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Hoitotason sairaankuljettajien testaus
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Seppo Lauritsalo

Sairaankuljetusasetus vuodelta 1994 määrittää sai-
raanhoitopiirin tehtäväksi ohjata ja valvoa osaltaan
hoitotason sairaankuljetustoimintaa. Erikoissairaan-
hoitolain 10 §:ssä sanotaan sairaanhoitopiirin teh-
tävänä olevan suunnittelu-, kehittämis-, koulutus-
toiminta sekä yhteensovittaminen siten, että kan-
santerveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat
toiminnallisen kokonaisuuden. Lisäksi laissa erikois-
sairaanhoitolain 1 §:n muuttamisesta 1993 sano-
taan erikoissairaanhoidon tarkoittavan mm. lääkin-
nälliseen pelastuspalveluun kuuluvia terveydenhuol-
lon palveluja. Kun tämä laki tuli voimaan 1. päivä-
nä tammikuuta 1994, on lääkinnällinen pelastus-
toimi säädetty erikoissairaanhoidon osaksi ja tämän
velvoitteen mukaisesti Pohjois-Savon sairaanhoito-
piiri ohjeistaa alueensa lääkinnällisen pelastustoi-
men. Ohjeistus astui voimaan 1.1.1997.

Ohjeen mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopii-
rin alueella tulee kaikkien kiireelliseen sairaankul-
jetukseen (A-ja B-tehtävät) osallistuvien olla vähin-
tään perustasolla. Sekä perus- että hoitotason tieto-
jen ja taitojen omaksuminen ja ammattitaidon säi-
lyminen varmistetaan sairaanhoitopiirin järjestämis-
sä kuulusteluissa. Kuulustelussa voi suorittaa joko
perustason tai hoitotason kuulustelun. Kuuluste-
luun kuuluu teoriakoe ja käytännön koe. Teoriako-
keen kysymykset on laadittu sairaanhoitopiirin toi-
mesta sekä perus- että hoitotasolle. Käytännön koe
perustasolla kuuluu terveyskeskuksen ensihoidon
vastuulääkärin tehtäviin. Hoitotason käytännön koe
on suoritettu sairaanhoitopiirin toimesta. Kokee-
seen pääsee hyväksytyn perus- ja hoitotason teoria-
kokeen jälkeen.

Kuulustelun tavoitteena on tiedon saaminen sai-
raankuljettajien nykyisestä tieto-taitotasosta ja sen
nostaminen. Sairaankuljetuksessahan toimii monen

erilaisen koulutuksen saaneita ja vaihtelevan koke-
muksen omaavia henkilöitä. Kuulusteluun päädyt-
tiin ottamaan sekä teoria- että käytännön koe, kos-
ka pelkkä teoriakoe ei anna riittävää tietoa sairaan-
kuljettajien tieto- ja ennen kaikkea taitotasosta  Li-
säksi käytännön kokeessa saataisiin tietoa sairaan-
kuljettajien käyttäytymisestä sekä toiminnan no-
peudesta ja tehokkuudesta ensihoitotilanteessa.

Kuulustelu sinänsä aktivoi kertaamaan, opiske-
lemaan lisää, harjoittelemaan ja arvioimaan omaa
toimintaansa, joka myös on tavoitteena.

Teoriakoe sisältää 50 monivalintakysymystä, jos-
sa kussakin kysymyksessä on neljä väittämää ja joi-
hin vastataan oikein/väärin. Perustasolla kussakin
kohdassa on yksi oikea väittämä, hoitotasolla oi-
keita väittämiä on 0 - 4 ja kohdan tulee olla täysin
oikein saadakseen pisteen. Lisäksi hoitotasolla on 2
- 3 essee-kysymystä.

Hoitotason käytännön kokeet aloitettiin kevääl-
lä 1997 ja niitä on pääsääntöisesti tammi- ja kesä-
kuussa. Itse testaus pitää suunnitella resurssit huo-
mioiden. Testissä ei saa olla liian monta tehtävää,
jotta testaus pystytään suorittamaan järkevässä ajassa
(enintään 2 tuntia/pari). Tehtävät eivät saa olla lii-
an monimutkaisia järjestettäväksi ulkoisilta puitteil-
taan. Kuitenkin testauksella pitää pystyä tarkista-
maan tiettyjen perusasioiden hallinta. Näin tehtä-
viksi valittiin elvytys ja kaksi muuta tehtävää, joita
toinen on ollut traumatologiaan kuuluva.

Esimerkiksi elvytyksessä pitää pystyä osoittamaan
defibrillaation, intubaation ja lääkkeellisen elvytyk-
sen sujuminen nopeasti ja tehokkaasti hoitoproto-
kollan mukaisesti sekä pitää pystyä stabiloimaan
tilanne verenkierron palautumisen jälkeen.

Arviointi suoritetaan pareittain, koska normaali
sairaankuljetustyö tehdään pareittain ja sairaankul-
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jettajilla on mahdollisuus ja velvollisuuskin neuvoa
ja auttaa toisiaan. Muutaman kerran vain toinen
parista on läpäissyt kokeen, tällöin perusteena on
ollut selvä passiivisuus ja jättäytyminen toisen joh-
dettavaksi. Sairaanhoitopiirin ohjeen mukaan en-
siksi paikalle ehtinyt vanhempi hoitotason sairaan-
kuljettaja toimii lääketieteellisen pelastustoimen
johtajana (L3) joten johtamiskykyä on myös pyrit-
ty testaamaan. Arviointi suoritettiin hyväksytty /
hylätty periaatteella, "lisenssin" voimassaoloaika
määräytyi pääasiassa teoriakokeen mukaan. Arvos-
telussa pyritään kokonaisuuden arviointiin. Potilaan
tila ei saa huonontua hoidon tai sen puutteen vuok-
si. Olennaiset asiat pitää tutkia tai tehdä ja toimen-
piteet suorittaa teknisesti oikein. Elvytyksessä Val-
tion pelastusopiston pelastajien näyttökokeen aika-
rajat eivät saa ylittyä (elottomuuden toteaminen,
ensimmäinen defibrillointi ja hapettaminen intu-
boituna tai maskilla minuutin kuluessa potilaan
kohtaamisesta). Yleisesti ottaen hylkäysperuste on
ollut perusasioiden huono suoritus, esimerkiksi ta-
juttoman potilaan hengitystien varmistamisen tai
tarkkailemisen puute, eikä "nippelivirhe". Hylätyn
käytännön kokeen on voinut uusia kerran ilman
että on tarvinnut suorittaa teoriakoetta uudelleen.

Täysin ongelmatonta käytännön testaaminen ei
ole ollut. Tilanne oli alkuun uusi niin testaajille kuin
testattavillekin. Olosuhteet eivät vastaa täysin to-
dellisuutta. Välineiden saaminen testausta varten
samaan aikaan kun muun toiminnan piti jatkua,
oli ongelma pienille sairaankuljetuksen järjestäjille.
Tässä suhteessa tilanne on korjautunut sairaanhoi-

topiirin saatua omat välineet koulutusta ja testaus-
ta varten. Välineet ovat myös lääkintäryhmän käy-
tettävissä suuronnettomuustilanteessa. "Potilaiden"
saaminen on ollut myös jossain määrin ongelmal-
lista ja "potilaiden" näyttelijänlahjat ovat vaihdel-
leet. "Potilaana" on useimmiten toiminut pelasta-
ja-, sairaanhoitaja- tai lääketieteen opiskelija. Hy-
väksymisrajan määrittäminen oli alkuun ongelmal-
lista ja hoitotasolla se nousikin varsin korkealle.
Testaajien kokemuksen kartuttua tämä määritys on
helpottunut. Testaajia on pyritty saamaan kaksi ker-
rallaan, mutta aina tähän ei ole päästy. Testaus on
pääasiassa tehty oman toimen ohella ja kahden anes-
tesialääkärin irrottaminen viikoksi, puoleksitoista
testausta varten ei ole ollut helppoa. Pyrkimys on
hoitaa asia siten, että testaajat ovat aktiivi/virkava-
paalla omasta työstään ja saavat palkan koemaksu-
jen kautta, jolloin sen enempää klinikka kuin tes-
taajakaan ei kärsi taloudellista tappiota.

Testitilanne on ollut ja tulee olla myös koulu-
tustilanne. Testaavan lääkärin tulee antaa palaute
suorituksesta ja korjata mahdolliset virheet. Myös
mahdollisiin hoitoprotokollan virheisiin ja/tai puut-
teisiin tulee kiinnittää asianomaisten (myös vastuu-
lääkärin) huomio. Kaikenkaikkiaan sairaankuljet-
tajat ovat pitäneet testejä tarpeellisina ja sekä terve-
yskeskusten ja sairaanhoitopiirin aktivoitumista
ensihoidossa tervetulleena.
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