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UPEITA UUTISIA DIABETEKSEN HOIDON LAADUN JA HOIDONOHJAUKSEN 
KEHITTÄMISESSÄ! 
 
 
DIABETESLAATUREKISTERI PALKITTIIN VUODEN 2022 DIABETESTEKONA JA VUODEN 
VAIKUTTAVUUSTEKONA! 
 
DESG ry. on ollut mukana THL:n kansalliset terveydenhuollon laaturekisterit -hankkeessa 
diabetesrekisterin kehittämisessä, pilotoinnissa ja vertaiskehittämispäivissä vuodesta 2018 alkaen. 
Tänä vuonna Suomen Diabetesliitto valitsi diabetesrekisterin vuoden 2022 diabetesteoksi 
Maailman diabetespäivänä. Valtakunnalliseksi toiminnaksi vuodenvaihteessa laajentuva 
diabetesrekisteri tukee merkittävästi diabetesta sairastavien hoidon ja hoidonohjauksen laadun 
kehittämistä. Lue lisää palkinnon myöntämisperusteista 
https://www.diabetes.fi/yhteiso/ajankohtaista/hoitotulosten_vertailusta_vuoden_diabetesteko_2022.
24190.news#042f65fd 
 
Toisen tunnustuksen diabeteslaaturekisterille myönsi Vaikuttavuusseura ry. valitsemalla rekisterin 
Vuoden vaikuttavuusteoksi 2022 toimintakulttuuri-sarjassa. Palkinnon myöntämisperusteissa 
mainitaan seuraavasti. ”Kansallisen diabeteslaaturekisterin (THL) ydintyöryhmän sekä Keski-
Suomen Laatuverkoston Diabeteslaaturekisterin vertaiskehittäminen – laatutiedosta hoidon 
arkivaikuttavuuden parantamiseen on vaikuttava teko kansantaloudellisesti ja 
kansanterveydellisesti merkittävässä kohdejoukossa. Toimintamalli on vahvasti ja selkeästi 
skaalautuva, innovatiivisesti toteutettu ja sillä on valtakunnallinen tavoite”. Lue lisää 
https://vaikuttavuusseura.wordpress.com/2022/12/02/vuoden-vaikuttavuusteot-2022-on-valittu/ 
 
DESG onnittelee kaikkia palkinnon saajia. Jatkamme kiitollisin mielin ja asiantuntijuuttamme 
arvostaen diabeteslaaturekisterin ydintyöryhmän ja sidosryhmien kanssa yhteistyötä hoidon ja 
hoidonohjauksen laadun kehittämiseksi. 
 
Laaturekisterien tuottama tieto on välttämätöntä hoidon laadun ja vaikuttavuuden seuraamiseksi 
sote-uudistuksessa. Palvelujen laatua ja hoidon yhdenvertaista toteutumista ei voida varmistaa 
ilman laaturekistereistä saatavaa tietoa. Lue lisää laaturekisteristä Terveydenhuollon kansalliset 
laaturekisterit – THL https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja/terveydenhuollon-
kansalliset-laaturekisterit 
 
 
DESG-SEMINAARI TULOSSA: ELINTAPA- JA HOIDONOHJAUKSEN LAADUN 
KEHITTÄMINEN  
Aika: torstai 8.2. 2023 klo 9.00–15.00 
Paikka: Ravintola Selma Tampere, osoite: Rongankatu 8, Tampere (käynti Tuomiokirkonkadun puolelta).  
Etäosallistuminen mahdollista (valitaan ilmoittautumisen yhteydessä).  
Seminaarin hinta: jäsenille 100 €, ei-jäsenille 120 €, sisältää kahvit ja lounaan, etäosallistuminen jäsenille 
20 €, ei-jäsenille 30 €.   

Ilmoittaudu: https://link.webropol.com/s/seminaari2023 
tai kotisivujen www.DESG.fi kautta viimeistään 25.1.2023 mennessä 

 
Ohjelma valmis ja ilmoittautuminen käynnissä, katso tarkemmin ohjelma liitteenä ja 
https://www.desg.fi/uutiset.html?215974 
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ARTIKKELIMME: DESGin ja Diabeteshoitajien jäsenkysely: Mitä tapahtuu diabetesta 
sairastavien hoidolle ja hoidonohjaukselle hyvinvointialueilla? julkaistaan 16.12.2022 
Diabetes ja lääkäri -lehdessä.  
Ohessa joitakin nostoja ennakkoon artikkelistamme: 
Suunnittelu vuoden vaihteessa aloittavilla hyvinvointialueilla on vasta käynnistynyt ja 
diabetespalvelujen suunnittelusta tiedettiin hyvin vähän. Diabetespalvelujen vahvuuksiksi nostettiin 
hoidon keskittäminen ja diabeteskeskukset. Toisaalta keskittämiseen liittyen, oltiin huolissaan 
lähipalvelujen karkaamisesta. Tuloksissa heijastuivat vastaajien epätietoisuus diabetespalvelujen 
suunnitelmista ja niiden saatavuudesta tulevaisuudessa. Hoidonohjauksen vähentyminen oli 
näkynyt vastaajille diabeteshoitajien määrän ja ohjausaikojen supistumisena. Epätietoisuuteen 
liittyi myös huoli diabetesosaamisen arvostuksesta ja sen hyödyntämisestä palvelujen 
uudistuksessa. Kehittämisehdotukset liittyivät palvelujen saatavuuteen, palvelujärjestelmän 
toimivuuteen ja terveydenhuollon johtamiseen.   
 
 
DESG RY. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS pidetään 8.2.2023 klo 15.15 ̶ 16.15 

vuosikokouksen jälkeen Ravintola Selma Tampere, osoite: Rongankatu 8, Tampere. 
Mahdollisuus osallistua myös etänä teams-linkki alla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat: Toimintakertomus 2022 ja Toimintasuunnitelma 2023, Tilikertomus ja tilinpäätös 
2022 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle, esitellään Talousarvio 2023, ja valitaan hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle. Ota yhteys hallituksen jäseniin, mikäli haluat mukaan hallituksen 
toimintaan. Arvostamme ja odotamme uusia jäseniä mukaan yhdistykseen ja hallitukseen. Vinkkaa 
siis kollegoillesi mahdollisuudesta tulla mukaan moniammatilliseen hoidonohjauksen 

kehittämistoimintaan. Teams-linkki vuosikokoukseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  
 
Lisätietoa kotisivuilla  https://www.desg.fi/  

Joulu on kuin ihana tähti! - Alfred Saukkonen 

"Kevät, kesä, syksy ja talvi,  

niinhän se aika luistaa,  

alkavat lapset lukujen lomaan 

joulun tuloa muistaa.  

 

Hiipii salaa sieluhun aatos:   

jopas se joutuvi, kulta!  

Kääröihin moniin lahjoja luomme 

sekä kuusihin tulta!  

 

Joulu niin kuni ihana tähti, 

talven hämyssä hohtaa, 

säihkyvi sätein kullan-kirkkain 

jokaisen sielua kohtaan. 

 

 
 

 
Levollista joulun aikaa ja Menestyksellistä Uutta 
Vuotta 2023 T: DESG ry:n hallitus: Seija Olli (pj.), Auli 
Pölönen (siht.), Markku Vähätalo (rahastonhoitaja), Riitta 
Salo (varapj.), Taina Pekola ja Leena Puhto 
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