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HENGITYSHALVAUSPOTILAAN HOITAJAN OSAAMISKARTTA 
 
 
Hengityshalvauspotilaan hoitoryhmän yhteinen osaaminen 
 

1. Tietää neurologisista hengitysvajetta aiheuttavista sairauksista- ja vammoista sekä niiden 
hoidosta oman ammattiryhmän tehtävien puitteissa. 

2. Tietää hengityshalvauspäätöksen vaikutukset potilaan hoidon järjestämiseen (Asiakasmaksulaki) 
3. Ymmärtää hengityshalvauspotilaan itsemääräämisoikeuden merkityksen hoidossa 
4. Ymmärtää ja tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat ja parantavat hengityshalvauspotilaan 

elämänlaatua. Ymmärtää työntekijänä oman vaikutuksensa potilaan elämänlaatuun. 
5. Ymmärtää hengityshalvauspotilaan kliinisen valvonnan tarpeen ja potilasturvallisuuden 

merkityksen. 
6. Ymmärtää epätyypillisen hoitoympäristön ja pitkäaikaisen hoitosuhteen vaikutukset 

ammatillisuuden säilymiselle. 
7. Osaa kroonisen hengitysvajeen perushoitoperiaatteet. 
8. Osaa tarkkailla potilaan peruselintoimintoja potilaan tilan mukaisesti, tunnistan muutokset ja osaa 

toimia. 
9. Osaa tulkita tavallisimpia laboratoriotuloksia (CRP, B-Hb, C-astrup) oman ammattiryhmäni 

puitteissa. 
10. Ymmärtää hengityshalvauspotilaan kliinisen valvonnan tarpeen ja potilasturvallisuuden 

merkityksen. 
11. Osaa toimia aseptisesti eri tilanteissa ja noudattaa VSSHP:n suositusta hoitoon liittyvien 

infektioiden torjunnasta. 
12. On sitoutunut yksikön perehdytysohjeisiin ja osaa toimia ohjeiden mukaisesti.  
13. Perehdyttäessä ottaa huomioon uusien työntekijöiden erilaiset lähtötasot.  
14. Työtehtävään liittyvien ohjelmistojen hallinta  
15. Osaa sovitut kirjaamis- ja raportointikäytännöt 
16. Osaa erilaisten tilausten teon (pyykki, lääke, hoitotarvikkeet). 
17. Osaa tarvittaessa lähteä potilaan kanssa päivystykseen tai intervallihoitoon. 
18. Osaa käynnistää toimet henkilökunnan riittävyyden turvaamiseksi äkillisissä poissaoloissa. 

 

 

Hengityskoneeseen liittyvä osaaminen 
 

19. Osaa vaihtaa letkustot, kalibroida laitteen ja testata letkustot. 
20. Osaa tarkastaa hengityskoneen säädöt ja ohjelmoida eri ventilaatiomallit 
21. Osaa käyttää ja säätää potilaan hengityskonetta ohjeen mukaan. 
22. Osaa tunnistaa ja käyttää hengityskoneeseen liittyviä hoitotarvikkeita. 
23. Osaa liittää hapen hengityskoneeseen. 
24. Osaa käyttää käsiventilaattoria. 
25. Osaa trakeostomoidun potilaan hoidossa tarvittavan aseptisen imutekniikan. 
26. Osaa vaihtaa trakeakanyylin. 
27. Tunnistaa ilmatien tukkeutumisen merkit. 

 
Yksilölliseen hoitotyöhön liittyvä osaaminen 
 

28. Osaa toimia potilaslähtöisesti ja tunnistaa potilaan yksilöllisen perushoidon tarpeen. 
29. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa. 
30. Osaa huomioida ja tarkkailla pitkäaikaisen potilaan iho-ongelmia. 
31. Osaa huomioida potilaan erityistarpeet, esimerkiksi kommunikoinnissa. 
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32. Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa potilaan kipua: kivun tunnistaminen, kivun tunnistaminen 
kipumittaria hyödyntäen, lääkkeettömät menetelmät, kipulääkkeen anto potilaalle, lääkkeen 
vaikutuksen arviointi, kirjaaminen, ohjaus.  

33. Osaa lääkehoitoon liittyvän potilasohjauksen ammattiryhmän vaatimusten mukaisesti. 
34. Tietää VSSHP:n terveyden edistämisen toimintaohjelman ja osaan toteuttaa toimialueella 

sovittuja interventioita (tupakointi, painon hallinta, osteoporoosin ehkäisy). 
35. Tuntee potilaan ruokavalion / erityisruokavaliot. 
36. Osaa toteuttaa enteraalista ravitsemusta ja käyttää ravitsemuspumppua.  

 
Vuorovaikutus- ja kohtaamisosaaminen 

37. Ymmärtää hengityshalvauspotilaan hoitotyön erityispiirteet (kokonaisvaltaisuus, hoidon eettiset 
näkökulmat, läsnäolo turvallisuuden tunteen tuojana) 

38. Ymmärtää potilaan läheisten merkityksen elämänlaatuun. 
39. Osaa tunnistaa potilaan psyykkisen ja sosiaalisen tuentarpeen ja osaa tukea häntä koulutuksen 

mukaisesti. 
 
 
Erityistilanteisiin liittyvä osaaminen 
 

40. Tunnistaa neurologiset hätätilanteet ja ymmärtää niiden merkitykset, esim. tajunnan muutokset, 
epilepsiakohtauksen. 

41. Osaa tunnistaa hengityshalvauspotilaan hengitystieinfektion oireet tilanteen edellyttämällä 
tavalla. 

42. Tunnistaa ja osaa toimia hengityshalvauspotilaan hengityshoitoon liittyvissä hätätilanteissa 
(potilaan rintakehä ei liiku, syanoosi, ilmatietukos, trakeakanyylin irtoaminen)  

43. Osaa toimia laiterikon sattuessa ja sähkökatkoksessa. 
44. Osaa peruselvytyksen. 

 
Liike- ja asentohoitoon liittyvä osaaminen 
 

45. Osaa liike- ja asentohoidon periaatteet. 
46. Osaa immobilisaatiolastojen sekä tukien käytön (ortoosit). 
47. Hallitsee kuntouttavan työotteen. 
48. Osaa käyttää potilaalle tarpeellisia apuvälineitä. 
49. Osaa ehkäistä painehaavoja. 

 
 
Kehittämisosaaminen 
 

50. Osaa kehittää ammattitaitoa ja toimintatapoja näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. 
51. Osaa käyttää eri menetelmiä ammattitaidon kehittämisessä (mm. koulutus, sähköiset tietolähteet 

kuten Terveysportti yms.).  
 
Työyhteisötaitoihin liittyvä osaaminen 
 

52. Ymmärtää oman toiminnan vaikutukset työyhteisön hyvinvointiin ja pyrkii omalla toiminnallani 
edistämään työyhteisön hyvinvointia. 

53. Osaa suhtautua asiallisesti ja kunnioittavasti muihin työntekijöihin. 
54. Osaa tukea toiminnallaan yksikköni esimiehiä ja antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta 

toiminnan kehittämiseksi. 
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Hengitystukiyksikön sairaanhoitajan osaaminen  
 

55. Osaa vastata hengityshalvauspotilaan hoidon organisoimisesta potilaan hoitopaikassa 
kotihoitosuunnitelman ja yksikön ohjeiden mukaisesti. 

56. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitosuunnitelman. 
57. Osaa ohjata ja toteuttaa potilaan lääkehoitoa lääkärin määräysten ja lääkehoitosuunnnitelman 

mukaisesti. 
58. Osaa hoidossa tarvittavien laitteiden ja hoitovälineiden käytön, huollon, ohjauksen ja neuvonnan. 
59. Osaa huomioida pitkäaikaisen kotona olevan potilaan psykososiaaliset  tarpeet ja omaiset sekä 

etsiä  ratkaisuja ongelmatilanteissa esimiesten kanssa.  
60. Hallitsee potilaan hoidossa tarvittavien tilausten organisoinnin ja kulutusten seurannan (lääkkeet, 

välineet, hoitotarvikkeet, ravitsemus) sekä monikäyttöisten hoitotarvikkeiden  huoltojen 
ohjelmoinnin kustannusjärkevästi ohjeistuksen mukaan.   

61. Osaa seurata uusien työntekijöiden perehdytyksen ja näyttöjen toteutumista  
62. Osaa seurata henkilökunnan riittävyyttä työvuorolistojen mukaisesti ja reagoida nopeasti 

henkilöstöpuutteisiin sekä tiedottaa esimiehiä 

63. Osaa seurata hoitoryhmän toiminnan sujuvuutta ja viestiä huomioista herkästi esimiehiä.  
 
 


