabetesvaiheessa olevilla lapsilla oli enemmän 

enterovirusinfektioita, ennen kuin ensimmäinen diabetekseen yhdistetty autovasta-aine havait-

tiin”. (Honkanen 2016, viitattu 9.4.2018.)  

 

Enteroviruksia vastaan on kehitetty rokote, jonka testaaminen aikuisilla on alkamassa vuonna 

2020. Tampereen yliopistossa ja Karoliinisessa instituutissa hiirille tehty tutkimus osoittaa, että vi-

ruksen aiheuttama diabetes on mahdollista estää rokotteen avulla. Tutkimuksessa ilmeni, että ro-

kote suojasi hiiriä myös muilta viruksen aiheuttamilta kudosvaurioilta, eikä se aiheuttanut sivuvai-

kutuksia. On arvioitu, että rokote vähentäisi tyypin 1 diabeteksen esiintymistä vähintään puolella 

(Ahonen 2017, 23; Lyytinen 2018, 32). Jatkossa rokotetta voitaisiin käyttää riskiryhmien suojaami-

seen virusinfektioilta. (Soininen 2017, viitattu 16.9.2019.) 

2.2  Tyypin 1 diabeteksen omahoito 

Koska diabeteksen hoidosta vastaa pääosin potilas itse, on erittäin tärkeää antaa diabeetikolle 

mahdollisimman hyvät tiedot ja taidot hoidon toteuttamiseen, erilaisten valintojen ja päätösten te-

kemiseen sekä tukea hoitoon sitoutumisessa. Erityisesti sairastumisen alkuvaiheessa riittävä oh-

jeistus on äärimmäisen tärkeää, jotta mahdollisilta komplikaatioilta ja liitännäissairauksilta vältyttäi-

siin. Muita omahoidon ohjeistuksen tavoitteita ovat sujuva arki ilman kohtuuttomia rajoituksia sekä 

pyrkimys luoda mahdollisimman hyvä ja normaalin pituinen elämä. (Käypä hoito 2016, viitattu 

8.10.2019.) 
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Puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistok-

sina tai pumpulla ihonalaiseen rasvakudokseen. Tyypin 1 diabetekselle on tavanomaista glukoosi-

tason nopea ja arvaamaton käyttäytyminen, vaikka insuliinin annosteluperiaatteet olisivat hallin-

nassa (Norvio 2017, viitattu 9.4.2018). Insuliinin tarve on yksilöllinen ja se voi olla erilainen eri päi-

vinä sekä vaihdella vuorokauden sisälläkin. Insuliinin tarve voi muuttua eliniän aikana ja tarpeeseen 

voi tulla vaihtelevia jaksoja. Insuliinin tarpeeseen vaikuttavat myös muut sairaudet, liikunta sekä 

arjen poikkeavuudet. Diabeteksen hoidon seurantaan kuuluu HbA1c -arvon kontrollointi yleensä 2-

4 kertaa vuodessa, riippuen yksilön hoitotasapainosta. HbA1c on sokerihemoglobiiniarvo, joka ker-

too verensokeritasosta edellisen 2-8 viikon ajalta. Yleinen pitkäaikaissokerin tavoitearvo insuliini-

hoitoisilla diabeetikoilla on alle 53-58 mmol/mol, mutta tavoitearvot määritellään jokaiselle yksilölli-

sesti (Eskelinen 2016, viitattu 1.7.2019). Ihanteellisena HbA1c -tasona pidetään alle 53mmol/mol, 

ilman hypoglykemioiden esiintymistä. (Ilanne-Parikka 2018, viitattu 16.9.2019.)  

 

Tyypin 1 diabeteksessa hoitomuotona käytetään aina insuliinihoitoa. Insuliinihoito voidaan toteut-

taa joko monipistoshoidolla tai insuliinipumppuhoidolla. Monipistoshoidossa annostellaan pitkävai-

kutteista insuliinia 1–2 kertaa vuorokaudessa pistoksena ihon alle. Perusinsuliinia säädellään itse 

erityisesti aamun verensokerin perusteella.  Insuliinipumppuhoidossa perusinsuliinin tarve katetaan 

jatkuvalla pikainsuliini infuusiolla. Aterioiden yhteydessä tarvittava insuliini annostellaan niin moni-

pistoshoidossa kuin pumppuhoidossakin nopeavaikutteisella insuliinilla. Ateriainsuliini annostel-

laan yleensä 4–5 kertaa päivässä ateriaa edeltävän verensokerin, ruuan sisältämien hiilihydraattien 

ja liikunnan perusteella. Lisämittauksia tarvitaan muun muassa liikunnan yhteydessä. (Diabetes-

liitto 2019, viitattu 17.9.2019.) Omahoidossa tavoitearvot verensokerin suhteen ovat ennen aamu-

palaa, muita aterioita sekä yöllä pääsääntöisesti 4–7 mmol/l luokkaa sekä aterian jälkeen pääsään-

töisesti alle 8–10 mmol/l (Ilanne-Parikka 2018, viitattu 16.9.2019).  

 

Diabetesta sairastavan on osattava arvioida aterioidensa hiilihydraattimäärä ja sen pohjalta pää-

tellä pistettävä ateriainsuliinin määrä. Kun insuliinien pistämisen ajankohdat ja määrät on saatu 

yksilölle sopiviksi, voi ihannetilanteessa pärjätä neljällä tai viidellä verensokerin mittauksella vuo-

rokauden aikana. Pienetkin muutokset arjessa vaativat lisämittauksia kuten liikunta, poikkeava ruo-

kailu, autolla matkustelu sekä sairastelu. Diabetesta sairastavan arkeen kuuluu verensokerin seu-

rannan, insuliinin pistämisen sekä hiilihydraattien laskemisen lisäksi paljon muutakin huomioitavaa. 

Läpi elämän täytyy muistaa hoitaa jalat, iho ja kaikki syntyneet haavat erityisen hyvin. Lisäksi suun 
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ja hampaiden hoitaminen on tavallista tarkempaa, sillä diabeetikoilla tulehdukset pahenevat her-

kästi ja paranevat huonommin. (Diabetesliitto 2019, viitattu 17.9.2019.) 

 

Ruokavaliosuositus on diabeetikoilla samanlainen kuin muillakin ihmisillä. Ylimääräistä sokeria ja 

kovia rasvoja tulisi välttää sekä pitää alkoholiannokset kohtuullisen pieninä. Energiaa tulisi saada 

kulutuksen mukaan. Painonhallinta on tärkeä osa diabeteksen hoitoa, sillä se vaikuttaa diabeetikon 

hoitotasapainoon. Ylipainoisen ihmisen laihtuessa hoitotasapaino paranee ja insuliinin vaikutus te-

hostuu. Säännöllinen ateriarytmi sekä säännöllinen liikunta ovat hoitavia elintapoja. Liikuntasuosi-

tukset diabetesta sairastaville ovat samat kuin muillekin. (Tarnanen ym. 2018, viitattu 17.9.2019.) 

Liikunta on tärkeää fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psyykkisen terveyden edistäjänä (Terveys-

kylä 2019, viitattu 19.9.2019). 

 

Omahoidon onnistumiseen tyypin 1 diabeteksessa tarvitaan hyvä motivaatio, hoitoon sitoutumista 

ja voimavaroja hoitaa itseään. Laadukkaalla potilasohjauksella pystytään vaikuttamaan potilaan 

toimintakykyyn, hoitoon sitoutumiseen, elämänlaatuun, omahoitoon, kotona selviytymiseen sekä 

itsenäiseen päätöksentekoon. Siksi on tärkeää, että potilas käy säännöllisesti diabeteshoitajalla, 

jonka tehtävä on selvittää potilaan voimavaroja ja hoitoon sitoutumista. Päävastuu hoidon ohjauk-

sesta on diabeteshoitajalla ja -lääkärillä, mutta moniammatillista yhteistyötä on tärkeää hyödyntää 

tarvittaessa. Päävastuu omahoidosta arjessa on kuitenkin potilaalla itsellään. (Käypä hoito 2016, 

viitattu 8.10.2019.) Diabeteksen hyvä hoito ylläpitää terveyttä ja elämänlaatua. Tyypin 1 diabetes 

on yksilöllinen sairaus, jonka hoidon kulmakiviä ovat insuliinin pistäminen ja verensokeriseuranta. 

Tavoitteena on joustava hoito, jossa diabeetikko ja/tai hänen perheensä hallitsevat diabetesta eikä 

diabetes heitä. (Kivelä & Pitkänen 2007, viitattu 16.9.2019.)  

2.3 Lapsen diabetes perheessä 

Diabeteksen ilmaantuvuus on noussut viime vuosikymmeninä noin 3 %:n vuosivauhdilla ja se pai-

nottuu entistä enemmän alle kouluikäisiin lapsiin (HUS 2016, viitattu 16.9.2019). Diabetes ilmaan-

tuu usein yllättäen. Vaikka alkuoireet ovatkin rajuja, lapsen vointi korjaantuu usein parissa päivässä 

hoidon aloituksesta. Lapsen diabetes on järkytys perheelle, sillä sairaus on pysyvä ja sitä on hoi-

dettava päivittäin. (Diabetesliitto 2019, viitattu 17.9.2019.) 
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Lapsen diabeteksen hoito on raskasta ja sitovaa, sillä se vaatii vanhemmilta jatkuvaa ympärivuo-

rokautista huolenpitoa. Lapsen diabetes vaikuttaa perheen arkeen – niin ruokailuihin, öihin kuin 

lomailuunkin. Lapsen verensokerin tarkkailu voi johtaa jopa vanhempien uupumukseen ja yöunien 

menetykseen. (Novo Nordisk Farma Oy 2016, viitattu 16.9.2019.) 

 

Diabeteksen hoito tulisi sovittaa perheen elämään, vaikka aluksi se viekin paljon aikaa. Lapsen 

kanssa opetellaan diabeteksen omatoimista hoitoa lapsen kehitystason ja kiinnostuksen mukaan. 

Nykyaikainen tekniikka, kuten verensokerisensorointi, on hyödyllistä lapsen diabeteksen hoidossa. 

Tavoitteena on lapsen hyvinvointi, kasvun ja kehityksen turvaaminen ja elinmuutosten välttäminen. 

(Diabetesliitto 2019, viitattu 17.9.2019.) 

2.4 Diabeteksen liitännäissairaudet ja verensokerin vaihtelun haitat 

Hyvällä glykeemisellä kontrollilla, voidaan vähentää diabeetikoiden liitännäissairauksia. Valtaosalla 

diabeetikoista hoitotasapaino on epätoivotulla tasolla ja hypoglykemioita esiintyy. Myös potilailla, 

joilla HbA1c on hyvällä tasolla, verensokeritason vaihtelu saattaa olla liian suurta. (Norvio 2017, 

viitattu 9.4.2018.) Kohonneella HbA1c -arvolla on yhteys kohonneeseen liitännäissairauksien ris-

kiin, sillä sokeri tarttuu hemoglobiinin lisäksi myös kehon muihin valkuaisaineisiin. HbA1c -arvo ei 

kerro verensokerin vaihtelusta päivän aikana. Suuri verensokeritasojen heilahtelu on haitallista ter-

veydelle. (Sampolahti 2016, viitattu 8.10.2019.) Suurin osa lisäsairauksista aiheutuu pitkäaikaisesti 

koholla olleesta verensokerista eli jatkuvasta hyperglykemiasta. HbA1c kuvastaa keskimääräistä 

verensokerin tasoa veressä viimeisen 2-8 viikonajalta. Jos arvo on useampia vuosia yli 64 

mmol/mol (8%), riski liitännäissairauksiin sairastumiseen on viisinkertainen. 86 mmol/mol (10%) 

arvolla riski on jo 18-kertainen normaalisokeriin verrattuna. Tämän vuoksi hoitotavoite on pitää ve-

rensokeri mahdollisimman lähellä normaalia tasoa, kuitenkin ilman hypoglykemioita. (Ilanne-Pa-

rikka 2018, viitattu 10.4.2018.) 

 

Glykaatio tarkoittaa kudosten proteiinien sokeroitumista, joka aiheuttaa elinmuutoksia. Sokerin rea-

goiminen valkuaisen kanssa aiheuttaa haittavaikutuksia elimistön toiminnalle. Tyypin 1 diabetek-

sessa hyvän hoitotasapainon ylläpito alusta saakka on tärkein tapa ehkäistä liitännäissairauksia. 

Hyperglykemian aiheuttamat tyypillisimmät liitännäissairaudet ovat nefropatia, retinopatia sekä 

neuropatia. (Niskanen 2014, viitattu 10.4.2018.) Diabetes lisää riskiä sairastua myös sydän- ja ve-

risuonitauteihin sekä lisää aivohalvauksen riskin 2-4 kertaiseksi muuhun väestöön verrattuna. 75% 
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diabetesta sairastavista kuolee sydän- ja verisuonitauteihin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2014, viitattu 20.4.2018.) Yleisiä diabeetikon vaivoja ovat haavojen huono parantuminen, suun- ja 

hampaiden sairaudet sekä jalkojen vammat, jotka johtuvat hermosto- ja verisuonimuutoksista. 

Osalle ihmisistä diabetes aiheuttaa ongelmia kolesterolin ja verenpaineen kanssa, jonka vuoksi 

niitä täytyy seurata säännöllisesti. (Laivuori 2019, viitattu 17.9.2019.) 

 

Diabetesta sairastavalla voi verensokerin heilahtelujen aikana esiintyä ohimeneviä näön sumentu-

misia, jotka palautuvat aina verensokerin palauduttua normaaliksi. Pitkään jatkunut korkea veren-

sokeritaso voi kuitenkin aiheuttaa verkkokalvosairautta, jota kutsutaan diabeettiseksi retinopatiaksi. 

Retinopatia on vähitellen kehittyvä ja usein pitkäänkin oireeton muutos verkkokalvolla. Hoitamatto-

mana retinopatia voi aiheuttaa pysyvänkin näön heikkenemisen. Siksi tyypin 1 diabetesta sairasta-

van tulisi käydä tutkituttamassa silmänpohjat säännöllisesti kahden vuoden välein. Retinopatian 

tärkein ja tehokkain hoito on ennaltaehkäisy. Retinopatiaa voi ehkäistä pitämällä verensokerit hy-

vällä hoitotasolla, huolehtimalla verenpaineista sekä hoitamalla ajoissa ja huolellisesti rasva-ai-

neenvaihdunnan häiriöt. (Terveyskylä 2018, viitattu 22.4.2018.) 

 

Neuropatia tarkoittaa diabeteksen aiheuttamia hermomuutoksia. Neuropatian taustalla on yleisim-

min korkea verensokeri sekä alkoholin tai tupakan runsas käyttö. B12-vitamiinin pitoisuus on tärkeä 

kontrolloida hermovaurioita tutkittaessa, sillä sen puutos voi olla yhtenä tekijänä aiheuttamassa 

hermomuutoksia. Tyypin 1 diabeetikoista noin puolella on neuropaattisia oireita 20 sairastetun vuo-

den jälkeen. Neuropatian yleisimmät oireet ovat jalkaterien pistely, särky, puutuminen, lihasten 

krampit, tuntohäiriöt ja levottomat jalat (Ilanne-Parikka 2007, viitattu 22.4.2018). Neuropatia voi 

ilmetä ensioireena diabeteksessa, mutta sen esiintyvyys kasvaa mitä kauemmin diabetesta on sai-

rastunut. Neuropatia ilmenee perifeerisen tai autonomisen hermoston toimintahäiriöinä, jalkojen 

haavaumina ja pitkälle edetessään voi vaatia raajan amputaatiota. Hyvän glukoositasapainon mer-

kitys neuropatian ehkäisyssä ja sairauden etenemisessä on osoitettu vakuuttavasti. (Niskanen 

2000, 7.) 

 

Diabeettinen nefropatia kuuluu diabeteksen mikrovaskulaarisiin komplikaatioihin. Nefropatiaan al-

tistavat korkea verensokeri taso, tupakoiminen, korkea verenpaine sekä muut sydän- ja verisuoni-

tautien riskitekijät. Diabeettinen nefropatia kehittyy lähes puolelle tyypin 1 diabeetikoista ja se on 

nykyisin yleisin keinomunuaishoidon syy. Sairaus puhkeaa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua sai-

rastumisesta diabetekseen. Nefropatia alkaa munuaiskeräsen lisääntyneellä paineella, joka johtaa 
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mikroalbuminuriaan sekä sen myötä yön aikaisen verenpaineen nousemiseen. Tila voi edetä klii-

niseksi nefropatiaksi, joka näyttäytyy proteinuriana, nefroottisena oireyhtymänä ja lopulta jopa mu-

nuaisten vajaatoimintana. (Metsärinne 2003, 2445-2448.) 

2.5 Jatkuva glukoosiseuranta eli sensorointi  

Viimeisen 40 vuoden aikana diabeetikoiden glukoosin seurantamenetelmät ovat kehittyneet hui-

masti. Vielä ennen 1980-lukua verensokeria mitattiin virtsasta, mutta 1980-luvulla verensokerimit-

tarit yleistyivät. 80-luvun loppupuolella mittareiden muututtua nopeammiksi ja pienemmiksi diabee-

tikot saivat niitä käyttöönsä. Siitä lähtien diabeteksen hoito on perustunut verensokerin omaseu-

rantaan. Tekniikan kehittyessä myös diabeteksen hoito on teknistynyt ja perinteiset verensokeri-

mittarit ovat väistymässä. Uusimmat mittarit perustuvat kudossokerin mittaukseen ”flash” teknii-

kalla, joka tarkoittaa kudossokerin "skannausta" ilman erillistä kalibrointimittausta sormenpäästä. 

Saatavilla olevan tutkimusnäytön perusteella flash-glukoosimittauksella on huima hyöty diabeeti-

kon päivittäisessä elämässä ja verensokeritason parantumisessa. (Kouri 2017, viitattu 5.4.2018; 

Pulkkinen & Tuomaala 2016, viitattu 9.4.2018.) 

 

Jatkuvasti verensokeria mittaavat sensorit ovat kehittyneet vauhdilla. Ensimmäinen sensoroiva mit-

tari tuli kaupalliseen käyttöön jo vuonna 1999. Aluksi ongelmana oli sensorien epätarkkuus, mutta 

nykyisin se on usein riittävää hoitopäätöksien tekemiseen. Sensoreiden tarkkuus, nopeus ja käyt-

tömukavuus sekä käyttöikä ovat parantuneet huimasti. Myös omaseurantavihot ovat väistyneet 

älypuhelinsovellusten astuttua kuvioihin. Lisäksi verensokerin seurantatiedot voidaan helposti siir-

tää pilvipalveluihin, joiden kautta potilas voi olla etänä yhteydessä omaan hoitopaikkaansa. (Pulk-

kinen & Tuomaala 2016, viitattu 9.4.2018.) 

 

Jatkuvassa verensokeriseurannassa eli sensoroinnissa on monia hyötyjä. Sensorointi tuo lisää sel-

laista tietoa verensokeritasapainon seurannasta, jota ei saada selville perinteisellä seurannalla. 

Jatkuvan glukoosimonitoroinnin avulla saadaan kiinni oireettomia hypoglykemioita ja sen ansiosta 

insuliiniannostusta voidaan muuttaa turvallisemmaksi. Myös hypoglykemian ennakoiminen on hel-

pompaa, sillä sensoroinnin avulla hypoglykemian pystyy korjaamaan jo ennen oireiden ilmaantu-

mista. Jatkuvan verensokerin seurannan antama tieto on kattavampaa kuin pelkän HcA1c:n seu-

raaminen. Pitkäaikaissokeriarvosta (HbA1c) ei saada lainkaan selville verensokerin vaihteluväliä 

tai hypoglykemioiden esiintymistä. Glukoosin variabiliteetilla eli vaihtelulla pystytään ennustamaan 
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HbA1c -arvoa paremmin esimerkiksi pienten ja suurten suonten lisäsairauksien kehittymistä. (Han-

nula 2018, viitattu 8.4.2018; Pasternack, Grahn, Hovi, Sadeharju, Saha, Talvitie 2009, viitattu 

8.4.2018.) 

2.5.1 FreeStyle Libre 

Verensokerin seurannassa on alkanut veretön aikakausi. Suomessa keväällä 2016 käyttöön otettu 

FreeStyle Libre -glukoosimittausjärjestelmä eroaa muista sensoreista siten, että sitä ei tarvitse ka-

libroida verensokeripitoisuutta mittaamalla (Diabetesliitto 2019, viitattu 17.9.2019). FreeStyle Libre 

glukoosisensori asennetaan olkavarteen, johon potilas pystyy sen itse asentamaan helppokäyttöi-

sen asettimen avulla. Sensori mittaa ihonalaisen kudoksen soluvälinesteen glukoosipitoisuutta ihon 

alle jäävän pienen anturin kautta. Ihon päälle jäävä lähetin lähettää tiedot skannauksen yhteydessä 

sensorin lukijalaitteeseen tai älypuhelimeen, joka näyttää ajankohtaisen verensokeriarvon ja sen, 

mihin suuntaan verensokeri on menossa sekä kahdeksan edellisen tunnin sensorikäyrän. Yhden 

sensorin käyttöikä on 14 vuorokautta. (FreeStyleDiabetes 2018, viitattu 5.4.2018; Pulkkinen & Tuo-

maala 2016, viitattu 9.4.2018.) 

 

Vaikka kudosnesteen sokeripitoisuus tasaisessa tilassa onkin hyvin verrattavissa kapillaari- ja las-

kimoverinäytteeseen, on sensoreiden käytössä kuitenkin huomioitava noin 8-18 minuutin viive ku-

dosnesteen ja verenglukoosipitoisuuden välillä. Tämä korostuu erityisesti tilanteissa, kun verenso-

keripitoisuus vaihtuu nopeasti ja usein näissä tapauksissa voidaankin tarvita perinteinen tarkistus-

mittaus sormenpäästä. Lisäksi FreeStyle Libressä ei ole ominaisuutta, joka hälyttäisi matalasta tai 

korkeasta glukoosiarvosta (Rönnemaa, Järveläinen, Nousiainen, Tuomi, Ahtiainen, Risku, Soinio, 

Lahtela 2016, viitattu 8.4.2018). Sensoroinnin haittavaikutuksena on myös todettu ihoreaktioita, 

kuten punoitusta, mustelmia, kutinaa, rakkuloita ja arpia. (Pasternack ym. 2009, viitattu 8.4.2018; 

Pulkkinen & Tuomaala 2016, viitattu 9.4.2018.) 

 

 FreeStyle Libre -mittarilla diabeetikko voi asettaa itselleen oman henkilökohtaisen tavoitealueen 

sekä purkaa laitteen antamat tiedot ja tulkita itse kehityskohteita omasta insuliinihoidostaan esi-

merkiksi vuorokausikuvaajan avulla. (Hannula 2018, viitattu 8.4.2018; Pasternack ym. 2009, viitattu 

8.4.2018.) 
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2.5.2 Tutkimuksia sensoroinnista 

Jatkuvaa verensokeriarvojen seurantaa eli sensorointia on tutkittu viime vuosina ahkerasti. Kuiten-

kin tasokkaita tutkimuksia löytyy vielä niukasti. Erityisesti on tutkittu flash -glukoosimonitoroinnin 

vaikuttavuutta tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapainoon. Ihan lähivuosina on tehty myös muutamia 

opinnäytetöitä, jotka käsittelevät sensoroivan verensokerimittarin vaikuttavuutta diabeetikoiden hoi-

totasapainossa sekä käyttäjien omia kokemuksia laitteesta. Esimerkkinä Mirjami Mäkelän sekä 

Sallamari Nevanperän 2017 vuonna valmistunut opinnäytetyö ”Sensoroiva verensokerimittari dia-

beteksen omahoidossa” sekä Jenni Peltokorven ja Senja Pulkkisen tammikuussa 2018 valmistunut 

opinnäytetyö ”Mittaaminen ei enää pysäytä arkea”, jotka käsittelevät tyypin 1 diabeetikoiden oma-

kohtaisia kokemuksia uudesta glukoosin seurantamenetelmästä. (Mäkelä & Nevanperä 2017, vii-

tattu 5.4.2018; Peltokorpi & Pulkkinen 2018, viitattu 5.4.2018) 

 

Mäkelä ja Nevanperä (2017) tutkivat opinnäytetyössään käyttökokemuksia FreeStyle Libre -mitta-

rista neljän kuukauden kokeilujakson perusteella. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista hyötyä käyt-

täjät kokivat saavansa mittarista verrattuna perinteiseen sormenpäänmittaukseen sekä millaisia 

haasteita he kokivat. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena kyselylomakkeella, jossa 

oli monivalintakysymyksiä, sekä avoimia vastausmahdollisuuksia käyttökokemuksiin liittyen. Vas-

tauksista nousi esille seuraavanlaisia mittarin tuomia hyötyjä: mittaamisen helppous ja nopeus, 

yöllisten mittausten yleistyminen, verensokeritason pysyminen tasaisempana aiempaan verrat-

tuna, verensokerimuutosten ennakointi, parantunut turvallisuudentunne, vapauden tunne harras-

taa liikuntaa, sormenpäiden ihonkunnon parantuminen, insuliinin annostelun helpottuminen sekä 

motivaation ja jaksamisen lisääntyminen omahoidossa. (Mäkelä & Nevanperä 2017, viitattu 

5.4.2018.) 

 

Peltokorven ja Pulkkisen tutkimuksessa (2018) selvitettiin niiden diabeetikoiden kokemuksia, joilla 

oli erityisesti haasteita hypoglykemioiden kanssa. Tutkimuksessa havaittiin mittarin helppokäyttöi-

syyden lisäävän motivaatiota omahoitoon, joka edesauttoi hoitotasapainon ylläpitämistä ja vähensi 

hypoglykemioita. Diabeetikot kokivat mittarin näyttämän suuntanuolen helpottavan verensokerin 

pitämistä tasaisempana. (Peltokorpi & Pulkkinen 2018, viitattu 5.4.2018) 

 

Tsekkiläisen yliopiston tekemässä tutkimuksessa (2016) on saatu selville sensoroinnin vaikutus 

HbA1c-pitkäaikaissokeriarvoon sekä verensokerin vaihteluväleihin. Tutkimukseen osallistui 65 tyy-
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pin 1 diabeetikkoa, jotka olivat 24-44 vuoden ikäisiä. Tutkimuksessa todettiin jatkuvan glukoosiseu-

rannan parantaneen pitkäaikaissokeriarvoa huomattavasti tutkimusvuoden aikana. HbA1c arvo pa-

rani keskimäärin noin yhden prosenttiyksikön eli 10mmol/mol. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että 

sensorointi tasoitti vuorokauden aikana tapahtuvaa verensokerin vaihteluväliä. (Šoupal, Petružel-

ková, Flekač, Pelcl, Matoulek, Daňková, Škrha, Svačina, Prázný 2016, viitattu 5.4.2018.) 

 

Suomessa vuonna 2016 Libreä testattiin koekäytössä kuuden eri keskus- tai yliopistollisen sairaa-

lan diabetespoliklinikalla 12 viikon ajan. Kokeilun tarkoituksena oli selvittää sensoroinnin vaikutusta 

pitkäaikaissokeriarvoon ja yöllisiin hypoglykemioihin, sekä siihen millaiset potilaat sensorinnista eri-

tyisesti hyötyvät. Kokeilussa oli mukana 52 tyypin 1 diabeetikkoa. Tutkimuksen aikana pitkäaikais-

sokeriarvo parani keskimäärin 0,51 prosenttiyksikköä ja merkittävimmin niillä, joilla arvo oli ollut 

alussa korkea. Niillä, joilla HbA1c oli tutkimuksen alussa hyvällä tasolla, muutos ei ollut merkittävä. 

Tutkimuksessa esille tullut yöhypoglykemioiden määrän viitteellinen nousu kertoo siitä, että lievät 

ja oireettomat hypoglykemiat jäivät tehokkaasti kiinni sensoroinnin ansiosta. Tutkimuksen mukaan 

sensoroinnista eniten hyötyvät potilaat, joiden diabetes on ei-toivotussa tasapainossa ja jotka ovat 

motivoituneita mittaamaan ja säätämään omaa hoitoaan mittaustulosten perusteella. Sensoroin-

nista hyötyivät myös tiukassa hoitotasapainossa olevat ja diabeetikot, joilla esiintyy paljon hypogly-

kemioita sekä erityisryhmät, joiden on vaikea mitata verensokeria perinteisellä keinolla. (Rönne-

maa ym. 2016, viitattu 8.4.2018.)  

 

Diabetesliiton tekemään käyttäjälähtöiseen kyselyyn (2018) osallistui 745 diabeetikkoa tai diabee-

tikkolapsen huoltajaa. Lähes kaikki kokivat omahoidon sujuvan paremmin laitteen käyttöönotettu-

aan. Merkittävä huomio oli myös elämänlaadun kannalta se, että yli 80% vastaajista koki olonsa 

turvallisemmaksi ja yönsä paremmin nukkuivat jopa 60%. Yli puolet vastaajista ilmoitti sensoroinnin 

helpottavan hiilihydraattien arvioimista ja joka toinen koki, että diabetes ei enää rajoittanut elämää 

yhtä paljon kuin ennen. Pitkäaikaissokeriarvo oli parantunut 80%:lla vastaajista. (Diabetesliitto 

2018, viitattu 9.4.2018.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata tyypin 1 diabetesta sairastavien kokemuksia senso-

roivasta verensokerin mittauksesta FreeStyle Libre -mittarilla. Tarkoituksena on kuvata graafiseen 

kuvioon yhteistyökumppanimme keräämää dataa pitkäaikaissokeriarvojen muutoksista ajasta en-

nen FreeStyle Libreä ja 1-2 vuotta mittarin käytön jälkeen. Tarkoitus on saada tietoa myös siitä, 

miten potilaat itse kokevat FreeStyle Libre -mittarin merkityksen diabeteksen hoitotasapainossa ja 

omahoidossa. 

 

Tavoitteena on tuottaa tietoa HbA1c -arvon muutoksesta FreeStyle Libre -mittarin käyttäjillä sekä 

mittarin hyödyistä tyypin 1 diabeetikolle. Tavoitteena on tuottaa tutkittua ja luotettavaa tietoa yh-

teistyökumppanillemme, jonka avulla diabeteshoitajat voivat perustella mittarin käyttötarkoitusta 

yksilölle ja yhteiskunnalle. Diabeteshoitajat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia myös tyypin 1 

diabeetikon hoidonohjauksessa. 

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on saada vastaus kysymyksiin: 

1. Millaisia kokemuksia tyypin 1 diabeetikoilla on FreeStyle Libre -verensokerimittarin 

käytöstä? 

2. Millaisia kokemuksia tyypin 1 diabetesta sairastavilla on diabeteksen hoitotasapai-

nosta ja omahoidosta FreeStyle Libren käytön myötä? 
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4 LAADULLINEN TUTKIMUS 

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka ihmiset näkevät ja kokevat reaali-

maailman. Kvalitatiivinen tutkimus ei ole minkään tietyn tieteenalan tutkimusote, sillä se sisältää 

monia erilaisia traditioita, lähestymistapoja sekä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä ihmisen ja 

hänen elämänsä tutkimiseksi. Kuitenkin yhteistä laadullisen tutkimisen kirjossa on eräänlainen elä-

mismaailman tutkiminen. Tässä keskeisessä asemassa ovat merkitykset, jotka ilmenevät erilaisin 

tavoin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, viitattu 20.9.2019.) Opinnäytetyössämme käy-

timme kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, koska tutkimuksen luonne oli laadullinen ja sen tarkoi-

tuksena oli selvittää tutkimukseen osallistuvien omia kokemuksia.  

4.1 Osallistujien valinta tutkimukseen 

Tutkittavien valinnan tulee olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa, ei satunnaista. Tarkoituksenmu-

kaisuus merkitsee sitä, että tutkimukseen osallistujilla on kokemuksia tutkimuksen kohteena ole-

vasta asiasta tai muuten tietävät kyseisestä asiasta mahdollisimman paljon. Harkinnanvaraisuus 

tarkoittaa, että tutkija pystyy raportissaan kertomaan perusteluja osallistujien valintaa ja miksi he 

ovat sopivia osallistumaan tutkimukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.) Tutkimussuunnitelman val-

mistuttua haimme tutkimusluvan terveyspalveluissa tehtävään tutkimukseen Oulun kaupungin ter-

veysjohtajalta. Tutkimusluvan saamisen jälkeen olimme yhteydessä diabetesvastaanotolle tutki-

muksen toteuttamisen merkeissä ja sovimme haastatteluiden suoritus paikan ja ajankohdan. Tut-

kimuksen haastatteluun oli tarkoitus saada tyypin 1 diabeetikoita, joilla oli käytössään FreeStyle 

Libre -mittari.  

 

Pohdimme yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa, miten löytäisimme haastateltavat ja missä 

haastattelut olisi hyvä suorittaa. Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja aineisto 

analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina Oulun hoitotarvi-

kejakelussa yhden päivän aikana tammikuussa 2019. Päädyimme tekemään haastattelut Oulun 

hoitotarvikejakelussa, josta diabeetikot hakevat hoitotarvikkeita, esimerkiksi sensoreita FreeStyle 

Libre -mittariin. Sovimme, että teemme haastattelut tammikuussa, koska silloin hoitotarvikejake-

lussa on yhteistyökumppanimme mukaan eniten kävijöitä. Sovimme hoitotarvikejakelun työnteki-



  

20 

jöiden kanssa, että he mainitsevat sensoreita hakeville asiakkaille meidän opinnäytetyön tutkimuk-

sestamme ja ohjaavat heidät haastatteluun. Haastateltavien valinta perustui heidän omaan vapaa-

ehtoisuuteensa. Haastateltaville kerrottiin tutkimuksen tarkoitus, menetelmätavat sekä heidän an-

tamiensa vastauksien käyttötarkoitus. Kerroimme, että haastattelut äänitetään heidän luvallaan ja 

haastateltavat pysyvät tunnistamattomissa. Ennen haastattelun alkua haastateltavat saivat haas-

tattelulupa lomakkeen, jossa tutkimuksen tiedot olivat vielä kirjallisesti. Lomake allekirjoitettiin, mi-

käli haastateltava suostui tutkimukseen. Haastateltavilla oli oikeus keskeyttää haastattelutilanne 

missä vaiheessa tahansa ja perua osallistumisensa.  

 

Tarkoituksenamme oli saada kuusi haastateltavaa tyypin 1 diabeetikkoa. Yhden päivän aikana hoi-

totarvikejakelussa saimme haastateltua neljä tyypin 1 diabeetikkoa ja kaksi diabeetikkolapsen van-

hempaa, joilla oli käytössään FreeStyle Libre -mittari. Molemmilla haastattelemillamme vanhem-

milla oli alakoulu ikäinen diabeetikkolapsi. Vaikka emme suunnitelleet haastattelevamme muita 

kuin tyypin 1 diabeetikoita itse, huomasimme että lasten vanhemmat ovat vastuussa lapsen diabe-

teksen hoidosta ja siten heillä on yhdenvertainen kokemus FreeStyle Libre -mittarista diabeteksen 

omahoidossa. 

4.2 Teemahaastattelu aineiston keruumenetelmänä 

Tässä opinnäytetyössä analysoitava aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla, koska haluttiin sel-

vittää diabeetikoiden omia kokemuksia. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu, jonka mukaan va-

litsimme teemat etukäteen ja teimme tutkimuksen kohteen ja tutkimustehtävien kannalta tarkoituk-

senmukaisia kysymyksiä. Teimme avainkysymykset, joiden ympärille koko haastattelu rakentui. 

Etukäteen valitsemamme teemat perustuivat keräämäämme tietoperustaan, eli siihen mitä jo tie-

simme aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75-77). Haastattelun avainkysymykset kävimme läpi 

vielä yhteistyökumppanimme kanssa, ennen haastattelun toteuttamista. Osa ehdotuksista karsittiin 

pois ja joihinkin teemoihin lisättiin hieman avoimia kysymyksiä sen mukaan, mitkä koettiin tärkeinä 

osa-alueina.  

 

Teemahaastattelua varten muodostimme kolme (3) pääteemaa tutkimustehtävien pohjalta. Teemat 

olivat: 

1. Ykköstyypin diabeetikoiden omat kokemukset FreeStyle Libre -mittarin käytöstä. 

2. Mittarin käytön merkitys hoitotasapainon ylläpitämisessä. 
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3. Mittarin merkitys diabeteksen hoidossa ja omahoidossa sekä miten sitä voisi kehittää nyt 

ja tulevaisuudessa. 

 

Teemahaastattelun avulla pystyimme tutkimaan yksilöiden ajatuksia, kokemuksia ja tunteita. Haas-

tattelussa käytimme avoimia kysymyksiä, joihin haastateltavan oli helppo vastata omakohtaisesti 

ja omien kokemusten pohjalta. Avoimet kysymykset tuottavat tekstiä ja lauseita, joista meidän tut-

kijoina on löydettävä vastaus tutkimusongelmaan. Haastatteluiden teema oli kaikille haastateltaville 

sama, mutta haastattelun kulku muuttui haastateltavasta riippuen. Teemahaastattelu voi olla joko 

yksilö- tai ryhmähaastattelu. Yksilöhaastattelussa haastatellaan jokaista tutkittavaa erikseen. To-

teutimme haastattelut yksilöhaastatteluina. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48,61).  

 

Tavoitteenamme oli saada monipuolisia kuvauksia tutkittavasta asiasta. Haastattelijoina pyrimme 

luomaan ilmapiiristä avoimen ja luottamuksellisen, jotta haastateltavat kokisivat tunnelman kannus-

tavaksi. Haastatteluympäristönä toimi hoitotarvikejakelussa oleva erillinen huone. Haastatteluti-

lanne oli rauhallinen, mikä mahdollisti aidot ja rehelliset vastaukset haastateltavilta. Haastattelussa 

käytimme avainkysymysten lisänä apukysymyksiä, joiden tarkoitus oli ohjata haastattelun kulkua, 

mutta ei kuitenkaan vaikuttaa haastateltavan vastauksiin. Onnistuimme luomaan rennon ilmapiirin 

ja saimme haastateltavat puhumaan avoimesti. Haastattelut kestivät noin 10-25 minuuttia. Haas-

tattelut äänitettiin molempien haastattelijoiden puhelimilla. Haastatteluista seuraavan päivänä ai-

neisto litteroitiin, eli auki kirjoitettiin, sanatarkasti. Aineistoa tuli aukikirjoitettuna 14 sivua, kirjaisin-

kokona 12, rivivälinä 1,5 ja fonttina Arial Narrow. Tämän jälkeen aloimme tiivistämään ja analysoi-

maan aineistoa. 

4.3 Aineiston sisällön analyysi 

Aineiston analysoinnissa käytimme aineistolähtöistä eli induktiivista sisällön analyysia. Sisäl-

lönanalyysin tarkoituksena laadullisessa tutkimuksessa on kuvailla analyysin kohteena olevaa il-

miötä tai selvittää ilmiöiden välisiä suhteita. Sisällönanalyysin avulla haemme vastauksia tutkimus-

kysymyksiin. Analyysin lähtökohtana voi olla mikä hyvänsä sanallinen aineisto, jota analyysiyksikön 

avulla jäsentämällä saamme kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Lähtökohtana laadullisessa terveystutki-

muksessa on induktiivisuus, jolloin aineisto kerätään ja analysoidaan ilman tarkasti rajaavaa teo-

riaa. Tavoitteena on muodostaa kiinnostuksen kohteena olevasta aihepiiristä kuvaus, joka vastaa 

tutkimukseen osallistuvien käsitystä. (Kylmä & Juvakka 2012, 22-29). 
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Litteroinnin jälkeen aineisto luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään. (Tuomi & Sarajärvi 2009. 92-

93.) Teemoittamisessa olennaista on mitä kustakin teemasta on sanottu, joten valitsimme teemoit-

tamisen aineistomme jäsentämiseksi. Jäsensimme eri teemoista poimittuja ilmaisuja niitä parhaiten 

kuvaavan teeman alle. Tässä tutkimuksessa aineisto teemoitettiin kolmeen teemaan, joita olivat 

kokemukset mittarin käytöstä, mittarin merkitys hoitotasapainoon ja mittarin merkitys diabeteksen 

omahoidossa. 

 

Analyysiyksikön määrittämisen teimme ennen analyysiprosessin aloittamista. Aineiston 

laatu ja tutkimustehtävä vaikuttivat analyysiyksikön valintaan. Tässä opinnäytetyössä käytimme 

analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuutta. Analyysin tarkoituksena oli löytää aineistosta ilmaisuja, 

jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin.  

 

Induktiivisen sisällönanalyysin kolme päävaihetta ovat: aineiston redusointi eli pelkistäminen, klus-

terointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. (Kylmä & Juvakka 2012, 

22-29). Kävimme kaikki haastattelut läpi yksitellen ja teemoittain. Ensimmäiseksi aloimme redusoi-

maan eli pelkistämään aineistoa etsimällä vastauksia tutkimuskysymyksiin. Merkkasimme aineis-

tosta punaisella ne kohdat, jotka vastasivat mielestämme tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen ko-

kosimme punaisella merkityt alkuperäisilmaukset erilliseen asiakirjaan jaoteltuna teemoittain. Muo-

dostimme pelkistetyt ilmaukset tiivistämällä aineistosta poimitun alkuperäisilmauksen muutamaan 

sanaan tai yhteen lauseeseen. 

 

Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä alkuperäisilmaukset käydään tarkasti läpi ja etsitään 

niistä samankaltaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavista käsitteistä muodostetaan 

yksi luokka ja nimetään se sisällön mukaan. Aineisto tiivistyy, kun yksittäisiä tekijöitä yhdistetään 

niitä yhdistäviin käsitteisiin. Ryhmittelyssä alkuperäisilmauksista muodostetuista pelkistetyistä il-

mauksista muodostetaan ensin alaluokkia, joista muodostetaan yläluokka. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 124-125.)  Ryhmittelimme samaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaukset niitä kuvaavan käsitteen 

alle. Esimerkiksi mittarin käytön helppoutta haastateltavat kuvasivat monella eri tavalla, mutta asia-

sisältö oli kuitenkin sama.  

 

Aineiston abstrahoinnissa eli teoreettisten käsitteiden luomisessa erotellaan tutkimuksen kannalta 

olennaiset tiedot. Valikoiduista tiedoista muodostetaan teoreettisia käsitteitä, joissa säilyy yhteys 

alkuperäiseen aineistoon. Ryhmittely on osa abstrahointia. Luokittelua jatketaan muodostamalla 
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yläluokista pääluokkia sekä näistä edelleen yhdistävät luokat. Käsitteitä yhdistelemällä saadaan 

vastaus tutkimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125-127.) Muodostimme teemojen pohjalta 

pääluokat, jonka jälkeen muodostimme pelkistettyjen ilmausten pohjalta niitä kuvaavan käsitteen 

alaluokaksi. Yläluokka nimettiin alaluokkia yhdistävän sisällön pohjalta. 

 

 

 

 

KUVIO 1. Esimerkki teoreettisten käsitteiden luomisesta.  

 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pääluokka

Mittauskertojen 
lisääntyminen, 
verensokerin 
hallinta, tieto 

verensokeritasosta

Verensokeri 
seuranta

Verensokerin 
kontrollointi

FreeStyle Libre -
mittarin merkitys 

hoitotasapainossa
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5 TULOKSET 

Aineiston analyysin perusteella tutkimustuloksiksi muodostui kolme pääluokkaa, joita olivat: koke-

mukset mittarin käytöstä itse diabeetikon ja diabeetikkolapsen vanhemman näkökulmasta, mittarin 

merkitys hoitotasapainossa ja mittarin merkitys omahoidossa diabeetikon ja diabeetikkolapsen 

vanhemman näkökulmasta.  

 

Kokemukset FreeStyle Libre -mittarin käytöstä jaoimme kahteen yläluokkaan: verensokerin mittaa-

minen ja psyykkinen hyvinvointi. Verensokerin mittaaminen jaettiin kahteen alaluokkaan, joita olivat 

helppous ja ihonkunto. Psyykkinen hyvinvointi puolestaan jaettiin turvallisuuden tunteeseen ja luo-

tettavuuteen. Vanhempien kokemuksista teimme erillisen taulukon, jonka yläluokaksi nimesimme 

käyttömukavuuden. Käyttömukavuuden jaoimme vielä kahteen eri alaluokkaan vaivattomuuteen ja 

vanhempien turvallisuuden tunteeseen. 

 

FreeStyle Libre -mittarin merkitys hoitotasapainossa -pääluokan yläluokaksi muodostimme veren-

sokerin kontrolloinnin, joka jakautui edelleen kolmeen alaluokkaan: verensokeritaso, verensokerin 

seuranta ja ennakointi. 

 

Pääluokka ”FreeStyle Libre -mittarin merkitys omahoidossa” jaettiin kahteen yläluokkaan. Ensim-

mäinen yläluokka oli omahoidon osaaminen, joka jaettiin liikunta ja ravinto alaluokkiin. Toinen ylä-

luokka oli oppiminen, jonka alaluokiksi muodostimme insuliinin annostelun ja motivaation. Muodos-

timme vanhempien omahoidon kokemuksista vielä erillisen taulukon, jonka yläluokka oli lapsen 

diabeteksen hoitaminen, jonka jaoimme kolmeen alaluokkaan: lapsen oppiminen, vanhempien jak-

saminen ja insuliinin, ravinnon ja liikunnan yhteensovittaminen.  

 

Haastatteluiden alussa selvitimme tyypin 1 diabeetikon iän, sairastamisen ajan vuosina, FreeStyle 

Libre -mittarin käytön vuosina sekä liitännäissairauksien ilmaantumisen. Ikä sekä sairastamisen 

aika koskevat sitä henkilöä, jolla on todettu tyypin 1 diabetes ja kenestä mittari mittaa tuloksia. 

Mittarin käyttäjäksi määrittelimme henkilön, joka vastaa mittarin käytöstä, tulkinnasta sekä sairau-

den hoidosta. Kuudesta haastateltavasta kaksi oli alakouluikäisen diabeetikkolapsen vanhempaa, 

jotka määriteltiin mittarin käyttäjäksi ja siksi vastasivat haastatteluun antaen vastauksia omasta 

käyttökokemuksestaan hoitaessaan lapsensa diabetesta. Kaikilla haastatteluun osallistuneilla oli 

käytössään monipistoshoito. 
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Keski-ikä tutkimuksessa oli 24 vuotta. Nuorin oli seitsemän vuotias ja vanhin 48-vuotias. Tyypin 1 

diabetesta oli keskimäärin sairastettu 9,8 vuotta ja mittari ollut käytössä keskimäärin 1,6 vuotta. 

Tutkimukseen osallistuneista yhdellä oli ilmennyt diabetekselle ominaisia liitännäissairauksia. Osal-

listujalla oli ennen mittarin käyttöönottoa ollut diabeettinen säärihaava jalassa, joka oli parantunut. 

Mittarin käytön aikana ei siis ollut ilmaantunut liitännäissairauksia.   

5.1 Kokemukset FreeStyle Libre -mittarin käytöstä 

Kokemukset FreeStyle Libre -mittarin käytöstä sisälsivät kaksi yläluokkaa verensokerin mittaami-

nen ja psyykkinen hyvinvointi. Kokosimme erillisen taulukon vanhempien kokemuksista FreeStyle 

Libre -mittarin käytöstä. Vanhempien kokemuksissa korostui käyttömukavuus, jonka valitsimme 

yläluokaksi. 

  

Taulukko 1. Kokemuksia mittarin käytöstä 

Alaluokka   Yläluokka   Pääluokka 

Helppous Verensokerin mittaaminen Kokemukset FreeStyle Libre -

mittarin käytöstä Ihon kunto 

Turvallisuuden tunne Psyykkinen hyvinvointi 

Luotettavuus 

 

Verensokerin mittaamisen alaluokaksi muodostui helppous, koska FreeStyle Libre -mittaria kuvat-

tiin huomaamattomaksi, helppokäyttöiseksi ja selkeäksi. Käyttö koettiin nopeaksi ja mittarin tulkit-

seminen helpoksi. Vastauksissa mittaria kuvastivat sanat: “ylivoimainen” sekä “kaikin puolin kä-

tevä”. Mittaaminen koettiin helpoksi ja vaivattomaksi etenkin töissä, liikunnan aikana ja autoa aja-

essa. Vaivattomuutta vastauksissa kuvasi myös se, että ei tarvitse pysähtyä mittaamaan, vaan 

mittaaminen onnistuu vauhdissa ja vaatteiden läpi. Helpottavaksi asiaksi koettiin myös älypuhelin-

sovelluksella mittaaminen, jolloin ei tarvitse kantaa erillistä mittaria mukana. Sensorin paikalleen 

asettaminen koettiin helpoksi. Kaiken kaikkiaan vastauksista nousi esille arjen helpottuminen Free-

Style Libren käytön myötä.  
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“Pystyy mittamaan sellaisissa tilanteissa missä perinteistä sormenpäämittausta ei pystysi teke-

mään.”  

 

”En luopuisi tästä enää mistään hinnasta, niin paljon se helpottaa arkea.” 

 

Verensokerin mittaamisesta keskusteltaessa haastateltavat nostivat esille ihonkunnon parantumi-

sen, joten siitä muodostui toinen alaluokka. FreeStyle Libren kerrottiin vähentäneen sormenpäämit-

tauksia, jonka ansiosta kovettumat ja kivut sormien päissä olivat helpottaneet. Haastateltavat pe-

rustelivat käyttömukavuutta sillä, että enää ei tarvitse piikittää sormenpäitä ja sormenpäät ei jää 

vuotamaan mittauksen jälkeen. Haastateltavillamme yhdellä kuudesta oli ilmennyt sensorin liima-

aineesta ihottumaa käsivarteen, mutta se ei ollut kuitenkaan estänyt sensorin käyttöä. Haastatel-

tavat kertoivat sensorin pysyneen pääsääntöisesti hyvin kiinni ihossa sensorin käyttöajan eli 14 

vuorokautta, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

 

”Ei tuu sormenpäihin kovettumia kun ei tarvi pistää lansetilla eikä sormenpäät ei oo enää kokoajan 

kipeinä.” 

 

Kaikista vastauksista esille nousi mittarin merkitys psyykkiseen hyvinvointiin, joten muodostimme 

siitä yläluokan. Alaluokaksi muodostui turvallisuuden tunne, sillä mittaaminen koettiin niin helpoksi 

ja nopeaksi, että sen avulla pystyi reagoimaan äkillisiin verensokeritason muutoksiin. Kaksi haas-

tateltavista koki olonsa ilman FreeStyle Libreä turvattomaksi. Mittarin näyttämän suuntanuolen an-

siosta hypo- ja hyperglykemioiden ennakointi oli helpompaa. Vastauksissa kävi ilmi, että mittarin 

ansiosta myös hypoglykemioiden pelko oli helpottunut. Yksi kuudesta haastateltavasta oli hankki-

nut FreeStyle Libreen erillisen lisälaitteen nimeltä Miaomiao, johon saa hälytykset korkeista ja ma-

talista sokereista. Haastateltava kertoi hälytysten ansiosta uskaltavansa nukkua yönsä ilman herä-

tyksiä ja pitää verensokereita normaaleissa lukemissa. 

 

 “Perusverensokerimittarilla jos et pysty jossakin mittaamaan, niin tulee semmonen vainoharhanen 

olo. Että kyllä se on niinku aika paljo vaikuttanu tommosiin asioihin”. 

 

Psyykkisen hyvinvoinnin alaluokaksi muodostui luotettavuus, sillä haastateltavat pitivät mittaria 

pääosin luotettavana. Vastauksissa kävi ilmi, että mittarin näyttämä verensokeriarvo ensimmäisenä 
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sensorin käyttöönottopäivänä saattoi olla epätarkka ja tarkistusmittauksia sormenpäästä joutui te-

kemään. Sensorikohtaiset erot nousivat myös esille, sillä joissakin sensoreissa saattoi esiintyä iso-

jakin heittoja, mutta suurimmaksi osaksi sensorit näyttivät oikein. Yksi haastateltava kertoi myös 

huomanneensa epätarkkuutta FreeStyle Libre -mittarin näyttämässä verensokeriarvossa hypergly-

kemioiden aikana. Vastaajat tiedostivat FreeStyle Libre -mittarin mittaaman kudossokeriarvon tu-

levan 10-20 minuuttia viiveellä. Yhtenä haasteena esille nousi lämpötilaerojen vaikutus mittarin 

toimintaan. Saunassa, kovassa pakkasessa tai uimassa käyminen sai mittarin näyttämään virhe-

koodia tai epäluotettavia arvoja noin kymmeneksi minuutiksi.  

 

Taulukko 2. Vanhempien kokemuksia FreeStyle Libre -mittarin käytöstä 

Alaluokka   Yläluokka   Pääluokka 

Vaivattomuus Käyttömukavuus Vanhempien kokemukset 

FreeStyle Libre -mittarin 

käytöstä. 

Vanhempien turvallisuuden 

tunne 

 

Vanhempien kokemuksissa käyttömukavuuden alaluokaksi muodostui vaivattomuus. Vanhempien 

kokemuksissa esiin nousi se, että lapsi pystyy skannailemaan verensokeita itsenäisesti, eikä mit-

taamiseen tarvita aikuista. Yöllä lapsen nukkuessa lasta ei tarvitse herättää mittaukselle, vaan sen 

voi tehdä huomaamattomasti lapsen nukkuessa. Vanhemmat korostivat vastauksissaan mittaria 

suurena apuna arjessa. 

 

”Yöllä ei tarvitse herättää lasta ja piikittää, vaan voi vain käväistä lapsen luona mittaamassa”. 

 

Vanhempien vastauksissa kävi ilmi lisääntyneet mittauskerrat, sillä mittaaminen FreeStyle Libre -

mittarilla on miellyttävämpää. FreeStyle Libren koettiin helpottavan verensokeriseurantaa myös 

lapsen leikkiessä kavereidensa kanssa mittarin huomaamattomuuden ja nopeuden ansiosta. 

 

”Lapsen ei tarvitse äkistä, että taasko mun pitää sormeen pistää”. 

 

Toiseksi alaluokaksi muodostui tuvallisuuden tunne. Toinen vanhemmista kertoi ladanneensa Libre 

Link app:n, josta vanhemmat näkevät lapsen verensokerin aina kun lapsi on sen skannannut. Etä-

seurantamahdollisuuden koettiin helpottavan vanhempien huolta esimerkiksi koulupäivien aikana. 
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”Kun on tämmönen mobiili sovellus  kännykässä,  mikä  lähettää meille vanhemmille libre link appiin 

niitä sokereita niin sitte sitä kautta pystyy myöskin reagoimaan sieltä töistä käsin”. 

5.2 FreeStyle Libre -mittarin merkitys hoitotasapainon ylläpitämisessä 

Kuviossa kaksi on koottu Oulun kaupungin diabetesvastaanotolta saamamme aineisto FreeStyle 

Libre -mittaria käyttävien pitkäaikaissokeriarvoista. Muodostimme arvoista havainnollistavan dia-

grammin, joka kuvaa aineistossa olevien FreeStyle Libreä käyttävien pitkäaikaissokerien keskiar-

von kehittymistä ajalta ennen FreeStyle Libreä (2015) ja sen käyttöönoton jälkeen (2016-2018). 

Taulukko kolme on muodostettu haastatteluaineiston pohjalta FreeStyle Libre -mittarin merkityk-

sestä hoitotasapainossa. Yläluokaksi muodostui verensokerinkontrollointi. 

  

Saimme Oulun kaupungin diabetesvastaanoton keräämät tiedot FreeStyle Libre potilaiden (n=665) 

pitkäaikaissokeriarvoista excel-asiakirjassa. Poistimme aineistosta potilaat, joiden kohdalla arvo 

puuttui yhden tai useamman vuoden osalta, jotta saisimme luotettavamman tuloksen. Jäljelle jäi 

426 (n=426) potilaan HbA1c -arvot.  

 

Diagrammissa on esitetty keskiarvot tyypin 1 diabeetikoiden (n=426) pitkäaikaissokeri arvoista vuo-

silta 2015, 2016, 2017 ja 2018.  Ikäjakauma välillä 20-86 vuotta, keskimääräinen ikä on 45,9 vuotta. 

Miesten osuus aineistossa on 62%. 
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Vuonna 2015 HbA1c -arvojen keskiarvo on 66,7mmol/mol, jolloin mittaria ei ole vielä ollut käytössä 

kenelläkään. Vuoden 2016 loppupuolella mittareita on annettu määräajaksi koekäyttöön, jolloin 

keskiarvo on ollut huipussaan 67,2 mmol/mol. Vuonna 2017 FreeStyle Libreä käyttävien lukumäärä 

kasvoi ja koekäytössä olleet mittarit annettiin omaksi tyypin 1 diabeetikoille. Tämän seurauksena 

keskiarvo on laskenut edellisiä vuosia alemmalle tasolle eli 65,8mmol/mol. Vuonna 2018 käyttäjien 

yhä lisääntyessä ja toisten käyttökokemuksen kasvaessa keskiarvo on edelleen jatkanut laskua 

(64,3mmol/mol). Vuodesta 2016 vuoteen 2018 pitkäaikaissokerien keskiarvo on laskenut 2,9 

mmol/mol. 

Tilaston mukaan pitkäaikaissokerin keskiarvo aineistossa on vuonna 2018 yli 64mmol/mol rajan. 

Keskiarvo on kuitenkin laskenut selvästi vuodesta 2016 (keskiarvo 67,2), jonka loppuvuodesta mit-

tari on tullut käyttöön portaittain. FreeStyle Libre -mittari on tullut Oulun diabetesvastaanoton asi-

akkaiden käyttöön vähitellen, joten asiakkaat ovat saaneet sen käyttöönsä eri aikaan. Oulun kau-

pungin diabetesvastaanotolta saamamme aineiston mukaan vain pieni osa  on saanut FreeStyle 

Libren koekäyttöön 2016 vuoden puolella. Suurin osa mittareista on otettu käyttöön vuoden 2017 

ja 2018 aikana ja mittareita tulee käyttöön edelleen kasvavassa määrin.  

 

KUVIO 2. FreeStyle Libreä käyttävien HbA1c:n kehittyminen mittarin käyttöön-
oton seurauksena  
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Taulukko 3. FreeStyle Libre -mittarin merkitys hoitotasapainossa 

Alaluokka   Yläluokka   Pääluokka 

Verensokeritaso Verensokerin kontrollointi FreeStyle Libre -mittarin 

merkitys hoitotasapainossa Verensokerin seuranta 

Ennakointi 

 

Verensokerin kontrolloinnin yhdeksi alaluokaksi muodostui verensokerintaso. Haastattelusta saa-

dut tutkimustulokset kertovat samaa mitä Oulun kaupunginsairaalan keräämät HbA1c arvot, eli pit-

käaikaissokereita oli mittarilla saatu parannettua. Pitkäaikaissokeri oli tutkittavilla pysynyt joko en-

nallaan tai parantunut. He, joilla oli pysynyt ennallaan, kertoivat kuitenkin verensokeri vuoristoradan 

vähentyneen eli verensokerit olivat tasaantuneet käytön myötä. Suurin muutos oli tapahtunut 11% 

arvosta 9%:iin, joka tarkoittaa laskua 97 mmol/mol:sta 75 mmol/mol:iin. Verensokereiden tasoittu-

misen seurauksena haastateltavat kokivat myös olonsa paremmaksi. Käyttäjät kokivat pystyvänsä 

pitämään verensokeritason tasaisempana.  

 

“Sokerien vuoristorata on vähentynyt.” 

 

Toiseksi alaluokaksi muodostimme verensokerien seurannan, sillä haastatteluissa esille nousi 

myös verensokerin mittauskertojen lisääntyminen FreeStyle Libren myötä. Haastatteluissa kävi 

ilmi, että ennen verensokerin mittaaminen perinteisellä verensokerimittarilla oli jäänyt varsin vä-

häiseksi, mutta FreeStyle Libren käyttöön saatuaan verensokerin seuranta oli päivittäistä. Perus-

teluita olivat mittaamisen helppous ja nopeus. Vastaajat kokivat myös, että hypo- ja hyperglykemi-

oita jää harvemmin huomaamatta, koska on helppo olla ajan tasalla ja tietoinen tilanteesta. Esiin 

nousi etenkin yön aikainen verensokeritaso, jota on helppo seurata mittarin näyttämän 8 tunnin 

verensokerikäyrän ansiosta. Vastaajat kokivat hallitsevansa verensokereita paremmin kuin ennen 

FreeStyle Libre -mittaria.  

 

” Arjessa tulee ylipäätänsä mitattua, että ennen libreä se tahto pikkuhiljaa mennä siihen, että se oli 

ehkä kerran päivässä, sitten kerran viikossa ja tähän malliin. Tän libren kanssa tulee oikeesti mi-

tattua ja valvottua paremmin.” 

 

Kolmanneksi alaluokaksi muodostui ennakointi, sillä jokainen haastateltava otti asian esille veren-

sokerin kontrollointiin liittyen. Vahvimmin vastauksista nousi esille ennakointi ja nopea reagointi. 
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Hoitotasapainon koettiin olevan parempi, koska hypoglykemioita sekä hyperglykemioita pystyi pa-

remmin ennakoimaan ja verensokerin muutoksiin reagoimaan nopeammin verrattuna perinteiseen 

sormenpäänmittaukseen. Mittarin näyttämät verensokerin suuntanuolet koettiin hyväksi seurannan 

kannalta. Yhdessä vastauksista kuitenkin nousi esille, että aluksi nuolien tulkitseminen saattoi olla 

haastavaa ja niihin tuli ylireagoitua. Mittaria pidempään käyttäessä nuolia on oppinut tulkitsemaan 

paremmin. Haastateltavat kokivat myös pelkojen vähentyneen ja turvallisuuden tunteen lisäänty-

neen ennakoitavuuden vuoksi.  

 

” Korkeiden verensokerien kestot on vähentyny, koska oon huomannu ne nopeemmin ja pystyny 

korjaamaan ne. Matalia sokereita on nykyään vähemmän koska niitä pystyy libren avulla ennakoi-

maan.”  

5.3 FreeStyle Libre -mittarin merkitys diabeteksen omahoidossa 

”FreeStyle Libre -mittarin merkitys omahoidossa” -pääluokka muodostui kahdesta yläluokasta: 

omahoidon osaaminen ja oppiminen. Teimme oman taulukon vanhempien kokemuksista FreeStyle 

Libre -mittarin käytöstä, jonka yläluokaksi muodostui lapsen diabeteksen hoitaminen.  

 

Taulukko 4. Mittarin merkitys omahoidossa 

Alaluokka   Yläluokka   Pääluokka 

Liikunta Omahoidon osaaminen FreeStyle Libre -mittarin mer-

kitys omahoidossa Ravinto 

Insuliinin annostelu Oppiminen 

Motivaatio 

 

 

Keskustelussa FreeStyle Libren merkityksestä tyypin 1 diabeteksen omahoidossa esille nousi asi-

oita insuliinin annostelusta, omahoidon haasteista, liikunnasta, mittarin vuorokausikuvaajasta sekä 

muista mittarin antamista tiedoista, joita voi hyödyntää omahoidossa. Omahoidon osaamisen en-

simmäiseksi alaluokaksi muodostui liikunta. Haastateltavat kokivat mittarin helpottaneen liikunnan 

harrastamista ja omahoitoa liikunnan aikana sekä sen jälkeen. Mittarin näyttämä verensokerikäyrä 

on opettanut käyttäjiä liikunnan vaikutuksesta verensokeriin. 
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“Oon oppinut verensokerikäyrää seuraamalla, miten liikunta vaikuttaa sokereihin ja paljonko pitää 

esimerkiksi syödä ennen liikuntaa että sokerit ei laskis tai nousis liikaa.” 

 

Helpottaviksi asioiksi koettiin mittaaminen liikunnan aikana sekä se, mihin suuntaan verensokeri 

on menossa. Verensokeria voi liikunnan aikana mitata useammin ja se on nopeampaa verrattuna 

perinteiseen sormenpäämittaukseen. FreeStyle Libre on auttanut käyttäjiä syömään oikean mää-

rän ennen liikuntaa. Lisäksi liikunnan aikana pystyy reagoimaan laskeviin sokereihin ajoissa Free-

Style Libren avulla. Myös uskallus liikkumaan lähtemiseen on kasvanut mittarin käytön myötä. 

 

”Jos liikunnan aikana vaikka lähtee sokerit laskemaan, niin pystyn reagoimaan siihen ennekuin ne 

laskee liian matalalle.” 

 

Toiseksi omahoidon osaamisen alaluokaksi muodostui ravinto. Haastateltavat olivat FreeStyle Lib-

ren avulla huomanneet etenkin rasvaisen ruuan ja herkkujen merkityksen verensokeritasoon ja 

myös korjausinsuliinin pistämisen koettiin helpottuneen. Mittarin näyttämän suuntanuolen avulla 

mittarin käyttäjät ovat pystyneet paremmin suunnittelemaan omaa ateriarytmiään ja ylimääräisten 

välipalojen tarvetta. Kaksi haastateltavista koki oppineensa FreeStyle Libren avulla annostelemaan 

insuliinia rohkeammin ruuan hiilihydraateille. Tieto verensokeritasosta on lisännyt uskallusta pistää 

insuliinia oikeita määriä ruoan hiilihydraattien mukaisesti. Ravinnon ja liikunnan yhteensovittaminen 

muuhun arkeen koettiin helpommaksi mittarin ansiosta, koska verensokerinseuraaminen on hel-

pompaa.  

 

”On enemmän perillä verensokereista, kun näkee mitä tapahtuu ja miten insuliininannostelut ateri-

oille on onnistunu.” 

 

Oppimisen alaluokaksi muodostui insuliinin annostelu, koska haastateltavat kokivat muun muassa 

vuorokausikuvaajaa seuraamalla oppineensa insuliinin annostelusta. Mittarin käyttäminen on opet-

tanut haastateltavia ymmärtämään paremmin insuliinin vaikutusaikaa sekä verensokerin käyttäyty-

mistä paremmin. Hyviksi puoliksi nostettiin esille myös vuorokausikuvaajan näkeminen, josta nä-

kee edellisen kahdeksan tunnin käyrän. Sen avulla pystyy katsomaan, miten päivä on mennyt ja 

kuinka verensokeritasot ovat käyttäytyneet missäkin tilanteessa. Etenkin yön aikaisen verensoke-
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ritason näkeminen on helpottanut arvioimaan pitkävaikutteisen insuliinin määrän sopivuutta ja tar-

vittaessa annostuksen muuttamista. Insuliinin annostelussa tapahtuneiden virheiden huomaami-

nen koettiin nopeaksi ja niiden korjaaminen helpommaksi. 

 

“Aiemmin insuliinin annostelu oli tosi hakuammuntaa, että laitetaan vaikka tuon verran ja katotaan 

tosa parin tunnin päästä että miten meni.” 

 

”Siitä käyrästähän varsin hyvin näkee sen kun pistää niin tulee sellasia kauheita nousuja ja laskuja, 

että jos 15 minuuttia aikasemmin pistettäis se insuliini niin ei tulis sitä aivan valtavaa nousua.” 

 

Toiseksi alaluokaksi muodostui motivaatio. Suurin osa vastaajista koki FreeStyle Libren motivoivan 

omahoitoon. Mittarin näyttämät tiedot ovat lisänneet mielenkiintoa omasta verensokeritasosta ja 

auttanut omahoidon jaksamisessa. Osa käyttäjistä kertoi seuraavansa vuorokausikuvaajan lisäksi 

edellisten päivien kuvaajia sekä mittarin antamia keskiarvoja ja tavoiteaikoja prosenteissa. Muita 

mittarin antamia tietoja ja toimintoja käytettiin hyvin vähän. Yhteenvetona käyttäjät sanoivat mitta-

rissa olevan enemmän hyviä puolia kuin huonoja.  

 

”Tietenki ku se mennee parempaan suuntaan, sitä on vähä parempi oloki, niin kyllähän se tuo 

semmosta motivaatiota tähän hommaan.” 

 

 

Taulukko 5. Vanhempien kokemukset FreeStyle Libre -mittarin merkityksestä omahoidossa 

Alaluokka   Yläluokka   Pääluokka 

Lapsen oppiminen Lapsen diabeteksen hoitami-

nen 

Vanhempien kokemukset mit-

tarin merkityksestä omahoi-

dossa 

Vanhempien jaksaminen 

Insuliinin, ravinnon ja liikun-

nan yhteensovittaminen 

 

Lapsen diabeteksen hoitamisen alaluokaksi muodostui lapsen oppiminen. Vanhemmat olivat huo-

manneet lapsen oppivan tuntemaan verensokerien vaihtelua paremmin FreeStyle Libren avulla, 

koska verensokeria pystyi niin helposti seuraamaan olossa tapahtuvien muutosten aikana. Lapset 
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oppivat paremmin myös fyysisen aktiivisuuden ja ravinnon vaikutuksesta verensokeriin näkemällä 

verensokerikäyrän. 

 

”Kyllä se vaikuttaa siihen miten lapsikin oppii ite huomaamaan sitä verensokerin vaihtelua.” 

 

Toiseksi alaluokaksi muodostui vanhempien jaksaminen. Vanhemmat korostivat vastauksissaan 

arjessa jaksamista, sillä sensoroinnin koettiin tuovan turvaa ja helpottavan vanhempien huolta lap-

sen verensokeritasosta. Mittarin käytön seurauksen arki on sujuvoitunut. Vanhemmat kokivat nuk-

kuvansa yönsä paremmin FreeStyle Libren ansiosta. Vastauksissa nousi myös esille se, että vas-

tuu mittaamisesta ei ole koko ajan vanhemmilla vaan myös lapsi pystyy seuraamaan verensokeri-

aan ilman aikuista. Molemmat vanhemmat kokivat mittarin parantavan omaa henkistä jaksamis-

taan.  

 

”Se on tosi, tosi iso turvallisuusväline.” 

 

Kolmas alaluokka on insuliinin, ravinnon ja liikunnan yhteensovittaminen. Vanhemmat itse kokivat 

FreeStyle Libren tuovan suurta helpotusta insuliininannostelun, ravinnon ja liikunnan yhteensovit-

tamiseen. Mittarissa näkyvän vuorokausikuvaajan ansiosta vanhemmat olivat oppineet ajoittamaan 

insuliinin annostelun paremmin ennen ruokailua, jotta isoa verensokerin nousua ei tulisi, vaan taso 

pysyisi mahdollisimmat tasaisena.  Vanhemmat kokivat verensokeriseurannan helpommaksi lap-

sen leikkiessä kavereidensa kanssa ja huoli aktiivisen lapsen yhtäkkisistä verensokerin laskuista 

oli helpottanut. 

 

” Sillon kun lapsi hyppää paljon niin se saattaa romahtaa yhtäkkiä, niin sillonhan se helpottaa, kun 

pystyt paljon tiheämpään sitä seuraamaan. .” 

5.4 Miten mittaria voisi kehittää tulevaisuudessa 

Sensorin pysyvyydestä oli eri näkemyksiä käyttäjien kesken. Kehityskohteiksi mainittiin sensorin 

irrottaminen, koska sen koettiin olevan toisinaan kivuliasta, tai se oli aiheuttanut näppyjä iholle. 

Toiset kokivat sensorin pysyneen hyvin, kun taas toiset kokivat sen joskus lähtevät liian aikaisin 

irti. Liima-aine nostettiin esille, koska se aiheutti yhdelle haastateltavalle allergiaoireita. Senso-

reissa oli huomattu sensorikohtaisia eroja, suurin osa sensoreista näyttivät luotettavia arvoja, kun 
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taas toisissa sensoreissa oli ollut isojakin heittoja kapillaariverensokeriarvon kanssa.  Myös lukija-

laitteen kosketusnäyttöön toivottiin kehitystä, koska se ei ota aina kunnolla kosketusta. Yhtenä ke-

hitysideana esille nousi myös libreen saatavat hälytykset. Toivottiin, että tulevaisuudessa laittee-

seen kehitettäisiin hälytykset korkeista ja matalista verensokereista. Sen kuvattiin luovan turvalli-

suuden tunnetta ja helppoutta entisestään. 

 

”Kaipaisin mittariin hälytykset, niin että se alkaisi hälyttää, jos vaikka laskee liian matalalle. Häly-

tykset tois lisää turvallisuuden tunnetta varsinkin öisin.” 

 

 Yhtenä asiana nousi esille idea, että verensokeriarvo voisi näkyä reaaliaikaisesti lukulaitteen tai 

puhelimen näytössä ilman, että sitä tarvitsisi aina erikseen skannata. Vanhempien kehittämisehdo-

tuksissa nousi esille reaaliaikainen etälukumahdollisuus.  

 

 ”Jos se pystyis lähettämään koko ajan reaaliajassa sitä käyrää, niin olis parempi” 
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyömme tehtävänä oli saada vastaus kysymyksiin: Millaisia kokemuksia tyypin 1 diabee-

tikoilla on FreeStyle Libre mittarin käytöstä? Millaisia kokemuksia tyypin 1 diabetesta sairastavilla 

on diabeteksen omahoidosta FreeStyle Libre mittarin myötä? Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa 

Libreä käyttävien pitkäaikaissokerin muutoksista Oulun kaupungilta saamamme aineiston pohjalta. 

Tässä luvussa käsittelemme ja analysoimme keskeisimmät tulokset opinnäytetyöstämme.  

6.1 Tutkimustulosten vertailua aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen 

Ensimmäisestä pääluokasta ”kokemukset FreeStyle Libre -mittarin käytöstä” päällimmäisenä esille 

nousi mittaamisen helppous. Mittarin koettiin helpottaneen huomattavasti verensokeriseurantaa 

sekä arjessa jaksamista. Mittaaminen FreeStyle Librellä koettiin nopeaksi ja vaivattomaksi tilan-

teessa kuin tilanteessa. Saamamme tulokset tukevat Mäkelän ja Nevanperän saamia tutkimustu-

loksia, jossa mittaamisen helppous ja nopeus nousi esille (Mäkelä & Nevanperä 2017, viitattu 

5.4.2018). Veretön ja piikitön mittaaminen koettiin huomaamattomaksi ja ihonkunto sormenpäissä 

paremmaksi. Kokemus lisääntyneestä turvallisuuden tunteesta nousi esille monessa haastatte-

lussa. Merkitys psyykkiseen hyvinvointiin tuli myös esille, sillä mittarin käyttö vähensi hypoglyke-

mian pelkoa. Samoja tutkimustuloksia käy ilmi diabetesliiton tekemässä tutkimuksessa (2018), 

jossa yli 80% vastaajista koki olonsa turvallisemmaksi. (Diabetesliitto 2018, viitattu 9.4.2018) 

 

Toinen pääluokka koski hoitotasapainoa. Oulun kaupungin diabetesvastaanotolta saamamme ai-

neiston mukaan HbA1c -arvot ovat FreeStyle Libren käyttöön tultua lähteneet laskusuuntaan. Ti-

laston mukaan pitkäaikaissokerin keskiarvo aineistossa on vielä vuonna 2018 yli 64mmol/mol ra-

jan, jolloin lisäsairauksien riski on viisinkertainen normaalisokeriin verrattuna (Ilanne-Parikka 2018, 

viitattu 10.4.2018). Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikilla tavoitteena ei ole HbA1c -arvon laskemi-

nen, vaan hypo- ja hyperglykemioiden minimointi (Ilanne-Parikka 2018, viitattu 16.9.2019). Vuo-

desta 2016 vuoteen 2018 HbA1c -arvojen keskiarvo on laskenut 2,9 mmol/mol. Saimme saman-

suuntaisia tuloksia kuin Rönnemaan ym. tutkimuksessa (2016), jossa pitkäaikaissokeriarvo parani 

keskimäärin 0,51 prosenttiyksikköä (Rönnemaa ym. 2016, viitattu 8.4.2018). Yleisestä pitkäaikais-

sokerin tavoitearvosta (alle 53-58 mmol/mol) ollaan saamassamme aineistossa kuitenkin vielä kau-

kana (Eskelinen 2016, viitattu 1.7.2019). Voimme pitää todennäköisenä, että pitkäaikaissokerin 
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keskiarvo jatkaa laskuaan aineistossa, sillä FreeStyle Libre -mittaria tulee käyttöön edelleen kas-

vavissa määrin. 

 

Haastatteluissa mittarin merkityksestä hoitotasapainoon ehkä suurimmin esille nousi lisääntyneet 

verensokerinmittaus kerrat. Huomaamaton ja vaivaton mittaaminen saa diabeetikot seuraamaan 

verensokeriaan useammin, ja osa haastateltavista kertoi ylipäänsä mittaavansa verensokeria lait-

teen ansiosta. Pitkäaikaissokeri oli osalla laskenut ja olokin parantunut. Riski liitännäissairauksien 

saamiselle laskee, mitä lähempänä normaaliarvoa hoitotasapaino pysyy (Ilanne-Parikka 2018, vii-

tattu 10.4.2018). Laitteen näyttämän suuntanuolen ansiosta käyttäjät kokivat kontrolloivansa ja hal-

litsevansa verensokeritasojaan paremmin. Käyttäjät kokivat mittarin ansiosta pystyvänsä reagoi-

maan hypo- ja hyperglykemioihin ajoissa jo ennen kuin huomasivat muutoksia olossaan. Ennakoin-

nin seurauksena verensokerien vaihteluvälit olivat tasoittuneet. HbA1c -arvo ei kerro verensokerin 

vaihtelusta päivän aikana ja suuri verensokeritasojen heilahtelu tiedetään olevan haitallista tervey-

delle (Sampolahti 2016). Näin ollen voidaan olettaa, että elimistölle haitallinen verensokerin vaih-

telu on tasaisempaa FreeStyle Libre -mittarin ansiosta. 

 

Kolmas pääluokka koski omahoidon osaamista, johon mittari oli tuonut merkittävän hyödyn. Haas-

tateltavat kuvasivat oppineensa mittarin avulla verensokerin käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. 

Insuliinin annostelun koettiin helpottuneen mittarin antamien tietojen pohjalta. Osa koki ateriainsu-

liinin annostelun hiilihydraateille helpottuneen, sama tulos käy ilmi diabetesliiton tutkimuksessa, 

jossa yli puolet vastaajista ilmoitti sensoroinnin helpottavan hiilihydraattien arvioimista (Diabetes-

liitto 2018, viitattu 9.4.2018). Ravinnon ja liikunnan yhteensovittaminen on mittarin myötä helpottu-

nut. Liikunnan harrastaminen itsessään koettiin jo helpommaksi mittarin avulla. Liikunta ylläpitää 

niin fyysistä terveyttä kuin mielen hyvinvointia (Terveyskylä 2019). Säännöllinen liikunta ja ate-

riarytmi ovat hoitavia keinoja ja auttavat lisäksi painon hallinnassa, jonka myötä diabeteksen hoito-

tasapaino pysyy parempana (Tarnanen ym. 2018). Tutkimuksen tulosten mukaan mittari helpottaa 

diabeetikon arkea monin tavoin. Arjen sujuvuus vaikuttaa psyykkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin 

(Terveyskylä, 2019). Mikä tärkeintä mittarin käytön koettiin lisänneen motivaatiota diabeteksen 

omahoitoon. Myös Mäkelä ja Nevanperä olivat saaneet tuloksia mittarin positiivisesta vaikutuksesta 

motivaatioon ja jaksamiseen omahoidossa (Mäkelä & Nevanperä 2017, viitattu 5.4.2018). 

 

Diabeetikkolapsen vanhemmat korostivat mittaria turvallisuusvälineenä sekä suurena apuna ar-

jessa. Mittarin koettiin lisäävän vanhempien turvallisuuden tunnetta varsinkin öisin ja lapsen koulu-
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päivänaikana. Vanhemmat kokivat myös oman jaksamisensa lapsen diabeteksen hoitajana helpot-

tuneen. Lapsen diabeteksen hoito on raskasta ja sitovaa, sillä se vaatii vanhemmilta jatkuvaa ym-

pärivuorokautista huolenpitoa (Novo Nordisk Farma Oy 2016). Käyttömukavuus ja piikittömyys 

nousi vastauksista esille. Vanhemmat kokivat lapsen oppineen mittarin ansiosta tuntemaan veren-

sokerin vaihtelua. Insuliinin annostelun, ravinnon ja liikunnan yhteensovittaminen oli helpottunut 

samanlailla kuin itse diabeetikoidenkin vastauksista kävi ilmi. Lapsen kanssa opetellaan diabetek-

sen omatoimista hoitoa lapsen kehitystason ja kiinnostuksen mukaan (Diabetesliitto 2018, viitattu 

16.9.2019). 

6.2 Opinnäytetyön tekemiseen liittyvää pohdintaa 

Opinnäytetyömme aihe tuli pyyntönä Oulun kaupungin diabetesvastaanotolta. Opinnäytetyö suun-

niteltiin jatkotutkimukseksi Mäkelän ja Nevanperän (2017) tekemästä opinnäytetyöstä, joka tutki 

kyseistä mittaria kokeilujakson perusteella. Sen jälkeen mittari on tullut jo vakituiseen käyttöön dia-

beetikoille, joille myönnetään siihen lupa. Uudeksi tutkittavaksi osa-alueeksi otimme pitkäaikais-

sokerin muutoksen FreeStyle Libre -mittarin käytön seurauksena. Lisäksi selvitimme lisää omahoi-

don kokemuksia erilaisella tutkimusmenetelmällä sekä pidemmältä ajalta, sillä tutkimukseemme 

osallistuneilla käyttäjillä oli ehtinyt kertyä käyttökokemusta pidempään.  Tutkimme tuovatko nämä 

muuttujat vastauksiin jotain uutta ja tukevatko tuloksemme edellistä tutkimusta. Eri menetelmällä 

ja uudessa ympäristössä kerätty tieto kasvattaa informaatioarvoa ja tuo tutkimukseen luotetta-

vuutta, mikäli tulokset ovat samansuuntaiset (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, viitattu 

20.9.2019). 

 

Pohdimme opinnäytetyön merkitystä yksittäisille ihmisille, yhteiskunnalle yleisesti sekä hoitotyölle. 

Vahvimmin esille nousi tietoisuuden lisääminen ja tutkitun tiedon tuottaminen. Diabetesvastaanotto 

saa tietoa mittarin hyödyistä osana tyypin 1 diabeteksen hoitoa ja pystyvät perustelemaan tutki-

mamme tiedon pohjalta mittarin tarpeellisuutta niin diabeetikolle kuin päättäjille ja yhteiskunnalle-

kin. Diabeteksen hoito on kallista, mutta taloudellisesta näkökulmasta tärkeä tieto on se, että hoi-

tamaton diabetes on vielä sitäkin kalliimpaa. Näennäisesti diabeteksen kulut ovat kätevä kohde 

säästää, vaikka lasku heikentyneestä hoidosta lankeaa maksettavaksi myöhemmin. Tyypin 1 dia-

beteksen huono hoito johtaa komplikaatioihin, joiden hoito on vielä kalliimpaa kuin itse diabeteksen 

hoito. Hoitoalan ammattilaiset etenkin diabeteshoitajat voivat tutkimuksen myötä saada lisää tietoa 

mittarin vaikutuksista, ja osaavat sen perusteella suositella asiakkailleen parhaiksi koettuja laitteita 
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ja hoitomuotoja. Näin diabetesta sairastavat saavat apua siitä, mikä tuntuu heistä parhaalta ja eni-

ten arkea ja omahoitoa helpottavalta. 

 

Tämän opinnäytetyön kautta diabeetikot pääsevät vaikuttamaan välillisesti yhteiskunnan tietoisuu-

teen mittarin merkityksestä. Mittarin antama hyöty ulottuu yhteiskunnan tasolle esimerkiksi siten, 

että diabetesta sairastavien lasten vanhemmat pystyvät käymään töissä ilman huolta lapsen ve-

rensokeritasosta, sillä lapsen on helppo itse saada mitattua verensokeri sensorilla ilman aikuisen 

apua ja vanhemmat pystyivät seuraamaan skannauksia etäseurannan kautta. Tämä kävi ilmi haas-

tateltaessa vanhempia, jotka hoitivat diabetesta lapsensa puolesta.  

 

Haastattelun aikana käyttäjien vastaukset sisälsivät mittarin tuomia hyviä puolia jo ennen kuin 

haastattelijoina otimme aihealueen esille.  Se viittaa siihen, että ajatukset ja kokemukset mittarista 

ovat positiiviset ja ne ovat päällimmäisenä mielessä, kun mittarista aletaan keskustelemaan. Li-

säksi mittarin hyvistä puolista keskusteleminen sujui luontevasti ilman pidempiä mietintätaukoja, 

kun taas haasteista ja kehittämistarpeista keskustellessa käyttäjät tarvitsivat paljon enemmän ai-

kaa pohtia, jotta löysivät jotain, jota nostaisi esille. Tämä viittaisi siihen, ettei käyttäjillä tule mittaria 

käyttäessä vastaansa juurikaan negatiivisia asioita. 

 

Tulokset osoittavat mittarin olevan merkityksellinen tyypin 1 diabetesta sairastavien elämänlaadulle 

ja omahoidolle. Mittarin tuoma apu vaikuttaa diabeetikon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja elämi-

seen osana yhteiskuntaa. Diabeteksen hoito on raskasta ja verensokerien vaihtelu saattaa olla 

arvaamatonta. FreeStyle Libre -mittari on hyvä apu diabeetikoiden muutenkin raskaaseen arkeen 

ja elämänlaadun kohentamiseen. Tulosten mukaan mittari helpottaa ruokavaliosta huolehtimista ja 

liikunnan harrastamista. Terveellinen ravinto ja liikunta puolestaan ehkäisevät muiden sairauksien 

syntymistä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019, viitattu 20.9.2019). Mittari helpottaa siis ter-

veenä pysymistä myös muiden sairauksien osalta.  

6.3 Opinnäytetyön luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla neljää eri kriteeriä. Vahvis-

tettavuus, reflektiivisyys, uskottavuus sekä siirrettävyys. Vahvistettavuus tarkoittaa tutkimusproses-

sin kirjaamista siten, että tutkimus voitaisiin toistaa samalla tavalla toisen henkilön toimesta. Ref-

lektiivisyys puolestaan tarkoittaa sitä, miten hyvin tutkija tietää oman asemansa ja lähtökohtansa 
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tutkijana. (Kylmä & Juvakka 2012, 22-29.) Teemahaastattelukysymykset muotoilimme niin, ettei se 

johdattelisi osallistujaa vastaamaan tietyllä tavalla, vaan antoi vapauden vastata niitä asioita, jotka 

haastateltava koki merkittäväksi. Hyväksyvän ja avoimen ilmapiirin luominen mahdollisti sen, että 

osallistuja vastaisi juuri sen mitä itse ajattelee, eikä kokenut painostusta mihinkään tietynlaiseen 

ajatteluun. 

 

Tutkijan tulee miettiä, kuinka hän vaikuttaa aineistoon sekä koko tutkimuksen prosessiin sekä ker-

toa lähtökohdat raportissaan. Hyvä uskottavuus koostuu siitä, että tutkittavien käsityksen tutkimuk-

sen kohteesta ovat vastaavat tutkimuksen tuloksiin. Uskottavuutta parantavat myös käytetty aika 

tutkimuksen ja ilmiön parissa sekä tutkijan suorittamat keskustelut tutkimukseen osallistuvien 

kanssa. Tämä edellyttää sitä, että tutkija on perehtynyt aiheeseen ennen tutkimuksen suorittamista 

ja tutkittavien haastatteluita. Uskottavuus kasvaa myös tarkastelemalla tutkittavaa asiaa eri näkö-

kumista, ei vain yhdestä. Siirrettävyys tarkoittaa sitä, että tutkimus voitaisiin siirtää vastaavanlaisiin 

tilanteisiin. Se vaatii tutkijalta tarkkaa kuvausta tutkimusympäristöstä sekä siihen osallistujista. 

(Kylmä & Juvakka 2012, 22-29.) Perehdyimme tutkimuksen aiheeseen lukemalla kirjallisuutta, sekä 

perehtymällä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Pelkästään teoriapohjan rakentamiseen käytimme yh-

den kevätlukukauden, jonka jälkeen sitä on täydennetty tarpeen mukaan. Uskottavuutta vahvis-

timme myös sillä, että haastattelun runko käytiin yhdessä tutkimuksen tilaajan kanssa läpi ja hy-

väksytettiin jokaisella yhteistyökumppanilla. Sen avulla keskustelut osallistujien kanssa käsittelivät 

juuri niitä asioita, jotka olivat tärkeitä tutkimusta ajatellen.  

6.4 Opinnäytetyön eettiset kysymykset 

Olemme noudattaneet Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiä suosituksia (Arene ry, 

2018. Viitattu 19.9.2019). Olemme pitäneet suositukset mielessä koko opinnäytetyö prosessin ajan 

niin tutkimusta suunnitellessa kuin raporttia kirjoittaessa. Olemme pyrkineet valitsemaan huolella 

käyttämämme lähteet, ja niiden perustuvuuden ajankohtaiseen ja näyttöön perustuvaan tietoon. 

Tämä kaikki lisää opinnäytetyömme luotettavuutta. 

 

Havainnointiin, haastatteluihin tai kyselyihin perustuvissa tutkimuksissa tulee tutkittaville kuvata tut-

kimuksen aihe ja kertoa, mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa konkreettisesti sekä kauanko 

siihen tulee menemään aikaa. Tutkittavilla on myös oikeus kysyä lisätietoja tutkimuksesta, joten 

kysymyksiin kannattaa varautua etukäteen.  Kysymykset voivat koskea esimerkiksi tutkimuksen 
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tieteellisiä tai opillisia näkökantoja, tietosuojallisia asioita ja mihin tutkimusaineisto arkistoidaan tut-

kimuksen päätyttyä sekä esimerkiksi koskien sitä, miten ja milloin tutkimuksen tuloksia on suunni-

teltu julkaistavan. Henkisten haittojen välttämiseksi tulee tutkittavia kohdella arvostavasti sekä nou-

dattaa kunnioittavaa kirjoitustapaa tutkittavista. Kun tutkittavat saadun informaation perusteella tie-

tävät ennalta käsiteltävät aiheet, he ovat suostumuksellaan osoittaneet halunsa osallistua tutki-

mukseen tietoisina tutkimuksen aiheista ja toteutustavasta.  

 

On myös hyvä tuoda tutkittaville ilmi, että haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja 

haastateltavalla on oikeus keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen. Haastattelu nauhoitetaan ja 

kirjoitetaan myöhemmin puhtaaksi. Kaikki tunnistetiedot poistetaan. Tutkimusaineistoa käytetään 

luottamuksellisesti, eikä valmiista tutkimustyöstä ole mahdollista tunnistaa haastateltavaa (Tutki-

museettinen neuvottelukunta, Helsinki 2009, viitattu 12.4.2018). 

 

Tutkimustilanteessa käytimme aikaa osallistujien kanssa keskusteluun, ennen varsinaisen haas-

tattelun aloittamista. Selvitimme osallistujille tutkimuksen taustat sekä heidän oikeutensa tutkimuk-

sen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Ennen haastattelun aloittamista tutkittavat allekirjoittivat 

haastattelulupa-lomakkeen, jonka olimme ensin käyneet yhdessä läpi. Osallistujilla oli mahdolli-

suus perua osallistumisensa missä vaiheessa tahansa. Haastattelun loputtua jätimme aikaa myös 

jälkikäteen ilmaantuneille kysymyksille ja ajatuksille. Haastattelutilanne perustui vapaaehtoisuu-

teen sekä arvostukseen.  

 

Tutkimuksen eettisiin periaatteisiin kuuluu tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen. 

Tietoon perustuva suostumus toteutuu, kun haastateltava saa tietoa tutkimuksesta, sen sisällöstä, 

tavoitteista, käytännön toteutuksesta, osallistumisen mahdollisista haitoista ja riskeistä, henkilötie-

tojen käsittelystä sekä siitä, mitä kerätylle aineistolle tehdään ja mitä haastateltavalta saadulle ai-

neistolle tutkimuksen valmistumisen jälkeen tapahtuu. Tieto tulee antaa myös kirjallisessa muo-

dossa. Haastateltavalle tulee antaa aikaa tehdä päätös osallistumisesta sekä myös tutkimuksen 

aikana kysymyksiin vastaamisessa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019, viitattu 8.10.2019). 

Kerroimme ennen haastattelun aloittamista suullisesti tutkimukseen liittyvät tiedot sekä tutkimuk-

sen toteuttamisen käytännössä. Selvitimme haastateltaville heidän antamien tietojen käsittelyn ja 

anonyyminä pysymisen. Sen lisäksi annoimme samat tiedot kirjallisena haastattelulupa-lomak-

keella. Haastateltavat saivat lukea lomakkeen vielä itse läpi ja allekirjoittivat sen sitten kun olivat 

siihen valmiita. Haastatteluun osallistuvat suostuivat tutkimukseen tietoisesti ja tiesivät mitä osal-

listuminen tarkoittaa käytännössä. 
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6.5 Tulevaisuuden näkymät 

Opinnäytetyön tekoprosessin aikana Abbott on uutisoinut markkinoille tulevasta Free Style Libre 

2:sta, jossa on hälytystoiminto matalista ja korkeista verensokeri arvoista. FreeStyle Libre 2:n sen-

sorissa on pieni bluetooth -siru, joka lähettää ajantasaista tietoa lukijalaitteeseen, ilman skan-

nausta. Lukulaite hälyttää värinänä tai äänimerkin avulla, kun verensokeri ei ole tavoitealueella tai 

kun bluetooth-yhteys ei toimi. FreeStyle Libre 2:n on otettu jo käyttöön joissakin Euroopan maissa 

syksyllä 2019, joten oletuksena on, että se tulisi myös suomen markkinoille vuoden 2020 aikana. 

(Pihlava 2018, viitattu 11.9.2019.) 

 

Suomessa on alettu testaamaan uutta Senseonicsin Eversense-implanttisensoria, joka on lääke-

kapselin kokoinen ja asennetaan olkavarteen ihon alle päiväkirurgisena toimenpiteenä. Sensorin 

päälle kiinnitetään kaksipuoleisella teipillä lähetin, jonka saa pois esimerkiksi suihkussa käynnin 

ajaksi. Lähetin lähettää sensorin mittaamia tietoja älypuhelimeen, joka sitten varoittaa esimerkiksi 

hypoglykemiasta värinähälytyksellä. Sensorin käyttöikä on 90 vuorokautta, jonka jälkeen se vaih-

detaan uuteen. (Haulo 2017, 25) 

 

Läpimurtoa diabeteksen hoidossa kantasoluhoidoilla odotetaan yhä. Kantasolututkimuksen tavoit-

teena on luoda biologinen keinohaima tuomalla diabeetikon elimistöön uusia insuliinia tuottavia 

beetasoluja. Ongelmaksi kantasoluhoidossa on osoittautunut elimistön hyljintä- ja vastaava autoim-

muunireaktio. Jos kantasoluhoidot tulevaisuudessa onnistuvat tekemään läpimurron, diabeetikot 

pystyisivät biologisella keinohaimalla elämään melko terveen ihmisen elämää. (Määttänen 2019, 

A7). 

6.6 Omat oppimiskokemukset 

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa onnistuimme rajaamaan aiheen mielestämme hyvin. Yksi 

opinnäytetyön tekijöistä jäi pois prosessista opinnäytetyön suunnitteluvaiheen jälkeen, mikä ai-

heutti tarpeen suunnitella uudestaan työn toteuttamista etenkin ajankäytön suhteen. Kävimme tee-

mahaastattelurungon läpi yhteistyökumppanimme kanssa, jotta haastattelun sisällöstä tuli varmasti 

heidän toiveidensa mukainen. Onnistuimme luomaan selkeän ja kattavan teemakysely lomakkeen, 

jonka avulla saimme monipuolisen tutkimusaineiston. Ensin tarkoituksenamme oli haastatella vain 

tyypin 1 diabeetikoita, mutta haastattelupäivän aikana esiin nousi mahdollisuus haastatella myös 
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diabeetikkolapsen vanhempia. Opimme, että tutkimusta tehdessä suunnitelma voi muuttua, mutta 

huolehdimme kuitenkin, että alkuperäinen tarkoitus pysyy samana.  

 

Itse haastattelut olivat vähiten aikaa vievä osuus opinnäytetyötämme. Hyvä suunnittelu, teema-

haastattelurunko ja teoriapohja tekivät haastatteluiden toteuttamisesta helppoa. Haastatteluissa 

kuitenkin yllätti se, kuinka paljon haastateltavan oma persoonallisuus vaikuttaa tiedon saantiin. Joi-

denkin haastateltavien kohdalla tietoa joutui toden teolla ”lypsämään”, kun taas toiset kertoivat hy-

vinkin avoimesti kokemuksistaan. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana verensokeri sensoroinnista julkaistiin uusia tutkimuksia, joita ei vielä 

opinnäytetyötä aloittaessa ollut julkaistu. Tämä aiheutti vaikeuksia opinnäytetyön raportointivaihee-

seen, koska aihealuetta olikin tutkittu enemmän, mitä tutkimusta suunniteltaessa tiesimme. Keski-

tyimme kuitenkin toteuttamaan opinnäytetyön suunnitelman mukaan loppuun saakka ja tulokseksi 

saimme kuitenkin sekä uutta tietoa, että myös muita tutkimuksia tukevaa ja vahvistavaa tietoa. 

Tutkimuksissa on käytetty eri tutkimusmenetelmiä, joten luotimme siihen, että analysoitava aineisto 

voi tuoda myös uutta tietoa tai näkökulmia. Olemme tyytyväisiä saamiimme tuloksiin, mutta jälki-

käteen mietittynä aihetta olisi voinut rajata tarkemmin, jotta työmäärä ei olisi kasvanut näinkin suu-

reksi. Yhteistyömme oli sujuvaa ja toimivaa, ja opinnäytetyö prosessin aikana vuorovaikutustaidot 

ovat kehittyneet. Työskentelimme etänä sekä kasvokkain tapaamalla. Etänä työskenneltäessä 

olimme aktiivisesti yhteyksissä viestintäpalvelu WhatsApp:n kautta. Keskustelimme siis lähes koko 

kirjoittamisen ajan keskenämme. Välillä jaoimme kirjoitustehtäviä ja täydensimme sen jälkeen tois-

temme osioita. Kirjoitimme myös yhdessä pohtien esimerkiksi koululla kokoontuen. Yhteistyökump-

paneiden kanssa teimme kasvokkain ja sähköpostin välityksellä suunnittelutyötä, jotta heidän toi-

veensa saatiin toteutettua. Opimme miten paljon aikaa ja taitoa haastattelussa saamamme aineis-

ton analysointi vaatii. Meille oli tärkeää, että analysointi oli hyvin ja tarkasti tehty, jotta yhteistyö-

kumppanimme saisi tuloksista mahdollisimman paljon irti. Opinnäytetyömme valmistui suunnitel-

lussa aikataulussa.  

 

Oppimiskokemuksena toimi ehdottomasti pitkän opinnäytetyö prosessin hallitseminen alusta lop-

puun asti. Työn määrä opinnäytetyön suunnittelussa, toteutuksessa, raportoinnissa ja arvioinnissa 

yllätti meidät molemmat. Vaikka työmäärä olikin suuri, kokemus oli kuitenkin lopulta palkitseva. 

Saimme kasvatettua omaa tietotaitoa ja osaamistamme tyypin 1 diabeteksen nykyaikaisesta hoi-

dosta ja olemme molemmat kasvaneet ammatillisesti. 
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6.7 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkossa olisi hyvä tutkia lisää mittarin vaikutusta liitännäissairauksien esiintyvyyteen. Asiaa olisi 

hyvä tutkia hieman iäkkäämmiltä diabeetikoilta tai henkilöiltä, jotka ovat ehtineet sairastaa tarpeeksi 

kauan, ja heillä olisi käytössään FreeStyle Libre-mittari. Tässä opinnäytetyössä liitännäissairauksia 

kysyttiin suhteellisen nuorilta ja vain muutamalta tyypin 1 diabeetikolta, joten tarkempi tutkimus olisi 

tarpeen. Liitännäissairauksien esiintyvyys alkaakin viiveellä ja yleistyy, mitä pidempään sairasta-

neita tutkitaan. Esimerkiksi yli 20 vuotta tyypin 1 diabetesta sairastavien liitännäissairauksien tutki-

minen toisi hyvää lisätietoa mittarin hyödyistä. Mikäli mittari osoittautuu onnistuvan liitännäissai-

rauksien vähentämisessä, se olisi merkittävä hyöty niin ihmisen elämänlaadulle, kuin taloudellises-

tikin sekä ihmiselle, että myös yhteiskunnalle. 
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HAASTATTELU LUPA LIITE 2 

 

Olemme Elina Liimatta ja Anna Pesonen kolmannen vuoden sairaanhoitaja (AMK) opiskelijoita 

Oulun ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäytetyötä FreeStyle Libre verensokerimittarin mer-

kityksestä tyypin 1 diabeteksen hoitotasapainossa ja omahoidossa. Tarkoituksenamme on kerätä 

kokemusasiantuntijatietoa haastattelemalla tyypin 1 diabeetikoita heidän kokemuksistaan Free-

Style Libre -mittarin käytöstä ja diabeteksen omahoidosta mittarin käytön myötä. Opinnäyte-

työmme yhteistyökumppanina toimii Oulun kaupungin diabetesvastaanotto. Tavoitteena on tuot-

taa tietoa yhteistyökumppanillemme mittarin käyttäjien kokemuksista, jota he voivat hyödyntää 

diabeetikon hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  

 

Haastatteluun osallistuminen on luottamuksellista ja opiskelijoina meitä sitovat salassapitovelvolli-

suus ja sosiaali- ja terveysalan ammattieettiset ohjeet. Sinulla on oikeus keskeyttää haastattelu 

missä vaiheessa tahansa. Haastateltavien henkilöllisyydet eivät tule esille missään tutkimuksen 

vaiheessa. Haastattelut tullaan nauhoittamaan ja purkamaan kirjalliseen muotoon. Haastattelut 

säilytetään Oamkin 365 OneDrive -työtilassa, jossa niitä pääsee käsittelemään vain me opinnäy-

tetyötä tekevät. Kaikki tutkimusmateriaali hävitetään tutkimuksen valmistuttua.   

 

Pyydämme teiltä lupaa haastattelun nauhoittamiseen ja luovuttamanne tiedon käyttöön opinnäy-

tetyön tutkimuksellisissa tarkoituksissa. Kaikessa tutkimukseen liittyvässä toiminnassa nouda-

tamme hyvää tieteellistä käytäntöä.  

Allekirjoituksella suostun edellä mainittuihin asioihin.  

 

Paikka ja aika     Allekirjoitus ja nimenselvennys  

 

____________________________  _____________________________________ 

 

Kiitos osallistumisesta!  

Elina Liimatta o6liel00@students.oamk.fi  

Anna Pesonen o6pean00@students.oamk.fi   



  

52 

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO  LIITE 3 

 

Taustatiedot  

Ikä/sukupuoli  

Kauanko olet sairastanut tyypin 1 diabetesta?  

Kauanko olet käyttänyt Freestyle Libre -mittaria?  

Onko teille ilmennyt ennen Libreä tai Libren käyttöönoton jälkeen jotain tyypin 1 diabetekselle omi-

naisia liitännäissairauksia?  

 

Ykköstyypin diabeetikoiden omat kokemukset FreeStyle Libre -mittarin käytöstä  

Mitä mittarin käyttö on merkinnyt teille? (Elämänlaatu ja arjessa jaksaminen; työ, vapaa-aika, ero-

aako omahoidon toteutus arjessa ja työssä)  

Aika ennen Libreä vs nyt. Miten Libre on muuttanut verensokeri seurantaa (sormenpäämittaukset? 

ihonkunto? mittauskerrat?)   

Millaisissa tilanteissa koet mittaamisen helpottuneen verrattuna perinteiseen sormenpää mittauk-

seen?  

Miten hoitomotivaatio on muuttunut mittarin käytön seurauksena?  

 

Mitä mittarin käyttö on merkinnyt hoitotasapainon ylläpitämisessä?  

Hypoglykemiat/hyperglykemiat? (pelot, määrät, kestot, ennakointi)  

Miten hoitotasapaino on muuttunut Libren käytön myötä? (verensokerin tavoitetaso, HbA1c paran-

tunut/huonontunut?)  

Millaisien tilanteiden/asioiden koet hankaloittavan hoitotasapainon ylläpitoa?  

 

Mittarin merkitys diabeteksen hoidossa ja omahoidossa sekä miten sitä voisi kehittää nyt ja 

tulevaisuudessa 

Onko ravinnon, insuliinin annostelun ja liikunnan yhteensovittaminen helpottunut? Miten?  

Miten olet hyödyntänyt mittarin antamia tietoja omahoidossa? (Vuorokausikuvaaja, insuliinin ja hii-

lihydraattien kirjaaminen, yleisraportti, kuukausitiivistelmä, ateria-ajan katsaus)  

Mittarin hyviä ja huonoja puolia, haasteita, ongelmia?   

Miten kehittäisit mittaria tulevaisuudessa? (onko mittari helppokäyttöinen, tai onko siinä ominai-

suuksia, joita ei osaa käyttää?) 


