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SAATTEEKSI
Tämä tukimateriaali on tarkoitettu ala-asteen opettajille, jotka työssään kohtaavat
diabetesta sairastavia lapsia. Oppaan tarkoituksena on toimia koulun henkilökunnan
apuvälineenä. Aihe on peräisin koulun henkilökunnan esille tuomasta ongelmasta ja
tiedon tarpeesta. Tiedon tarve koskettaa useita kouluja ja eri ammattiryhmiä, jotka
työskentelevät lasten parissa.
Oppaan perustana toimii luotettava ja mahdollisimman tuore teoriapohja. Vaikka pääpaino on tyypin 1 diabeteksessa, opas sisältää myös katsauksen tyypin 2
diabetekseen. Toimeksiantaja oppaalle on Puijon Diabetesyhdistys ry ja se on
toteutettu Savonia ammattikorkeakoulun terveysalan opinnäytetyönä.
Tekijät: Pihla Heinälä, Tiina Keränen ja Petra Nieminen
Taitto ja kuvitus: Pietu Oinonen
Copyright 2016: Pihla Heinälä, Tiina Keränen, Petra Nieminen, Puijon Diabetesyhdistys
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YLEISTÄ LAPSEN DIABETEKSESTA
”Ope, mulla on huono olo” on lause, jolla diabetesta sairastava lapsi voi ilmaista
omaa vointiaan, jonka taustalla on verensokerin vaihtelu.
Diabetesta on kahta päätyyppiä: tyypin 1 diabetes ja tyypin 2 diabetes. Ne ovat
kaksi eri sairautta, joiden lääkehoito eroaa merkittävästi toisistaan.
Tyypin 1 diabetes on lapsilla ja nuorilla yleisempi kuin tyypin 2 diabetes. Tyypin
1 diabetesta on suomalaisilla lapsilla ja nuorilla enemmän kuin missään muualla
maailmalla. Tyypin 1 diabetekseen hoito on aina yksilöllinen ja se pyritään sovittamaan perheen arkeen sopivaksi.
Lapsi ei voi olla yksin vastuussa sairautensa hoidosta, vaan lapsen kanssa
työskentelevillä aikuisilla on oltava riittävä osaaminen ja tieto lapsen sairaudesta ja sen hoidosta.
Diabeteksen hoidon tavoitteena on hyvä sokeritasapaino, jotta diabetesta
sairastava lapsi saavuttaa päivittäisen oireettoman, hyvän olon.
Lapselle on tärkeää, että hän saa osallistua koulussa kaikkeen luokkatovereiden
kanssa.
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TYYPIN 1 DIABETES LAPSELLA
Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa haima ei enää tuota insuliinia.
Insuliinin puutos korvataan aina tyypin 1 diabeteksessa ulkopuolelta annosteltavalla insuliinilla.
Lääkehoidosta huolimatta sairautta ei voida parantaa.
Yleensä ensimmäisinä oireina havaitaan väsymys ja laihtuminen joiden jälkeen
ilmenee lisääntynyttä janon tunnetta sekä tihentynyttä virtsaamisen tarvetta.
Lapsen sokeritasapainon heittelyt voivat ilmetä mm. ärtyisyytenä, pahoinvointina
ja levottomuutena.
Tyypin 1 diabetes vaikuttaa lapsen moneen eri elämän osa-alueeseen, joihin
kuuluu myös koulumenestys. Verensokerin heittelyiden on tutkittu vaikuttavan
lapsen oppimiseen, tarkkaavaisuuteen sekä muistamiseen.

INSULIINI

HIILIHYDRAATIT

LIIKUNTA

1. tyypin diabeteksen hoidon kulmakivet.
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INSULIINI
Insuliini on ihmiskehon ainoa hormoni, joka laskee verensokeria. Insuliini on
hormoni, jota haima erittää. Insuliinin avulla veressä oleva sokeri siirtyy soluihin
energian lähteeksi.
Jos insuliinia ei ole, sokeri ei siirry soluun energianlähteeksi ja veren sokeripitoisuus
nousee.
Verensokeria nostaa ravinnosta saadut sokerit eli hiilihydraatit.
Insuliini pistetään aina kehon ulkopuolelta. Hoito toteutetaan monipistoshoitona
tai insuliinipumpulla kanyylin kautta.

Insuliinikynä
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MONIPISTOSHOITO LAPSELLA
Monipistoshoito koostuu pitkävaikutteisesta perusinsuliinista sekä nopeavaikutteisesta ateriainsuliinista.
Insuliini pistetään ihon alle rasvakudokseen insuliinikynällä vatsan, reiden tai
pakaran alueelle.
Perusinsuliinin pistotiheys ja vaikutusaika riippuvat valmisteesta.
Ateriainsuliinia käytetään ruokailun yhteydessä ja se tulee sovittaa yhteen ruuan
hiilihydraattimäärän kanssa. Tarvittaessa korkeaa verensokeria voidaan laskea
ateriainsuliinilla. Turhaa korjailua ruokailujen välissä tulee kuitenkin välttää, sillä
se johtaa helposti verensokerin ”vuoristorataan”.
Aikuinen vastaa insuliinin pistämisestä, mutta on hyvä että lapsi oppii ja
pääsee pistämään insuliinia yhdessä aikuisen kanssa, jotta pistämisestä muodostuu lapselle ajan myötä rutiini ja pistotekniikka tulee tutuksi.

1.

2.

3.

Insuliininpistopaikat:
1. vatsa, 2. reisi, 3. pakara.
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INSULIINIPUMPPU LAPSELLA
Insuliinipumppu on yleensä vyötäröllä kannettava väline, joka annostelee insuliinia
automaattisesti kanyylin kautta ihon alle. Kanyyli asetetaan lapsilla joko vatsan-,
reiden- tai olkavarren ihoon. Pumppuun voidaan asentaa hälytyksiä, jolloin laite
hälyttää verensokerin ollessa liian matala tai korkea. Hälytyksiin tulee reagoida ja
toimia ohjeiden mukaisesti.
Jatkuvan annostelun lisäksi aterioiden yhteydessä otetaan insuliiniannoksia, eli
boluksia, aterian hiilihydraattien määrän mukaisesti.
Insuliinipumpussa käytetään vain pikavaikutteista eli ateriainsuliinia.
Insuliinipumpun etu monipistoshoitoon verraten on pistosten määrän vähäisyys.
Pumpusta huolimatta verensokerin omaseuranta ja hiilihydraattien arvioiminen
on yhtä tärkeää hoidon kannalta kuin monipistoshoidossakin.
Erityistilanteista esim. kanyylin irtoamisesta tai tukkeutumisesta tulee lapsen
vanhempien kanssa sopia kirjallisesti toimintaohjeet.

3.

1.
2.
Insuliinpumpun sijainti:
1. vatsa, 2. reisi, 3. olkavarsi.
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LIIKUNTA JA LAPSEN TYYPIN 1 DIABETES
Liikunta kuluttaa verensokeria sekä nopeuttaa insuliinin imeytymistä ihon alta.
Diabeteksen hoidossa ei ole kiellettyjä liikuntamuotoja.
Liikuntasuoritus tulee huomioida insuliiniannoksia vähentämällä tai nauttimalla
hiilihydraattipitoinen välipala suorituksen aikana.
Lapsen liikunta on enemmän spontaania ja harvemmin ennalta suunniteltua,
mikä voi luoda haasteita lapsen diabeteksen hoitoon.
Kilpailutilanteissa erittyy adrenaliinia, joka heikentää insuliinin vaikutusta, jolloin
verensokeri voi nousta väliaikaisesti. Kilpailutilanteen jälkeen adrenaliinin eritys
loppuu, jolloin myös insuliinin vaikutus normalisoituu. Tämän seurauksena verensokeri laskee eikä lisäinsuliinia tarvita.
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RAVITSEMUS JA LAPSEN TYYPIN 1 DIABETES
Tyypin 1 diabetekseen ei ole erillisiä ravitsemussuosituksia vaan diabeetikoille
suositellaan samanlaista ruokaa kuin muillekin lapsille.
Hiilihydraatit nostavat verensokeria. Insuliinin määrä tulee suhteuttaa syötyihin
hiilihydraatteihin. Hiilihydraatteja ovat mm. kaikki viljatuotteet, marjat, hedelmät,
sokerit sekä maitotuotteet.
Kouluikäinen lapsi ei voi olla vastuussa hiilihydraattien määrän arvioimisesta
yksin, mutta hänen on hyvä opetella sitä yhdessä aikuisen kanssa.
Tyypin 1 diabeteksessa on tärkeää, että lapsi saisi elää mahdollisimman normaalin
lapsuuden, johon kuuluu myös herkut.
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2–3 dl
marjoja

2 dl
keittoruokaa

10 g
tavallista
sokeria tai
fruktoosia

1–2 rkl
hiutaleita,
ryynejä tai
mysliä

1 lasillinen
maitoa tai
piimää

1 keskikokoinen
hedelmä

n. 10 g
HIILIHYDRAATEJA

1–1,5 dl
puuroa tai
muroja

1 dl
laatikkoruokaa

1 viipale
leipää
(n. 20 g)

1dl keitettyä
riisiä tai
makaronia

1 keskikokoinen
peruna

Eri ruokalajien 10 grammaa hiilihydraattia sisältävät määrät. Lähde: Sairaanhoitajan käsikirja.
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LAPSEN KOULUPÄIVÄN AIKAISET ERITYISTILANTEET
Erityistilanteiksi voidaan määritellä verensokerin vaihtelut, sekä normaalista
koulupäivästä poikkeavat tilanteet kuten:

Retket, liikuntapäivät
•
•

Liikunta laskee verensokeria
Hiilihydraattipitoinen välipala ennen ja aikana

Sairastumiset
•
•
•

Kehon tulehdustila nostaa verensokeria
Sairastuessa tärkeintä on jatkaa insuliinihoitoa
Verensokerin tehostettu seuranta ja insuliinin annosmuutokset tarvittaessa

Kilpailut, kokeet, kiusaaminen
•

Stressi ja jännitys nostavat verensokeria

Näihin tilanteisiin liittyvä hormonitoiminta lapsen elimistössä vaikuttaa verensokeritasapainoon ja on huomioitava insuliinin annostelussa.
Tärkeintä lapsen sairastuessa on insuliinihoidon jatkaminen.
Puberteetin aikana lisääntynyt sukupuolihormonien tuotanto lisää insuliinin
tarvetta, tämä voi aiheuttaa verensokerin heittelyä.
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VERENSOKERIN MITTAUS, MILLON JA MITEN
Lasta on hyvä opettaa ja kannustaa verensokerin omatoimiseen mittaamiseen,
mutta tulosten tulkintaan on aina aikuisen osallistuttava.
Verensokeri mitataan puhtaiden käsien sormenpäästä. Sormenpäähän tehdään
pieni pistos, johon muodostuu veripisara, ensimmäinen veripisara pyyhitään
pois, jotta saadaan mahdollisimman luotettava tulos. Toinen pisara imaistaan
verensokeriliuskaan, joka on asetettu verensokerimittariin. Mittari lukee veren
sokeripitoisuuden ja ilmoittaa verensokeriarvon.
Joissakin insuliinipumpuissa on automaattinen verensokerin mittaus sensori,
joka mittaa ihonalaiskudoksesta verensokeripitoisuuden. Sensori näyttää verensokerin muutokset viiveellä ja siksi verensokerin muutoksen suuntaa on hyvä
tarkistaa välillä sormenpäästä.
Jokaiselle lapselle on yksilöllisesti määritelty milloin verensokeria tulee kontrolloida
koulupäivän aikana.

Pääperiaate:
•
•
•

Ennen ateriaa
Pari tuntia aterian jälkeen (kertoo onko ateriainsuliinin määrä ollut riittävä)
Tilanteissa, joissa epäillään verensokerin olevan korkea tai matala.

Saatujen mittaustulosten perusteella arvioidaan onko ateriainsuliinille tarvetta
Matala verensokeri
annetaan hiilihydraattipitoista välipalaa
Korkea verensokeri
annetaan insuliinia vanhempien antaman ohjeen mukaan
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Verensokerimittari

ENNEN ATERIAA
4–8 mmol/l

ATERIA

ATERIA

2h ATERIAN JÄLKEEN
alle 8 mmol/l

Verensokerin tavoite
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KORKEA VERENSOKERI
Hyvästä hoidosta huolimatta liian korkeita ja liian matalia verensokereita voi
esiintyä, ja siksi on tärkeää tietää miten tällaisissa tilanteissa tulee toimia. Liian
korkea verensokeri eli hyperglykemia tarkoittaa tilaa, jolloin verensokeri nousee
yli 10mmol/l.
Syynä korkeaan verensokeriin on hiilihydraattia sisältävien ruokien liiallinen
määrä sekä liian vähäinen insuliini suhteessa ruokaan.
Hyperglykemiaa voidaan hoitaa insuliinin lisäannoksella.

KORKEA VERENSOKERI
Verensokeri yli 10 mmol/l
OIREET:
Jano, väsymys, pissahätä.
HOITO:
Insuliini (vanhempien ohjeiden mukaan).
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MATALA VERENSOKERI, TAJUISSAAN
Matala verensokeri eli hypoglykemia on nopeasti kehittyvä tila, jolloin verensokeri laskee alle 4mmol/l.
Tilan voi aiheuttaa liian suuri pistetyn insuliinin määrä suhteessa liikuntaan ja
ruokaan.
Tilaa voidaan hoitaa nostamalla verensokeria syömällä jotain nopeasti imeytyvää hiilihydraattipitoista esim. sokeroitu mehu tai banaani, jos lapsi ei pysty
syömään annetaan glukagonipistos.
Lapsen ollessa selvästi orientoituneempi aikaan ja paikkaan, annetaan lapselle
jotain hitaasti imeytyvää hiilihydraattia syötäväksi ja juotavaksi, esimerkiksi ruisleipää ja maito, jotta verensokeri saadaan nostettua turvallisiin rajoihin eikä se
putoaisi heti takaisin hypoglykemiaan.
Ääritilanteiden sattuessa on tärkeää kontrolloida verensokeriarvoja normaalia
useammin.

MATALA VERENSOKERI
Verensokeri alle 4 mmol/l
OIREET:
Huimaus, näön sumeneminen,
hikoilu, heikotus, nälkä, päänsärky,
poissaolevuus, kalpeus.
HOITO:
Sokeripitoisen ruoan
tai juoman syöttäminen.

18

MATALA VERENSOKERI, TAJUTON
Jos matalasta verensokerista eli hypoglykemiasta johtuen lapsen vointi on
selvästi huono tai johtanut jopa tajuttomuuteen eli insuliinishokkiin, on syytä
toimittaa lapsi nopeasti hoitoon tai soittaa hätänumeroon.
Lapsen suuhun ei saa laittaa mitään tukehtumisvaaran vuoksi.

MATALAN VERENSOKERIN
AIHEUTTAMA TAJUTTOMUUS

1. PISTÄ GLUKAGONI

EI INSULIINIA!
2. KÄÄNNÄ TAJUTON
KYLKIASENTOON

3. SOITA 112

4. SIVELE POSKIEN
LIMAKALVOILLE
SIIRAPPIA

5. AMBULANSSIN
SAAVUTTUA ILMOITA
LAPSEN VANHEMMILLE

Matalan
verensokerin
aiheuttaman
tajuttomuuden
hoito
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KETOASIDOOSI ELI HAPPOMYRKYTYS
Pitkään jatkunut insuliinin puutos voi pahimmillaan aiheuttaa ketoasidoosin eli
happomyrkytyksen.

EI INSULIINIA
SOKERI EI PÄÄSE SOLUUN

SOLU KÄYTTÄÄ
ENERGIANLÄHTEEKSI
SOKERIN SIJAAN RASVAA

RASVAN
PALAMISJÄTTEENÄ
SYNTYY KETOAINEITA

KETOAINEIDEN
KERTYMINEN
HAPPAMOITTAA
KEHOA

HAPPOMYRKYTYS
TAJUTTOMUUS

KYLKIASENTO
+
SOITTO 112

Pitkäaikaisen
insuliininpuutoksen
eteneminen
happomyrkytykseksi.
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GLUKAGONIPISTOS
GlucaGen® sisältää glukagonia, joka matkii elimistön omaa insuliinin vastavaikuttajahormonia. Glukagonia erittyy haimasta, kun verensokeri laskee matalalle.
Glukagoni irrottaa maksasta nopeasti varastosokeria ja nostaa näin verensokeria.
Glukagonipistos korjaa verensokerin 10–20 minuutin kuluessa.

Milloin käytetään?
Glukagoni on tarkoitettu matalan verensokerin ensiapuun, kun lapsi ei kykene
syömään. Näissä tilanteissa soita aina 112!

Miten käytetään?
GlucaGen® on pakattu rasiaan. Rasia sisältää steriiliä vettä sisältävän ruiskun
sekä injektiopullon, jossa on glukagonia jauheena.
Glukagoni pistetään syvälle lihakseen reiteen tai käsivarteen. Alle 25 kg painaville
lapsille annetaan puolikas ampulli. Tajunnan palattua diabeetikolle annetaan hiilihydraattipitoista ruokaa ja hänen verensokerinsa mitataan.
Pistämistä tulee harjoitella etukäteen hypoglykemiatilanteita varten.

GlucaGen® -ruisku
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TYYPIN 2 DIABETES LAPSELLA
Tyypin 2 diabeteksessa haiman toiminta on häiriintynyt, eikä se tuota aina
tarpeeksi insuliinia laskemaan verensokeria. Lisäksi insuliinin vaikutus on heikentynyt, tätä tilaa kutsutaan insuliiniresistenssiksi.
Tyypin 2 diabetes on pitkälti elintapasairaus. Tyypin 2 diabetes esiintyy yleensä
oireettomana, ja tauti todetaan usein sattumalöydöksenä muiden tutkimusten
yhteydessä. Mahdollisia oireita voivat olla huonovointisuus, väsymys ja ärtyneisyys.
Tyypin 2 diabetesta esiintyy lapsilla huomattavasti vähemmän kuin tyypin 1
diabetesta. Tyypin 2 diabetes on lisääntymässä lapsilla yleistyneen ylipainoisuuden ja perimän vuoksi.
Hoitomuotoja ovat painon pudottaminen, liikunnan lisääminen sekä ruokavalion muuttaminen terveellisempään suuntaan. Jos nämä eivät riitä, otetaan
elintapamuutosten tueksi tablettimuotoinen lääkehoito.
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TIIVISTETTYNÄ
Matala verensokeri

EI INSULIINIA!!!

Verensokeri alle 4 mmol/l

ENSIAPU

•
•
•
•
•
•
•
•

TAJUISSAAN
Syötä jotakin nopeasti imeytyvää,
kuten sokeroitu mehu tai banaani.

huimaus
näön sumentuminen
hikoilu
heikkous
nälkä
päänsärky
sekavuus
kalpeus

Korkea verensokeri

TAJUTON
Soita 112. Käännä kylkiasentoon.
Pistä Glucagoni. Sivele poskien
limakalvoille siirappia.

Verensokeri yli 10 mmol/l

ENSIAPU

•
•
•

TAJUISSAAN
Pistä insuliinia ohjeen mukaan.
Kontrolloi verensokeriarvot
2 tunnin sisällä.

jano
väsymys
pissahätä

TAJUTON
Soita 112. Käännä kylkiasentoon
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LISÄTIETOJA
Diabetesliitto

www.diabetes.fi

Diabetes

Kirjoittaneet:
Pirjo Ilanne-Parikka, Tapani Rönnemaa, Marja-Terttu Saha, Timo Sane (toim.)
Helsinki: Kustannus Oy Duodecim

Terveyskirjasto

www.terveyskirjasto.fi

Opinnäytetyö: ”Ope mulla on huono olo”

–opas koulun henkilökunnalle lapsen diabeteksen hoidosta
www.theseus.fi

KIITOS
KIINNOSTUKSESTASI

