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Keskeiset havainnot:
• Tyypin 2 diabetespotilaiden tyytyväisyys diabeteshoitoon laski diabeteslääkkeiden korvaustason
laskun jälkeen.
• Potilaiden diabeteslääkkeiden käytössä tapahtui
muutoksia diabeteslääkkeiden korvaustason laskun jälkeen.
• Riski kokea taloudellisia
vaikeuksia ostaa diabeteslääkkeitä yli kaksinkertaistui diabeteslääkkeiden
korvaustason laskun jälkeen.

• Noin puolet vastaajista
raportoi diabeteslääkkeiden korvausmuutoksen
vaikuttaneen jotenkin elämäänsä.
• Vastauksista oli nähtävissä, että vaikka lääkkeiden
käytössä ei välttämättä
ole tapahtunut muutosta,
on lääkkeiden käytön ennallaan pitäminen voinut
vaatia käyttäjiltä toimia
kuten muista menoista
säästämistä.

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
Diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä sairauksista Suomessa ja koko maailmassa. Suomessa diabeteksen lääkehoidosta korvauksia saavien henkilöiden lukumäärä on kasvanut
2000-luvulla tasaisesti vuosi vuodelta ollen noin 364 000 (6,6%) vuonna 2016. Saman kasvutrendin jatkuessa on Suomessa vuonna 2030 jo yli puoli miljoonaa henkilöä, joilla on korvausoikeus diabeteksen lääkehoitoon. Suurin osa näistä henkilöistä sairastaa tyypin 2 diabetesta (T2D); muista diabeteslääkkeistä kuin insuliinista lääkekorvauksia vuonna 2016 sai noin
308 000 henkilöä.
Muihin Pohjoismaihin verrattuna diabeteslääkkeiden kulutus on Suomessa varsin suurta
(Health Statistics for the Nordic Countries 2017). Vuonna 2011 diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannukset olivat noin 1,5 miljardia euroa, joista 32 % aiheutui lääkekustannuksista ja 68 % terveyspalvelujen kustannuksista (Diabetes lukuina 2017:1). Diabeteslääkekustannusten kasvun hillitsemiseksi vuoden 2017 alussa diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirrettiin alempaan erityiskorvausluokkaan sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2
momentin muutoksella. Asetuksen mukaan insuliinihoito säilyy edelleen ylemmässä 100 %:n
erityiskorvausluokassa mutta diabeteksen hoito muilla kuin insuliinivalmisteilla kuuluu alempaan 65 %:n erityiskorvausluokkaan (Valtioneuvoston asetus 1149/2016). Muutos on osa
hallitusohjelmassa (Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015.) edellytetyistä yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöistä.
Merkittävästi kasvavien potilaan diabeteslääkkeiden omavastuiden on aiemmissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä vähentyneeseen diabeteslääkkeiden käyttöön (Goldman ym.
2004, Roblin ym. 2005) sekä heikentyneeseen hoitoon sitoutumiseen (Hunt ym. 2009, Eaddy ym. 2012), ja sitä kautta myös heikentyneeseen hoitotasapainoon (Hunt ym. 2009, Snider
ym. 2016). Omavastuun kasvun vaikutuksista tyypin 2 diabeetikon omakohtaisiin kokemuksiin tyytyväisyydestä diabeteshoitoon tai taloudellisista haasteista ostaa diabeteslääkkeitä ei
sen sijaan ole aikaisempaa tutkimustietoa.

Tavoitteet
Tavoitteenamme oli selvittää diabeteslääkkeiden erityiskorvausoikeusmuutoksen vaikutuksia
potilaan raportoimaan diabeteslääkkeiden käyttöön, diabeteshoitoon tyytyväisyyteen, koettuihin taloudellisiin vaikeuksiin ostaa diabeteslääkkeitä, sekä potilaan omia kokemuksia korvausmuutoksen vaikutuksista suomalaisilla tyypin 2 diabeetikoilla.
Lisäksi tavoitteena oli selvittää millaisia muutoksia potilaiden itsensä raportoimassa perusterveydenhuollon palveluiden käytössä on tapahtunut erityiskorvausoikeusmuutoksen seurauksena. Tämä tavoite jouduttiin kuitenkin jättämään toteuttamatta, koska sen analysointiin
sisältyi merkittäviä epävarmuustekijöitä johtuen alhaisesta vastausosuudesta.

Aineisto ja menetelmät
Lähtötilannekysely tutkimuskohortin muodostamiseksi toteutettiin ennen erityiskorvausoikeusmuutoksen voimaantuloa (1.1.2017) marraskuussa 2016 yhteensä 114 apteekissa, jotka sijaitsivat 18 sairaanhoitopiirin alueella. Kyselyyn valittiin 18 vuotta täyttäneet T2D-potilaat apteekeissa tehtyjen lääkeostojen
perusteella ja/tai Kela-kortissa olevien erityiskorvausoikeusnumeroiden perusteella. Kysely toteutettiin
sähköisenä kyselynä, joka täytettiin itsenäisesti iPad-mobiililaitteilla. Seurantakyselyt toteutettiin touko- ja
marras-/joulukuussa 2017 joko sähköpostilla tai tekstiviestillä toimitettuna linkkinä sähköiseen kyselyyn
tai puhelinhaastatteluna osallistujan toiveiden mukaisesti.
Osallistujat raportoivat diabeteshoitoon tyytyväisyyttä kyselyiden kysymyksessä ”Kuinka tyytyväinen olette
nykyiseen diabeteksen hoitoonne?” ja tyytyväisyyttä arvioitiin asteikolla 0=erittäin tyytymätön – 10=erittäin
tyytyväinen.
Diabeteslääkkeiden käyttöä mittasi muuttuja ”Seuraavissa kysymyksissä käydään läpi mahdollisimman tarkasti nykyinen diabeteslääkityksenne, Mitä diabeteslääkkeitä teillä on tällä hetkellä käytössä?” Tässä tutkimuksessa
tarkasteltiin insuliinin, metformiinin, verensokeria alentavien yhdistelmävalmisteiden, DPP-4-estäjien
(gliptiinit), GLP-1-analogien ja SGLT2-estäjien itseraportoitua käyttöä tutkimusajankohtia edeltävien 6
kuukauden aikana.

”Kyselyyn osallistui

955 vastaajaa
(keski-ikä 65,2

Taloudellisten vaikutusten kokemista mittasi kysymys ”Onko teillä ollut viimeisen puolen vuoden (6 kk) aikana taloudellisia ongelmia hankkia lääkärin määräämiä diabeteslääkkeitä?”. Vastausvaihtoehdot olivat ”Ei ole
ollut lainkaan ongelmia/On ollut jonkin verran ongelmia/On ollut paljon ongelmia”, joista muodostettiin
kaksiluokkainen muuttuja tulevia analyysejä varten: ”Jonkin verran tai paljon ongelmia/Ei lainkaan ongelmia”.

Osallistujien omia kokemuksia korvausmuutoksesta marras-/joulukuussa 2017 kysyttiin kysymyksellä
”Miten vuoden 2017 alussa voimaan tullut diabeteslääkkeitä koskeva korvausmuutos on vaikuttanut elämäänne?”.

vuotta; miehiä
51,8 %).”

Tilastolliset menetelmät
Diabeteshoitoon tyytyväisyyttä taloudellisia vaikeuksia kokeneiden ja kokemattomien välillä verrattiin
riippumattomien otosten t-testillä. Diabeteshoitoon tyytyväisyyden muutosta seuranta-aikana mallinnettiin lineaarisella sekamallilla. Muutoksia diabeteslääkkeiden käytössä sekä todennäköisyydessä kokea taloudellisia vaikeuksia ostaa diabeteslääkkeitä mallinnettiin logistisella regressiomallilla, joka estimoitiin
yleistetyillä estimointiyhtälöillä yksilönsisäisten toistomittausten riippuvuuden huomioimiseksi. Kaikki
sovitetut tilastolliset mallit vakioitiin vastaajan iällä, sukupuolella, koulutuksella, kotitalouden tuloilla,
diabetekseen liittyvillä komplikaatioilla sekä diabeteslääkkeiden käytöllä lähtötilanteessa.
Avoimet vastaukset korvausmuutoksen vaikutuksista analysoitiin ensin vapaamuotoisella aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tämän jälkeen osallistujien ominaisuuksien yhteyttä vaikutuksen raportoimiseen
analysoitiin logistisella regressiolla.

Tulokset
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Lähtötilannekyselyyn osallistui 955 vastaajaa (keski-ikä 65,2 vuotta; miehiä 51,8 %). Heistä 100 (10,5 %)
ilmoitti kyselyn yhteydessä, ettei ole halukas osallistumaan seurantakyselyihin; seurantaan halukkaita vastaajia oli siten 855 (89,5 %). Seurantakyselyihin osallistui kuuden kuukauden kohdalla vuoden 2017 toukokuussa 633 vastaajaa (74,0 % halukkaista) ja 12 kuukauden kohdalla vuoden 2017 marras-joulukuussa 603
vastaajaa (70,5 % halukkaista). Lähtötilanteen vastaajista 59,3 % oli vanhuuseläkkeellä ja 49,1 %:lla kotitalouden nettotulot kuukaudessa olivat olleet alle 2000 euroa. Vastaajista 68,6 % oli sairastanut diabetesta
lähtötilanteessa yli kuusi vuotta. Kolmasosalla vastaajista (31,4 %) oli lähtötilanteessa ollut diabetekseen
liittyvä komplikaatio, joista diabeettinen retinopatia ja neuropatia olivat yleisimmät (12,5 % ja 10,7 %
vastaajista).

Tyytyväisyys diabeteksen hoitoon
Tyytyväisyys diabeteksen hoitoon
(asteikolla yhdestä kymmeneen)
laski tilastollisesti merkitsevästi seurannan aikana; keskiarvo lähtötilanteessa oli 8,2 (SD 1,6), kuuden kuukauden seurantakyselyssä 7,9 (SD
1,8) ja 12 kk seurantakyselyssä 7,9
(SD 1,8). Tyytyväisyys oli korkeampaa metformiinin käyttäjillä ja alhaisempaa korkeasti koulutetuilla.

”Tyytyväisyys
diabeteksen

hoitoon laski
tilastollisesti
merkitsevästi
seurannan
aikana.”

Diabeteslääkkeiden
Kuuden kuukauden seurantakyselyyn
vastanneista 23,4 % raportoi diabeteslääkityksen muuttuneen edellisen puolen
vuoden aikana. 12 kuukauden seurantakyselyssä osuus oli 12,4 %. Insuliinin käyttöosuus lisääntyi, metformiinin ja DPP-4estäjien käyttöosuudet vähenivät jokaisella seurantakerralla. Lisäksi GLP-1analogien käyttö väheni kuuden kuukauden seurantakyselyssä, mutta palautui
lähtötilanteen tasolle 12 kuukauden seurantakyselyssä.

Taloudellisten vaikeuksien kokeminen
Taloudellisten vaikeuksien kokeminen diabeteslääkkeiden hankinnassa lisääntyi seuranta-aikana. Lähtötilanteessa 16,5 % raportoi kokeneensa vähintään joitain taloudellisia vaikeuksia diabeteslääkkeiden hankinnassa edellisen puolen vuoden aikana, kun kuuden kuukauden
seurantakyselyssä osuus oli 30,0 % ja 12 kuukauden seurannassa jo 33,0 %. Todennäköisyys kokea taloudellisia vaikutuksia oli 2,4kertainen kuuden kuukauden seurantakyselyssä lähtötilanteeseen verrattuna ja pysyi samalla tasolla 12 kuukauden
seurantakyselyssä. Alhaiset kotitalouden tulot ja tiettyjen
diabeteslääkkeiden käyttö (oraalisten diabeteslääkkeiden
yhdistelmävalmisteet, DPP-4-estäjät, GLP-1-analogit, SGLT
-2-estäjät) olivat yhteydessä lisääntyneeseen taloudellisten
vaikeuksien kokemiseen. Iäkkäämmät vastaajat sen sijaan
kokivat harvemmin taloudellisia vaikeuksia. Vastaajat, jotka
olivat kokeneet taloudellisia vaikeuksia ostaa diabeteslääkkeitä korvausoikeusmuutoksen jälkeen, olivat keskimäärin
tyytymättömämpiä diabeteshoitoon kuin ne vastaajat, jotka
eivät olleet kokeneet taloudellisia vaikeuksia (7,35
(keskihajonta 2,08) vs. 8,15 (keskihajonta 1,53), p<0,001).
Samanlainen yhteys havaittiin myös 12 kuukauden seurannassa.
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Lisäksi 44 vastaajaa (7,0 %) raportoi kuuden kuukauden seurantakyselyssä ostaneensa ennen diabeteslääkkeet kolmeksi kuukaudeksi
kerrallaan, mutta nykyisin vain yhdeksi kuukaudeksi. 12 kuukauden
seurantakyselyssä heistä 15 hankki lääkkeet edelleen yhdeksi kuukaudeksi. Lisäksi 12 kuukauden seurannassa ilmaantui 12 uutta vastaajaa, jotka ilmoittivat hankkivansa lääkkeet yhdeksi kuukaudeksi.
Kuuden ja 12 kk:n seurantakyselyissä 6,5 % vastaajista ilmoittivat
ostetun määrän vaihtelevan ostokertojen välillä.

Avoimen kysymyksen tulokset

”Taloudellisten
vaikeuksien

kokeminen
diabeteslääkkeiden
hankinnassa

12 kuukauden seurantakyselyssä 285 vastaajaa (47,3 %) raportoi jonkin korvausmuutoksen vaikutuksen. Yleisin raportoitu vaikutus oli jokin taloudellinen vaikutus (n=197; 32,7 %) kuten kasvaneet
menot, vaikeudet lääkkeiden hankinnassa sekä rahan säästäminen/lainaaminen lääkkeiden hankkimiseksi. Muita tunnistettu vastausluokkia olivat ärtymys/mielipaha (n=75), vaikutukset lääkkeiden
käyttöön (n=46), erittelemättömät vaikutukset (n=13) sekä terveysvaikutukset (n=8). Vaikutuksen
raportoimisen todennäköisyyttä lisäsivät lähtötilanteessa koetut taloudelliset vaikeudet diabeteslääkkeiden hankinnassa, kattokorvauksen täyttymättömyys sekä yhdistelmävalmisteiden, glitatsonien, DPP-4-estäjien, GLP-1-analogien ja SGLT-2-estäjien käyttö. Korkeampi ikä ja vähemmän aikaa
sairastettu diabetes olivat yhteydessä pienempään todennäköisyyteen raportoida jokin korvausmuutoksen vaikutus. Sukupuoli, tulot, koulutus tai työasema eivät olleet yhteydessä vaikutuksen
raportoimisen todennäköisyyteen.

lisääntyi seurantaaikana. ”

Johtopäätökset
Tutkimuksemme mukaan tyypin 2 diabeetikoiden diabeteshoitoon tyytyväisyys laski 1.1.2017 tapahtunutta diabeteslääkkeiden erityiskorvausoikeusmuutosta seuranneen vuoden aikana – erityisesti heillä, jotka olivat kokeneet taloudellisia vaikutuksia ostaa diabeteslääkkeitä. Tutkimuksessamme havaittiin insuliinin käytön lisääntyneen, ja metformiinin ja SGLT-2-estäjien käytön vähentyneen
korvausmuutoksen jälkeisen vuoden aikana. Lisäksi riski kokea taloudellisia vaikeuksia yli kaksinkertaistui lähtötilanteeseen verrattuna. Taloudellisia vaikeuksia koettiin useammin matalatuloisissa
kotitalouksissa verrattuna korkeampituloisiin kotitalouksiin. Uudempien ja kalliimpien diabeteslääkkeiden (DPP-4-estäjät, SGLT2-estäjät ja GLP-1-analogit) sekä verensokeria alentavien yhdistelmävalmisteiden käyttö ennen erityiskorvausoikeusmuutosta lisäsi riskiä kokea taloudellisia vaikeuksia
korvausmuutoksen jälkeen. Avoimen kysymyksen perusteella noin puolet vastaajista raportoi korvausmuutoksen vaikuttaneen jotenkin elämäänsä. Vastauksista oli nähtävissä, että vaikka lääkkeiden
käytössä ei välttämättä ole tapahtunut muutosta, on lääkkeiden käytön ennallaan pitäminen voinut
vaatia käyttäjiltä toimia kuten muista kotitalouden menoista säästämistä.
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