
Osaamiskartta – Hengitysvajehoitaja 

Teoreettinen osaaminen 

 Tuntee hengitysvajaukseen johtavat tavallisimmat sairaudet ja niiden hoidon 

 Tuntee ja tietää pitkäaikaisen happihoidon ja kaksoispaineventilaatiohoidon 

aloituskriteerit 

 Tuntee hengitysvajeen lääkehoidon periaatteet ja hoitoprosessit 

 Osaa hemodynamiikkaa vakauttavan lääkehoidon erityispiirteet 

 Osaa limantyhjennyksen keinot 

 Tuntee toimipaikassaan happihoidossa ja kajoamattomassa hengitystukihoidossa 

käytettävien erilaisten laitteiden ominaisuudet, toimintaperiaatteet ja 

säätömahdollisuudet ja ymmärtää hengitysilman kostutuksen tärkeyden 

 Osaa happi- ja kaksoispaineventilaatiohoidossa käytettävien letkujen, viiksien ja 

maskien eri tyypit ja niiden huollon 

 Tietää happirikastin- ja kaksoispaineventilaatiohoitojen hyödyt ja riskit 

 Osaa henkitorviavanteen hoidon periaatteet 

 Osaa valtimoverikaasuanalyysin ottamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet ja riskit 

 Tietää hengitysvajepotilaan liikunnallisen kuntoutuksen periaatteet 

 Tietää milloin konsultoi keuhkolääkäriä erikseen sovittujen kriteerien mukaan 

 Tuntee hengityshoitolaitteiden ja muiden tarvikkeiden lainausperiaatteet 

 Tietää hoitotahdon, DNR-päätöksen ja saattohoidon merkityksen 

 Tietää hengitysvajeen saattohoidon periaatteet ja lääkitysmahdollisuudet mukaan 

lukien palliatiivinen sedaatio. 

Kliininen osaaminen 

 Osaa säätää itsenäisesti happirikastimen, korkeavirtauksisen happilaitteen ja 

erilaiset toimipaikassaan hengitysvajauksen hoidossa käytettävät laitteet 

 Osaa hoitaa kipua ja hengenahdistusta eri menetelmin 

 Osaa ottaa valtimoverikaasunäytteen ruiskulla ja/tai arteriakanyylista 



 Osaa tulkita valtimoverikaasuanalyysin ja kapillaariastrupin tulokset ja tehdä 

tarvittavat muutokset happihoidon tai kaksoispaineventilaattorin säädöissä lääkärin 

asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi 

 Osaa tulkita oksimetriseurannan ja transkutaanisen hiilidioksidimittauksen tuloksia 

ja tehdä niiden perusteella asianmukaiset muutokset hengityshoitolaitteen säätöihin 

 Osaa katsoa hengitystukihoidossa käytettävien laitteiden tallentamat hoitotiedot, 

tulkita niitä ja tehdä tarvittaessa muutokset laitteen säätöihin 

 Osaa valita ja sovittaa sopivan maskin hengitystukihoitoa saavalle potilaalle 

 Osaa ohjata laitteen kotihoidon potilaalle 

 Osaa tulkita etäseuranta tietoa ja muuttaa tarvittaessa säätöjä 

 Tunnistaa vajaaravitsemuksen ja osaa hengitysvajepotilaan liikunnallisen 

kuntouksen periaatteet. 

Ohjaus- ja opetusosaaminen 

 Osaa ohjata potilasta sairauteen liittyvissä asioissa 

 Osaa varata potilaalle tarvittavat tutkimukset ja ajanvaraukset sekä ohjata potilasta 

näihin liittyvissä asioissa 

 Osaa ohjata lääkehoidon toteuttamisen ja inhaloitavien lääkkeiden ottotekniikan 

 Osaa ohjata suun hoidon 

 Osaa ohjata limantyhjennyksen keinot 

 Osaa ohjata laitteiden ja tarvikkeiden kotihuollon potilaalle 

 Osaa ohjata hengitysvajepotilasta ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvissä asioissa 

 Osaa ohjata perusasiat tupakkavieroituksesta 

 Osaa keskustella potilaan ja hänen läheistensä kanssa hoitotahdosta ja hänelle 

tehdyn DNR- tai saattohoitopäätöksen merkityksestä 

 Osaa tukea potilasta ja hänen läheisiään saattohoitoon liittyvissä asioissa ja ohjata 

potilaan tarvittaessa erityistyöntekijöille tai palliatiiviseen hoitoyksikköön 

 Osaa tiedottaa ja luennoida hengitysvajeeseen liittyvissä koulutus- ja 

infotilaisuuksissa. 

Valvontayksikkö osaaminen 

 Erottaa normaalit hengitysäänet epänormaaleista stetoskoopin avulla 



 Tunnistaa sydämen rytmihäiriöitä ja erottaa niistä henkeä uhkaavat muutokset 

 Osaa tarkkailla tajunnantasoa ja vitaalitoimintoja, tunnistaa muutokset ja osaa 

toimia tilanteen edellyttämällä tavalla 

 Osaa valvontamonitorien käytön 

 Osaa avustaa potilaan hengitystä hengityspalkeen avulla 

 Osaa henkitorviavannepotilaan hoidon 

 Osaa sedatoivien lääkkeiden hoidon erityispiirteet ja toteuttaa palliatiivinen sedaatio 

lääkärin ohjeiden mukaan 

 Osaa avustaa intubaatiossa 

 Osaa avustaa tyhjennysbronkoskopiassa 

 Osaa avustaa arteria-, subclavia- ja trakeakanyylin sekä pleuradreenin laitossa ja 

vaihdossa 

 Osaa ottaa verinäytteitä subclavia- ja arteriakanyylista, poistaa subclavia- ja 

arteriakanyylin sekä pleuradreenin 

 Osaa aloittaa ja toteuttaa invasiivisen verenpaineen mittaamisen ja tunnistaa 

muutokset 

 Osaa perfuusorien, infuusiolaskureiden ja kipupumpun käytön 

 Osaa tehostetun nestetasapainon seurannan ja säätelyn 

 Osaa toteuttaa ja arvioida parenteraalisen ja enteraalisen ravitsemushoidon. 


